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BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADROSU 
ANKARA’DA YOZGATLILAR İLE BULUŞTU

Sincan Yozgatlılar Dayanışma ve Kültür Derneği'nin 19 Şubat Cumartesi günü Ankara, Sincan’da düzenlediği 
10. Geleneksel Arabaşı Gecesi’ne Bozok Üniversitesi kalabalık akademik kadrosu ile temsil edildi.  

Üniversitemizin değerli akademisyenleri gurbetteki Yozgatlılar tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılandı-
lar. Ankara’da yaşayan Yozgatlılar,  Bozok Üniversitesi’nin değerli akademisyenlerine Yozgat’a yaptıkları bilim-
sel ve akademik katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, Yozgat Belediye 
Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Tuna, BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler ve çok sayıda Yozgatlı geceye katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşması yapan Sincan Yozgatlılar Dayanışma ve 
Kültür Derneği Başkanı Hamdi Yılmaz, Sincan ilçesinin önemine değinerek ilçede çok sayıda Yozgatlı olduğunu 
ifade etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü İnci Varinli, Yozgat'ın kalkınmasında etkili olduklarını, büyük bir gelişme gösteren 
üniversitenin fakülte sayısının arttığını ve öğrenciler için sosyal alanların inşaatının başladığını söyledi.Prof. 
Dr. İnci Varinli, bölgenin en büyük kongre merkezinin yılsonunda hizmete sunulmuş olacağı belirti. 
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Kardelenler üzerine...

İkinci sayımızda baharın müjdecisi olan karde-
len çiçekleri ile karşıladık sizleri. Zorlu kış şartla-
rının hemen ertesinde bütün güzelliği ve zarafe-
ti ile baharı kalbimize taşıyan bir ilktir kardelen. 
Anadolu'nun bağrından tüm dünyaya güzelliği ile 
nam salmıştır kardelen.

2002-2003 yıllarından  bir kare hatırlıyorum; 
Yozgat’ın girişinde bir tabela karşılardı insanları, 
"Müstakil Üniversitemizi İstiyoruz" diye. Çok bü-
yük sıkıntılar ile kurulmuştu üniversitemiz. Zorlu 
kış şartları yaşanmıştı sanki, geçmiş yıllarda ve 
sonunda ilkleri yaşatacak bir üniversite kurulmuş-
tu sonunda. Üniversitemiz Yozgat’a ve ülkemize 
olumlu katkılar sağlayarak gün geçtikçe daha da  
büyümekte ve bu güzelliklere yenilerini eklemek-
tedir.

Biraz geçmişe uzanalım ve bu ilklerden bir kaçını 
hatırlayalım hep beraber; örneğin yeni kurulan üni-
versiteler arasında olmasına rağmen Türkiye’deki 
tüm üniversitelere akademik başarısı ile örnek ol-
muş ve bu birinciliğini art arda iki yıl sürdürmüştü. 
Aynı şekilde ilk ulusal kongreyi Yozgat’a taşımış ve 
tüm Türkiye’den katılımcılara Yozgatımızı tanıma 
fırsatını vermiştir. Hemen akabinde ilk uluslararası 
kongreyi de Yozgat’a taşımış, yerli yabancı konuk-
ları Yozgat’ta buluşturmuştur. Yeni kurulan üniver-
siteler arasında Tıp Fakültesi ile beraber Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi'ni hizmete sokan ilk üni-
versite Bozok Üniversitesi'dir.

Bu ve benzeri, gerek ulusal gerekse de uluslararası 
ilkleri yaşatan Bozok Üniversitesi'nin azimli ve ka-
rarlı yönetimi , gecesini gündüzüne katan fedakar 
akademisyenleri , durmaksızın çalışan idari perso-
neli ve saygı değer Yozgat ile daha pek çok güzel-
liklere imza atacağına olan inancımız tamdır.

Saygılarımla
Öğr. Gör. Barış ÜNVER

BİPEM Müdürü 



Rektör Prof. Dr. İnci Varinli, Eğitim Fakültesi'ne öğren-
ci almayı planladıklarını söyleyerek, "Şu anda 8 bini 
aşkın öğrencimiz var. 2023 yılı hedefimiz olan 15 bin 
öğrenciye çok daha kısa sürede ulaşacağız. Nitekim bu 
sene içinde İlahiyat Fakültesi binamız bitecek, Eğitim 
Fakültesi binamız bitti. Açılacak bölümlerle öğrenci 
sayımız artma potansiyeline sahip. Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından Merkezi Araştırma Laboratuarı 
projesi hazırladık. Nitekim projemizin binası için iha-
leye çıkıldı. Bu yıl içinde eş zamanlı olarak hem mal-
zeme alımı hem de bina tamamlanmış olacak. Genç 
bir üniversite olmamız sebebiyle üniversitemiz genç 
bir yapıya sahip. Bu anlamda araştırma geliştirmeye 
öncelik veriyoruz. Bunun içinde Devlet Planlama Teş-
kilatı kanalıyla araştırma geliştirme projelerine önce-

lik verdik. Bunun dışında Teknopark vasıtasıyla üni-
versite sanayi işbirliğini güçlendirmek mümkün. Söz 
konusu proje bir milyon beş yüz bin avroluk projedir. 
Bu kapsamda, proje hazırlıkları tamamlandı. Projemi-
zin temeli de Mart ya da Nisan ayında atılmış olacak." 
dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer konuşmasında 
Yozgat’ın, Denizli'den sonra çevre beratı almış bir be-
lediye olduklarını belirtti. 
Programın sonunda, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İnci Varinli, geceye olan katkılarından ötürü ve na-
zik davetleri dolayısıyla Sincan Yozgatlılar Dayanışma 
ve Kültür Derneği Başkanı Hamdi Yılmaz’a teşekkür 
ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

“Bozok Üniversitesi’ni 
Gıpta İle Takip Ediyoruz.”

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İnci Varinli’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşme sırasında Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıl-
dız; “Biz çok eski bir üniversite olduğumuz halde yeni kurulmuş üniversiteler arasında Bo-
zok Üniversitesi’nin bariz bir şekilde önde olduğunu hayretle ve gıptayla takip ediyoruz. 
Tebrik ediyorum.” dedi.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi açmasının ne kadar meşakkatli bir süreç olduğunu bil-
diğini, ancak tamamlandığında Yozgat için büyük bir nimet olacağını ifade eden, kendisi 
de Yozgatlı olan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız: “Yozgat’ta hızla geli-
şen, büyüyen bir üniversitenin kente çok olumlu katkıları olacaktır. İşbirliği gerektiren her 
tür çalışmada severek Kırıkkale Üniversitesi olarak hazır bulunacağız.” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli ziyareti dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Ekrem 
Yıldız’a teşekkür ederek hediye takdim etti.

Hatice BAŞAR

Hatice BAŞAR



Türk Hava Kurumu (THK) Yozgat Şubesi tarafından  
havacılık sporlarının geliştirilmesine yönelik açılan 

kurslarla birlikte motorlu yamaç paraşütü uçuşları da 
başladı. 
THK Yozgat Şubesi, havacılık sporunu Yozgatlı gençlere 

sevdirmek amacıyla başlattık-
ları kursta pilot öğretmenler 

kursiyerlere motorlu yamaç 
paraşütü ile nasıl uçulacağı 

konusunda eğitimlerini sür-

dü-
rüyor. Bu kapsamda 
Atatürk yolu Hızlı Tren 
Şantiyesi karşısında mo-
torlu yamaç paraşütü uçuşu 
düzenlendi. 

Kursiyerlere eğitim veren Motorlu Yamaç Paraşütü Kur-
su Pilot Öğretmeni Abdullah Yıldız, Bursa’dan Yozgat’a 
motorlu yamaç paraşütü uçuş eğitimi vermek için geldi-
ğini belirterek, “THK tarafından Yozgat’ta açılan kurs-
lara katılan kursiyerlere eğitim vermek ve bu sporun 
gelişmesini sağlamak amacıyla burada intibak uçuşu ve 
eğitimi veriyoruz. Motorlu yamaç paraşütü, son de-
rece emniyetli bir hava aracıdır. Sırtımızdaki motorun 
gökyüzünde stop etmesi durumunda bizi taşıyan yamaç 
paraşütü, süzülme kabiliyetine sahip olduğu ve çok dar 
alanlara iniş yapabilmektedir. Eğitim eşliğinde yapıldı-
ğında her hangi bir tehlikesi yok. Herkese tavsiye ediyo-
ruz. Bu motorlu yamaç paraşütü oksijen eşliğine kadar 
4 bin 500 metre ve 5 bin metreye kadar yükselebiliyor. 
Bizim amacımız bu ayrıcalıklı sporu elimizden geldiğince 
profesyoneller olarak amatör arkadaşlara öğretmek ve 
bu sporu Yozgatlı gençlere sevdirmektir.” dedi.

THK Yozgat Şube Sekreteri Ali Çakır’da ilde havacılık 
sporlarının yeni olmasına rağmen oldukça yoğun bir ilgi 
gördüğünü ifade ederek, “Yozgat’ta havacılık sporlarını 
ve faaliyetlerini burada geliştirmek istedik. Bu kap-
samda Bursa’dan hocamızı ilimize davet ettik. Yozgat 
havacılık sporları için son derece uygun. Biz
de bu kapsamda yamaç paraşütü başlangıç kursu açtık.” 
diye konuştu.

Halk arasında 20 Şubat’ta cemrenin ha-
vaya düştüğü ve bugünden sonra baha-
rın müjdecisi sıcaklıkların yükselmeye 
başlayacağına inanılırken, baharın di-
ğer bir müjdecisi de çiğdemler çıkmaya 
başladı. 

YOZGAT’TAN HABERLER

Yozgat Sosyal 
Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Al-
parslan Türkeş 
Huzurevi’nde 
barınan yaşlılar, 

boş zamanlarını değerlendirmek için yaz aylarında 
dışarıda bahçe işleriyle uğraşırken, soğuk günler-
de ise içeride bilardo oynuyor. Bilardo oyununda 
gençlere taş çıkartan yaşlılar bu aktiviteyle hem spor 
yapıyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor. 
Mithat Bozlak (66) Yozgat Huzurevi’nde kaldıklarını 
belirterek, “Yaz aylarında dışarıda geziyor, bahçe-
mizle uğraşıyoruz. Bugünlerde havalar soğuduğu 
için dışarıya çıkamıyoruz. Bizde burada arkadaşlarla 
birlikte bilardo oynayıp zaman geçiriyoruz.” dedi. 
Yaşlılar içerisinde bilardoyu en iyi kendisinin oyna-
dığını ifade 
eden Bozlak, 
arkadaşlarına 
da bilardo 
eğitimi verdi-
ğini söyledi. 
Saffet Er-
kılıç (81) 
ise bilardo 
oyununu tam öğrenemediğini belirterek, “Yine de 
arkadaşlarla birlikte oynamaya çalışıyoruz. İçeride 
vakit geçirmek zor oluyor. Yaz aylarında dışarı çıkıp 
geziyoruz. Bahçemizde sebze meyve yetiştiriyoruz. 
Soğuk günlerde ise içeride bilardo oynuyoruz. Vakti-
mizi geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.
Huzurevinin en yaşlı ismi İbrahim Olcay (83) daha 
önce hiç bilardo oynamadığını belirterek “Bilardoyu 
huzurevinde gördüm, fakat yaşıma rağmen arkadaş-
larıma ayak uydurmaya çalışıyorum. Gülerek eğle-
nerek oyun oynayıp vakit geçiriyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

BOŞ ZAMANLARINI BİLARDO 
OYNAYARAK GEÇİREN YAŞLILAR 

KENDİLERİNE RAKİP ARIYOR

Kışın soğuk günlerinin geride kaldığının 
müjdecisi cemrenin havaya düşme-

siyle, Yozgat’ta güneşin vurduğu yamaç 
kesimlerde baharın müjdecisi çiğdemler 
de çıktı.

Ocak ayını ve Şubat’ın ilk haftasını soğuk 
geçiren Yozgat’ta hava sıcaklıklarının yük-
selmesiyle Lök Köyü’nde güneşe yamaç 
bölgelerde açan çiğdem çiçekleri, doğayı 
adeta sarıya boyadı. Hafta sonu tatilini 
fırsat bilen çocuklar ve gençler kırlara çı-
karak çiğdem topladı. 

Yozgat İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, yo-
ğun kar yağışının ardından karla kaplanan 

doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani 
hayvanlar için yem bıraktı.

Yozgat Çevre ve Orman Müdürlüğü kuşlar için 
500 kilo buğday, yırtıcı hayvanlar için 200 kilo-
ya yakın et ve 1 tona yakın ekmek alarak şehir 
dışında hayvanların rahatlıkla görebilecekleri 
yerlere bıraktı. Görevliler zaman zaman kara 
saplanan araçların önünü küreklerle temizle-
mek ve itmek zorunda kaldı.

Yozgat Çevre Orman Müdürü Birol Ayyıldız, 
kar yağışıyla birlikte doğanın tamamen karla 
kaplandığını belirterek, “Doğadaki yabani hay-
vanlar yem bulma sıkıntısı yaşayacaktır. Biz de 
Çevre ve Orman Müdürlüğü olarak bu sıkıntıyı 
bir nebze olsun gidermek için aldığımız buğ-
day, et parçaları ve fırınlardan temin ettiğimiz 
ekmekleri doğaya bıraktık.” dedi.

YOZGAT’TA 
BAHARIN MÜJDECİSİ 

ÇİĞDEMLER ÇİÇEK AÇTI.

YOZGAT 
ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAYA 

YEM BIRAKTI

YOZGAT TÜRK HAVA KURUMU’NUN 
MOTORLU YAMAÇ PARAŞÜTÜ KURSU 

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Abdurrahman DOĞAN



Bozok Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
İzzet Can’ı Basın 
Uzmanı Cahide Ki-
baroğlu ile yaptığı 
söyleşide mesleği-
ne ilişkin edinim-
lerini ve Yozgat’a 
dair duygularını 
paylaştı. 

“Sadece Tıp Fakültesi değil tüm Üniversite şehir hayatına 
katkıda bulunur. Bunun ülkemizde önemli örnekleri var.Genç 
öğrencilerle gelen farklı ve dinamik yaşam biçimi, tüm şehre 
dalga dalga yayılacaktır.”

İzzet Hocam öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Ben 1959 doğumluyum. Her ne kadar Niğde Borlulu isem de 
Ankara’da doğdum ve büyüdüm. 1983 Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Birinci Göz Kliniği'nde yaptım. Aynı 
hastanede görevli iken, 1996 yılında doçent oldum. 2001 yılı 
başından itibaren Sağlık Bakanlığı Klinik Şefi oldum. Önce An-
kara Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesi Göz 
Kliniği'ni, daha sonra da Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ndeki Göz Kliniği'ni kurdum ve yönettim. Kısa süre 
önce de Üniversitemiz Tıp Fakültesine profesör olarak atandım. 
Şimdi inşallah en kısa sürede Tıp Fakültemiz içinde tam 
donanımlı bir Göz Kliniği kuracağım. Evliyim ve bir kız çocuğu 
babasıyım.

Hocam ilk görev yeriniz ve meslek hayatınız boyunca nerelerde 
görev yaptınız?

İlk görev yerim Van 1 Numaralı Sağlık Ocağı idi. 1983’ten 
başlayarak iki yıl süre ile pratisyen olarak zorunlu hizmetimi 
yaptım. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde ihtisas 
yaptım. Askerlik görevimi 16 ay süre ile İstanbul Balmumcu 
Jandarma Dispanseri'nde yaptıktan sonra uzmanlık mecburi 
hizmetini Ankara Ulucanlar SSK Dispanseri'nde gerçekleştirdim. 
Daha sonra 1991’de tekrar Ankara Numune Hastanesi'ne gir-
erek sırasıyla başasistanlık ve şef yardımcılığı yaptım. 2001 yılı 
Ocak ayında yapılan sınav sonucunda klinik şefi oldum. Son on 
yılımı bu görevle geçirdim. 

"Eğer insanlar okuyarak edindikleri bilgileri pratik anlamda 
kullanma fırsatı bulurlarsa okumak onlar için bir zül ya da en 
azından ders gibi algılanmaktan çıkar, keyif meselesi haline 
gelir."

Hocam çocukken “ben doktor olacağım” diyenlerden misiniz?

Hayır, çocukluğum boyunca hiç doktor olacağım dediğimi 
hatırlamıyorum. Üniversite sınavı dönemi gelince galiba tercih 
yaparken tıbbın yüksek puanının cazibesine kapıldım, kazanınca 
da sonuçta doktor oldum. Ama bu doktorluğu sevmeden 
yaptığım anlamına gelmez tam tersine bu mesleği her zaman 
çok keyif alarak, tadını çıkararak yaptım. Hala da benim için 
oftalmolojideki konuları okumak zevkli bir roman okumaktan 
farksız gelir. Şuna inanırım ki eğer insanlar okuyarak edindikleri 
bilgileri pratik anlamda kullanma fırsatı bulurlarsa okumak on-
lar için bir zül ya da en azından ders gibi algılanmaktan çıkar, 
keyif meselesi haline gelir. 

”İyi doktor sadece standart tedavi protokollerini değil kendi 
yorumunu buna katarak hastasına yaklaşan doktordur.”

Sizin için mesleğiniz ne ifade ediyor, duygularınızı bizimle 
paylaşır mısınız?

Doktorluk hem meslek hem de sanat tanımına uyar. Ne yazık 
ki günümüzde bu meslek başkaları tarafından basit bir me-
muriyet ya da hizmet sektörü içinde rutinleri olan bir görev 
olarak tanımlanmaya ve hatta açıkça bu şekle dönüştürülmeye 
çalışılmaktadır. Oysa tıpkı hastalar standart olmadığı gibi, hasta-
lara olan yaklaşımınız da standart olmamalıdır. Tanı ya da tedavi 
protokolleri ile hastalarınıza ancak sınırlı bir standart yaklaşım 
gösterebilirsiniz. Biz doktorlar şunu iyi biliriz ki “hastalık yok, 
hasta vardır.” Yani her şey hastanın bireysel yapısına göre 
değişiklik gösterebilir bu nedenle yaklaşımınız da kişiye özel, 
moda deyimi ile “customize” olmalıdır. İşte bu noktada her he-
kim kendi yorumu ile hareket eder ve bu iş bir sanat olmaya 
başlar. Kısaca iyi doktor sadece standart tedavi protokollerini 
değil kendi yorumunu buna katarak hastasına yaklaşan doktor-
dur. 

Sanatınız olan göz hastalıkları dendiğinde neler anlamalıyız, 
sizin çalışmalarınız nelerdir diye sormak istiyorum.

Göz hastalıkları çok geniş bir yelpazeyi içerir. Küçük bir organ 
olarak gördüğümüz göz, bir çok katmandan oluşur ve beyin 
fonksiyonlarının yarısına yakın bir bölümünü işgal eder. Tüm 
vücudumuz beynimizden çıkan kafa çifti denen 12 adet ana 
sinirle idare edilir.Düşünün ki bunların 4 tanesi sadece gözle 
ilgili işlevleri yerine getirmek için, 2 tanesi de diğer işlevlerinin 
yanında gözle ilgili işlevleri yerine getirmek için vardır. Yani 
12 temel beyin sinirinin yarısı olan toplam 6 kafa çifti göz 
fonksiyonları ile ilgili işlev görmektedir. Bunun dışında gözde 
hem bağ dokusu, hem damar hem de sinir dokusunun yer 
aldığı 3 temel katman vardır. Bunların her biri ile ilgili hastalık 
grupları vardır. Ben şahsen uzun yıllar boyunca öncelikle şaşılık 
ve oküloplastik konularında özelleşerek çalıştım. Daha sonra 
kornea ve kontakt lens konularında çalışmalar yaptım ve 1996 
yılından beri de katarakt konusu ile ilgili akademik çalışmalar 
yapmaktayım. 

SAĞLIK KÖŞESİ

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU

Genç Öğrencilerle Gelen Farklı ve Dinamik Yaşam Biçimi Tüm Şehre 
Dalga Dalga Yayılacaktır.

Bu konuların tamamında yerli ve yabancı çok sayıda yayınlanmış 
çalışmalarım vardır. Bir dönem Türk Oftalmoloji Derneği Kontakt 
Lens birimi başkanlığını ve 7 yıl süre ile Türkiye adına Avrupa 
Göz Doktorları Kontakt Lens Birliği (ECSLO) ülke temsilciliğini 
yürüttüm.

Lens ve katarakt üzerine yoğunlaşmış çalışmalarınız var. Bize 
bunlardan da kısaca bahsedebilir misiniz? 

Hali hazırda en özel olarak uğraştığım konu lens ve katarakttır.  
Katarakt ameliyatının küçük kesilerle yapılması çok önemlidir. 
Çünkü kesi ne kadar küçülürse ameliyat sonrasında cerrahiye 
bağlı gelişen astigmatizma ve diğer korneal aberasyonlar (sap-
ma) da o kadar azalmakta, hastaya daha yüksek görme kalitesi 
sağlanabilmektedir. Hali hazırda tanımlanmış en küçük kesiler 
1.8 mm. civarındadır ve bunun yapılabildiği tıbbi isimleri ile iki 
teknik vardır; “biaxial” ve “mikrokoaksiyel.” 

Ben bu iki tekniği de yıllardır bu kesi büyüklüklerinden gerçek-
leştirmekteyim ve aynı teknikleri birbiri ile çeşitli yönleri ile kı-
yaslayan çalışmalar yapmaktayım. Bu konuda yayınlanmış birkaç 
seride % 100 gözlükten bağımsızlık oranı sağladığımızı sevinerek 
saptadık ve bunları yayınladık. Bu ameliyatları son 4 yıldır ulu-
sal kongremizde canlı cerrahi uygulamalarında gerçekleştirerek 
genç meslektaşlarımıza tanıttım. 

Mesleki çalışmalarınız dışında neler yaparsınız, hobileriniz ne-
lerdir?

Üzülerek söyleyeyim, açıkçası kendine ve ailesine az zaman ayı-
rabilen biriyim. Tıp dışı ancak yaz tatillerinde okuma fırsatı bu-
labiliyorum eğer çok vaktim olsaydı herhalde daha fazla tarih 
kitabı okurdum, bu bana özel bir zevk veriyor. Eğer bir sosyal 
tarafım varsa o da spor takip etmek. Çok iyi bir Fenerbahçeli-
yim. Fenerbahçe ile ilgili her şeyi bilir ve takip ederim, futbolun 
dışında, basketbol ve voleybol seyretmeyi seviyorum. Bu yaşta 
yapabildiğim tek spor ise yüzme. Ankara’da iken olimpik kulvarlı 
havuzda ortalama haftada 2 defa durmaksızın 60 dakika yüzer-
dim. Şimdi bu imkanı Yozgat’ta bulmayı umuyorum

Hocam üniversitelerden aldığınız bilimsel ödülleriniz var, bu ko-
nuda biraz bizi aydınlatır mısınız?

2007 ve 2008’de iki defa üst üste Gazi Üniversitesi Vakfı’ndan 
“yılın en iyi katarakt yayınına verilen” teşvik ödülünü “Katarakt-
Glokom” dergisinde çıkan makalelerim nedeniyle kazandım. Bu 
törenle verilen bir ödül, son derece gururlandırıcı bir şeydi, be-
nim için çok anlamlı bir değeri var. 

Bozok Üniversitesinde Göz Hastalıkları Bölümü’nün kurucu öğre-
tim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak Üniversitemizdesiniz. 

“Unutmamak gerekir ki sağlık hizmetleri ekip hizmetleridir. 
Yani takım çalışması gerektirir.”

Anabilim dalı başkanlığının kuruluşuna ilişkin ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Bahsettiğim gibi daha önce iki defa Göz Kliniği kurmuş olma de-
neyimine sahibim. İlk kez 2001’de Trafik Hastanesi’nde nerdeyse 
sıfırdan bir klinik kurdum. Anlaşılması için şöyle söyleyeyim baş-
ladığımda Göz servisinde gözlük kutusu bile yoktu. Ama sadece 
iki sene sonra tüm bölümler tamamlanmış, ulusal kongrede 20 
kadar sözlü ve poster sunusu yapabilen, A tipi dergilerde yaban-
cı yayınları çıkabilen bir klinik haline gelmişti. 2004 yılından iti-
baren kliniğimize katılan tüm asistanlar sınavda birinci tercihleri 
olarak sınav kazanmış şekilde geliyorlardı. 
Amacım burada da benzer bir kliniği kurabilmek. Tabii klinik ku-
ruluşu sizinle başlayıp sizinle bitmiyor. Unutmamak gerekir ki 
sağlık hizmetleri ekip hizmetleridir. Yani takım çalışması gerekti-
rirler. Önceki kliniklerimde mükemmel bir uzman kadrosu ile ça-
lıştığımı hemen belirtmek isterim. Yani insan malzemesinin her 
zaman en önemli unsur olduğunu bilmemiz gerekir. Bir de bunu 
tamamlayan teknolojiye gereksinim var. Dolayısı ile hemen bir 
alet parkı oluşturmaya daha sonra da bu aletleri kullanacak 
yardımcı doçentlerimizin ve ilerde asistanlarımızın başlamasına 
ihtiyacımız var. 

Hocam neden Bozok Üniversitesi? Neden Yozgat?  

Burada görev yapan hocalarımızın bir bölümü önceden tanıdı-
ğım çok sevdiğim insanlar. Onlar vesile oldu. Zaten gelince de 
çok sıcak bir aile ortamı buldum. Ama esas buranın yeni kuru-
luyor olması beni heyecanlandırıyor. Yozgat benim beklentimin 
de üstünde imkanlar sunuyor. Uzun vadede çok iyi şeylerin ola-
cağını hissediyorum.

“Yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilmek akademik ortamın 
tam ve tavizsiz sürdürülmesinden geçmektedir.” 

Özellikle Tıp Fakültesi bazında Üniversitemizin Yozgat’a ne tür 
katkıları olacağını düşünüyorsunuz?

Sadece Tıp Fakültesi değil tüm Üniversite şehir hayatına katkıda 
bulunur. Bunun ülkemizde önemli örnekleri var. Genç öğrenci-
lerle gelen farklı ve dinamik yaşam biçimi, tüm şehre dalga dal-
ga yayılacaktır.  Tabii Tıp Fakültesinin de ayrı bir yeri var. Sağlık 
hizmetleri halkla ilişkilerin en yoğun yaşandığı sektör.  Ben Tıp 
Fakültesi öğrencileri Yozgat’ta başladıklarında şehirde bambaş-
ka bir havanın eseceğine inanıyorum. 



Süryanice Şabat sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Şubat ayının batılı 
dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus’un adından gelir. Kış 
mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimi-
ne sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, 
takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık 
M.Ö. 700’lerde yapılmıştır.

1621 : İstanbul Boğazı dondu.
1870 : Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı Sınavla 32 kız öğ-
renci alındı.    
1909 : Türkiye’de ilk güven oylaması yapıldı; Kamil Paşa kabinesi düşü-
rüldü.    
1921 : Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e gazilik unvanı verildi. 
1929 : Hilaliahmer yani Kızılay günü ilk defa kutlandı.
1930 : Türk- Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.
1935 : TBMM, 5. dönem seçimleri yapıldı Cumhuriyet Halk Fırkası 
(CHF) iktidarında 17 kadın milletvekili ilk defa Meclise girdi.  
1933 : Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı.  
1939 : Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Hatay kanun-
ları olarak kabul etti. 1939 : Türkiye, İspanya’daki Franco rejimini res-
men tanıdı.             
1950 : Yaşar Doğu Lahor’da Pakistan şampiyonu Kala’yı bir dakikada 
tuş etti.
1951 : Atatürk’ün manevi kızı ve Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha 

Gökçen, pilot olarak Kore Savaşı’na ka-
tılmak için başvuruda bulundu. Ancak 
Gökçen’in bu isteği Amerikan ordusun-
da kadın pilot bulunmaması nedeniyle 
gerçekleşemedi.   
1952 : Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’nın (NATO) bir üyesi 
oldu; Lizbon’da yapılan toplantıya ilk defa katıldı.   
1953 : Türkiye- Amerika telefon hattı açıldı.   
1955 : Türkiye’nin ilk özel dedektiflik bürosu, Avukat Fethi İnaler tara-
fından kuruldu.   
1956 : Karikatürist Turhan Selçuk Uluslararası Bordighera Mizah 
Şenliği’nde Platin Palmiye Ödülü’nü aldı.   
1959 : Hindistan’da Kongre Partisi liderliğine İndira Gandhi seçildi. 
1967 : Amerika Birleşik Devletleri 25.000 askerle Vietnam Kurtuluş 
Cephesine karşı saldırıya geçti.     
1970 : Dünyanın 4.büyük köprüsü Boğaz Köprüsü’nün temeli atıldı.            
1984 : Türkiye’de, ithal edilen ilk Mercedes binek otomobilleri, 11 mil-
yon liraya satıldı.  
1988 : İşkence, İnsanlık dışı ve Küçültücü Davranışların Önlenmesi Av-
rupa Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandı.   
1997 : İskoçya’daki Roslin Enstitüsü bilim insanları ilk kez bir koyunun 
kopyasını yaptılar.    
1998 : Türkiye, (Uluslararası Çalışma Örgütü) İLO’nun “Çocuk İşçi Ça-
lıştırmayı Yasaklayan” iki maddesine imza attı.

Şubat Ayı’ndan Tarihi Notlar

Şubat Ayında  Göreve Başlayan Akademik Personelimiz

Adı Soyadı     Birim    Anabilim Dalı   
Yrd. Doç.  Dilşen ONSEKİZ    Müh. Mim. Fak.   Bölge Planlama   
Yrd. Doç. Süreyya ÖZTÜRK   Tıp Fakültesi   Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Öğr. Gör. Seda SABAH    Tıp. Fakültesi   Tıbbi Biyoloji   
Arş. Gör Medine ÇOPUR    Ziraat Fakültesi   Tarla Bit. Yet. ve Islahı  .
Arş. Gör. Hakan KELEŞ    Ziraat Fakültesi   Bahçe Bit. Yet. ve Islahı  
Öğr. Gör. Orhan Fatih KUŞDEMİR   Fen-Edb. Fak.   Halk Bilimi (Folklor)  
Arş. Gör. Ayşegül GÖCEN    Yerköy Adalet MYO     
Öğr. Gör. Gülçin EROKSAL    Yerköy Adalet MYO      
Öğr. Gör. Abdurrahman GÖK   Yerköy Adalet MYO     
Arş. Gör. Ayşe ŞENER    Sağlık YO   Çocuk Sağ. ve Has. Hem. 
Öğr. Gör. Melek COŞGUN    Akdağmadeni MYO     
Öğr. Gör. Özlem ASLAN BAĞCI   Sağlık Hiz. MYO     
Öğr. Gör. Ferhat Oflazer    Boğazlıyan MYO                                                                                    
Öğr. Gör. Ömer DAĞİSTANLI   Boğazlıyan MYO     
Öğr. Gör. Hülya HANÇER    MYO       
  

Şubat Ayında  Göreve Başlayan İdari Personelimiz

Adı Soyadı     Birim       
Bilgisayar İşlt. Çelebi BÜYÜKERGÜN  Yerköy Adalet MYO     
Mühendis. Mehmet KILINÇ   Bilgi İşlem Daire Bşk.     

Şubat Ayında Üniversitemizden Ayrılan İdari Personelimiz

Adı Soyadı     Birim      
Bilgisayar İşlt. Serdar Altuntaş   İd. Mal. İşl. Dai. Bşk.     
Tabip. Bayram ÇOLAK    Sağ. Kül. ve Spor Dai. Bşk.    

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 
BOZOK ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 12. Sınıf 
Öğrencileri Bozok Üniversitesi Erdoğan Ak-
dağ Kampüsü’nü gezdi. Üniversite ile ilgili bil-
gi almak ve üniversiteyi tanıma amaçlı yapılan 
gezide Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
yetkilileri gezi boyunca öğrencilere eşlik etti. 
Lise öğrencileri ilk olarak Merkezi Kütüphane’yi 
gezdi. Kütüphane görevlisi Sevgi Karakoç kü-
tüphanenin kitap ve kaynak kapasitesi, çalışma 
üslubu ve diğer online hizmetlerine ilişkin öğ-
rencilere bilgi verdi.

Daha sonra Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne 
geçen Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri  Yrd. 
Doç. Dr. Tahir Ayata’nın Fakülte bünyesinde 
yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarını dinledi. 
Yrd. Doç. Dr. Ayata öğrencilerin ilgisini çeken 
Güneş kolektörü, rüzgâr tribünü gibi mühen-
dislik bölümü öğrencilerinin ortaya çıkardığı 
ürünlerin çalışma prensiplerini anlattı.

Öğrencilerin gezisi Fen Edebiyat Fakültesi’ni 
ziyaretleri ile devam etti. Gezi sonunda Bozok 
Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü girişinde 
hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, Yozgat’ta 
Bozok Üniversitesi gibi bir eğitim kurumunun 
bulunmasından dolayı memnuniyetlerini dile ge-
tirdi.

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEK OKULU 
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 

EĞİTİME BAŞLAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
katkılarıyla iç tefrişatının yapıldığı Bozok Üni-
versitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu 
2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alı-
mına başlayarak eğitime açılacak. 

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Va-
rinli, Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu binasının 
inşaatının tamamlandığını, şu an itibari ile iç 
tefrişatının yapıldığını ifade ederek 2011-2012 
eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitime 
başlayacağını belirtti.  

Prof. Dr. İnci Varinli, “Boğazlıyan’da Bilgisayar 
Programcılığı, Dış Ticaret, Lojistik ve Gelenek-
sel El Sanatları olmak üzere 4 bölüm açılacak. 
Bu okulumuza ilk etapta 200 öğrenci almayı 
planlıyoruz. Bölümlerimiz için öğretim üyeleri 
ilanına çıkıldı, şu an müracaatları alıyoruz. İn-
şallah önümüzdeki eğitim-öğretim yılına tam 
kadro hazır olacağız.” dedi.

Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu’nun hayırse-
ver işadamları tarafından yapıldığını dile geti-
ren Rektör Prof. Dr. İnci Varinli, “İç tefrişatı 
da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner 
Yıldız tarafından yaptırılmaktadır. Katkıların-
dan dolayı hayırsever iş adamlarımıza ve Enerji 
Bakanımız Taner Yıldız’a çok teşekkür ediyo-
rum. Okulumuzun şu anda sadece çevre düzen-
lemesi kaldı. Çevre düzenlemesi de tamamlana-
rak 2011-2012 eğitim-öğretim yılına hazır hale 
gelecek” diye konuştu.

Abdurrahman DOĞANHatice BAŞAR



Bilişim Suçları...
     Günümüz dünyası artık teknolojiyle iç içe bir 
yaşam şeklini almıştır. Bu teknoloji insanlar tarafın-
dan en çok kullanılan alanlarından biri de şüphesiz 
bilişim teknolojileridir. Peki nedir bu bilişim? Bilişim 
denilince aklımıza hemen bilgisayar gelmektedir. 
Fakat unutulmaması gereken bu iki kavramın birbi-
rinden farklı olmasıdır. Bilgisayar, aritmetiksel veya 
mantıksal işlemlerden oluşan bir işi önceden veril-
miş bir programa göre yapıp sonuçlandıran, bilgileri 
depolayan elektronik araçtır. Bilişim kelimesi ise 
bilgisayardan faydalanılarak bilgilerin depolanması, 
işlenerek başkalarının istifadesine sunulur hale geti-
rilmesi ve iletilmesi faaliyetlerini içerir. 
     
İnsanların teknolojik imkanlarının bu kadar geniş 
olmasının yanında bilişim teknolojilerinin kullanıl-
masında uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur. 
Bu kurallara uyulmadığı takdirde karşımıza bilişim 
suçları kavramı çıkmaktadır.
 
• Bilişim suçlarını, bilgileri otomatik sisteme tabi tu-
tan veya  verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri 
kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen 
her türlü davranış olarak tanımlayabiliriz. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu bilişim suçlarını beş kategoriye 
ayırmıştır. Bunlar ;

• Bilgisayarda mevcut olan kaynağa gayri meşru 
şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten 
bilgisayar verilerine girmek, bunları bozmak, silmek, 
yok etmek,

• Sahtekarlık yapmak için kasten bilgisayar verileri-
ne veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok 
etmek ,

• Bilgisayar sistemlerinin çalışmasını engellemek 
için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına 
girmek, bozmak, silmek, yok etmek,

• Ticari olarak yararlanmak amacı ile bir bilgisayar 
programının yasal haklarını zarar uğratmak,
Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın, 
konuşulmuş olan emniyet tedbirlerini aşmak nedeni 
ile sisteme kasten girerek müdahalede bulunmaktır.
     

Yukarıdaki maddelerin yanında 
ülkemizde en çok karşılaşılan 
bilişim suçlarını ise aşağıdaki gibi 
örneklendirebiliriz:

• Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle 
ticari ve özel bilgilerini zedeleme.

• Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu 
web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail 
ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur 
olan şahsın telefon numaralarını vermek.

• Kişisel bilgisayar yada kurumsal bilgisayarlara 
yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında 
tehdit ederek maddi menfaat sağlanması

• Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz 
alınması ve bu alan adlarının karşılığında yüklü mik-
tarda para talep etmek.

• Özellikle pornografik içerikli CD  kopyalamak  ve 
satmak.

• Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebil-
mektedir.

Bir vatandaş olarak bizler bu etik olmayan ve suç un-
suru bulunan davranışlarda bulunmamamız gerekir. 
Aynı zamanda yaşadığımız toplulukta bu gibi suçları 
gerçekleştiren kişileri de gerekli yerlere bildirmemiz 
bir vatandaşlık görevidir.

Bilişimle ilgili mağdur olmamamız için kendimizde 
bazı önlemler almamız gerekmektedir. Örneğin 
şahsınıza veya şirketinize ait önemli bilgilerinizin 
yer aldığı bilgisayarınızı güvenlik önlemleri almadan 
internete bağlamamalısınız, özellikle internet orta-
mında tanıştığınız kişilere kredi kartı gibi özel bilgile-
rinizi vermemelisiniz. İnternet ortamında her zaman 
güvenlik anlamında bir açık olabileceğini ve işlemle-
rinizi de ona göre yapmanızı kesinlikle unutmamanız 
gerekmektedir.

Öğr. Gör. Hakkı BAĞCI
Meslek Yüksekokulu

İLÇELERİMİZDEN

AYDINCIK 

Büyük bir kısmı İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat’ın, Çekerek ilçesiyle 
birlikte Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan iki ilçesinden biri olan Aydıncık 
Yozgat’a 105 km. uzaklıktadır.

Merkez ilçe Kazankaya, Kösrelik, Baydiğin ve Baştürk kasabalarıyla birlik-
te toplam 28 yerleşim biriminden oluşan Aydıncık ilçesinin toplam nüfusu 12 
bin’dir. 1991 yılında ilçe olan Aydıncık, Nahiyelik döneminde Mamure adını 
almış ve uzun yıllar bu adla bilinen ilçe, 1965 yılında belde olan Mamure’nin adı 
1958 yılında yeniden değiştirilerek Aydıncık adını almıştır. 

Aydıncık’ta başta soğan olmak üzere buğday, şekerpancarı ve diğer tahıl 
ürünleriyle sebzeler üretilir. Bağ ve bahçelerin oluşturduğu doğal güzelliklere 
sahiptir. Kentleşmenin giderek gelişmesine paralel olarak üzüm üretimi yıllar 
boyunca gerilemiştir.

Aydıncık ilçesinin topraklarının yüzde kırk dördü ormandır. Ormanlarla kaplı 
dağlarında yabani fındık, ıhlamur, meşe, kayın, çam, ardıç, dağ elması, ah-
lat, alıç ağaçları yetişir. İlçede tipik Karadeniz ikliminin etkileri görülür. 
Aydıncık’ta çiğdem önemlidir ve “Çiğdem Gezdirme” adıyla bilinen bir töresi 
vardır. 

Aydıncık’ın 5 kilometre kadar kuzeyinden geçen Çekerek Suyu, volkanik Ka-
zankaya kayalıklarının içindeki kanyonda kıvrılarak yol aldıktan sonra daha 
kuzeyde Amasya yakınlarında Yeşilırmak’a karışır. Rafting, trekking ve kan-
yon yürüyüşü için çok uygun tabii bir alan olan Kazankaya Kanyonu’nda yürüyüş 
yapmak için şehir dışından pek çok insan gelmektedir. Bu bölgede bulunan 
doğal ve soğuk kaynak sularının çeşitli özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. 
Yaz-kış bu soğukluklarını koruyan sular berraktır, içimleri tatlıdır ve herkes 
tarafından beğenilir. Ayrıca bu suların insan sağlığı için çok yararlı olduğu, 
mide rahatsızlıklarına iyi geldiği, böbrek taşlarının düşürülmesinde etkili ol-
duğu bölge halkı tarafından iyi bilinmektedir. 

Aydıncık ilçesinin kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, çevre-
de bulunan tarihi kanıtlar antik çağlardan beri tarihin her döneminde önemli 
bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Aydıncık ile ilgili yazılı 
kaynakların, Zile Kütüphanesi’nde çıkan bir yangında yok olduğu söylenmekte-
dir. Yörenin ne zaman yerleşime açıldığı, şu an yaşayan halkın nereden geldiği 
hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak, bugün Aydıncık’ta yaşayan-
ların 15. ve 16. yüzyıllarda Amasya, Sivas ve Kahramanmaraş civarlarından 
buraya gelerek yerleşen Türkmenlerden oluştuğu söylenmektedir.

Büyük Selçuklu Devleti döneminde İslamı yaymak amacıyla Anadolu’ya 
Horasan’dan gelen bazı erenlerin de bu bölgede yaşadıkları ve mezarlarının 
burada olduğu söylenmektedir. Asar Kayası’nda Esisarı ve Gölcük, Çalın Taşın 
önünde Çomak Dede, mezarlıkta da Güldede evliyalarının olduğu söylentisi 
yaygındır. Ayrıca Karacaoğlan’ın da bu bölgede yaşadığı rivayet edilir ve me-
zarının Karacaoğlan mevkiinde bulunduğu söylenir.

Aydıncık ve Kümbetova, Hattilerin, Hititlerin en önemli yerleşim bölgelerin-
den birisidir. Kümbetova’yı Aydncık’tan ayıran dört kilometre uzunluğunda-
ki  bölgede görkemli höyükler zinciri ve Tümülüsler mevcuttur. Bu alan Kral 
Anitta’nın bir gecede yerle bir ettiği Hattuşa’dır. Anadolu`nun hiçbir yerinde 
Kümbetova höyükleri kadar çok sayıda, geometrik bir düzende sıralanmış ve 
görkemli höyüklere rastlanmamıştır.

BİLİŞİM

Dağlarıyla, Bağlarıyla, Sularıyla Ve Tertemiz 
Havasıyla Yozgat’ın Şirin İlçesi



KARE BULMACA

SUDOKU
Ocak Ayı Kare Bulmaca Çözümü

Ocak Ayı Sudoku Çözümü

Cahide KİBAROĞLU
Basın Uzmanı

Hatice BAŞAR
Basın Uzmanı

Barış ÜNVER
İletişim Protokol ve Enformasyon Müdürü

Neşe KARABACAK
Grafik-Tasarım

Abdurrahman DOĞAN
Muhabir-Foto

Bozok İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü




