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Genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede alt 
yapısını, akademik kadrosunu ve kurumsallaşmasını 
tamamlayan ve bulunduğu coğrafyanın ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak yapılanan Üniversitemiz, bu yıl 7. 
Kuruluş yıldönümünü kutlayarak yıldızı parlayan 
bir marka üniversite konumuna ulaşmıştır. Eğitim, 
araştırma ve hizmet alanında yurt içi ve yurt dışında 
tanınan, çağdaş, katılımcı, öncü ve tercih edilen 
bir üniversite vizyonuna sahip üniversitemizin 
kuruluşunun 7.yılında gıpta edilecek seviyeye 
gelmiş olması bakımından takdiri hak etmektedir.

7.yılında daha estetik ve daha yaşanılabilir bir 
kampüs oluşturmak kaidesiyle hizmet adına ne 
denli ciddi adımlar atıldığı aşikardır. Bölgesinde 
sağlık üssü olma yolunda gösterilen gayret ve 
çaba en önemlisi de bulunduğu ilin kültürel ve 
ekonomik kalkınmasında lokomotif rol oynayan 
bir BOZOK ÜNİVERSİTESİ’nin bugün gelmiş olduğu 
nokta takdire şayandır. Bir zamanlar Sayın Erdoğan 
Akdağ’ın hayali olan bu bilim yuvası bugün etkin, 
başarılı ve sıkça adından söz ettiren bir hakikate 
dönüşmüştür.

Akademik gelişimi, bilimsel hedefleri ve şehir-
üniversite bütünleşmesi ile dikkat çeken 
Üniversitemize dair bilimsel, sanatsal ve kültürel 
her türlü etkinlikleri, zengin içerik ve görsellerle bu 
sayımızda bulacaksınız. Kısacası yine dolu dolu bir 
bültenle karşınızdayız. “Bozok Bülten” ekibi olarak 
Üniversitemizin 7. Kuruluş Yıldönümü’ nü kutlar, 
amaç ve hedeflerin gerçekleştirildiği başarılı bir yıl 
olmasını temenni ederiz.
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Bozok Üniversitesi  7  Yaşında

Üniversitemizin 7. Kuruluş Yıl-
dönümü, düzenlenen tören-
le kutlandı. Erdoğan Akdağ 
Kampüsü’nde yeni yaptırılan 
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen 7. 
Kuruluş Yıl Dönümü kutlama tö-
renlerine Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili 
Dr. Ertuğrul Soysal, Yozgat Valisi 
Abdulkadir Yazıcı, İl Jandarma 
Alay Komutanı Albay Recep Yal-
çınkaya, Belediye Başkanı Yusuf 
Başer, Cumhuriyet Başsavcısı 
Metin Durgun, Ağır Ceza Mah-
kemesi Başkanı Şafak Yıldırım, 
Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı 
Bekir Demirci, Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardım-
cılarımız, Fakülte Dekanlarımız, 
Hayırsever İşadamı Erdoğan Ak-
dağ ve eşi Filiz Güngör Akdağ, 
Hayırsever işadamı Bilal Şahin, 

Kayseri Orman Bölge Müdürü 
Ahmet Kara, İlçe kaymakam ve 
Belediye Başkanları, Daire mü-
dürleri, Sivil toplum örgütü ve si-
yasi parti temsilcileri, akademik 
ve idari personel ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başlayan etkinlikler 
Üniversitemiz tanıtım filmi ve 
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi yapımını anlatan kısa 
film ile devam etti. 

Bir önceki yıla göre daha dina-
mik, daha modern, daha nite-
likli ve daha başarılı bir Bozok 
Üniversitesi olması dilekleriy-
le açılış konuşmasına başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, “Bozok Üniversitesi’nin 7. 
Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini 
gerçekleştirmenin kıvancı ve he-

yecanını yaşıyoruz” dedi. Bozok 
Üniversitesi’nin 7. Kuruluş Yıl-
dönümü olmasının yanı sıra gü-
nün bir diğer önemli olayının da 
İç Anadolu Bölgesinde yer alan 
Üniversiteler arasındaki en bü-
yük ve ülkemiz genelinde sayılı 
kongre ve kültür merkezlerinden 
biri olan Erdoğan Akdağ Kongre 
ve Kültür Merkezi’nin açılması 
ve hizmet vermeye başlaması-
na değinen Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar 7. Kuruluş Yıldönü-
mü töreniyle de ilk programına 
ev sahipliği yaptığının altını çizdi. 
Kongre ve Kültür Merkezi hak-
kında detaylı bilgi aktaran Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
maddi ve manevi katkılarından 
dolayı Hayırsever İşadamı Erdo-
ğan Akdağ’a teşekkürlerini be-
lirtti.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi binası inşaatına 2008 yı-
lında başlanıldığına değinen Rek-
törümüz, sözlerine şöyle devam 
etti: “2010 yılındaki duraklama-
dan sonra şu an içinde bulun-
duğumuz bu salonun yapımı ile 
bu ve diğer salonların iç tefrişatı 
ise Üniversitemiz bütçesinden 
sağlanan öz kaynaklarla tamam-
lanmıştır. Bu yapımlar için Üni-
versitemiz bütçesinden yaklaşık 
4 milyon liralık kaynak harcan-
mış olup sayın Akdağ tarafından 
yapılan kısımlar da dahil olmak 
üzere bu binanın toplamda yak-
laşık 7 milyon TL.’nin üzerinde 
bir maliyeti olmuştur. Bugün de 
burada ilk programı yaparak hiz-
mete açmış bulunuyoruz. 

Kongre ve Kültür Merkezi'mizin 
yanı sıra geçtiğimiz yıl içerisin-
de Erdoğan Akdağ Kampusu alt 
yapı inşaatı, binaların doğalgaz 
dönüşümleri, ana nizamiye giri-
şinin tamamlanması, peyzaj dü-
zenlemesi, İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi yeni hizmet binasının 
tamamlanması, Merkezi Araştır-

ma Laboratuarı hizmet binaları 
tamamlanarak hizmete açılmış 
ve birçok birimin bakım ve ona-
rım çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca Prof. Dr Ekmeleddin İhsa-
noğlu Tarih ve Kültür Araştırma 
Merkezinin ve Arıtma Tesisinin 
ihalesi yapılmış ve önümüzdeki 
günlerde temelleri atılarak inşa-
atına başlanılacaktır. Eski Emni-
yet müdürlüğü binasının sosyal 
tesislere dönüştürülmesi projesi 
ile Sorgun Meslek Yüksekokulu 
projesi ise ihale aşamasındadır. 
Ayrıca Akdağmadeni Spor Tesisi 
yapımı yine Erdoğan Akdağ Kam-
püsünde Kapalı Tenis Kortu Ya-
pılması ve Üniversitemiz ve Yoz-
gat için en büyük projelerden Tıp 
Fakültesi Morfoloji binası ve yeni 
Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi yapımı projelerinin tamamı 
için Mart ayı içerisinde ihalelerin 
yapılması planlanmıştır. Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi bi-
namızın fizibilite raporu uzman-
larca uygun görülmüş olup şu 
an Kalkınma Bakanlığında onay 
beklemektedir. Sayın Başbakan 

Yardımcımızdan da çok yakında 
bu konuda bir müjde bekliyoruz" 
dedi. Konuşmasında öğrencilere 
de seslenen Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, “Bozok Üniversi-
tesinin hedefinin bilişim çağında 
bilgili, gelişmeye ve yeniliklere 
açık, teşebbüs ruhu yüksek fert-
ler yetiştirmek olduğunun altını 
çizerek “donanım ve becerileri-
nizi ortaya çıkarabileceğiniz bu 
kurumlar öncelikle siz öğrencile-
rimize aittir” dedi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, konuşma-
sının sonunda şunları söyledi: 
“7. Yıldönümü kutlama töreni-
ne teşrif ederek bizlere güç ve-
ren siz kıymetli misafirlerimize 
bir kez daha teşekkür ediyor, 
Yozgat’ımızı marka şehir, üniver-
sitemizi marka üniversite yapma 
yönündeki çalışmalarımızın arta-
rak devam etmesi dileğiyle kuru-
luşumuzun 7. Yılının akademik 
ve idari personelimize, öğren-
cilerimize, Yozgat’a ve ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediyor, 
saygı ve sevgilerimi arz ediyo-
rum” dedi. 

Üniversitemizin  7.  Kuruluş  Yıl dönümü  Düzenlenen 
Muhteşem  Törenle  Kutlandı
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Erdoğan Akdağ:
“Hayalim Gerçek Oldu”

Belediye Başkanı Yusuf Başer de Bozok 
Üniversitesinin ilimizin sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda kalkınıp gelişmesin-
de lokomotif bir rol oynadığını belirterek, 
Yozgat Belediyesi olarak öğrencilerin, Aka-
demik ve idari kadronun yaşam kalitesini 
yükseltebilmek için elimizden gelen çabayı 
gösteriyoruz dedi. Başkan Başer, Üniversi-
tenin tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerine rehber olacak bir bilim 
yuvası misyonunun olduğuna değinerek, 
Üniversitemizin 7. Kuruluş yıldönümünü 
kutladı.

Belediye Başkanı Yusuf Başer: 
“Üniversite sosyal, kültürel ve ekonomik 

anlamda ilimizin lokomotifi”

Yozgat Milletvekili Dr. Ertuğrul Soysal ise 
yaptığı konuşmasında Bozok Üniversitesi-
nin hızla gelişip büyüdüğünü ve ülkemiz-
de ismini duyuran marka bir Üniversite 
olmaya yolunda emin adımlarla ilerledi-
ğini söyledi. Milletvekili Dr. Ertuğrul Soy-
sal, Üniversitemizin kuruluşunun 7.yılını 
kutlayarak Kongre ve Kültür merkezimiz 
Yozgat’ımıza ve Üniversitemizde hayırlar 
getirmesini, dileyerek emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal: 
“Marka Üniversite”

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, konuşma-
sında Üniversite ve Üniversite gençliğini 
önemsediklerini belirterek, İlimizin sosyal 
ve kültürel kalkınmasında Üniversitenin 
önemli katkılarının olduğunu belirtti. Bozok 
Üniversitesinin sağlam adımlarla ilerlediği-
ne dikkat çeken Vali Yazıcı gelecek iki, üç yıl 
içerisinde Üniversite kampüsümüz gelişimi-
ni bulunduğu yerden daha ilerilere taşıya-
cağına inanıyorum dedi. 

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı: 
“Bozok Üniversitesi sağlam adımlarla 

ilerliyor”

Yozgat’ta Üniversitenin ilk kurulma çalış-
malarına değinen Hayırsever işadamı Er-
doğan Akdağ da, Yozgat’ın kalkınması ve 
gelişmesinin tek yolunun Yozgat’a kuru-
lacak bir Üniversiteden geçtiğinin farkın-
da olduklarının altını çizerek, 1992 yılında 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi binasının 
yapımı ile hayalindeki üniversite temelinin 
atıldığını ve hızla ilerlediğini belirtti. “Diğer 
fakülte binaları ve tesislerin tamamlanma-
sı ile müstakil bir üniversitenin kurulması 
için gerekli alt yapının oluştuğunu belirten 
İş adamı Erdoğan Akdağ bugün bu hayalim 
gerçekleştirildiğini görmek beni oldukça 
duygulandırdı.” dedi. Erdoğan Akdağ Orta 
Anadolu’daki Üniversiteler arasındaki en 
büyük Kongre ve Kültür Merkezini Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ın gayretleri ile 
tamamlayarak hizmete açmanın haklı gu-
ruru ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Ak-
dağ, Üniversitemizin 7. Kuruluş yıldönümü 
kutlayarak hizmete açılan Kongre ve Kültür 
Merkezimizin başta Yozgat’ımız ve Üniver-
sitemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını te-
menni etti. 
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Törene katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili Dr. Ertuğrul Soysal, Yozgat Va-
lisi Abdulkadir Yazıcı, Belediye Başkanı Yusuf Başer, Hayırsever İşadamları Erdoğan Akdağ ve Bilal 
Şahin’e Üniversitemize yaptıkları değerli katkılarından dolayı teşekkür Plaketleri Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar tarafından takdim edildi. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyelerinin de sahnede yerle-
rini almalarıyla, büyük bir coşkuyla 7. yıldönümü pastasının kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafları 
çektirilerek kokteyle geçildi. 

Konuşmaların ardından sahneye çıkan 
Üniversitemiz Halk Oyunları Ekibinin gösterisi de 
büyük beğeni topladı.

Bozok Üniversitesi Ormanı’nın ilk ağacı 
misafirlerle birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ tarafından toprakla buluşturuldu. 

Rektör Uçar; “Bozok Üniversitesi’nin 
7. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerini 

gerçekleştirmenin kıvancı ve heyecanını 
yaşıyoruz” dedi. 



B
O

Z
O

K
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ

B
O

Z
O

K
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ

10 11

Bozdağ’dan Üniversitemize ve 
Rektörümüze Sınırsız Destek

Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, “Bozok Üniversitesi’nin 
2006 yılında kurulmasına 
rağmen hızlı bir ivme 
yakalayarak hem öğrenci, hem 
akademisyen hem de personel 
sayısı itibari ile geldiği nokta 
takdire şayandır.” İfadelerini 
kullandı. Üniversitemizin 
mevcut durumundan daha 
iyi yerlere geleceği yönünde 
inancının tam olduğunu belirten 
Bozdağ, “Üniversitenin gelişmesi 
ve ilerlemesi adına bizden 

istenenler 
k o n u s u n d a 

bir tereddüdün içerisinde 
olmadıklarını vurgulayarak 
Bozok Üniversitesi ve 
Rektörüne bu noktada limitsiz 
destek sunduğumuzun ve 
sunacağımızın altını çizmek 
isterim dedi.

Bozok Üniversitesi’nin 
Türkiye’nin bilim dünyasında 
saygın yerini aldığına değinen 
Bakan Bozdağ, üniversitenin 
bulunduğu ilin ekonomik sosyal 
ve kültürel anlamda önemli 
katkılar sağladığına dikkat 
çekerek Bozok Üniversitesi’nin 
her gün daha iyiye gidiyor olması 
mutluluk vericidir.” dedi.

Üniversiteler arasındaki 
rekabetin beraberinde başarıyı 
getireceğine vurgu yapan 
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 
“Bozok Üniversitesi’nin bilim 
adamları ve öğrencileri ile ortaya 
koyacakları çalışmaların İstanbul, 
Ankara, Londra, Washington gibi 
dünyanın önemli merkezlerinde 
ayakta alkışlanarak takip 
edileceğinin altını çizerek 
buna yürekten inanıyorum!” 
dedi. Türkiye’nin uluslararası 
öğrenci pazarından daha fazla 
pay sahibi olması gerekliliğini 
belirten Bozdağ, “Bozok 
Üniversitesi’nin de uluslararası 
öğrenciler alma, uluslararası 
alanda üniversitelerle işbirliği 
yapma konusunda daha büyük 
çalışmalar ortaya koyacaktır.” 
dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ konuşmasının sonunda 
Bozok Üniversitesi’nin 
kuruluşunun 7. yılını dönümünü 
kutlayarak Üniversitenin, 
Yozgat’ımız, Türkiye ve insanlık 
için ürettiği bilimsel verilerle, 
bilimsel başarılarla yoluna 
devam etmesini Cenabı Allahtan 
temenni ediyorum.” dedi.

Bozdağ;Bozok 
Üniversitesi’nin 

bugünkü geldiği nokta 
takdire şayandır

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binası’nda düzenlenen üniversitemizin 
kuruluşunun 7. yıl dönümü kutlama töreninde konuşma yapan Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ Bozok Üniversitesi’nin bugünkü geldiği nokta takdire şa-
yandır, diyerek üniversitemiz ve rektörümüze sınırsız destek verdiklerinin altını 
çizdi.

Bozdağ;Bozok 
Üniversitesi’nin her 

gün daha iyiye gidiyor 
olması mutluluk verici

Üniversite Ormanı’na 
İlk Ağaç Törenle Dikildi

Bozok Üniversitesinin 7.kuruluş 
yıldönümü kutlama programı 
çerçevesinde Başbakan 
Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ’ın katılımı ile 
kampus alanı ağaçlandırma 
çalışmalarının ilk fidanı toprakla 
buluşturuldu. Üniversitemiz 
ormanına ilk ağaç dikim törenine 
Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar ve Kayseri Orman 
Bölge Müdürü Ahmet Kara’nın 
yanı sıra Yozgat Valisi Abdulkadir 
Yazıcı, Milletvekili Dr. Ertuğrul 
Soysal, Yozgat Belediye Başkanı 
Yusuf Başer ve diğer protokol 
üyeleri de katıldılar.

Öğrencilerimiz başta olmak üzere 
akademik ve idari personelimize 
daha yeşil, daha estetik ve en 
önemlisi de daha yaşanılabilir 
bir kampüs oluşturma hedefi 
ile üniversitemiz kampüsünü 
çevreleyen ve çeşitli ağaç 
popülâsyonlarını içinde 
barındıran yemyeşil doğal 
bir “BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
ORMANI”nın böylelikle ilk 
adımları dikilen ilk fidanla atıldı. 
2,5 kilometre karelik büyük 
bir alanda yaklaşık 370 bin 
fidanı toprakla buluşturmayı 
hedeflediklerinin altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 

ve üniversitemiz ortak çalışması 
ile bahar aylarında dikim 
çalışmaları hızlandırılarak en kısa 
süre zarfında tamamlanacaktır. 
Rektörümüz öngörülen 
Üniversitemize ormanının 
meşhur Yozgat Çamlığının yarısı 
büyüklüğünde olacağını ifade 
etti.

Üniversite yerleşkesinde 
oluşturulması planlanan 
“Bozok Üniversitesi Ormanı’nın 
ilk fidanını diken Bozdağ ve 
beraberindeki heyet fidanı 
suladıktan sonra hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
ORMANI”nın ilk 

adımları dikilen ilk 
fidanla atıldı

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 
imzalanan protokolle resmiyete kavuşan Erdoğan Akdağ ve Meslek yüksekokul-
ları yerleşkelerinin yeşillendirilmesi çalışmaları çerçevesinde ilk fidan Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından dikildi.

Bozdağ; Bozok 
Üniversitesi Türkiyenin 

Bilim Dünyasında 
Saygın Bir Yere Sahiptir.

Hedef; Daha yeşil, daha estetik ve en önemlisi de daha 
yaşanılabilir bir kampüs oluşturmak. 



Yozgat’a sanayi 
kuruluşları kurmuş bir 
insan olarak Yozgat’ın 
kalkınması nasıl olur? 
düşüncesi ile 1980 
yılında genel müdür 
olduğum Devlet Sanayi 
ve Yatırım Bankası’na 
Yozgat için ne tür 
kazanımlar sağlayabiliriz 
noktasında araştırma 
yapılması yönünde 
bir talimat verdim. 
Araştırma sonuncunda 
elle tutulur bir veri 
maalesef alınamadı. 
Gerek Yozgat’ın coğrafi 
konumu gerek ekonomi-
kültürel faktörler 
gerekse de pazar ve 
hammadde yetersizliği 
nedeniyle sadece 
hizmet sektöründe 
yatırım yapılması 
noktasında olumlu 
sonuçlar alınacağı 
yönünde fikir birliğine 
varıldı. Bu görüş birliği 
neticesinde Yozgat’a bir 
üniversite kurma fikrinin 
ilk adımları 1989-1990 
yıllarında atılmış oldu.

1989 da bir hayalim vardı. Bu hayalim YOZGAT/BOZOK ÜNİVERSİTESİ idi. 
Bugün görüyorum ki bu hayalim gerçek oldu. 

ERDOĞAN AKDAĞ’IN DİLİNDEN BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Bir Hayalin 
   Gerçek Öyküsü
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1988 senesinde Erciyes Üniversitesine bağlı 
Mühendislik-Mimarlık, Fen Edebiyat, İktisadi 
idari Bilimler ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 
toplamda 4 Fakültenin Yozgat’ta açılmasına 
yönelik  bakanlar kurulunca alınan bir karar  
söz konusuydu. Dönemin Erciyes Rektörü 
Mehmet Şahin, Yozgat Valisi Ertuğrul Ersoy, 
Belediye Başkanı Mehmet Erdemir ve diğer 
mülkü amirlerle fakülte binalarını nasıl/
nereye yaparız?” diye düşünmeye başladık. 
İnanır mısınız bu kapsamda çalmadığımız ve 
aşındırmadığımız kapı kalmadı. Nihayetinde 
sonuç olarak 4 bin 500 dönümlük araziyi 
Erciyes Üniversitesi’ne devrederek bugün ki 
içinde bulunduğumuz Bozok Üniversitesi’nin 
yerleşke alanını ortaya çıkarmış olduk. 

1992 yılında binasını inşa etmeye başlayıp 
1994 yılında da açılışını gerçekleştirdik. 
Fakülte binasını yapmakla tabi ki de  iş 
bitmiyor. YÖK’e müracaat edilmesi, Milli Eğitim 
Bakanlığınca buranın YÖK’ün programına 
dahil edilmesi, öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin üniversitemize getirilmesi gibi rutin 
işlerin yapılması ve takibi söz konusuydu. 
Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı 
ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar neticesinde 
1994-1995 eğitim öğretim yılına Mühendislik-
Mimarlık Fakültesini  yetiştirerek hizmete 
açtık.

Yola 140 öğrenci ile başladık. Daha sonra 
öğretim üyesi gelmesi için bütün Yozgatlı 
öğretim üyelerini, profesörleri araştırdım ve 
hepsine mektup yazdım lakin hiç birisi de “Ben 
gelirim.” demedi. Erciyes Üniversitesi’nden 
ve Gazi Üniversitesi’nden gelen hocalarla 
zorlu ve meşakkatli yolculuğa çıktık. Ben de 
6 buçuk sene öğretim üyeliği yaparak iki ders 
okuttum. Peki yapılan bu hizmetleri  “Nasıl 
Yozgat halkına  mâl ederim.” düşüncesiyle 
1994 yılında “Yibitaş’taki arkadaşlarımızla 
ve Yozgat’ın önde gelen  kişileri ile Yozgat 
Üniversitesi Vakfı”nı kurduk. İlk genel kurul 
toplantısında vakıf başkanlığını Yozgat Valisine, 
Başkan Yardımcılığını da Belediye Başkanına 
devrettik.

2007 yılına geldiğimizde ise altyapı olarak 
gelişmeye müsait olan yerleşke alanına 3 

Fakülte,1 Enstitü Binası ve 1 Misafirhane  inşa 
ettirdim. Tabi bu bu fakülteleri yaptık ama 
Nasrettin Hoca’nın türbesi gibi duvarı yok 
kapısı yok, her taraf açık. Bu sebeple 2 km’lik 
duvar ve 4 km’lik çitlerle Üniversitenin tüm 
sahasını olmasa da  dörtte üçünü koruma 
altına aldım. 

Bir profesör arkadaşım “Erdoğan Bey her 
şeyi yapmışsın ama bir salon yapmamışsın. 
Bir de salon bekliyoruz.” dedi. Ondan sonra 
salon çalışmalarına giriştik. Tasarım ve 
kapasite bakımından Erciyes Üniversitesinde 
Sakıp Sabancı’nın yaptırmış olduğu kongre 
ve kültür sarayını örnek şablon olarak ele 
almıştık. Lakin  onu istemediklerini belirterek 
bugünkü kongre ve kültür merkezi projesini 
gerekli bütçe oluşturup finanse ederek hayata 
geçirdik. Sayın Rektörüm büyük bir gayretle 
bu binayı bu duruma getirdi. Kongre ve Kültür 
Merkezinin hayata geçirilmesini akabinde bir 
cami yaptıralım dedik ve şu an 2500 kişilik 
bir cami yaptırıyoruz. İnşallah onu da Kurban 
Bayramında ibadete açarız. 

Bu arada teşekkür etmek istediğim kişiler var. 
Eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Mehmet 
Şahin’e, Yozgat Valisi Ertuğrul Ersoy’a, 
Eski Belediye Başkanı Mehmet Erdemir’e, 
buranın her taşında hakkı bulunan Sayın 
Belediye Başkanımız Yusuf Başer’e, desteğini 
unutamayacağım eski Yozgat valililerimizden  
Amir Çiçek ve Necati Şentürk’e, şimdiki valimiz 
Abdulkadir Yazıcı’ya  ayrı ayrı  teşekkürlerimi 
sunuyorum 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı vardı. Rahmetli 
Yunus Akçamur-Rektörlük seçimlerine bir 
gün kala rahmetli oldu- kampüsün bu hale 
gelmesinde çok büyük destekler  verdi. Onu da 
rahmetle anıyorum. Bir de yapılan bu işlerin 
perde arkasındaki görünmez kahramanımız 
olan Ayhan Mete’ye şükranlarımı borçluyum 
1973 yılında -Bilal Şahin arkadaşımda burada- 
Yozgat’ı nasıl kalkındırırız? dedik. 16 tane 
çimento fabrikası yaptık, sonra 1989 da bir 
hayalim vardı. Bu hayalim YOZGAT/BOZOK 
ÜNİVERSİTESİ idi. Ben bugün görüyorum ki bu 
hayalim gerçek oldu. Hayırlı uğurlu olsun.



TOBB Tarafından Yaptırılan 
Sağlık Yüksekokulu 
Törenle Hizmete Açıldı

Üniversitesitemiz 
Sağlık Yükseokulu 

Görkemli Törenle Açıldı

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanında 
düzenlenen törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat Valisi Abdulkadir 
Yazıcı, Yozgat Milletvekilleri Av. Yusuf Başer ve  
Dr. Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı  Yusuf Başer, 
Cumhuriyet Başsavcısı Metin Durgun, Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Yıldırım Şafak, Rektör Vekili-
miz Prof. Dr. Hasan Yumak, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Fakülte Dekanları, 

Yozgat TSO Başkanı Metin  Özışık, Kayseri Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, İlçe 
Kaymakam ve Belediye Başkanları, daire müdür-
leri, Sivil Toplum  Kuruluşları ve Siyasi Parti Tem-
silcileri Üniversitemiz öğretim üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Üniversitemiz  Sağlık Yüksek Okulu binasının  
açılış kurdelesi TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve il protokolü  tarafından ke-
sildi. 

Açılışın ardından Üniversitemiz Sağlık Yüksekoku-
lu gezen heyete okulun fiziki ve genel durumu 
hakkında Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Hasan Yumak  
bilgiler verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüs alanına yapılan Sağlık Yüksekokulu Binası’nın açılışı düzenlenen görkemli törenle 
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu binasının  gezisi 
sırasında TOBB Başkanı Rifat  Hisarcıklıoğlu, Üni-
versitemiz Sağlık Yüksekokulu’nda eğitim gören 
öğrencilerin mezun olduktan sonra  TOBB Tıp Fakül-
tesi ve TOBB ETÜ Hastanesi'nde istihdam edileceği 
müjdesini verdi. 

Öğrencilere tavsiyelerde bulunarak TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun müjdesini hatırlatan TBBM Başkanı 
Cemil Çiçek ''İyi okuyun, kaliteyi tutturun, iş garanti-
niz var! Onun için iyi çalışın, iyi yetişin, işiniz hazır. 
Ama iş garantimiz var diye de dersleri bırakmayın. 
Çünkü bunlar özel sektör, iyi çalışmazsanız bırakırlar'' 
şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyet 
daha sonra uygulama sınıfına geçerek, öğrencilere 
tansiyon ölçümlerini yaptırdı. 

İncelemelerin ardından, TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
ve Okul Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu'na plaket takdim etti. Açılış töre-
ninin ardından Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi'nde düzenlenen ''Ekonomimize Değer Ka-
tanlar'' ödül törenine geçildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan 
Öğrencilerimize İstihdam Müjdesi
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Kayseri Bölge Müdürlüğü ve 
Üniversitemiz işbirliği ile kamu 
mülkiyeti alanları içerisinde 
yapılacak protokole bağlı olarak, 
dikimi ve 3 yıl süre ile bakımının 
Bakanlığın üstleneceği 
çalışmanın protokolü 
düzenlenen törenle imzalandı.

Erdoğan Akdağ Kampüsü, 
Akdağmadeni Meslek 
Yüksekokulu, Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulu ve Yerköy Adalet 
Meslek Yüksekokulu’nu da 
kapsayan çalışma, yerleşkelerin 
içinde yeşillendirilmesi 
düşünülen alanların uygun 
türlerle yaklaşık 370 bin 
fidanı toprakla buluşturmayı 

hedefliyor.
Üniversitemiz ile Kayseri Orman 
Bölge Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde 
ağaçlandırılacak sahanın toprak 
analizleri, ağaçlandırmaya uygun 
alanlar için ağaçlandırma/toprak 
muhafaza uygulama projesi ve 
projenin uygulanmasının yanı 
sıra dikim yapıldıktan sonra 

ağaçların bakım işleri Kayseri 
Orman Bölge Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilecek. 
Üniversitemiz ise ağaçlandırma 
yapılacak olan alanların 
sınırlarının aplikasyonunu, 
sahanın yangın ve diğer zararlı 
tehlikelerden korunmasını 
ve fidanların sulamasını 
gerçekleştirecek.  

Protokol imza töreni sonrası bir 
açıklama yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, “Kayse-
ri Orman Bölge Müdürlüğü ile 
Üniversitemiz arasında kam-
püs alanımızın ve diğer yerlerin 
ağaçlandırılıp yeşillendirilmesi 
için protokolümüzü imzalamış 
bulunuyoruz.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile Bozok Üniversitesi arasında üniversite kam-
püs alanının ağaçlandırılmasına dair protokol imzalandı.

Üniversitemiz kampüsünü 
çevreleyen ve çeşitli ağaç 
popülâsyonlarını içinde 

barındıran yemyeşil doğal 
bir “BOZOK ORMANI” 

oluşturmayı hedefliyoruz

Bu protokol kapsamında Üniversitemize ait yak-
laşık 2,5 km karelik çok büyük bir alana yaklaşık 
370 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Gelecekte 
bu alanların orman haline geldiğinde Üniversite 
gençliğimiz bu alanlardan istifade edecek. Yapı-
lan protokolümüz Yozgat’ımız ve Üniversitemiz 
için hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. ” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar konuşmasının 
devamında şunları söyledi: “ Üniversitemiz kam-
püs alanı bizim imajımız. Bu sebeple öğrencileri-
miz başta olmak üzere akademik ve idari perso-
nelimize daha yeşil, daha estetik ve en önemlisi 
de daha yaşanılabilir bir kampüs oluşturma adı-
na elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Üniver-
sitemiz kampüsünü çevreleyen ve çeşitli ağaç 
popülâsyonlarını içinde barındıran yemyeşil do-
ğal bir “BOZOK ORMANI” oluşturmayı hedefliyo-
ruz” dedi.

Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara ise, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Milli Ağaçlandır-
ma seferberliği kapsamında tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının uygun alanlarının ağaçlandırılması-
na yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirte-
rek; “Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversite’mizin 
kampüs alanının ağaçlandırılmasına yönelik böl-
ge müdürlüğümüz ile Üniversitemiz arasında pro-
tokol imzaladık. Bozok Üniversitesi’nin geniş bir 
kampüs alanı var bu alanların yeşile bürünmesi 
için gayret göstereceğiz. İmzaladığımız bu proto-
kolümüz Üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.” dedi.

Rektör Uçar;
“2,5 km karelik
 çok büyük bir 
alana yaklaşık 
370 bin fidanı 

toprakla
 buluşturacağız.”

BOZKIR YEŞİLE  BÜRÜNECEK
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Sorgun MYO Bu Yıl 
Eğitim-Öğretime Başlıyor

Sorgun Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde, Yerel Yönetimler, 
Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv 
Teknolojisi, Dış Ticaret, Turizm ve 
Otel İşletmeciliği, Özel Güvenlik 
ve Koruma, Maden Teknolojisi, 
Elektrik, İşletme Yönetimi, İnşaat 
Teknolojisi, Makine, Sondaj 
Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları programları olmak 
üzere 13 programın açılması Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından uygun 
görülerek onaylandı. Ayrıca Sorgun 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Programı için Rektörlüğümüz 
tarafından öğretim görevlisi ilanına 
da çıkıldı.

Yozgat’ın en gelişmiş ve en büyük 
ilçelerinden biri olmasına rağmen 
Sorgun ilçesinde yükseköğretim 
imkanının olmamasının önemli bir 
eksikliği böylelikle son bulacak. 
Bu yıl sınırlı sayıda program ile 

öğretime başlaması düşünülen 
Sorgun Meslek Yüksekokulu 
hem ekonomik hem de kültürel 
kalkınma açısından ilçesine önemli 
kazanımlar sağlaması noktasında 
stratejik bir öneme sahip. Sorgun 
Meslek Yüksekokulu piyasanın 
ihtiyaç duyduğu alanlardaki 
bölümleri bünyesinde barındırarak 
bu bölümlerden mezun olacak 
öğrencilerin kısa sürede iş olanağına 
kavuşma imkanı sağlayacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
2010 yılında Sorgun’a Fakülte 
Yaptırma Vakfı tarafından temeli 
atılarak inşaatına başlanılan 
ve kaba inşaatının yapımı 
gerçekleştirilen Sorgun Meslek 
Yüksekokulu binasının geri 
kalan kısmının yakın zamanda 
tamamlanarak hizmete açılacağını 
ifade etti. Meslek yüksekokulları 
mezunlarının ülke genelinde 

istihdam açısından ihtiyaç duyulan 
mezunlar olduğuna değinen 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Sorgun Meslek yüksekokulunun 
hizmete girmesiyle birlikte bu açığı 
mezunlarımızla bir nebze olsun 
kapatmayı hedeflediklerini belirtti. 

Bilindiği gibi üniversitemiz 
senatosunda alınan karar gereğince 
Sorgun Meslek Yüksekokulunun 
yer tespiti yapılmıştır. 2009 
yılında Sorgun’a Fakülte Yaptırma 
Vakfı ile protokol imzalanarak 
çalışmalar başlatılmış olup 7 bin 
120 metrekare alanı 250 kişi 
kapasiteli konferans salonu ve 
230 metrekare alana sahip çok 
amaçlı spor kompleksini de içinde 
barındıran Meslek Yüksekokulu 
9 bin metrekarelik alana sahiptir. 
Çevre ve peyzaj düzenlemesi Eylül 
2013’te tamamlanarak hizmete 
girecektir.

Üniversitemiz tarafından Sorgun Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde açılması 
planlanan programlar için verilen teklif YÖK tarafından kabul edildi. 

Yozgat, Üniversite-Sanayi 
İşbirliği İle Gelişecek

Ziyarette Yozgat’ın kalkınıp 
gelişmesinde Üniversite-
Sanayi işbirliğine yönelik 
projeler ve çalışmalar 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, “bir ilin gelişmesinde 
Üniversite-Sanayi işbirliği 
çok önemli bir yere sahiptir. 
Üniversite olarak Erdoğan Akdağ 
Kampüs alanına Yenilikçilik 
Merkezi inşaatına başladık ve bu 
yıl hizmete açmayı planlıyoruz. 
Yenilikçilik Merkezi’miz hem 
Üniversitemizin hem de 

Yozgat’ın kalkınıp gelişmesinde 
önemli bir rol oynayacak. 
Üniversitemizin topluma 
ve sanayiye bakan bir yüzü 
olacak. Ayrıca ilimizde müstakil 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(TGB) kurulması çalışmalarında 
ise sona gelindiği belirten 
Rektörümüz başta Ticaret ve 
Sanayi Odası olmak üzere diğer 
ortaklarımız olan kamu kurum 
ve kuruluşları ve Sivil toplum 
örgütleri ile hazırlanan başvuru 
dosyasının, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na teslim 
edildiğini belirterek “Başvuru 
dosyası teslim edildi, onay 

sürecini bekliyoruz. Ticaret ve 
Sanayi Odası, İlimizdeki diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ve 
Sivil Toplum Örgütleri ile her 
zaman işbirliği içinde olmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Özışık ise 
geçmişte olduğu gibi gelecek 
dönemlere ilişkin olarak da 
gerçekleştirmeyi düşündükleri 
projelerde Bozok Üniversitesi 
ile ortaklaşa çalışmalarını 
sürdüreceklerini söyledi. 

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Yozgat Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Semih Daştan, Yozgat Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı ile Başkan Yardımcıları ve kurul üye-
lerinden oluşan heyet Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ı makamında ziyaret 
etti.

Sorgun MYO hem 
ekonomik hem de 
kültürel kalkınma 
açısından ilçesine 
önemli kazanımlar 

sağlayacak

Piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlardaki bölümleri bünyesinde barındıran MYO  bu bölümlerden mezun 
olacak öğrencilerin kısa sürede iş olanağına kavuşma imkanı sağlayacak.

18 19

Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, “bir 

ilin gelişmesinde 
Üniversite-Sanayi 

işbirliği çok önemli bir 
yere sahiptir. 

Rektör Uçar; “Yenilikçilik Merkezi’miz hem Üniversitemizin hem de Yozgat’ın kalkınıp gelişmesinde 
önemli bir rol oynayacak.”
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OSMANLI BÜROKRASİSİNDE  
YOZGATLI DEVLET ADAMLARI 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yaptığımız de-
taylı bir çalışma neticesinde, kâtiplikten, valiliğe, 
hekimlikten, mebusluğa kadar farklı alanlar-
da Osmanlı bürokrasisinde hizmeti görülmüş 
217 devlet adamı tespit edildi. “Sicill-i Ahvâl 
Defterleri’ne Göre Osmanlı Bürokrasisinde 
Yozgatlı Devlet Adamları” adıyla yayımladığımız 
eserde bu kişilerin hayat hikayelerini bulabilmek 
mümkündür.  Birbirinden değerli ama çokça 
bilinmeyen bu devlet adamları arasında kimler 
yok ki?  
Doksan üç harbi olarak bilinen 1877–1878 
Osmanlı-Rus savaşında Plevne kahramanı Gazi 
Osman Paşa maiyetinde, Tuna fırkası kumandanı 
olarak savaşan Mehmed Adil Paşa gibi askerler, 
Sungurlu kaymakamlığı yaptığı sırada halkın 
ihtiyaçlarını karşılama noktasında gösterdiği 
gayretlerle anılan inşa ettirdiği ve hâlâ ayakta 
duran Sungurlu saat kulesiyle hatırlanan Mustafa 
Edip Bey gibi kaymakamlar, fahri olarak Dâru’l-
acezede hekimlik yapan Agop Servet Efendi gibi 
doktorlar, 1911’de Emniyet-i Umumiye Müdür-
lüğü yani bugünkü Emniyet Genel Müdürlüğü 
görevine getirilmiş olan Mehmed Şakir Bey gibi 
idareciler, Yozgat doğumlu devlet adamlarından 
sadece birkaçını oluşturur.

Yozgatlı devlet adamları; muhasebe 
memurluğu, banka kâtipliği, mal müdürlüğü, 
polislik, doktorluk, muallim ve müderrislik, 
kaza müdürlüğü ve kaymakamlık, hâkim-
lik, müdde-i umûmî (savcılık) muavinliği ve 
mebusluk (milletvekili)  gibi meslekî açıdan 
çeşitlilik arz ettiği gibi; etnik yapı yönüyle de 
zenginlik gösterir. Devlet adamları sadece 
Müslümanlardan ibaret olmayıp, aynı za-
manda o dönemde Yozgat’ta yaşamış olan 
Ermeni ve Rum tebaadan da oluşmaktaydı. 
Toplam memurların yaklaşık % 10’u civarında 
gayrimüslim memurlar yer almakta olup, 
Osmanlı coğrafyasının muhtelif bölgelerinde 
çeşitli meslek dallarında görev almışlardır. 
Başkentteki Mekteb-i Tıbbiyeyi (Tıp Fakültesi)  
bitirerek hekimlik diploması alan Yozgatlı iki 
doktordan biri Ermeni, biri de Rum kökenlidir. 
Ermeni asıllı memurların büyük bir kısmı, farklı 
şehirlerde Telgraf ve Posta Nezareti’nin telgraf 
merkezi lisân-ı ecnebi muhabere memurluğu 
gibi son derece önemli bir pozisyonda görev 
almışlardır. Bundan başka kaymakam mua-
vini olanlar, sandık eminliği ve banka kâtipliği 
yapanlara da rastlanmaktadır. Rum asıllı me-
murlar ise sandık eminliği, hekimlik ve müh-
endislik gibi yine oldukça önemli mevkilerde 
görev yapmışlardır. İşlerinde gösterdiği gay-
retler dolayısıyla, diğer memurlar gibi onlar 
da nişan ve madalyalarla ödüllendirilmişlerdir. 
Aslında bu durum, Osmanlı Devleti’nin en 
çalkantılı döneminde bile, tebaası arasında 
ayrımcılık yapmayarak, gayrimüslimlerin en 
önemli makamlarda bile istihdamına izin 
verildiğinin bir göstergesidir. Bu durum, farklı 
etnik yapıları bir arada tutabilme başarısını 
gösteren, Osmanlı barışının bir mahsulüdür.

Geçmişten günümüze yetiştirdiği nitelikli devlet adamları cihetiyle Yozgat, insan kaynak-
ları bakımından mümbit bir coğrafyadır. Osmanlı’nın ilk dışişleri bakanı olan Akif Paşa, 
Osmanlı’da ilk gazete çıkaranlardan Çapanzade Agâh Efendi, Osmanlı döneminde Yoz-
gatlılardan ilk akla gelenlerdir. Ancak bürokraside istihdam edilmiş olan Yozgatlılar bun-
lardan ibaret değildir. Özellikle padişah II. Abdülhamit zamanında eğitimden sağlığa, 
idari alandan emniyet ve güvenlik sahasına hemen hemen devletin bütün kurumlarında 
görev yapan Yozgatlılara rastlanır. 

Doç.Dr. Yunus ÖZGER
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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İsmail Tevfik Bey, kaleme aldığı Medeniyet-i İslamiye ve 
İngiliz Müslümanları adlı eseriyle öne çıkmış, ancak Yusuf 
Ziya Bey, Mirât-ı Muhammediye, Menâkıb-ı Ahmediye ve 
Zemzeme-i Zafer başta olmak üzere yazdığı on altı eserle 
onu geride bırakmıştır.
Dersaadet (İstanbul)  idadi mektebi kavanin (kanunlar) ve 
Hamidiye Ticaret Mektebi Ticaret-i Bahriye Kanunnâme-i 
Hümayûnü (Deniz Ticaret Kanunu) dersleri muallimliği gö-
revini yürüten Aziz Bey tarihle ilgili kaleme aldığı bir eseri-
ni, yeni yıl tebriki bağlamında padişahın huzuruna takdim 
etmiştir. Bu vesileyle çıkan irade doğrultusunda padişah II. 
Abdülhamit ile görüşme imkanı elde etmiştir.  
Çeşitli nahiyelerde ve kazalarda müdürlük görevini icradan 
sonra, kaymakamlık yapmaya hak kazanan Süleyman Sır-
rı Bey, şüphesiz Yozgat tarihi açısından unutulmayacak bir 
isimdir. O her ne kadar TBMM I. döneminde Yozgat mebusu 
olarak Ankara’ya giden Süleyman Sırrı Bey, mebusluğu süres-
ince içişleri, bayındırlık, tasarı ve bütçe komisyonlarında ve 
Memurîn Muhakemâtı Tetkik Kurulu’nda görev almıştır. Yoz-
gat ayaklanması sırasında, isyancılara karşı millî mücadeleyi 
anlatmış ve İstiklâl Savaşında cephede bizzat muharebe etmiştir. 
Onu farklı kılan bir diğer nokta ise Bozok ile birlikte kullanılan 
şehrin adının, onun teklifi ile Yozgat oluşunda yatmaktadır.
Yozgatlı devlet adamları aldıkları rütbe, nişan ve madalyalar 
bakımından da dikkat çekerler. Yunan muharebe madalyası, 
Hicaz Demiryolu, Plevne müdafaa ve iftihar madalyaları 
Yozgatlıların aldıkları madalyalardan sadece bir kaçıdır. Hele 
içlerinde biri var ki, aldığı ödüllerle göz doldurmuştur. Bu dahi 
kişi Şeyhu’l-Harem vazifesini de icra etmiş olan meşhur Me-
hmed Adil Paşa’dır.  Paşa, Kırım Savaşında gösterdiği üstün 
gayret nedeniyle, hem dönemin Osmanlı sultanı Abdülmecit 
tarafından hem de İngiltere ve Sardunya devletleri tarafından 
da ayrı ayrı birer madalya ile onurlandırılmıştır. Madalyalar 
dışında çeşitli rütbelerle taltif edilenler olduğu gibi; muhtelif 
derecelerdeki mecidiye ve Osmanlı nişanı ile ödüllendirilenler 
de bulunmaktadır.
Kısaca vermeye çalıştığımız bu bilgiler, yazının başında ifade 
ettiğimiz gibi Yozgat’ın insan kaynakları yönünden ne kadar 
mümbit bir alan olduğunu gösterdiği gibi, geçmişten bugüne ya 
da bugünden geçmişe bürokraside hissettirilen ağırlığı da ortaya 
koyar.  

Yozgatlı memurlar 
arasında özellikle 
kaymakam, kay-
makam muavini 
ve mutasarrıflık 
vazifesini icra 
edenler, sadece 
Anadolu’da görev 
yapmamışlar, aynı 
zamanda günü-
müzde Ortadoğu 
ve Balkanlarda bi-
rer bağımsız dev-
let olan ülkelerin 
farklı şehirlerinde 
de hizmet etmiş-
lerdir. Bu yerler 
arasında bugün 
Irak’ın başkenti 
olan Bağdat ve 
Basra vilayetleri 

onlara bağlı kazalar, Suudi Arabistan’ın Hicaz ve Cidde vilayet-
leri, Yemen’in başkenti San’a, Hindiye şehri, Lübnan’ın baş-
kenti Beyrut, Suriye’nin başkenti Şam, Halep, Rakka şehirleri, 
Trablusgarp vilayetine bağlı şehirler, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dünyaya geldiği Selanik ve ona bağlı kazalar, Üsküp Sancağına 
bağlı Kratova ve Vulçıtrin kazalarında Yozgatlı devlet adamları-
nın izlerini görmek mümkündür. 
 Devlet adamları arasında yaptıkları hizmet cihetiyle öne 
çıkan ve padişahın iltifatına mazhar olanlar da bulunmakta-
dır. Cidde’deki görev süresi zarfında, harabeye dönmüş çarşıyı 
yeniden imar ettiren, yine harabe hali nedeniyle otuz kırk yıldır 
kullanılmamakta olan eski yerleri ıslah eden ve hepsinden 
önemlisi iskele başında mükemmel bahçesiyle beraber gayet 
muntazam bir belediye dairesi inşa ettiren Mehmed Celâleddin 
Bey ilk akla gelenlerden biridir. son dönem Osmanlı bürokratları 
arasında yer alsa da, I.Dünya savaşı sonrası Mustafa Kemal liderli-
ğinde başlayan Millî Mücadeleye katkısıyla dikkat çekicidir.

Abdulcabbârzâde Osman Nuri Bey’in oğlu 
Mustafa Edib Bey’in Sicil Kaydı, 

BO. DH_SAID_0010_0178
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İl Kültür Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen törene 
Vali Abdulkadir Yazıcı, Garnizon 
Komutanı Jandarma Albay Recep 
Yalçınkaya, Belediye Başkanı Yusuf 
Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Prof. Dr. Hasan 
Yumak ve Genel Sekreter Vekili 
Levent Şimşek’in yanı sıra çok 
sayıda akademisyen, öğrenci ve 
Yozgat halkı katıldı.

Ödül töreni öncesinde bir konuşma 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar; “Gönül isterdi ki 
unvanı ve akademisyenliğin hangi 
aşaması olursa olsun, her türden 
bilimsel ve akademik çalışmalar 
yanında öğretim ve toplumsal 
hizmet kategorilerini de tek 
tek ödüllendirme imkânı olsun. 
Maalesef eski ve yeni taslak YÖK 

yasalarında bile bu tür hususlar 
indeksli yayınlar kadar somut 
ölçütlere bağlanamamıştır.” dedi.

Ödüle layık görülen öğretim 
elemanlarının belirlenmesinde 
Üniversitelerarası Kurul’un 
Doçentlik kabul esaslarından olan 
Web Of Scıence kayıtlarındaki 
sayıları dikkate aldıklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, bilimsel yayın ödüllerinin 
dağılımında bu kriterlere 
bağlı kaldıklarının altını çizdi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar konuşmasının sonunda; 
“Üniversitemizin diğer üniversiteler 
arasındaki sıralamasına katkıları 
bulunan değerli öğretim elemanı 
arkadaşlarımıza Üniversitemiz ve 
şahsım adına teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’ın açılış konuşmasının 

ardından bilimsel yayın 
ödüllerin takdimine 

geçildi. Fen Bilimleri, 
Sağlık Bilimleri ve 
Sosyal Bilimler 
a l a n l a r ı n d a k i 
yayınlarda birincilik 
ödüllerini Garnizon 
Komutanı Jandarma 
Albay Recep 

Yalçınkaya, ikincilik 
ödüllerini Belediye 

Başkanı Yusuf Başer, 
üçüncülük ödüllerini ise 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar takdim etti. Rektörümüz 

son olarak da Üniversitemiz 
kampüsünün ağaçlandırılmasında 
ve yeşillendirilmesi çalışmalarına 
değerli katkılarda bulunan 
ve özverili çalışmalarıyla tüm 
personele örnek olan Çevre ve Yeşil 
Alan Koordinatörü Ziraat Yüksek 
Mühendisi Özcan Şahin’e Takdir 
Belgesini ve Plaketini verdi.
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Bilimsel Yayın Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
Bozok Üniversitesi Bilimsel Yayın Ödülleri İl Kültür Müdürlüğü salonunda ger-
çekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık 
Bilimleri alanlarındaki Bilimsel Yayınlarda ilk üçe giren öğretim elemanlarına 
ödülleri takdim edildi.

Bilimsel Yayınlarda 
ilk üçe giren öğretim 
elemanlarına ödülleri 

takdim edildi Üniversitemizde 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Üniversitemiz Merkezi 
Yemekhane ve Kafeterya 
Binasında düzenlenen etkinliğe 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’ın yanı sıra Rektör 
Danışmanları Doç. Dr. Seyfullah 
Türkmen ve Mehmet Özbayram, 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat 
Çetin ve Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Zümriye Demirel 
katıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinliği Gazeteci Seyfi Çelikkaya 
ve Üniversitemiz Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 
ortaklaşa düzenlenen karma 
fotoğraf sergisinin açılışı ile 
devam etti. Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, etkinliğe katılan 
bayan personel ve öğrencilere 
karanfil hediye ederek 8 Mart 
Dünya Kadınlar gününü kutladı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, kadınların, toplumsal ve 

ekonomik yaşamın ayrılmaz 
parçası, toplumun en küçük 
birimini oluşturan ailenin temel 
unsuru olduğunu, söyledi. 
Toplumumuzun yarısının 
kadınlardan oluştuğunu ve çok 
önemli bir yer teşkil ettiğini 
belirten Prof. Dr. Tamer Uçar,  

“Toplum, iş ve eğitim hayatından 
kadınların önüne bazı engeller 
konulduğunu ve bu engellerin 
kesinlikle kalındırılması için 
mücadele edilmesi  gerekir.” 
dedi.

Prof. Dr. Tamer Uçar, Bozok 
Üniversitesi’nde hiçbir zaman 
kadın erkek ayrımı yapılmadığını 
ifade ederek, Üniversitemizde 
çalışmakta olan kadın personel 
sayısı giderek artıyor. Öğrenci 
potansiyelimizin yarısını da 
bayanlar oluşturuyor. Erkekler 
kadar ekonomik yaşamımızda 
da bayanların önemli bir 
oranda ülke ekonomisine katkı 
sağladığını görüyoruz, ifadelerini 
kullandı. Prof. Dr. Uçar sözlerini 
şöyle tamamladı; “Kadınlarımızın 
hak ettiği saygın konuma 
ulaşması; şiddetin, eşitsizliklerin, 
insan hakları ihlallerinin son 
bulması dileğiyle evde ailemiz, 
toplumda bireyimiz, işte çalışma 
arkadaşımız, sevginin, şefkatin ve 
özverinin simgesi olan ve bunları 
hiçbir karşılık beklemeden 
veren kadınlarımızın bu anlamlı 
gününü kutluyorum.’’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Üniversitemizde bir dizi etkinlikle kutlandı. 

24

Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, kadınların, 
toplumsal ve ekonomik 

yaşamın ayrılmaz 
bir parçası olduğunu 

vurguladı
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G.O.P Üniversitesi Rektörü  
Üniversitemizi Ziyaret Etti
Samimi bir ortamda 
gerçekleştirilen ziyarette 
konuşulan konu ve ortak payda, 
Üniversitelerin gelişimine 
yönelik yapılacak işbirliği 
çalışmaları oldu. Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, ve Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi, Sağlık Yüksekokulu, 
Bilim ve Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkez, 
Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi ve 
Kampüs alanının fiziki ve genel 
durumunu yerinde gördü. 

Tokat ve Yozgat’ın iki komşu il 
olduğunu belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
ile Bozok Üniversitesi arasında 
bundan önceki süreçte çeşitli 
konularda işbirliği yapıldığını 

ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, “Bugün Rektörümüz 
ile bir araya gelerek, iki 
üniversite arasında ortak çalışma 
alanlarımızı lisans ve lisans üstü 
programlarındaki yapılabilecek 
işbirliklerini değerlendirdik. 
Bu işbirliğimiz artarak devam 
edecektir. Rektörümüze nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin ise ziyarete ilişkin 
yaptığı açıklamasına şunları 
söyledi. “Bozok Üniversitesini 
yeni bir Üniversite olmasına 
rağmen her yönüyle gelişmiş 
bir Üniversite olarak gördüm. 
İnşallah daha ileri ufuklara daha 
fazla yeni alan ve bölümlerle, 
nitelikli ve vasıflı öğretim 
elemanları ve çok sayıda 
öğrencisi ile birlikte Bozok 
Üniversitesi daha iyi konumlara 

gelecektir. Bozok Üniversitesi 
ile her zaman işbirliği içinde 
olacağız. Bölge ve ülkemize 
hizmet için birlikte çalışmayı 
diliyorum. Rektörümüzü tebrik 
ediyor ve ekibini takdirle 
karşılıyorum inşallah hep 
beraber daha iyi daha güzel 
günlerde daha iyi eğitim öğretim 
hizmet ve araştırmalara imza 
atarız.”

Karşılıklı iyi niyet ve başarı 
temennileri mesajları ile 
gerçekleşen ziyaret sonrası 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, günün anısına Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e 
Üniversitemiz logolu, çini 
işlemeli tabak hediye etti. Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’ 
de Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’a işlemeli tabak hediye 
etti. 

Ü n i v e r s i t e m i z 
Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi konferans sa-
lonunda gerçekleştirilen 
programa, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hasan 
Yumak, Rektör Danışmanı 
ve Basın Yayın Koordina-
törü Mehmet Özbayram 
,  Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Dekan Yardım-
cıları   Yrd. Doç. Dr. Cum-
hur Eroğlu ve Yrd. Doç. 
Dr. Uğur Temiz’in yanı sıra  
üniversitemiz öğretim 
üyeleri ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal 
marşının okunmasıyla 
başlayan program Atatürk 
ilkeleri ve inkılap tarihi 
bölüm okutmanı Döndü 

Sena Göndürü,   günün 
anlam ve önemini anlata-
rak  edebiyatımızın en gü-
zide şairlerinden Mehmet 
Akif Ersoy’un hayatından 
kısa kesitler sundu. İstiklal 
Marşı’nı doğuran şartların 
yanı sıra İstiklal Marşı’nın 
anlam ve öneminden de  
söz eden Göndürü  Meh-
met Akif Ersoy’un örnek 
alınacak büyük bir insan 
olduğunu vurgulayarak, 
İstiklal Marşı gibi bir şiirin 
dünyanın hiç bir milletin-
de böylesine destansı bir 
havaya sahip bulunmadı-
ğının altını çizdi.
Mehmet Akif Ersoy’un ka-
leme aldığı şiirlerin okun-
masıyla program sona 
erdi. 

Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Rektörümüz 

Prof. Dr. Tamer Uçar’ı 
makamında ziyaret etti. ’nın Kabulünün 92. Yıldönümü

Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 92. yıldönümü, üniversite-
mizde düzenlenen programla kutlandı
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 Kış mevsiminin karamsarlığına tüm soğukluğuna inat doğanın yeniden uyanışı,  
kâinatın kocaman bir merhabasıdır ilkbahar... Hayatın silkinişidir... Kâinat, selamlar adeta 
tüm canlıları sevgiyle... Önce insanoğlu kırkikindi yağmurlarıyla keşfeder baharın güzelliğini 
bu yağmurlarla yeşeren tabiatı, bir gelinin güzelliği gibi süsler ağaçların çiçekleri... Hayvan-
lar, uykularından uyanmak için bekler dört gözle baharı...
     
  Doğanın uyanışını, tabiatın bu coşkusunu insanlık M.Ö. 8. Yüzyıldan beri nevruzla 
taçlandırır... Nevruz baharın bayramıdır... Nevruz atalarımızdan mirastır bize. Köklü ve 
zengin bir geçmişi vardır. O gün Anadolu‘da ve tüm Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde 
büyük bir sevinç içinde kutlamalar yapılır. Bahar bayram coşkusu içinde karşılanır. Nevruz 
yeni gün anlamına gelir... İnsanlar bu kutlu bahar bayramı için özenle hazırlanırlar... Neler 
yapılmaz ki bugünde... Ziyafetler verilir, şenlikler düzenlenir hatta ecdadımız Osmanlıdan 
günümüze kadar gelen macun geleneği ile mesir macunu şenlikleri yapılır. Bahar kadar 
renkli bir o kadar da cıvıl cıvıl... Sonra kocaman bir ateş yakılır üstünden atlanır baharın 
uyanışı haykırılır semaya... Baharın tüm bolluğunu, bereketini toprağa vermesi için dua edil-
ir Yüce Yaratan’a. Kırkikindi yağmurları ile suya kanan toprak yansıtır bütün bereketi ekin-
lere, tarlalara... İşte bunun adıdır; nevruz... Yeni günün ta kendisidir. Doğanın düğünüdür 
nevruz... Gökyüzü bir başka parıldar renk cümbüşüne boyanır yeryüzü... Anadolu’nun 
her bir köşesinden duyulur koyunla kuzu, dereler bir başka coşkuyla yükselir... Kuşların 
ötüşü müjdeler adeta nevruzu... Kuşlar kanat açarlar semaya haykırırlar dünyaya barışı, 
kardeşliği birliği beraberliği... İşte bir başkadır bahar yeni umutların adıdır yeni günün 
yeni başlangıçların doğum günüdür... Gelin ey güzel insanlar! hep birlikte el ele verip sile-
lim kışın o kötü izlerini. Gözyaşlarımız kırkikindi yağmurlarıyla akıp gitsin. Umutlarımız 
çiçeklerle yeniden yeşersin. Kuşlar kardeşliğimizi tüm dünyaya haber versin. Tabiatla bir-
likte kucaklaşalım bir olalım birlik olalım... Nevruzla yeni güne uyanalım... 

Nevruz             
  Baharın          
    Bayramıdır... 

Hasan ÇELİK
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Üniversitemizde Nevruz 
Bayramı Coşku İle Kutlandı 

Üniversitemiz Merkezi 
Yemekhane ve Kafeterya 
binası önünde gerçekleştirilen 
etkinliklere Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Tarım ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şaban Güçlü, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Recep Şahingöz,Emniyet 
Müdür Yardımcısı Ayhan 
Demiröz, İl Milli Eğitim Müdürü 
Saim Kuş, Genel Sekreter Vekili 
Levent Şimşek, çok sayıda 

akademik ve idari personel ile  
öğrenciler katıldı.

Kutlama etkinliği Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar’ın yaptığı 
açılış konuşması ile başladı. 
Rektörümüz konuşmasında 
Nevruz Bayramı’nın bu 
topraklarda yüzyıllardır barış 
içinde yaşayan Türk ve Kürt 
halklarının uzun yıllar süregelen 
geleneksel bayramlarından biri 
olduğuna dikkat çekerek Nevruz 
Bayramının Milli Kültürümüzde 
baharın müjdecisi olması 

bakımından önemli olduğunu 
ifade etti. Tabiat ile iç içe, kucak 
kucağa yaşayan, toprağı “ana” 
olarak vasıflandıran düşünce 
sisteminde baharın gelişinin  
elbette ki önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten  Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar; Türk’ü, 
Kürd’ü, Çerkez’i ve  Laz’ı ile bu 
topraklarda yaşayan insanlar 
olarak her zamankinden 
daha fazla barış ve kardeşliğe 
ihtiyacımız olduğuna dikkat 
çekti.

Baharın başladığı, doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen “21 Mart Nevruz Bayramı” 
Üniversitemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nevruzun Tarihi bakımdan 
Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet 
döneminde bir örfi bayram 
olarak kabul edildiğine değinen 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar toplumlarda milli birlik ve 
beraberliğin, bir arada yaşama 
arzusunun kuvvetlenmesindeki 
en önemli unsurun bu tür milli 
geleneklerimizin yaşatılmasıyla 
gerçekleşeceğinin altını çizdi. 
Rektör Uçar konuşmasının 
devamında şunları söyledi. 
“Nevruz, ortak bir kültüre, birlik 

ve beraberlik içinde sahip çıkar 
ve Doğusuyla Batısıyla, Güneyi 
ile Kuzeyi ile aynı kültürün 
insanları olarak kaynaşmamıza, 
birbirimizi sevmemize yardımcı 
olur. Bu duygu ve düşüncelerle 
hepinizin 21 Mart Nevruz 
Bayramınızı kutluyor. Birlik ve 
beraberliğimize vesile olmasını 
diliyorum.”

Merkezi yemekhane ve kafeterya 
binası bahçesinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar tarafından 
Nevruz Ateşinin yakılmasının 

ardından katılımcılar yanan 
ateşin üzerinden atlayarak 
Nevruz coşkusuna ortak 
oldu. Program demir dövme 
geleneğinin yaşatılması, 
yumurta tokuşturma yarışmaları 
ile devam edildi. Programın 
sonunda Üniversitemiz 
öğrencilerinden Ertuğrul 
Atasoy’un verdiği mini konser 
eşliğinde bir arada eğlenmenin 
keyfini çıkartan öğrencilerin 
coşkusu görülmeye değerdi. 
Program katılımcılara yapılan 
ikramlarla sona erdi.

Üniversitemiz Merkezi 
Yemekhane ve Kafeterya 
binası önünde gerçekleştirilen 
etkinliklere Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Tarım ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şaban Güçlü, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Recep Şahingöz,Emniyet 
Müdür Yardımcısı Ayhan 
Demiröz, İl Milli Eğitim Müdürü 
Saim Kuş, Genel Sekreter Vekili 
Levent Şimşek, çok sayıda 

akademik ve idari personel ile  
öğrenciler katıldı.

Kutlama etkinliği Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar’ın yaptığı 
açılış konuşması ile başladı. 
Rektörümüz konuşmasında 
Nevruz Bayramı’nın bu 
topraklarda yüzyıllardır barış 
içinde yaşayan Türk ve Kürt 
halklarının uzun yıllar süregelen 
geleneksel bayramlarından biri 
olduğuna dikkat çekerek Nevruz 
Bayramının Milli Kültürümüzde 
baharın müjdecisi olması 

bakımından önemli olduğunu 
ifade etti. Tabiat ile iç içe, kucak 
kucağa yaşayan, toprağı “ana” 
olarak vasıflandıran düşünce 
sisteminde baharın gelişinin  
elbette ki önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten  Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar; Türk’ü, 
Kürd’ü, Çerkez’i ve  Laz’ı ile bu 
topraklarda yaşayan insanlar 
olarak her zamankinden 
daha fazla barış ve kardeşliğe 
ihtiyacımız olduğuna dikkat 
çekti.

31

B
O

Z
O

K
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ

B
O

Z
O

K
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ



32 33

İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi salonunda düzenlenen 

söyleşiye Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Yozgat İl Defterda-
rı Mustafa Işık, Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi ve İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcıları ile üniversitemiz 
öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. 

Vergi Konusunda Daha Bilinçli 
Hareket Etmeliyiz

Söyleşi öncesi konuşan Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar, “Ver-
ginin bir vatandaşlık görevi oldu-
ğunu ve toplumun tüm kesimine 
bu konuda sorumluluk düştüğü-
nü, devleti ayakta tutan önemli 
ekonomik güçlerden birisinin de 
vergi olduğunu belirterek, vergi 
konusunda daha bilinçli hareket 
etmeliyiz.” dedi. 

Bozok Üniversitesi olarak ilimiz-
deki kamu kurum kuruluş ve si-

vil toplum örgüt temsilcilikleri 
ile işbirliği içinde olduklarını ve 
birçok organizasyon gerçekleş-
tirdiklerini belirten, Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar  “bilginin 
kullanıcılara doğru bir şekilde 
aktarılması gerekiyor. Biz bunun 
bilinciyle hareket ediyoruz. Ver-
gi bilinci gibi biz de ürettiğimiz 
bilginin yaygınlaştırılması için 
çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Vergi bilinci hayatımızın her 
alanında olmalı

Açılış konuşmasını yapan Yoz-
gat İl Defterdar Mustafa Işık, 24. 
Vergi Haftası kutlama etkinlikle-
ri ile vergi bilincini çocuklardan 
başlayarak toplumun tüm birey-
lerine yaymayı hedeflediklerini 
belirtti. 

Söyleşide, Defterdar Mustafa 
Işık, Vergi Dairesi Müdürü Fırat 
Altan, Gelir Müdürü Ali Bağla-
ma, Vergi Dairesi Müdür Yar-
dımcısı Kamile Gümüş tarafın-
dan vergi ve önemi konularında 
öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
yaptığı konuşmasında aday me-
murlara hoş geldiniz dileklerinde 
bulunarak üniversite bünyesinde 
güzel işler başaracağınıza inan-
cım tamdır dedi. Üniversitemi-
zin 7 yaşında ve hızla gelişen bir 
üniversite olduğuna dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
görev tanımlamanız ne olursa ol-
sun üniversitemizin kalkınması 
noktasında sizlerle daha da güç-
leneceğiz ifadelerini kullandı.

Cephelerde yapılan savaşlarda lo-
jistik destek olmadan yeryüzünde 
kazanılmış bir savaş olmadığının 
altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar eğitim öğretim ve 
bilim yolunda sizin lojistik deste-
ğinizle ancak başarılı olabiliriz” 
diyerek idari kadroların önemine 
vurgu yaptı. 

Bozok Üniversitesi ailesine katılan 
60 aday memurun “Aday Memur 
Eğitimleri” Aday memurların ye-
tiştirilmesine ilişkin genel yönet-
melik kapsamında Personel Daire 
Başkanlığı’nca verilmeye devam 

ediyor. Yaklaşık 2 ay sürecek olan 
eğitimler Üniversitemizin yapısı 
ve görevlerinin tanıtılması, genel 
olarak devlet teşkilatı, 657 sayılı 
devlet memurları kanunu, yazış-
ma dosyalama usulleri ve devlet 
memurlarının bilmesi gereken 
diğer konularda bilgiler aktarıla-
rak yeni atanan aday memurların 
görevlerine en kısa zamanda alış-
maları hedefleniyor.

Eğitim Bilimleri Binası’nda haf-
ta içi her gün alanında uzman 
akademisyenler ve görevlendi-
rilen eğitimciler tarafından ve-
rilen temel ve hazırlayıcı eğitim 
sonunda memurlar yazılı sınava 
tabi tutuldu. Sınava tabi tutulan 
aday memurların “Aday Memur 
Eğitimleri”nin ilk aşaması böyle-
likle tamamlanmış oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Bozok Üniversitesi ailesine katılan 60 aday 
memurun devam eden “Aday Memur Eğitimleri” kursunu ziyaret etti. 

Rektörümüz Aday Memur 
Eğitim Kursunu Ziyaret Etti

“Vergi verenin 
umudu, 

umudu olanın da
yarını vardır”

Verginin toplumun tüm ke-
simlerine benimsetilmesi 
ve vergiyi gönüllü olarak 
ödeme alışkanlığının art-
tırılması amacıyla bu yıl 
25 Şubat - 3 Mart 2013 ta-
rihleri arasında kutlanılan 
“24. Vergi Haftası” etkin-
likleri kapsamında Üniver-
sitemizde vergi ve önemi 
konulu söyleşi düzenlendi.

Öğrencilere 
“Verginin Önemi” Anlatıldı

Üniversitemizin 
kalkınması noktasında 

sizlerle daha da 
güçleneceğiz 
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YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Durmuş Günay, 
Üniversitemizde Konferans Verdi

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fa-
kültesi salonunda düzenlenen 
konferansa Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer, Uçar, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Şahingöz, Tarım ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şaban Güçlü, Yozgat İl Milli 
Eğitim Müdürü Saim Kuş, aka-
demik ve idari personel ile çok 
sayıda öğrenci katıldı. 

Konferans öncesi açılış konuş-
masını yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Yükseköğretim 
Kurumunun yeni bir yapılanma 

çerçevesinde ciddi bir efor sarf 
ettiğine değinerek son yıllarda 
göstermiş olduğu ilerleme ile 
ülkemizin saygın bir kurumu ha-
line gelmiştir dedi. Rektörümüz 
Uçar konuşmasının devamında 
Türk Yükseköğretiminin yeniden 
yapılandırılması amacına uygun 

olarak sorunları, dünya genelin-
deki eğilimleri, yapılandırmaya 
ilişkin genel ilkeler ve önerilerin 
yanı sıra dikkate alınması gere-
ken unsurların dile getirilmesin-
de yapılacak olan konferansın 
önemli olduğunun altını çizdi. 

Türkiye’nin yükseköğretim ala-
nında kendisini hızla inşa ettiği-
ne değinerek sözlerine başlayan 
Yükseköğretim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Durmuş Günay henüz 
7 yaşında olmasına rağmen in-
san gücü ve altyapı bakımından 
Bozok Üniversitesi’nin büyük bir 
hızla yapılandığına ve geliştiğine 
dikkat çekti.

Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, 
“Yükseköğretimde Sorunlar, Gelişmeler ve Yeni Eğilimler” konulu konferans 
verdi.

Türkiye’nin Yükseköğretim alanın-
da gerçekten büyük sıçramalar ve 
gelişmeler kat ettiğine vurgu ya-
pan Prof. Dr. Durmuş Günay bu 
gelişmelerin beraberinde getir-
miş olduğu sorunları, gelişmeleri 
ve eğilimleri paylaşmak amacıyla 
öğrenci ve akademisyenlerle bir 
araya geldiklerini belirtti. Hesap 
verilebilirliğin, yönetici ve kişi 
düzeyinde; topluma, karşı, so-
rumluluğunu içselleştirmesi ve 
eleştiriyi hoşnutluk ile karşıla-
ması açısından hayatımızın her 
alanında önemli olduğuna deği-
nen Günay “hesap verilebilirliğin 
başlangıç noktası, özeleştiri ve öz 
değerlendirmeden geçer” dedi.

Türkiye üniversitelerinin en 
önemli sorununun, üniversite ile 
toplum arasındaki bağların yete-
rince kurulamamış olmasına dik-
kat çeken Yükseköğretim Kurulu 
Üyesi Günay “Üniversite ile iş 
dünyası ve toplum arasında aktif 
bağlar olduğu pek de söylene-
mez” dedi. Üniversite-endüstri iş-
birliği yıllardır Türkiye’nin günde-
minde olduğunu belirten Günay, 

beklenen düzeyde aktif ve sürdü-
rülebilir bir işbirliğinin tam olarak 
gerçekleştirilemediğini vurguladı. 

Üniversite-endüstri arasındaki iş-
birliği, endüstrinin inovatif yapısı 
ve ekonominin rekabet gücü için 
hayati bir önem arz ettiğine deği-
nen Günay; Üniversite-endüstri, 
mesleki eğitim-iş dünyası arasın-
daki ilişkilerin yeterli düzeyde, 
aktif ve sürdürülebilir tarzda ku-
rulamamış olmasının sosyolojik, 
kültürel ve değer alanı ile ilişkili 
olabilecek sebepleri bütün ay-
rıntılarına kadar analiz edilmeli; 
konunun kılcal damarlarına nüfuz 
edilmeli; engeller doğru olarak 
tespit edilerek sağlıklı işleyen bir 

üniversite-endüstri ilişkiler ağı 
geliştirilmelidir dedi.

Konuşmasının sonunda Yüksek 
Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay:” 
İnsanlar hangi alanda isterlerse, 
hayatlarının hangi döneminde 
isterlerse, ne zaman isterlerse, 
nerede isterlerse ve elektronik 
olarak hangi dili tercih ederlerse, 
eğitim alma imkânına sahip olma-
lıdırlar” diyerek konuşmasını nok-
taladı.Konferans sonrası Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar, Yozgat 
İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş 
ile birlikte Yükseköğretim Kurulu-
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Durmuş Günay’a günün anısına 
teşekkür plaketi takdim ettiler. 

YÖK Üyesi Günay; 
Bozok Üniversitesi’nin 

altyapı bakımından büyük 
bir hızla yapılandığına 

ve geliştiğine 
dikkat çekti.

Rektörümüz Uçar, 
Yükseköğretim Kurumu
 son yıllarda göstermiş 

olduğu ilerleme ile 
ülkemizin saygın bir 

kurumu haline gelmiştir
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Prof. Dr. Türköne 
Üniversitemizde 
Konferans Verdi

Fen Edebiyat Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen 
konferansa Belediye Başkanı 
Yusuf Başer, Cumhuriyet Baş-
savcısı Metin Durgun, Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan  
Yumak, Genel Sekreter Vekili 

Levent Şimşek, Sorgun Belediye 
Başkanı Ahmet Şimşek akade-
misyenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Katılımın büyük olduğu 
konferansta Osmanlı impara-
torluğu ve medeniyet vizyonu-
nu anlatan ve bugünkü gençle-
rinde bu vizyonu örnek alarak 
yetişmesi gerekliliğine vurgu 
yapan Gazeteci-Yazar Prof. Dr. 
Mümtaz’er  Türköne  medeniyet 
vizyonunun siyasetin üzerinde 
bir olgu olduğunun unutulma-
ması gerekliliğine dikkat çekerek 
iktidar ilişkilerine takılmadan, 
günlük siyasetten uzak bir bakış 

açısıyla  medeniyet vizyonunun 
düşünülmesi gerekliliğinin  altını 
çizdi. 

Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Türkö-
ne konuşmasının devamında 
Türkiye’nin son 250 yıl içinde-
ki en güçlü nüfuzlu ve vizyonlu 
dönemini yaşadığını belirterek 
bu gücü siyasetle, ideolojiyle 
ve dünya görüşüyle değil eko-
nomi ve sanayisiyle bu toprak-
larda binlerce yıldır konuşulan 
Türkçe’nin güçlü bir dil haline 
gelmesiyle mümkün olduğunu 
belirtti.

Gazeteci –Yazar Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne, Bozok Üniversitesi Türkçe 
Topluluğu’nun katkılarıyla “Yeni Anayasa ve Gündemdeki Konular” başlıklı 
konferans verdi.

Devletin kendi sınırları içinde-
ki vatandaşlarını hukuk düzeni 
çerçevesinde barış, kardeşlik ve 
refah içinde yaşatmak gibi mev-
cut sorumluluğunun olduğuna 
değinen Gazeteci-Yazar Prof. Dr. 
Türköne bu düşünce ile hareket 
eden, barış ve refahı temel düs-
tur olarak gören bir düşünce ya-
pısının medeniyet vizyonu formü-
lünü içselleştirmiş anlamına gelir 
ki bu düşünceye sahip her birey 
de kendi başına zaten birer dev-
lettir benzetmesini yaptı.

Türk kelimesinin bugün belli bir 
etnik gruba yönelik tanımlanma-
sından yana rahatsızlık duyduğu-
nu belirten Gazeteci-Yazar Prof. 
Dr. Türköne Türklüğü böyle bir 
tasvir içinde kullanılmasının sa-
kıncalı olduğunu belirterek böyle 
giderse “Türklük” tanımının ye-
niden inşa edilmesi gerekecektir 
dedi.

Geleceğe dair büyük düşünmek 
gerektiğine dikkat çeken Gazeteci-
Yazar Prof. Dr. Türköne Osmanlıyı 
örnek göstererek çeşitli milletleri 
içinde barındıran bir vizyonla bü-
yük düşünmek zorundayız dedi. 

Gelecek nesillere yönelik sorum-
luluklarımızın olduğunu belirten 
Türköne ülke menfaatleri doğrul-
tusunda değişimin şart olduğuna 
işaret ederek  “değişmek zorun-
dayız ve değişeceğiz” ifadelerini 
kullandı. Kendi milletimizin var 
olduğu sınırları aşan, herkesin bir 
çatı altında barınabildiği bir me-
deniyet hedeflenmesi gerektiğini 
belirten Türköne cebimizde yeni 
dünyaya söyleyecek sözlerimizin 
kesinlikle olması gerektiğine vur-
gu yaptı.

Konferans sonunda Gazeteci-
Yazar Prof. Dr. Türköne öğrenci-
lerimizin gündemdeki konulara 

dair sorularını yanıtladı. Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ta-
rafından Gazeteci-Yazar Prof. Dr. 
Türköne’ye plaket takdim edildi. 
Plaket takdimi sırasında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
Üniversitemizin marka ve vizyo-
nunun gün geçtikçe ilerlediğini 
belirterek etkinlik sayımızın bir 
günde 2 ve 3’e çıkması geliştiği-
mizi ve büyüdüğümüzün açık bir 
göstergesidir dedi.

Konferans bitiminde Gazeteci-
Yazar Prof. Dr. Türköne öğrencile-
rimize kitabını imzaladı.

Türkiye 
Son 250 Yıl İçindeki

 en güçlü, nüfuzlu ve 
vizyonlu dönemini 

yaşıyor

Türköne verdiği konferansta cebimizde yeni dünyaya söyleyecek sözlerimizin kesinlik-
le olması gerektiğine vurgu yaptı.

B
O

Z
O

K
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ

B
O

Z
O

K
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ



38 39

B
İL

İŞ
İM

 S
U

Ç
L

A
R

I

• Bıl̇ış̇ıṁ Suçları Nelerdir ?

• Ülkemizde En Çok Karşılaşılan 
   Bilişim Suçları Türleri

• Bilişim Suçu İle Karşılaştığınızda
   Yapabilecekleriniz

• Bilişim Suçları İle İlgili Olarak
   Mağdur Olmadan Önce
   Yapılabilecekleriniz

Bilişim Suçları Nelerdir ?
Bilgisayar ve internet teknolojisinin 
hızlı gelişimi sonucu oluşan e-dünya 
düzeninde normlar ve etik değerleri 
azami süratte şekillenmektedir. 
Eğitimden, ticarete, devlet sek-
töründen özel sektöre, eğlenceden 
alışverişe kadar birçok avantaja 
olanak sağlayan bu hızlı gelişim, 
sosyal ve teknolojik yönden tehlike 
ve tehditleri de beraberinde get-
irmektedir. 
     
Suç kavramları arasında kend-
isine yer açan “Bilişim Suçları” 
gelişen teknolojinin içerisinde 
ifade edilmeye başlanmıştır. Bilişim 
teknolojileri ile beraber artık ülkeler 
arasındaki sınırlar kalkmış,bilgisayar 
ağları,Internet vb. ile uluslar arası 
bir boyut kazanmıştır.Bu bağlamda 
bilişim suçları ile gereken mü-
cadelenin verilebilmesi ancak,dünya 
çapında bir işbirliği ile mümkün 
olabilmektedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 
10.bölümünün 243.madde ve 
devamında Bilişim Suçları Başlığı 
düzenlenmiştir.  Bilişim sistemine 
girme, sistemi engelleme,bozma, 
verileri yok etme veya değiştirme, 
tüzel kişiler hakkında güven-
lik tedbiri uygulanması, banka 
ve kredi kartlarının kötüye 
kullanılması kapsamındaki suçları 
tanımlanmıştır. 

Bilişim suçları sabit hareketli suçlar 
olmayıp kendi içinde çeşitlilik gös-
termektedir. Hakaret, küfür,kredi 
kartı yolsuzlukları, sahte belge 
basımı, bilgilerin çalınması ve buna 
bağlı olarak devam edebilecek 
suçları kapsamakla birlikte bun-
larla sınırlı olmayıp günden güne 
değişiklik göstermektedir. 2002 
yılı itibariyle de Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesinde İnternet ve 
Bilişim Suçları Şube Müdürlükleri 
açılmaya başlanmıştır.

Ülkemizde En Çok Karşılaşılan Bilişim Suçları 
Türleri
Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle 
ticari ve özel ilişkileri 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 bilgisayarlar yada kurumsal bilgisa-
yarlara 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 miktarlarda para talep etmek. 
Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve 
satmak. Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları 
içerebilmektedir. 

Bilişim Suçu İle Karşılaştığınızda 
Yapabilecekleriniz
Şahsınız ile ilgili şikayetçi olduğunuz konular ile 
ilgili elde edebildiğiniz tüm deliler ile birlikte en 
yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek 
şikayetçi olabilirsiniz. İl Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte olan tüm tahkikat-
larda Savcılık talimatı veya Mahkeme kararı esas 
alınmaktadır. Şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili 

olarak yapılacak çalışma neticesinde ISP(İnternet 
Servis Sağlayıcının) yurt dışında bulunması duru-
munda Adli Makamlar tarafından yapılacak olan 
Adli İstinabe ile konunun takibi yapılabilmektedir. 

Bilişim Suçları İle İlgili Olarak Mağdur 
Olmadan Önce Yapılabilecekleriniz
Şirketinize veya şahsınıza ait önemli bilgile-
rinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel güvenlik 
önlemleri almadan internete bağlanmayınız. 
İnternet ortamında %100 güvenliğin hiçbir zaman 
sağlanamayacağını unutmayın! Özellikle Chat 
ortamında bilgisayarınıza saldırılabileceğini; Chat 
de tanıştığınız kişilere şahsınız, aileniz, adres, 
telefon, işiniz v.s. konularda şahsi bilgilerinizi 
vermemeniz gerektiğini unutmayın! İnternet 
ortamında tanıştığınız kişilere kredi kartı bilg-
ilerinizi vermeyin. İnternet üzerinden yapılan 
yazışmalarınızda karşınızdaki kurumlarla özel bir 
yöntemle yazışmanızda fayda olacaktır. Bu şekilde 
sizin adınıza birlikte ticaret yaptığınız şirketlere 
asılsız bilgiler veya sizi kötüleyici bilgiler gönder-
ilse bile karşı taraf bunun sizden gelmediğine 
emin olacaktır.

Unutmayın bu 
tür suçların 
tek mağduru 
siz değilsiniz. 
Karşılaşılmış 
olan durumdan 
utanmadan 
tüm deliller 
ile birlikte 
en yakın 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurunuz.

Yasadışı siteler 
(web sayfaları) 

ile ilgili 
şikayetlerinizi 

155@egm.gov.tr 
adlı e-mail ihbar 

adresine
bildirebilirsiniz.

155@egm.gov.tr

Öğr. Gör. Ayşegül GÖCEN
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Bakanlık-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Toplantısı Üniversitemiz 
Ev Sahipliğinde Yapıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi salonunda düzenlenen 
toplantıya Vali Vekili Kemal Şa-
hin,  Yozgat Belediye Başkanı Yu-
suf Başer,  Cumhuriyet Başsav-
cısı Metin Durgun, Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak, 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, 
Yozgat Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji İl Müdürü Yusuf Şahin, Yozgat 
Ticaret Sanayi Odası Başkanı 
Metin Özışık, Fakülte Dekanları, 
Öğretim elemanları, sanayiciler, 
işadamları daire amirleri, sivil 
toplum örgütü temsilcileri ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Tanıtım filmi gösterimi ile 
başlayan toplantı Yozgat Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 

Yusuf Şahin’in açılış konuşması 
ile devam etti. Üniversite Sa-
nayi işbirliğinin arttırılmasının 
hedeflendiği toplantıda konu-
şan Şahin, Bakanlığımız ve ilgili 

kuruluşlarınca verilen hibe des-
teklerin tanıtılması ve bu des-

teklerden Yozgat ilimizin maksi-
mum düzeyde yararlandırılması 
kapsamında ilgili tarafların bilgi-
lendirilmesi ve projelerin ortaya 
çıkması amacıyla toplandıkları-
nın altını çizdi. 

Yozgat Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Metin Özışık yaptığı 
konuşmasında ülke olarak Türk 
ekonomisinin rekabet edebilme 
yeteneğinin arttırmanın Üniver-
site Sanayi işbirliğinden geçtiğini 
belirterek bunun için de sanayi-
nin teknoloji üretebilme kabili-
yetini artırmak ve kendi tekno-
lojisini kendisinin üretir olması 
gerekliliğinin şart olduğunun 
altını çizdi. Kendi üretim tekno-
lojisini üretebilen bir sanayinin 
uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilme yeteneğine kavuşabi-
leceğine dikkat çeken Özışık üre-
tim teknolojisinin elde edilmesi 
ve bunun üretimde kullanılması 
Üniversite Sanayi işbirliğinin iyi 
kullanılması ile daha kolay ger-
çekleşecektir dedi. İçinde bu-
lunduğumuz yüzyılın, bilgi çağı 
olduğunu hatırlatarak başladığı 
konuşmasında Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar bilim ve teknoloji-
nin gelişmesinin kendilerini daha 
ileriye taşıyacağının bilincinde 
olduklarını belirterek Bozok Üni-
versitesi olarak bilimsel çalışma-
lara, üniversite-sanayi işbirliğine 
ve AR-GE çalışmalarına oldukça 
önem vermekteyiz dedi. 

Üniversitemiz, Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Yozgat Ticaret 
ve Sanayi Odası ortaklığınca organize edilen Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı 
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Sanayi kuruluşlarında AR-GE’nin 
güçlendirilmesi ve teknolojik 
ürünlerin geliştirilmesinde üni-
versitelerin önemli bir rol üstlen-
diğini belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar Bozok Üniversi-
tesi olarak, katma değeri yük-
sek ürünler geliştirilmesi açısın-
dan üniversite-sanayi işbirliğini 
önemsediklerinin altını çizerek 
üniversite bünyesinde gerçekleş-
tirilecek projelerle yerel ve bölge-
sel ekonomiye önemli kazanımlar 
sağlayacaklarının altını çizdi.

Üniversite olarak bünyemizdeki 
öğrencilerin çok yönlü faaliyet-
lerle sosyal ve kültürel anlam-
da yetiştirmeyi hedeflediklerini 
vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar öğrencilerimizi dona-
nımlı bireyler olarak yetiştirmek 
ve kariyer planlaması çerçevesin-
de kendi işlerini kurabileceği artı 
değerlerle mezun etmek ileriki iş 
yaşantısına daha kolay adapte ol-
malarını sağlayacaktır dedi.

Üniversite ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen bu etkinliğin öğren-
cilerimiz açısından önemli bilgiler 
barındırdığını belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar sanayi-
üniversite işbirliklerinin ekonomik 
kalkınma ve istihdam sorunlarının 
çözümündeki temel faktörü olan 
girişimciliğin desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılması açısından öğ-
rencilerimize önemli bilgiler sağ-
layacaktır dedi. KOSGEB tarafın-
dan projelerin hayata geçirilmesi 
amacıyla sağlanan yüz bin liralık 

hibenin girişimcilik açısından son 
derece önemli olduğunu belirten 
Rektör Uçar öğrencilere özgüven 
ve örnek teşkil etmesi açısından 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümünden bir öğrencinin ve 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Orhan Hazer’in hazırla-
mış olduğu projenin geçtiğimiz ay 
desteklendiği bilgisini verdi.

Konuşmasının devamında üni-
versite bünyesinde patent destek 
biriminin kurulduğu müjdesini 
veren Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar  “Üniversitemizde Türk 
Patent Enstitüsü tarafından bir 
patent destek biriminin kurul-
ması kabul edildi ve bugün itibari 
ile resmen kuruldu bu müjdeyi 
de sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Destek almak isteyen herkes bu 
birimden yararlanabilecektir” fa-
delerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Bilim 
ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Sa-
nayi ve Teknoloji Uzman Yardım-
cısı Ahmet Eren Topçu Sanayi Tez-
leri Destek Programları,  Ekrem 
Türker Fidan Teknogirişim Serma-
ye Destek Programı, TÜBİTAK Bi-
lişim Teknolojileri Grubu Uzman 
Yardımcısı Merve Vildan Şimşek, 
TÜBİTAK bünyesinde verilen Tek-
noloji ve Yenilik Destek Program-
ları, KOSGEB Yozgat Hizmet Mer-
kez Müdürü Yüksel Özdemir ise 
KOSGEB destek Programlarının 
tanıtım sunularını yaptı.

Toplantı soru görüş ve önerilerin 
dinlenmesi ile devam etti. Top-
lantı sonunda Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, sunum yapan 
katılımcılara teşekkür plaketi tak-
dim etti.

Uçar  “Üniversitemizde 
Türk Patent Enstitüsü 
tarafından bir patent 

destek biriminin resmen 
kurulduğu müjdesini 

verdi
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“14 Mart Tıp Bayramı” 
Düzenlenen Kokteyl İle Kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Üniversi-
temiz Tıp Fakültesi Araştırma 
Uygulama Hastanesi yemekha-
nesinde verilen kokteyl ile kut-
landı.
Kokteyl programına Bozok Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Mesut Gürdal, Tıp Fakültesi De-
kan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. 
Tugay Atalay, Yrd. Doç. Dr. Me-
sut Sipahi, Genel Sekreter Vekili 
Levent Şimşek, hastanede görev 
yapan öğretim üyeleri ve diğer 
çalışanlar katıldı.
Bozok Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi Baş-
hekimi Prof. Dr.  Mesut Gürdal 

açılış konuşmasında, kendisinin 
de bir doktor olarak mesleğin-
den gurur duyduğunu ve sağlık 
çalışanlarının nasıl bir özveriyle 
çalıştıklarını çok iyi bildiğini be-
lirterek, “Gece gündüz deme-
den her koşulda büyük özveriy-
le, heyecanla görev yapan tüm 
doktorlarımızın ve sağlık perso-
nelimizin 14 Mart Tıp Bayramını 
kutluyorum” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuşmasında insan sağlığına 
hizmet eden hekimlerin yeryü-
zündeki en ulvi ve en mukaddes 
mesleklerden birini icra ettiğine 
dikkat çekerek, “Sağlık hizmetle-
rinin vatandaşlarımızın gelişmiş 
ülkelerdeki yaşam standartları-

nın seviyesine çıkartılmasında 
başta hekimlerimiz olmak üzere, 
tüm sağlık personelimize önemli 
görevler düşmektedir dedi. Üni-
versite hastanemizde son dö-
nemde yaşanan hızlı atılımlara 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar Yozgat’ın sağlık 
üssü olması yolunda ciddi adım-
ların atıldığının altını çizerek 
Sağlık Bakanlığından 3. basamak 
Tescili almanın bunun açık bir 
göstergesi olduğunu belirtti.
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuşmasının sonunda özveriy-
le mesleğini icra eden tüm sağ-
lık çalışanlarının Tıp Bayramını 
kutlamasının ardından kokteyle 
geçildi.

Üniversitemiz, Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Yozgat Ticaret 
ve Sanayi Odası ortaklığınca organize edilen Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı 
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Üniversite Hastanemizden 
Yaşlı ve Özürlülere Sağlık Taraması

Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 
Öğretim Elemanları, 
14  Mart’ta kutlanan 
Tıp Bayramı etkinlikleri 
kapsamında Yozgat Aile 
ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü’ne bağlı 
Yaşlı ve Özürlü Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde 
kalan yaşlı ve hastaları 
sağlık taramasından geçirdi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doç. 
Dr. Tugay Atalay başkanlığında 
Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Lütfi Akyol, Psikiyatri Uzma-
nı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yavuz 
Okyay, Nöroloji Uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Asuman Çelikbilek ve 
beraberindeki asistan doktorlar 
Yozgat Yaşlı ve Özürlü Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde ka-
lan 250 yaşlı ve engellileri sağlık 
kontrolünden geçirdi. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Beyin ve Si-

nir Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. Tugay 
Atalay daha kaliteli ve sağlıklı bir 
yaşam amacıyla Yozgat Yaşlı ve 
Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezimizde barınanhastaları-
mıza sosyal ve psikolojik açıdan 
rahatlamaları için genel bir sağ-
lık taraması gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tugay Ata-
lay hastanemiz bünyesindeki 
sağlık çalışanlarının rehabilitas-
yon merkezinde kalan yaşlı ve 
hastaları tek tek kontrol ederek 

özveri veduyarlılıkla tıbbi destek 
sağladıklarının altını çizdi. Uy-
gulamanın bundan sonraki dö-
nemlerde de devam edeceğini 
belirten Yrd. Doç. Dr. Tugay Ata-
lay, mevcut imkanlar dahilinde 
belirli periyotlarla Yozgat Yaşlı 
ve Özürlü Bakım ve Rehabilitas-
yonMerkezi Müdürlüğü’nün de 
talebi doğrultusunda sağlık hiz-
meti vermeye devam edecekle-
rini kaydetti.
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KIŞ MEVSİMİNİN AĞIRLIĞI 
ÜZERİMİZDEN KALKARKEN, 
GÜNEŞLİ BAHAR GÜNLERİ 
YORGUNLUK HİSSİNİ DE 
BERABERİNDE GETİREBİLİYOR. 
HALSİZLİK EKLEM AĞRILARI, 
SÜREKLİ UYKU İSTEĞİ ŞEKLİNDE 
KENDİNİ GÖSTEREN VE BAHAR 
YORGUNLUĞU ADI VERİLEN 
BU DURUM METABOLİZMADA 
GERÇEKLEŞEN BAZI 
DEĞİŞİMLERDEN 
KAYNAKLANIYOR BAHAR 
YORGUNLUĞU İLE BAŞ 
ETMENİN YOLU İSE EGZERSİZ 
VE DOĞRU BESLENMEDEN 
GEÇİYOR. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA 
VE  UYGULAMA HASTANESİ 
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM 
DALI BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM 
ÜYELERİNDEN YRD. 
DOÇ. DR. LÜTFİ AKYOL; 
METOBOLİZMANIN BAHARLA 
GELEN DEĞİŞİMLERE UYUMU 
İÇİN NELER YAPILMASI 
GEREKTİĞİNİ VE BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ NASIL 
DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ 
ÜZERİNE ÖNEMLİ UYARILARDA 
BULUNDU. 

Bahar yorgunluğu nasıl tarif edilebilir?
Bahar aylarında, vücut metabolizmasındaki 
değişikliklerle birlikte oluşan halsizlik, isteksizlik 
ve yorgunluk hissine bahar yorgunluğu denir. 
Mevsim geçiş dönemlerinde sürekli değişen 
hava şartları ,insan sağlığı ve günlük hayat tem-
posunu etkiler. Bu dönem de vücudun daha aktif 
olmasını sağlayacak hormonlar  salgılanmasına 
karşın; kişide vitamin eksikliği ve beslenme 
bozukluğu varsa ,vücut buna uyum gösteremez 
ve yorgunluk hissi artar.

Bahar yorgunluğuna karşı neler yapmak 
gerekir?
Besin çeşitliliği yaratarak tek tip beslenmek-
ten kaçının Bütün besin gruplarını içeren öğün 
tüketmeye çalışın. Günün en önemli öğünü olan 
kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Beyaz undan 
yapılmış besinler yerine; kepek çavdar tam 
buğdaydan yapılmış tahıllı besinler tercih edin.
- Bol egzersiz yapın
- Vücut özellikle de B ve C vitaminleri ile pota-
syuma ihtiyaç duyar. B ve C vitaminleri sebze 
ve meyvelerde, potasyum da domates, patates 
ve kayısıda bol miktarda bulunur. Bu nedenle 
meyve, sebze, patates, kayısı tüketimini artırın.
- Günde 3 litre su için. Yemek yemeden ve 
yatmadan önce azar azar içerek vücudunuza 
ihtiyacı olan suyu sağlayın.
- Uyku ritmine, saatlerine dikkat edin. Rahat bir 
uyku için yatağa girmeden önce günlük bütün 
stres nedenlerinizi aklınızdan uzaklaştırın.
- Hareket edin, bol güneşlenin, yürüyüş yapın.

Bahar yorgunluğunu tetikleyen sebepler 
nelerdir?
Hava durumundaki değişiklikler ve mevsim 
değişiklikleri insanın biyoritmini olumsuz olarak 
etkilemektedir. Baharın gelmesiyle birlikte 
havadaki elektrik yükü artmaktadır. Havada 
bulunan bu elektrik yükü negatif ve pozitif 
yüklü iyonlar vasıtasıyla taşınır. Taşıma dengeli 
bir şekilde devam ederken, iklim değişikliği 
zamanlarında bu dengede bozulma meydana 
gelir. Bu durum da insanlarda yorgunluk ve ba-
zen de ruhsal sıkıntılar olarak bazı rahatsızlıklara 
neden olmaktadır. Hava kirliliğinin daha yüksek 
olduğu ve buna bir de gürültü, trafik yoğunluğu 
gibi sıkıntıların eklendiği büyük şehirlerde 
bahar yorgunluğu vakalarına daha sık rastlanır, 
yanlış beslenme alışkanlıkları, alınan gıdalardan 
vücudumuz için gerektiği kadar vitamin ve 
mineral alınmaması, hareketsiz yaşam tarzı gibi 
durumlarda bahar yorgunluğunu tetikleyen 
faktörlerdendir.
Bahar yorgunluğu fizyolojik olarak başka 
sorunların işareti olabilir mi?
Baharla birlikte ortaya çıkan yorgunlukların 
arkasında gizli bir depresyon, gözden kaçmış 
bir anemi, farkına varılmamış bir 
hipotiroidi ya da vücudunuzun 
her hangi bir yerine 
odaklanmış 
bir enfeksi-
yon hastalığı 
olabileceğine 
dikkat edilme-
lidir. Yine birçok 
sistemik hastalık 
bu şekilde 
şikayet verebilir.

BAHAR 
YORGUNLUĞUNU 
ÖNLEYİN

Spor yapmak yorgunluğu artırmaz ; aksine tedavisinde kullanılır

Mevsimsel  
değişikliğe 
bağlı dolaşım 
problemlerine 
karşı bol su 
tüketilmesi 
gerekiyor.

Yrd. Doç. Dr. Lütfi AKYOL
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Prof. Dr. Tamer Uçar, konuşma-
sının devamında şunları söyledi. 
“Yozgat ve Üniversitemiz için 
tarihi bir günü yaşıyoruz. Kar-
diyoloji Yoğun Bakım Ünitesi ile 
Koroner Anjiyografi Ünitesi’nin 
açılışını yapıyoruz. Üniversite-
mizde yakın zamanda Açık kalp, 
Koroner By-Pass ve Kapak Rep-
lasyonu ameliyatlarına da baş-
lanılacak. Kısa bir süre sonra ise 
hastanemiz açısından çok büyük 
önem arz eden Acil Servisimizi 
de açarak halkımızın hizmeti-
ne sunacağız. Bu sayede artık 
Yozgat halkı sağlık hizmeti için 
başka illere gitmeyecek, kendi 
memleketinde kaliteli ve nite-
likli sağlık hizmeti alacak” dedi. 
Prof. Dr. Tamer Uçar, “Yakın za-
manda değerli büyüklerimizin 
destekleri ile MR görüntüleme 
cihazını da hastanemize ka-
zandırıp, kalite çıtasını daha da 
yukarılara çıkarma adına ciddi 
adım atmış olacağız” dedi. Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
“Bozok Üniversitesi olarak halkı-
mıza çağdaş ve kaliteli hizmetler 
sunmak temel hedefimizdir. Bu 
hedefe ulaşma yolunda çalış-
malarımız hız kesmeden devam 
etmektedir. Açılışını gerçekleşti-
receğimiz Kardiyoloji Yoğun Ba-
kım ve Anjiyografi Üniteleri’nin 
Yozgat’ımıza ve Üniversitemize 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu üyesi, 
Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi Türk Grubu Başkanı ve Si-
vas Milletvekili Mesude Nursuna 
Memecan ise yaptığı konuşma-
sında şunları söyledi. “Yozgat’ta 
bulunmaktan ve bu açılışta yer 
almaktan çok mutluyum. Bozok 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi bün-
yesinde açılışı gerçekleştirilecek 
anjiyo ünitesinin hayırlı olmasını 

diliyorum” dedi. 

VALİ YAZICI: B.Ü. İLİN KALIKIN-
MASINA AYRI BİR GÜZELLİK KA-
TIYOR

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı 
ise “bir ülkenin, bir devletin, aynı 
zamanda da bir ilin kalkınışının 
en önemli göstergesi vatandaşı-
na sunduğu sağlık hizmeti oldu-
ğunu belirterek, ilimizde sağlık 
hizmetleri alanında ihtiyacımızı 
karşılayan, Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi bünyesine kattığı 
Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi 
ile Koroner Anjiyografi Üniteleri 
ile bu güzelliğe değişik bir gü-
zellik katmıştır” dedi. Vali Yazıcı, 
“Üniversite hastanesinin gelişip 
büyümesine katkı sağlayan, baş-
ta Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar’a, 
hükümet erkânına, siyasilerimi-
ze teşekkür ederek, açılışı ger-
çekleştirilecek ünitelerin vatan-
daşlarımıza şifa vermesi umudu 
ile hayırlı ve uğurlu olmasını dili-
yorum” şeklinde konuştu. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZ-
DAĞ: 2013 BOZOK ÜNİVERSİTE-
Sİ İÇİN PROJE VE YATIRIM YILI 
OLACAK
Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ yaptığı konuşmada, Bozok 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi’nin 
sağlık alanında insanımıza daha 
iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi 
noktasında yeni bir adım attığı-
nı belirterek konuşmasına şöyle 
devam etti. “Kardiyoloji Yoğun 
Bakım ve Koroner Anjiyografi 
Üniteleri’nin hizmete girmesi 
ile Yozgat’ımızda kalp rahatsız-
lığı geçiren vatandaşlarımızın 
böylesi bir imkânı yanı başında, 
kendi memleketinde bulması 
şüphesiz çok önemli. Vatandaşı-
mızın Ankara’ya, Kayseri’ye veya 

başka illere artık gitmelerinin 
gerek kalmadan, aynı kalitedeki 
hizmetin Yozgat ilimizde gerçek-
leştirilecek olması gurur verici 
bir olaydır” dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Bozok Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nin tıbbi teknik dona-
nım bakımından en ileri tekno-
lojik malzemeleri ile donatıldı-
ğını ifade ederek, MR cihazının 
da alınması işleminin en yakın 
zamanda sonuçlandırılarak has-
tane bünyesine kazandırılacağı 
müjdesini verdi. 
2013 yılının Bozok Üniversitesi 
açısından sağlık alanında önemli 
yatırımların ve projelerin gerçek-
leşeceği bir yıl olacağını belirten, 
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bu 
yıl içinde Tıp Fakültesi Morfoloji 
Binası ile Yeni Hastane binasının 
da temelinin atılacağını söyledi. 
Bozdağ, Kardiyoloji Yoğun Bakım 
ve Koroner Anjiyografi Ünitele-
rinin hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileyerek, “hasta olup hastane-
lerimize müracaat eden, tedavi 
gören bütün hastalarımıza acil 
şifalar diliyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Konuşmaların ardından Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ta-
rafından Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’a bir Plaket takdim 
edildi. Daha sonra daYozgat ve 
bölge halkı için büyük önem arz 
eden Kardiyoloji Yoğun Bakım ve 
Koroner Anjiyografi Ünitelerinin 
açılışı gerçekleştirildi. Üniteleri 
gezen ve Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza 
Erbay’dan bilgiler alan Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
anjiyo olup ünitelerde tedavi 
gören hastaları da ziyaret ede-
rek “Geçmiş olsun” dileklerinde 
bulundu. 

Kardiyoloji Yoğun Bakım ve 
Koroner Anjiyografi Ünitelerinin 
Açılışı Yapıldı
Kurulduğu günden itibaren hızlı bir gelişim sürecine giren ve modern tıbbın 
imkânları ile donatılarak, branşında uzman öğretim üyelerinin birçok hastalığın 
tanı ve tedavisini başarılı ile yaptığı Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde bir ilke daha imza atıldı. 
Hastane bünyesinde Kardiyolo-
ji Yoğun Bakım ve Koroner An-
jiyografi Üniteleri düzenlenen 
törenle hizmete girdi. Yozgat ve 
bölge halkına, yerinde ve kali-
teli sağlık hizmeti sunarak il dışı 
sevklerinin de önüne geçilme-
sinde önemli bir rol oynayacak 
olan, Kardiyoloji Yoğun Bakım ve 
Koroner Anjiyografi Ünitelerinin 
açılış törenine Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye-
Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu üyesi, Avrupa Kon-
seyi Parlamenter Meclisi Türk 
Grubu Başkanı ve Sivas Millet-
vekili Mesude Nursuna Meme-
can, Yozgat Milletvekilleri Dr. 
Ertuğrul Soysal, Av. Yusuf Başer, 
Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, 
Belediye Başkanı Yusuf Başer, 

Garnizon Komutanı Albay Recep 
Yalçınkaya, Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Namık De-
libaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Bedir, Tarım ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şaban Güçlü, Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Mesut Gürdal, 
Üniversitemiz akademik ve idari 
personeli, İlçe Belediye Başkan-
ları, Daire müdürleri ve çok sayı-
da davetli katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nin 2010 yılı Ekim 

ayında 18 anabilim dalında 31 
öğretim elemanıyla hizmet ver-
meye başladığını, bugün ise 25 
anabilim dalında 67 öğretim 
elemanıyla Yozgat halkına ka-
liteli ve nitelikli sağlık hizme-
tinin verilmeye devam ettiğini 
söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi’nin her geçen gün 
gelişmekte olup, birçok tanı ve 
tetkikin Yozgat’ta sadece Üni-
versitemizde yapılıyor olmasının 
ayrıca mutluluk verici olduğunu 
belirterek, “Hastanemizin bu se-
viyeye gelmesinde emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” 
dedi.
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Bozdağ’dan 
Yeni Üniversite Hastanesi Sözü
Üniversitemizin kuruluşunun 7. Yıl dönümü etkinliklerine katılan Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2013 yılı içerisinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve 
Araştırma Uygulama hastanesinin yapımı müjdesini verdi. 

Sayın Bozdağ, “Bozok Üni-
versitesi fiziki anlamda 
güçlenmesinin hayır-
sever işadamlarının 
katkılarının yanında 
hükümet olarak çok 
ciddi destekler sağ-
layarak yatı-
rımlar yap-
tık. Bozok 
Üniversitesi 
g e l i ş m e s i 
ve daha iyi 
noktalara 
g e l m e s i 
için biz-
den ne is-
t e n i y o rs a 
hiçbir zaman 
tereddüt için-
de olmadık” ifadelerini kullandı.

Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin Fakülte bina-

sı ve Eğitim ve Araştırma 
Hastanesini bugüne kadar 
hayata geçirebilecekleri-
nin altını çizen Başbakan 

Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
çeşitli nedenlerle 

gecikmeler olsa 
da protoko-

lün imza-
l a n a r a k  
k a y n a k 
aktarımı 
noktasına 
g e l i n d i -
ğini ifade 
etti. 

2013 yılı 
içerisinde temelinin atılmasını 
hedeflediklerini belirten Başba-

kan Yardımcısı Bozdağ  Tıp Fa-
kültesi ve Araştırma Uygulama 
hastanesinin Yozgat ve bölgesi 
için önemli bir sağlık merkezi 
haline dönüştürüleceğini vurgu-
layarak daha modern bir Eğitim 
ve Araştırma Merkezini Yozgat’a 
kazandırmak bizim boynumu-
zun borcudur diyerek  o borcu 
da inşallah ödeyeceklerinin altı-
nı çizdi.

Mevcuttaki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin Yozgat için çok bü-
yük imkânlar ortaya koyduğuna 
değinen Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ hastalarımızın artık 
Ankara ve çevre illere  gitmeden 
sağlık hizmetini üniversitemiz 
hastanesinde karşılamaları bize 
büyük memnuniyet vermekte-
dir dedi.

Daha modern bir Eğitim 
ve Araştırma Merkezini 
Yozgat’a kazandırmak 

bizim boynumuzun 
borcudur

Anadolu’nun Kalbi Yozgat’ta  
İlk Kez Anjiyo Yapıldı

Kurulduğu günden itibaren hızlı 
bir gelişim sürecine giren ve mo-
dern tıbbın imkanları ile donatı-
larak, branşında uzman öğretim 
üyeleri ile bir çok hastalığın tanı 
ve tedavisinin başarılı ile yapıldı-
ğı  Bozok Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama hastanesinde bir 
ilke daha imza atıldı. Hastane 
bünyesinde Kardiyoloji Yoğun 
Bakım ve Koroner Anjiyografi 
Üniteleri düzenlenen törenle 
hizmete girerek Yozgat’taki ilk 
anjiyo gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Er-
bay Anadolu’nun kalbi sayılan 
Yozgat’ta daha önce hiç yapıl-

mayan koroner anjiyografi işle-
mini yaptıklarını belirterek bu 
tip rahatsızlığı olan vatandaş-
larımızın başka illere gitmeden 
hastanemiz bünyesinde tedavi-
lerinin gerçekleşeceği müjdesi-
ni verdi. Koroner anjiyografinin 
kalbi besleyen koroner arterlerin 
görüntüleme işlemi olduğunu 
belirten  Prof. Dr. Ali Rıza Erbay 
kalbi besleyen damarlarda her 
hangi bir darlık yada  tıkanıklık  
komplikasyonu mevcut  görül-
düğü durumlarda anjiyo plasti 
yöntemi ile balon yada  stent 
yerleştirme amacıyla gerçekleş-
tirildiğinin altını çizdi.

Hastane bünyesinde Kardiyolo-
ji Yoğun Bakım ve Koroner An-
jiyografi Üniteleri’nin hizmete 

girmesi ile birlikte anjiyo plasti 
ve stentleme işlemlerinin ba-
şarı ile gerçekleştirildiğini  be-
lirten Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay 
Yozgat’ımız da daha önce hiç ya-
pılmayan koroner anjiyografi iş-
lemini üniversite hastanemizde 
yapmış olmanın tatlı heyecanını 
yaşıyoruz dedi. 

Hastane bünyesinde Kardiyoloji Yoğun Bakım ve Koroner Anjiyografi Üniteleri 
düzenlenen törenle hizmete girerek Yozgat’taki ilk anjiyo gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi 
Araştırma Ve Uygulama 
Hastanesi bünyesinde 
Yozgat’ta ilk kez anjiyo 

yapıldı
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Ameliyatsız 
Sinüzit Tedavisi 
Gelişimini hızla sürdüren ve yeni cerrahi operasyonların başarı ile gerçekleştirildiği 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Türkiye’de 
sayılı merkezlerde yapılan ameliyatsız sinüzit tedavisi olan “Balon Sinoplasti” 
işlemi başarı ile yapılıyor.

Sinüslerin tıkalı ya da daralmış 
boşalma kanallarının balon yar-
dımı ile herhangi bir doku kesip 
çıkartmadan genişletilerek fonk-
siyonlarının sağlanması işlemi 
olan Balon Sinoplasti ameliyatı, 
Üniversitemiz Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Levent Saydam başkan-
lığındaki Yrd. Doç. Dr. Mahmut 
Özkırış, Yrd. Doç Dr. Zeliha Ka-
pusuz ve Araştırma Görevlileri 
İbrahim Akın ile Reha Aydın’dan 
oluşan ekip tarafından başarıyla 
gerçekleştirildi. 

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hasta-

nesi Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Say-
dam, Sinüzit tedavisinde Sinop-
lasti yönteminin artık Yozgat’ta 
da uygulanmaya başladığını 
belirterek, “Sinüzit tedavisinde 
balon yöntemiyle tedaviler Yoz-
gat için bir ilk olmasının yanı sıra 
ülkemiz içinde yeni olan tedavi 
biçimlerindendir. Kronik sinüzit 
yaygın olan bir rahatsızlıktır. Kro-
nik Sinüzitin cerrahi tedavisinde 
endoskop dediğimiz ışıklı görün-
tüleme sistemleri ile sinüslerin 
gerek görüntülenmesi gerekse 
içindeki hastalık gruplarının te-
mizlenmesiydi. Sinüslerin çok 
kritik bölgelere çok yakın göz, 
beyin gibi komşulukta olmaları 

dolayısıyla endoskopik sinüs cer-
rahisinin çok tecrübeli olmayan 
hekimlerin yapması yada tek-
rarlamış cerrahi olgularda her 
zaman için komplikasyon dedi-
ğimiz cerrahiye bağlı sıkıntıların 
ortaya çıkma ihtimali mevcuttur. 
Bütün bu sıkıntılar yeni tedavi 
yöntemlerinin araştırılmasını 
gündeme getirdi” dedi.

Bozok Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi şehrimiz-
deki ve bölgemizdeki sağlık ih-
tiyaçlarını karşılamak amacıyla 
çalışmalarına büyük bir özveri 
ile devam etmektedir. 

Sinüzit tedavisinde 
Sinoplasti yöntemi artık 

Yozgat’ta başarı ile 
yapılıyor Yoğun Bakıma 

Sağlık Bakanlığı Tescili

Hızlı bir gelişim süreci içerisinde 
olan Üniversitemiz Tıp Fakülte-
si, Araştırma ve Uygulama Has-
tanesi bünyesinde 3. Basamak 
yoğun bakım ünitesi hizmete 
açıldı. Modern tıbbın bütün im-
kanları kullanılarak, son model 
teknolojik cihazlarla donatılan 

ve ileri yaşam desteğine ihtiya-
cı olan hastalara hizmet vermek 
üzere düzenlenen 3. Basamak 
Yoğun Bakım Ünitesi Sağlık Ba-
kanlığından tescil aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan 
Üniversitemiz Araştırma ve Uy-

gulama Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı ve Yoğun Bakım so-
rumlusu Yrd. Doç. Dr. Mesut 
Sipahi, 2013 yılı Ocak ayı itiba-
riyle 6 kişilik ve 1 izolasyon odalı 
yoğun bakım ünitesinin hastane 
bünyesinde hizmet vermeye 
başladığını belirterek, ünitenin 
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından de-
netlendiğini ve yoğun bakım 
sınıflandırması içinde en üst se-
viye olan ‘3. basamak yoğun ba-
kım’ şeklinde tescil almaya hak 
kazandığını söyledi. Yrd. Doç. 
Dr. Mesut Sipahi, yakın takip, 
gözlem ve yoğun tedavi ihtiyacı 
olan hastaların yoğun bakım ih-
tiyacı bu ünitede karşılanarak il 
dışı sevklerin de önüne geçilece-
ğini belirtti.

Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesi, Sağlık Bakanlığından 3. Basamak Yoğun Bakım 
Ünitesi Tescili Aldı

Hastanemiz Yoğun 
Bakım Ünitesi, Sağlık 
Bakanlığından En Üst 

Seviye Olan 3. Basamak 
Yoğun Bakım Ünitesi 

Tescili Aldı
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Yaşlılık ve Osteoporoz Konulu 
Sempozyum Düzenlendi
Üniversitemizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 18-24 Mart 
tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” münasebetiyle Yaşlılık ve 
Osteoporoz (kemik erimesi) konulu sempozyum düzenlendi.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi Salon 
Nohutlu ’da düzenlenen sem-
pozyuma Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Yumak,  Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Şahingöz, Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut 
Gürdal, Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Murat Korkmaz, öğre-
tim üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Her insan için değişik mana ve 
önem ifade eden yaşlılık evre-
sinin hayatın çok özel bir dö-
nemi olduğunu ifade ederek 
başladığı açılış konuşmasında 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-

sekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Murat Korkmaz “dün ile bugün 
arasında köprü kuran, kültürü-
müzü ve değerlerimizi yarınlara 
taşımamızı sağlayan yaşlılarımı-
zın en değerli varlıklar olduğunu 
belirtti. Bu güzel ve anlamlı gün-
de yaşlılarımızın bir kez daha 
hatırlanması gerektiğinin altı-
nı çizen Yrd. Doç. Dr. Korkmaz 
yaşlılarımızın köşede kalmadık-
larını her zaman için bizim göz 
bebeğimiz olduğunu vurguladı. 
Yaşlılara saygı haftası kapsa-
mında osteoporozun önemine 
değinen Korkmaz 17-35 yaş ara-
sındaki genç kesime kalsiyum 
ve bununla ilgili yiyecekleri bol 
tüketmeleri ve güneş ışığından 
bol yararlanmaları gerektiğini 
belirterek “bugünün geçleri ya-
rının yaşlıları olması sebebiyle 

de osteoporoza karşı şimdiden 
duyarlı olmaları” noktasında, 
gençleri uyardı. Yapımına 2008 
yılı itibariyle başlanılan Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Mer-
kezini bu yıl itibari ile faaliyete 
geçerek muvaffak olduklarını 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar Salon Nohutlu’da ilk 
programın düzenlenmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Konuşmasının devamında 
Rektör Uçar “850 kişilik oturma 
kapasiteli Salon Çamlık’ta geçen 
haftalarda gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerden sonra içerisinde 
bulunduğumuz bu salondaki ilk 
etkinliğimizin bu sempozyum” 
olduğuna dikkat çekerek “ya-
pımında ki katkılarından dolayı 
Sayın Erdoğan Akdağ’a teşekkür 
etmek isterim” dedi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulumuzun iki yıldır faaliyette 
olduğuna değinen Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar; “Bu kadar 
kısa bir süre içerisinde hem öğ-
renci sayısı hem yeni kurulan bö-
lümleri hem de sosyal kültürel ve 
toplumu bilinçlendirici faaliyet-
leri ile Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nun şimdiden göz 
doldurmaya başladığını belirt-
mek isterim” dedi. Yaşlılığın ya-
ratılış gayesinin bir evresi gereği 
kaçınılmaz bir son olduğuna dik-
kat çeken Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar toplumsal hayattan 
kopmadan sağlıklı bireyler ola-
rak yaşlanmanın önemli oldu-
ğuna değindi. Sağlıklı yaşlanmak 
konusunda toplum bilincinin de 
artmasının son derece önemli 
olduğunu belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar “bugün bu 
salonda yaşlıların değil de genç-
lerin bulunması toplumdaki bu 
bilincin ne düzeye geldiğinin açık 
bir göstergesidir. Sağlıklı bir yaş-
lılık dönemi geçirmek için yapıl-
ması gerekenler her neyse bun-
ların daha gençlik döneminden 
önlemlerin alınması gerektiğini 
kavramış bireyler olarak bu sa-
londa toplandığınızı görmekten 
memnuniyet duyduğumu ifade 

etmek istiyorum”. şeklinde ko-
nuştu.

Sempozyumda, Öğretim görev-
lisi Nursel Üstündağ, Osteopo-
roza giriş, Epidemiyolojisi ve 
Bir Dakikalık Risk Testi, Öğretim 
görevlisi Dilek Yıldırım Osteopo-
rozda Risk Faktörleri ve Korun-
ma, Öğretim görevlisi Ebru Sarı 
Osteoporozda Tanı, Yrd. Doç. Dr. 
Özlem Balbaloğlu Osteoporozda 
Tedavi, Öğretim görevlisi Seda 
Gündüz ise Osteoporozda Mali-
yet Analiz konuları hakkında bil-
gilendirici sunular gerçekleştirdi.
Sempozyumun düzenlenmesin-
deki katkılarından dolayı Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat 
Korkmaz, Yrd. Doç. Dr. Özlem 
Balbaloğlu Öğretim görevlileri 
Nursel Üstündağ, Dilek Yıldırım, 
Ebru Sarı ve Seda Gündüz’e Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
tarafından teşekkür belgesi tak-
dim edildi.
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Üniversitemiz Öğrencilerden 
Huzurevi Ziyareti
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idare ve öğrencileri 18-
24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” münasebetiyle 
Alparslan Türkeş Huzurevi’ni ziyaret etti. 

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamın-
da Alparslan Türkeş Huzurevine 

gerçekleştirilen ziyarete Rek-
tör Prof. Dr. Tamer Uçar’ın eşi 

Demet Uçar, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Murat Korkmaz, 
öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu idare ve öğrencileri 
huzurevini gezerek huzurevi sa-
kinleriyle yakından ilgilendi. Hu-
zurevi sakinlerine çiçek takdim 
eden öğrenciler yaşlılarla soh-
bet ederek yalnız olmadıkları 
mesajını verdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Murat Korkmaz “1982 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi 
İle 18-24 Mart’ın  Yaşlılar Hafta-
sı olarak kutlanmaya başladığını 
belirterek Üniversitemiz Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri 
ile beraber yaşlılarımızı ziyaret 
edip onlarla güzel vakit geçir-
mek istedik. Öğrencilerimiz 
yaşlılara çiçek takdim edip haf-
talarını kutladılar. Yaşlılarımıza 
unutulmadıklarını bir köşeye bı-
rakılmadıklarını göstermeye de 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinleri gerçekleş-
tirilen ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek öğ-
rencilerimize “siz de  bir gün 
yaşlanacaksınız sağlığınızın kıy-
metini bilin ”şeklinde  altın de-
ğerinde öğütler verdiler.

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerimiz yaşlılara 
çiçek takdim edip 

haftalarını kutladılar.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına 
Doç. Dr. Haşim Hüsrevşahi atandı. Bozok Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi kadrosuna kattığı yeni öğretim üyeleri 
ile güçlenerek gelişimini sürdürüyor. Akademik 
kadro sayısı gün geçtikçe artan hastanemizde en 
son yapılan atamalarla öğretim elemanı sayısı 
66’ya ulaşırken 30 poliklinikte hizmet veriliyor. 
İlimiz ihtiyaçlarını takip eden ve karşılama adına 
gerekli çalışmaları titizlikle yürüten Bozok Üni-
versitesi, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi akademik kadrosunu güçlendirmeye 
devam ediyor. Üniversitemiz Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
polikliniğinde Doç. Dr. Haşim Hüsrevşahi hasta 
kabulüne başladı. Hastanemiz Başhekimi Prof. 
Dr. Mesut Gürdal “İhtiyaç duyulan diğer branş-
larda da tecrübeli yeni isimlerin katılması için 
gerekli çalışmalar ivedilikle yürütülmekte oldu-
ğu ifade etti.

53

Çocuk Sağlığı Polikliniği Hasta Kabulüne Başladı

Göğüs Hastalıkları Bronkoskopi Ünitesi 
Hizmete Girdi

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastane-
si modern tıbbın imkânları ile donatılarak geli-
şimini sürdürüyor. Hastane bünyesinde Göğüs 
Hastalıkları Bronkoskopi Ünitesi hizmete girdi. 
Ünitenin açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’ın yanısıra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Na-
mık Delibaş, Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi Mesut Gürdal, Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tugay Atalay eşlik etti.

Açılış sonrası konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar; “Hastanemiz gelişimini, hızla sürdü-

rüyor. Bugün Bronkoskopi Ünitesini açarak has-
ta kabulüne başladık. Bronskoskopi ünitemiz 
Türkiye’de başka hastanede bulunmayan son 
derece modern tekniklerle donatılmış bir birim 
oldu. Yozgat halkına bu hizmetleri, vermekten 
onur duyuyoruz. İnşallah hastalarımız da bu üni-
temizde şifa bulurlar.” dedi. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş da 
yaptığı konuşmasında şunları söyledi; “Araştır-
ma ve Uygulama Hastanemizde eksikliği hissedi-
len üniteleri bir bir hizmete açıyoruz. Amacımız 
Yozgatlı hemşerilerimize burada kendi Üniversi-
telerinde, kendi evlerinde, başka yere gitmeden 
tedavi olma konforunu yaşatmaktır. Bunun için 
var gücümüzle çalışıyoruz.” 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yavuz Selim İntepe ise Bronskoskopi yöntemi-
nin göğüs hastalıklarının teşhis ve tedavisinde 
olmazsa olmaz bir tanı ve tedavi yönetimi oldu-
ğunu belirtti. Kurulan ünite ile göğüs hastalıkla-
rı ile ilgili enfeksiyon, akciğer kanseri ve akciğer 
hastalıklarının teşhis ve tedavisinde görüntülü 
Bronkoskopi işlemini gerçekleştirebileceklerini 
belirtti. 
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Belinde sıkı bir kemerle bağlanmış kırmızı uzun 
bir giysi giyen sakallı bir adam, mavi çinilerle 
kaplı eşyasız ve bakımsız bir odada, izleyiciye 
arkası yarı dönük biçimde dikilmektedir. Başına, 
etrafına gelişigüzel bir yemeni sarılmış ara-
kiye takmıştır. Adamın ayaklarının dibinde, ye-
rdeki yaprakları yemekte olan kaplumbağalar 
vardır. Bursa'daki Yeşil Camii'nin üst katındaki 
odanın duvarlarındaki sıvalar ve çiniler yer yer 
dökülmüştür. Tablonun tek ışık kaynağı adamın 
önündeki alçak penceredir. 
Ellerini arkasında kavuşturmuş olan adam bir 
ney tutmaktadır. Sırtında bir nakkare asılıdır ve 
buna bağlı bir mızrap boynundan aşağıya sarkar. 
Bazılarına göre adamın sırtında asılı olan şey, es-
kiden dervişler ve dilenciler tarafından kullanılan, 
hindistan cevizinden ya da abonozdan yapılma 
dilenci çanağı olan keşkülüfukaradır. 

Osman Hamdi Bey'in bu tablosu, özellikle ilham 
kaynağına dair net bilgilerin olmadığı dönemde, 
geri kalmış bir toplumu çağdaşlaştırmaya 
çalışan bir aydının yorgun hâlini anlattığı 
şeklinde yorumlanmıştır. Kaplumbağaların esin 
kaynağının, Lale Devri'ndeki Sadabad eğlenceleri 
sırasında, hava karardıktan sonra sırtlarına mum 
dikilerek serbest bırakılan kaplumbağalar olduğu 
öne sürülmüştür. Bu yoruma göre, Sanay-i Ne-
fise, Asar-ı Atika Müzesi, Duyun-u Umumiye 
gibi birçok kurumu kurmak ve yönetmek göre-
vini üstlenen Osman Hamdi Bey, tabloda kendini 
terbiyeci, kendi iş yapış biçimine uyum göstere-
meyen astlarını ise yemeğe ulaşmaya çalışan 
kaplumbağalar olarak göstererek, onları hicvet-
mektedir.

Başka yorumlara göre, düşünceli biçimde 
dikilen adam, sabır gerektiren zor bir iş olan 
kaplumbağaları terbiye etme işini, elindeki 
ney ve sırtındaki nakkareyi çalarak başarmayı 
ummaktadır.Bu yoruma göre de terbiyeci Osman 

Hamdi Bey'in kendisidir. Terbiyecinin zorlu işi 
elindeki müzik aletleriyle halletmeye çalışması, 
Osman Hamdi Bey'in de değişime direnen bir 
toplumu sanat yoluyla çağdaş seviyeye getirmeye 
çalıştığını, bu yüzden sanat okulu ve müze açma 
girişiminde bulunduğunu vurgular. 

Terbiyecinin, kaplumbağaları eğitmekte 
kullanacağı neyi üfleyemeyip arkasında 
tutması, Osman Hamdi Bey’in neyi üfleme, yani 
kaplumbağalar ile temsil edilen halkı eğitme 
kaygısından artık vazgeçtiği, çünkü derviş sabrının 
bile bir sonu olduğu şeklinde de yorumlanmıştır. 
Ayrıca tablodaki kaplumbağaların ilham 
kaynağının, Osman Hamdi Bey'in Paris'teyken 
sokaklarda dolaştıklarını gördüğü, Charles 
Baudelaire'in Modern Hayatın Ressamı kitabında 
da bahsi geçen kaplumbağalar olduğu da öne 
sürülmüştür. 

Tablonun ikinci versiyonunun, 2009 yılında Sakıp 
Sabancı Müzesi'ndeki bir sergide sergilenmesi 
sırasında, tablonun ilham kaynağına dair yeni bir 
iddia öne sürülmüştür. Buna göre Osman Hamdi 
Bey, Tour du Monde isimli Fransızca bir dergin-
in 1869 tarihli sayılarından birinde gördüğü bir 
gravürden esinlenerek bu tabloyu çizmiştir. 
L. Crépon tarafından bir Japon gravüründen 
esinle çizilmiş olan bu resim, dergide Charmeur 
de tortues (Kaplumbağa Terbiyecisi) adıyla 
basılmıştır. Resimde, Osman Hamdi Bey'in tablo-
sundaki terbiyeciye benzer şekilde giyinmiş 
yaşlı bir terbiyeci, elindeki ufak davulu çalarak 
bir grup kaplumbağanın bir masanın üzerine 
çıkmasını sağlamaya çalışmaktadır. Osman Ham-
di Bey, 13 Temmuz 1869'da Bağdat'tan babasına 
gönderdiği mektupta, "bana yollamış olduğunuz 
Tour du Monde'u okudum" demektedir. Osman 
Hamdi Bey muhtemelen 1869 yılının ilk cildini 
okumuştur ve Kaplumbağa Terbiyecisi'ni çizerken 
bu gravürden etkilenmiş olabilir.

Kaplumbağa 
Terbiyecisi

ğ

Kaynak; www.osmanhamdibey.gov.tr
Araştırma; Hasan ÇELİK



Türk fikir hayatının önemli isimlerinden biri olan 
Cemil Meriç’in şu cümlesi kitapla ilgili söylenecek 
e çarpıcı cümlelerden biridir: “Her kitap denize 
atılmış meçhul bir şişedir” Ne kadar da doğrudur 
bu cümle. Yazılmış ve yazılacak olan bütün 
kitapların mutlak bir okuyucusu olacaktır. Ve her 
kitap ayrı ayrı okurların dünyalarını değiştirmek 
için yazılmıştır sanki. 

“Bir kitap okudum hayatım değişti.” Bu cümleyi 
söyleyecek kadar kitapla içli dışlı olmak. Umarım 
hepimiz için bu cümleyi söyletecek kitap veya 
kitaplar girmiştir hayatımıza. Aslında bu cüm-
lenin ifade ettiği anlam o kadar derin ki… Hayatın 
anlamını bizlere kitaplar kadar iyi anlatan başka 
ne olabilir ki… Yaşanmışı veya yaşanabilir olanı ve onun 
içinde şekillenen, farklılaşan insanı kitaplardan başka 
bize kim anlatabilir? Bir kere kitapla okur arasında kuru-
lan sessiz bir anlaşma vardır. Öyle ki kitapla kurduğumuz 
ilişki üzerinden, onun bize söyledikleri üzerinden, hayatı 
ve insanı anlama şansına sahip olabiliriz. Fiziksel varlığı 
itibarıyla kâğıt ve üzerinde siyah işaretlerden oluşan 
kitaba Kırk Haramilerin mağarasına girer gibi girmek 
gerekir. Gözlerimizin önündeki o siyah işaretler kanat 
açarak birer metafiziksel vasıtalara dönüşürler. Bu 
basit fiziksel nesne üzerinden evrenin içine bir rüyaya 
dalar gibi dalarız. Cemil Meriç’in dediği gibi “Şuursuz bir 
büyücü Gütenberg! Işığı paçavraya hapsetmiş. Yüzyılları 
kutularla doldurmuş Gütenberg’in çocukları, tuğla kadar 
değeri kalmamış dehanın. Eflatun, her isteyenin yanına koşar 
olmuş. Don Kişot futbol maçı biletinden ucuz.”  Ulaşılması bu 
kadar kolay olan kitabın bizden istediği tek şey vardır. Ona 
inanmak ve onu anlamaya gayret etmektir. Çünkü her kitap 
tılsımlı bir saraydır ve kapıları ilk gelene açılmaz. 

Metalaşan ve mekanikleşen günümüz dünyasının ve 
bu dünya içinde sıkışan modern bireyin aslında kitapla 
kuracağı sağlam bir ilişkiyle bu sıkışmışlığından kurtulacağı 
pek ala mümkündür. Çünkü kitap bize sıradanlaşan dünya-
dan kaçmanın kapılarına açar. Kitaplardan oluşturacağımız 
fildişi kuleden hayata ve insana bakmanın vereceği hazzı 
bize hiçbir ölümlü nesne veremez. Bunun için bir kaçış 
planıdır kitap. Kaçmak, bir yere sığınmak ve orada 
kısa bir müddet bile olsa hayata kitapların 
dünyasından bakmak. Çünkü bize insanı, 
hayatı ve hayatın anlamını Dostoyevski’den, 
Tolstoy’dan, Kafka’dan Canetti’den başka kim 
daha iyi anlatabilir ki… Homeros, sadece mi-
tolojik insanı anlatmaz, o mitolojinin içinden 
bugünün insanını inşa eder, Homeros’tan başka 
insanın evrendeki trajedisini en iyi kim anlat-
abilir? Sophokles’in trajedilerinden başka nerede 
bulabiliriz evrensel insanın hüznünü ve dramını? 

DENİZE

Mantıku’t-Tayr’ın anlattığı maceradan başka 
hangi macera insanın evrendeki yolculuğunu anlat-
abilir bize? Çünkü denize atılan bir şişedir her kitap. 

Asırlar, kumda oynayan birer çocuk. Asırları kitapların 
dünyasından su içer gibi içeriz. Çünkü ölümlü bir 

varlık olan insanın ölüme karşı bulabildiği tek çare 
belki de yazmak olmuştur ve yazının doğurduğu kitap 
olmuştur.  Ruh, yazının icadından beri ölümsüz. Kaya 

homurdanır, mermer gülümser, konuşan yalnız 
kitaptır.

Günümüz dünyasının bu baş döndürücü hızı 
içinde bir kütüphanenin sessiz huzuruna 

sığınmak ve orada bir kitabın büyülü dünyasına 
girmek kadar bizi dünyanın ağırlığından başka 

ne kurtarabilir ki…? Italio Calvino, “Amerika 
Dersleri” adlı eserinde, dünyanın ağırlığından 

bahseder. Bu ağırlık maddesel bir ağırlık değildir 
kuşkusuz. İmgesel bir ağırlıktır. Çünkü dünya 

insanın omuzlarına çok ağır yükler bırakır. Bu 
yükün hafiflemesi ancak onu dile yüklemekle 

mümkündür. Dile yüklemek demek kitaba yükle-
mektir ya da bu ağırlığı kitap üzerinden anlatmaktır. 

Evet her kitap bir şeyler anlatır. Kitap anlatır, hayat 
hafifler. Okunan her kitap omuzlardaki yükün azalmasıdır. 

Yük azaldıkça insan artık rüzgardaki tüy gibidir. 

Kitapla yaşamak, yaşamı kitaba uydurmak. Oğuz Atay’ın 
ünlü bir oyunu vardır: “Oyunlarla Yaşayanlar” adını taşır. 

Hayatı bir oyun gibi görmek ya da hayatı oyuna çevirmek. Ya 
da başka bir deyişle “Kitaplarla Yaşayanlar”  kitabı hayatın 

merkezine taşıyanlar. Kitabı hayatlaştırmak, hayatın 
merkezine getirmek. Okunan her kitap bu manada hayatın 

kendisi oluvermelidir. Tıpkı Canetti’nin ünlü romanı 
“Körleşme”nin kahramanı Kien gibi. Kien, kitaplarda-

ki dünyayı daha iyi görmek için maddeye bakan 
gözlerini kapatır ve

imgesel anlamda körleşir. 
Evet kitapla kurmamız gereken ilişki, böyle 

bir algının ürünü olmalıdır. Onun metafizik-
sel anlamını kavramak ve hayatımızı bununla 

anlamlandırmak… 
Bütün kadim Doğu toplumları gibi bizim medeniyetimiz 

de bir kitap medeniyedir. Biz kitabî bir medeniye-
tin varisleriyiz aslında. Kadim zamanlarımızda 
ecdadımız önce kitaba sonra hayata bakardı. 

Maalesef kitabî bir medeniyetin varisçileri olan 
bizlerin kitaptan/kitaplardan bu kadar uzak kalışının 

manasını anlamak ve anlamlandırmak o kadar zor 
ki. Kitaplardan bir cüzamlıdan kaçar gibi kaçıldığı 

günümüzde yeniden kitaplarla buluşmak ve 
kopardığımız bağı yeniden bağlamak dileğiyle…
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