
“Değerinize Değer Katar”





Gökyüzüne uzanan sayısız dalları ve toprağın altındaki 
sağlam kökleri ile gökten aldığını yere, yerden aldığını göğe 
cömertçe veren, gölgesindekileri ve gövdesindekileri 
koruyan, büyüten; doğanın, kendine ait tüm doğurganlığı ve 
üretkenliğini cömertçe bahşettiği, verdikçe çoğalan, 
çoğaldıkça veren ve heybetiyle göz korkutandır “Çınar 
Ağacı”. İhtişamlı ve uzun ömrüyle bilinir. Bu haliyle maziyi 
istikbale bağlar. Beraber yaşamanın ve birbirimize yararlı 
olmanın şevkini verir. Kökleriyle mazinin derinliklerine inerek 
oradan aldığı güçle adeta geleceği kucaklar.

Kısa sürede bulunduğu topraklarda gelişim ve değişimin 
sembolü olan, bilim üreten, ürettiği bilimi insanlığın 
hizmetine sunan,  radikal değişimler ile adından söz ettiren 
Bozok Üniversitesi, kuruluşunun 8.yılında köklerini hızla 
derinleştirerek saygın bir bilim merkezi olma yolunda 
güçlenmeye devam ediyor. Bu çınarın dallarını oluşturan 
nitelikli akademik kadrosu ve 12 bine ulaşan genç filizleri ile 
geleceğe adeta ışık tutuyor. Gölgesinin azameti başarısının 
ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. 

Türkiye'nin kalbinde, ulu bir çınar olarak yükselecek olan 
Bozok Üniversitesi bulunduğu coğrafyaya, bilime, sanata, 
sosyo-kültürel değerlere ve evrensel anlamda tüm insanlığa 
artı değer katarak geleceği hızla inşa etmekte.

Genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede 
kurumsallaşmasını tamamlayan ve bulunduğu bölgenin 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak yapılanan üniversitemiz 
kuruluşunun 8.yılında yıldızı parlayan bir marka üniversite 
konumuna ulaşmıştır. 

Türkiye'nin ilk milli parkının bulunduğu topraklarda hayat 
bularak tüm ihtişamı ile yükselen bu çınarın gölgesinde bilim 
ateşinin her daim yanması dileklerimle.

Editörden

Hasan Çelik
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“Hep Daha İyiye”

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 8 YAŞINDA
Üniversitemizin kuruluşunun 8. yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Kuruluş yıldönümü kutlama törenine Yozgat 
Vali Vekili Kemal Şahin, Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Başer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Recep 
Yalçınkaya, Belediye Başkanı Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Durgun, Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcılarımız, fakülte dekanlarımız, daire müdürleri, sivil toplum örgütü 
ve siyasi parti temsilcileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşması yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Üniversitemizin 2006 yılından itibaren 
bugüne geldiği noktayı bir sunum 
eşl iğinde anlatt ı .  Sunumunda, 
kuruluşundan itibaren yıllara göre 
öğrenci sayıları ve personel sayıları 
değişimlerini grafikler halinde bilgi 
verd i .  Yozgat 'a  Ünivers i temiz 
vasıtasıyla yaklaşık 170 milyon TL. 
yatırım yapıldığına dikkat çeken 
Rektörümüz, yine Üniversitemizde 
bulunan Fakülte, Yüksekokul ve 
Meslek Yüksekokullarının mevcut 
durumları hakkında da bilgi paylaştı.

Üniversitemizin uluslararasılaşma 
çalışmaları hakkında da sunum 
eşliğinde bilgiler veren Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, ERASMUS 
Değişim Proğramı kapsamında 10 
ülkeden 30 üniversite ile, FARABİ 
Değişim Programı kapsamında 
ü lkemizden 36 ünivers i te  i le , 
M E V L A N A  D e ğ i ş i m  P ro g r a m ı 

kapsamında ise ABD, Pakistan ve 
Kazakistan'dan çok sayıda prestijli 
üniversite ile anlaşmalar yapıldığı 
bilgisini verdi.

Bu yıl öğrenci alan ve önümüzdeki 
yıl ilk kez öğrenci alacak bölüm ve 
programlar hakkında bilgi veren 
Rektörümüz, Merkezi Araştırma 
Laboratuar ı 'na a l ınan c ihazlar 
h a k k ı n d a  b i l g i l e r  p a y l a ş t ı ğ ı 
s u n u m u n u n  s o n  b ö l ü m ü n d e 
tamamlanan, devam eden ve ihale 
aşamasında o lan proje ler imiz 
h a k k ı n d a  d a  b i l g i  v e r e r e k 
“ Ü n i v e r s i te m i z i n  b u g ü n l e re 
gelmesinde katkılarını esirgemeyen 
başta TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmak 
üzere Yozgat Milletvekillerimiz, 
Yozgat Valimiz, Belediye Başkanımız, 
İ l i m i z i n  t ü m  y ö n et i c i l e r i  i l e 
üniversitemizin akademik ve idari 
personeline çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Üniversitemizin 8 Yılda Geldiği Nokta Slayt Eşliğinde Anlatıldı
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Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Üniversitemizin 8. Kuruluş 
Yıldönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında “Bozok Üniversitesi 
Türkiye'de hem bilimsel açıdan hem fiziki ortamı ile önde gelen 
Üniversitelerimizden biri olması nedeniyle bizlerin gurur kaynağı 
olmaya devam ediyor. Bu güzel üniversitemizin kuruluşuna katkı 
sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bozok 
Üniversitesi Yozgat'ın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 
kalkınmasına katkı sağlayan bir bilim yuvası. Bu bilim yuvası içinde yer 
alan herkesin 8. Kuruluş Yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bozok Üniversitesi Yozgat'a Değer Katıyor

Üniversitemizin 8. kuruluş 
Yıldönümünü kutlamak ve bu 
anlamlı gecede birlikte olmaktan 
duyduğu memnuniyet i  di le 
getiren Yozgat Milletvekili Av. 
Yusuf Başer  konuşmasında 
“Üniversiteler eleştirel aklın ve 
özgür düşüncenin evi, yuvası olan 
kurumlardır. Üniversiteler fikirlerin 
en ölçülü ve en demokratik bir 
biçimde ifade edildiği ve saygı 
gördüğü bir üniversite ortamı 
olarak kimseyi rahatsız etmez ve 
etmemeli. Biz üniversiteyi o 
manada demokrasinin en önemli 
unsurlarından biri olarak görüyo-
ruz.Üniversitelerimiz yasama, 
yürütme ve yargı da ışık tutmalı. 
Yol göstermeli ve yol gösterici 
olmalıdır diye düşünüyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Milletvekilleri olarak görev-
lerinin hem Yozgat'ın hem de 
ünivers i temiz in  h izmetkâr ı 
olduğuna vurgu yaptığı konuş-
masına şöyle devam etti. “Bozok 
Üniversitemizin gelişmesi ve 

kalkınması için elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz. Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
Yozgat'a ve Bozok Üniversitesi'ne 
ayrı bir muhabbeti ve sevgisi var. 
Hem  TBMM Başkanımız Cemil 
Çiçek, hem de Adalet Bakanımız 
Bekir Bozdağ ve bizden önceki 
diğer milletvekili arkadaşlarımız 
d a  h e m  Ü n i v e r s i t e m i z i n 
kurulmasında bilim ışığı olma 
yolunda yaptığı çalışmalarında, 
Bozok Yaylası’nın insanlarına ve 
Türk iye 'dek i  tüm insanlara 
yayması ve artırması için de 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bozok Üniversitesi'nin sağlık ve 
bil im hizmetleri i le beraber 

Yozgat, bir marka şehir olsun 
gayreti içindeyiz”.

Milletvekili Av. Yusuf Başer 
konuşmasının devamında şunları 
söyledi; “Bozok Üniversitemiz 8 
yıllık bir üniversite olmasına 
rağmen aynı dönem içerisinde 
kurulan üniversiteler arasında 
yıldızı parlayan her geçen gün 
gelişen, büyüyen, güzelleşen ve 
d a h a  d a  g ü z e l l e ş e c e ğ i n e 
inanıyorum. Ben istiyor ve arzu 
ediyorum ki Bozok Üniversitemiz 
marka üniversite haline gelsin, 
Yozgatımızın bilim kongrelerinin, 
uluslararası sempozyumların 
yapıldığı, yetiştirmiş olduğu bilim 
insanları ile üniversite öğrencileri 
ile birlikte aranan bir üniversite 
olma yolunda gece gündüz 
demeden çal ışmaya devam 
edeceğimizi bir kez daha sizlerin 
burada bilmesini arzu ediyorum. 
Kuruluş yıldönümünün hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, emeği 
geçen herkese teşekkür edi-
yorum.”

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a ve
Bozok Üniversitesi'ne ayrı bir muhabbeti ve sevgisi var
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Bilgiyi üreten, bilgiyi kullanan ve bilgiyi satan ülkelerin dünyada en 
güçlü ülkeler olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Vekili Kemal 
Şahin “Bozok Üniversitesi yıldızı parlayan üniversiteler içerisinde yerini 
alacaktır. Yozgat da bir eğitim şehri olacak diye ümit ediyorum. 
Gerçekten kuruluş tarihleri itibariyle genç yaşına göre uluslararası 
yayınlar konusunda dereceler elde etmiş bir Üniversite” ifadelerini 
kullandı. Öğrencisi ve kampüs yapılanmasıyla da en önemli 
üniversitelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Vali Vekili Kemal Şahin 
sözlerini “Bizim de Yozgatlılar olarak üniversitemize çok sahip çıkmamız 
gerekiyor. Özellikle öğrencilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bozok 
Üniversitesi'nde 11.000'in üzerinde öğrencimiz ve 1.300'ün üzerinde 
akademik ve idari personelimiz var. Dolaysıyla şehre diğer etkenlerle birlikte çok büyük katkıları var. Yozgat 
için üniversite imkânı çok önemli bir faktör olduğu bilinciyle buna hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. 
Üniversitemizin kuruluş yıldönümünü kutluyor, nice yıllara diyorum.” ifadeleriyle tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından akademik çevreler için en prestijli ödül olan TÜBİTAK Proje Ödülleri'nin 
takdimi yapıldı. Bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunan 5 öğretim üyemiz yaptıkları 
çalışmalarla ödülün sahibi oldu.

TÜBİTAK Proje Ödülleri'nin takdiminin ardından Üniversitemiz 8 Kuruluş Yıldönümü pastası kesildi. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası'nın 
verdiği film müziklerinden oluşan mini konser davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Konserin ardından 
kokteyle geçildi.

Yozgatlılar Olarak Üniversitemize Sahip Çıkalım



“Hep Daha İyiye”

www.bozok.edu.tr 08 - 09

TÜBİTAK PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Üniversitemiz 8. kuruluş yıldönümü adına 
gerçekleştirilen gecede, bilim insanları için 
Türkiye'nin en prestijli ödül olan TÜBİTAK proje 
ödüllerinin takdimi yapıldı. Bilime uluslararası 
düzeyde önemli katkılarda bulunan 5 öğretim 
üyemiz yaptıkları çalışmalarla ödülün sahibi oldu.

Üniversitemiz 8.Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen gecede Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Kocakaya ödülünü Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar', Doç. Dr. Ümit Budak ödülünü  Yozgat 
Vali Yardımcısı Kemal Şahin, Prof. Dr. Neziha Yılmaz 
ödülünü Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yrd. Doç. Dr. 
Seyhan Karaçavuş ödülünü Belediye Başkanı Yusuf 
Başer, Yrd. Doç. Dr. Murat Koç ödülünü Jandarma 
Alay Komutanı Albay Recep Yalçınkaya'dan aldı.

Ödüllerin takdimi sonrasında bir konuşma yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, “Biz üniversite 
olarak bilim yapmak ve insanlığa kazandırmak 
zorundayız. Bilimsel çalışmalarımızı akademik 
camiaya duyurmak ve yayına dönüştürmek 
zorundayız. Ancak bunlarla puan alabiliyoruz. 
Dolayısıyla bugün, bu anlamlı gecede ödüle layık 
olan bu 5 arkadaşımız TÜBİTAK kapsamında bilimsel 
projeler üretmiş ve ödüle layık görülmüşlerdir. 
Kendileri tebrik eder çalışmalarının devamını 
dilerim.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar konuşmasında 
TÜBİTAK Projelerine üniversitemiz yönetimi 

tarafından alınan kararla BAP (Bilimsel Araştırma 
Projeleri Merkezi) birimi tarafından %10 destek 
verildiği bilgisini paylaştı. Rektörümüz, Bozok 
Te k n o p a rk  ku ru l d u ğ u n u n  a l t ı n ı  ç i z e re k 
üniversitemiz akademisyenlerinin kuracakları 
şirketlerle burada yer alabilecekleri çağrısında 
bulundu. Üniversitemiz BAP biriminin 140'ın 
üzerinde projeye destek verdiğini belir ten 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar şunları söyledi; “Bu 
projelerin hemen hemen tamamına yakını çok 
rahatlıkla TÜBİTAK projesi olabilirdi. Biz istiyoruzki 
öncel ik le TÜBİTAK' tan proje yapabi l i rsek , 
üniversitemiz içinde akademisyenlerimizin 
kendileri için de çok büyük bir kazanım olur. Elbette 
ki bu ödüller bu emeklerin karşılığı değil ama biz de 
üniversitemiz adına sizleri tebrik etmek amacıyla bu 
ödülleri sizlere vermek istedik.”
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Baharın başladığı, doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen "21 Mart Nevruz Bayramı" 
Üniversitemiz ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle kutlandı.

ÜNİVERSİTEMİZDE NEVRUZ BAYRAMI COŞKUSU

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 

Kampüsünde bulunan Merkezi 

Yemekhane ve Kafeterya binası 

önünde gerçekleştirilen 

etkinliklere Rektörümüz Prof. Dr. 

Tamer Uçar, Belediye Başkan 

Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl 

Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi 

İbiş, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürü Musa Sakin, Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 

Yumak, Prof. Dr. Şaban Güçlü ve 

Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, 

Fakülte Dekanları, Genel 

Sekreter Doç. Dr. Seyfullah 

Türkmen, çok sayıda akademik 

ve idari personel ile  öğrenciler 

katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşı'nın okunmasının ardından 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat 

Fakültesi öğrencilerimizden 

Sevdenur Korkmaz ve Meryem 

Demir “Türklerde Nevruz 

Bayramı ve Tarihsel Geçmişi” 

hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmasını yapan İl 

Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi 

İbiş “Nevruz Bayramı Türklerin 

en eski bayramlarından birisidir. 

Bu tarih baharın gelişinin 

müjdecisi olarak bilinir. Türklerin 

İslam dinini benimsemeden 

önceki bayramlarından olan 

Nevruz İslam dini benimsendik-

ten sonra da Türk kültüründeki 

yerini muhafaza etmiş ve 

bugüne değin kutlana gelmiştir. 

Nevruz her ulusun kendi kültür 

değerleriyle özdeşleştirilip özü 

itibari ile baharın gelişi için 

kutlandığı coşku ile karşılandığı 

bir gündür.” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 

Uçar da yaptığı açılış konuş-

masında yüzyıllarca bu topraklar-

da hep birlikte kardeşçe yaşamış 

bir toplum olduğumuzu 

belirterek “Bu tür programların 

birlik, beraberlik, kardeşlik ve 

bunların pekişmesine vesile 

olacağı kanaatindeyim” dedi. 

Rektörümüz konuşmasının 

devamında “Tarihte hiçbir 

zaman baharın gelişine engel 

olunamamıştır. Bugün de 

olamayacaktır yarın da böyle bir 

şey gerçekleşmeyecektir. 

Önümüz bahar günleri, birlik ve 

beraberliğimizin pekişeceği 

günler olduğuna inancım 

tamdır. Bu programın 

düzenlenmesinde emeği 

geçenlere teşekkür ediyor, bu 

duygu ve düşüncelerle Nevruz 

Bayramınızı kutluyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 

ve diğer katılımcılar tarafından 

demir dövülerek, Nevruz Ateşi 

yakıldı. Ateşin yakılmasının 

ardından katılımcılar yanan 

ateşin üzerinden atlayarak 

Nevruz coşkusuna ortak oldular. 

Program, yumurta tokuşturma 

yarışmaları, manilerin okunması, 

Üniversitemiz Tarım ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi öğrencisi 

Ayşegül Karaköse tarafından 

verilen mini konser ve  müzik 

eğlence ile sona erdi. Etkinlik 

sonunda katılımcılara etli pilav 

ikram edildi. 
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2.TARIM VE BİYOYAKITLAR PANELİ ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI
Üniversitemiz ve Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile “Türkiye'de Aspir 
Tarımı ve Biyodizel Potansiyeli” konulu 2. Tarım ve Biyoyakıtlar Paneli düzenlendi. Panelde 
Aspirin ülke tarımındaki yeri ve biyoyakıtlar konusu konuşuldu.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştiri len panele, Vali 
Ya rd ı m c ı s ı  A d n a n  D a l d a l , 
Üniversitemiz Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Şaban Güçlü ve Prof. Dr. 
Hasan Yumak, Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürü 
Doç. Dr. Masum Burak, Yozgat İl 
Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü 
Ziyaattin Özdemir, çevre illerde 
görev yapmakta olan Gıda Tarım 
Hayvancılık İl Müdürleri ve çok 
sayıda çiftçi katıldı.

Panelde, Aspir bitkisi ve ülke 
ekonomisindeki önemi, Biyo-
yakıtlar ve EPDK kararlarındaki son 
durum, Aspir bitkisinin ülkemiz 
biyodizel potansiyelinde yeri, 
Aspir bitkisinin biyodizel kalitesi 
ve önemi anlatıldı. 

Panelde konuşma yapan Vali 
Ya rd ı m c ı s ı  A d n a n  D a l d a l , 
Yozgat'ın kalkınmasının tarıma 
dayandığını ve en çok destek-
lenen, en verimli, kuraklığa en 
dayanaklı ve enerji üretimi için 
i d e a l  b i r  A s p i r  b i t k i s i n i n 
Yozgatımızda yaygınlaştırılması 
gerektiğini vurguladı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Şaban Güçlü, böyle anlamlı bir 
panele ev sahipliği yapmaktan 
duyduğu memnuniyet i  di le 
getirerek çok fazla iş gücüne 
i h t i y a ç  d u y u l m a y a n  A s p i r 

bitkisinin yaygınlaştırılması adına 
üniversite olarak her türlü desteği 
vereceklerini sözlerine ekledi.

Tar ımsa l  Araş t ı rmalar  ve 
Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. 
Masum Burak ise panelde yaptığı 
konuşmada, Dünyanın 7. sırada 
Avrupa da ise 1. sırada tarım 
ekonomisine sahip bir ülkede 
yaşadığımızın alt ını  çizerek 
Aspirin kuraklığa dayanıklı milli bir 
bitki olduğunu söyledi.

Y o z g a t  G ı d a  T a r ı m  v e 
Hayvancılık İl Müdürü Ziyaaddin 
Özdemir ise panelde yaptığı 
konuşmasında, çiftçiye ekonomik 
anlamda katkı sağlayan Aspir 
b i t k i s i  ve  ek imin in  Yozgat 
genelinde yaygınlaştırılmaya 
çalıştıklarını söyledi. 

Aspirin tarımdaki en önemli 
a v a n t a j ı n ı n ,  b u ğ d a y - a r p a 
tarımında, toprak hazırlığından 
ürünün depolanmasına kadar 
geçen sürede kullanılan bütün 
alet ve ekipmanların bu bitkinin 
tarımında da kullanılabilmesi 
olduğuna dikkat çeken Özdemir; 
“Belki de bu özelliğinden dolayı 
üretici ler tarafından benim-
senmesi daha kolay ve çabuk 
olacaktır. İlimizde yaklaşık 2 
milyon dekar nadas alanımız 
bulunmakta olup ve bu nadas 
alanlarını  değerlendiri lmesi 
gereklidir. Ayrıca Bakanlığımız 

t a r ı m s a l  d e s t e k l e m e l e r i 
kapsamında 2013 yılı itibarı ile 
Aspir'e 1 kilo için 45 kuruş destek 
vermesi de çok önemlilik arz 
etmektedir” dedi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel  
Müdürü Mevlüt Gümüş ile devam 
eden programın panelistleri 
sırasıyla şu konu başlıkları üzerine 
konuşma yaptı: 

“Selçuk Üniversitesi Biyo-
yakıtlar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü ve Türkiye Aspir 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret 
Akınerdem moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panele panelist 
olarak, Üniversitemiz Tarım ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Coşge 
Şenkal, EPDK Uzmanı Mustafa 
Eşdeğer, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı TP Genel Müdürü Harun 
Şahbaz, Selçuk Üniversitesi 
BİYAMER Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Öğüt ve Eskişekir 
Geçit Kuş. Tar. Araşt. Enstitü-
sü'nden Dr. Arzu Köse katıldı

Panel sonunda Vali Yardımcısı 
A d n a n  D a l d a l  v e  R e k t ö r 
Yardımcımız Prof. Dr. Şaban Güçlü 
ile diğer protokol üyelerince 
Panelin moderatörlüğünü yapan 
Prof. Dr. Fikret Akınerdem ile diğer 
panelistlere teşekkür plaketi 
takdim etti.
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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen, Türkiye'yi yükseköğretim alanında bir 
cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini 
artırmak, Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla Kazakistan'ın 
Almatı şehrinde bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Ülkemizin zengin tarihsel ve 
kültürel mirasını küresel düzeyde 
paylaşmak, Kültürlerarası 
etkileşimin artmasıyla, 
farklılıklara saygı ve anlayış 
kültürünün zenginleşmesini 
sağlamak amacıyla yurtiçinde 
eğitim veren yükseköğretim 
kurumları ile yurtdışında eğitim 
veren yükseköğretim kurumları 
arasında öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimini mümkün 
kılan Mevlana Değişim Programı 
kapsamında gerçekleştirilen 
ziyarete Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Şaban Güçlü ve 
Üniversitemiz Mevlana Değişim 

Programı Kurum Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Burhan Ünal katıldı.

Ziyaret kapsamında 
Kazakistan'ın köklü ve gözde 
üniversitelerinden olan 
Kazakistan Uluslararası İlişkiler ve 
Diller Üniversitesi, Kazakistan 
Milli Medikal Üniversitesi, Abbai 
Üniversitesi, Yabancı Diller ve 
Mesleki Kariyer Üniversitesi, 
Kazak Ablakhan Üniversitesi ve 
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
ile üniversitemiz arasında 
Mevlana Değişim Programı 
Protokolleri imzalandı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 

“Yükseköğretim Kurulu'nun 
uluslararasılaşma çalışmalarında 
kapsamında hem ülkemizi ve 
hem de üniversitemizi yurt 
dışında da tanıtmak amacıyla 
Üniversitemiz yönetimi olarak 
eğitim fuarlarına katılmaya ve 
yurt dışındaki değişik 
üniversitelerle ikili anlaşmalar 
yapmaya gayret ediyoruz. Yine 
bu amaçla Kazakistan'ın kaliteli 
üniversiteleri ile çok sayıda 
protokoller imzaladık.” dedi.

Protokol imza törenlerinde 
üniversitelerin karşılıklı kısaca 
tanıtımının ardından hediye 
takdimi yapıldı. 

ÜNİVERSİTEMİZ KAZAKİSTAN'DA ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTE İLE PROTOKOLLER İMZALADI



“Hep Daha İyiye”

1.BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI ÇALIŞTAYI
ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİ'NDE YAPILDI  
“1.Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanları Çalıştayı”  üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı. 
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ile 
Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ziraat Mühendisleri Odası 
Yozgat İl Temsilcisi ve TKDK İl Koordinatörü Veli Büke ve çok sayıda Türkiye'nin çeşitli 
üniversitelerinde görev yapan Biyosistem Mühendisliği bölüm başkanları ve temsilcileri katıldı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Hasan Yumak açılış 
konuşmasında Biyosistem 
Mühendisliği'nin geleceğine 
yönelik projeksiyonunu ortaya 
koymak ve ders programlarının 
yeniden yapılandırılmasına 
yönelik mevcut sorunlara çözüm 
önerisi üretmek amacıyla bu 
çalıştayı gerçekleştirdiklerinin 
altını çizerek katılımcılara ve 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziraat Mühendisleri Odası 
Yozgat İl Temsilcisi ve Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü 
Veli Büke, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
olarak bu bölümden mezun 
olacak öğrencilerimizle ilgili 
çalışmalara başladıklarını 
belirterek, Yozgat'ın da bu 
kapsam dâhilinde olduğu 
bilgisini verdi. İş garantisinin 
herkes için çok önemli olduğuna 
dikkat çeken Büke, “Kurumumuz 
bünyesine alınacak diğer meslek 
grupları arasına Biyosistem 

Mühendisliği Bölümünü de 
ekleyerek Ankara'ya 
göndereceğiz.” ifadelerini 
kullandı. Büke konuşmasının 
devamında “Teknolojilerin 
tarımsal yapılar dediğimiz 
hayvancılık mekanizasyonunun 
bir araya getirdiği Biyosistem 
Mühendisliği öğrencilerimizi 
istihdam etmek bizim için çok 
büyük bir öncelik olacaktır. 
Biyosistem Mühendisliği 
öğrencilerimizi Ziraat 
Mühendisliği odası içerisinde 
istihdam edilebilmeleri bu 
odalara üye olabilmeleri ve 
kendilerini ifade edebilmeleri 
adına yeni bir yapılanma için 
Ankara'daki odamıza teklifte 
bulunacağım.” dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı 
başlamadan önce bir takım 
revizyonlar ve bir takım yenilikler 
yapmak için Biyosistem 
Mühendisliği Bölüm Başkanları 
Çalıştayı”nı düzenlediklerini 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Türkiye'de bulunan 

Biyosistem Mühendisliği bölüm 
başkanları ve temsilcilerinin 
katılımıyla ortaya çıkan bu sinerji 
sonucunda önemli çıkarımlar 
elde edileceğini sözlerine 
ekledi.Dünyada her şeyin çok 
hızlı değiştiğine vurgu yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
“Globalleşme denen olgunun 
neticesinde ülkeler arasındaki 
sınırların önemi giderek azalıyor, 
uluslararası ticaret giderek 
gelişiyor. Her meslekten yetişen 
üniversite mensupları sadece 
kendi ülkelerinde değil, 
dünyanın başka ülkelerinde de iş 
bulabilme donanımı ve 
olanağına sahip olması 
gerekiyor. Dolayısıyla uluslararası 
anlaşma sadece ticari anlamda 
değil eğitim anlamında da 
sürdürülüyor.  Bu gelişmelere de 
ayak uydurmamız şart. Bizim de 
bir eğitim kurumu ve üniversite 
olarak bu gelişmeleri yakından 
takip etmemiz son derece 
önemli” ifadelerini kullandı.

devamı
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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, yaptığı anatema 
sunumunda dünyada Biyosistem 
Mühendisliği ile ilgili gelişmeler, 
Türkiye'de özerk yükseköğretim 
ve mühendislik programları, 
Bozok Biyosistem Mühendisliği 
müfredat geliştirme çalışmaları 
hakkında bilgiler aktardı.

İki oturumda gerçekleştirilen 
Çalıştay'da Doç. Dr. Muharrem 

Keskin  “Mustafa Kemal 
Üniversitesi Biyosistem 
Mühendisliği Bölümü Mevcut 
Durumu”, Yrd. Doç. Dr. Cumhur 
Eroğlu  “Bozok Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
ve Biyosistem Mühendisliği 
Bölümü Mevcut Durumu” ve 
Uludağ Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Demir 
“Biyosistem Mühendisliği: ABD, 

AB ve Türkiye'deki Gelişmeler” 
konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar ve çalıştaya katılan protokol 
üyeleri tarafından, ülkemizin 
değişik üniversitelerinden 
çalıştaya katılan ve 
düzenlenmesine katkı sağlayan 
akademisyenlere plaket 
takdimleri ile çalıştay sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE KARİYER BELİRLEME KONFERANSI
Üniversitemiz Genç Yöneticiler Kulübü tarafından organize edilen konferansta “Kariyer Belirleme” 
konuları anlatıldı. Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi salon nohutluda 
gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yumak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan  Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hasan Yumak, insanın yaşamı 
boyunca kendi yolunu çizmesi, 
mesleğinin ve çalışacağı işin ve 
bu pozisyona uygun duruma 
gelmesinin planlanması 
gerektiğini söyledi. Yumak, 
Üniversitemizdeki topluluklar 
tarafından hazırlanan bu tür 
programlara öğrencilerin katılım 
göstermesi gerektiğine dikkat 
çekerek, bu tür konferanslar 
öğrencilerimize kariyer bilincini 
oluşturarak bilgi ve yeteneklerini 
geliştirme, kariyer planlarını 
yapmaları konusunda öncülük 
edecektir dedi.

Konferansa konuşmacı olarak 
katılan Malatya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir 

Demircan, özgeçmiş hazırlama, iş 
arama kanalları ve iş görüşme 
süreci konularında  bilgiler verdi. 
Doç. Dr. Kadir Demircan,  
öğrencilere iş arama sürecinden 
işe yerleşmeye kadar geçen 
sürede yapmaları gerekenler ve 
bireysel kariyer planlama ile 
örgütsel kariyer geliştirme 
konularında bireyin ve örgütün 
yapması gereken konuları 
anlatarak, öğrencilere başarılı 
meslek yaşamı ile ilgili 
paylaşımlarda bulundu. 

Konferans sonrası Rektör Vekili 
Prof. Dr. Hasan Yumak, 
konferansa konuşmacı olarak  
Malatya Üniversitesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Kadir Demircan'a 
günün anısına teşekkür paketi 
takdim etti. 
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Öğrencilerimizi kariyer 
fırsatları konusunda 
bilinçlendirmek, farkındalık 
oluşturmak ve en uygun 
kariyer hedefi belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilen 
etkinliğe çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Mustafa Saçmacı, 
üniversitelerin sadece eğitim-
öğretim süreçlerini değil bu 
sürecin sonunda öğrencilerinin 
edinecekleri meslek ve 
kariyerleri ile de ilgilenmesi 
gerekliliğine vurgu yaparak 
“Bozok Üniversitesi olarak bu 
görevimizin bilincindeyiz.” 
dedi.

Konuşmasının devamında 
öğrencilere seslenen Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mustafa 
Saçmacı, “Çalışma hayatında 

başarılı olmak için bilgi sadece 
bir boyuttur. Bu yüzden 
çalışma yaşamına 
hazırlanırken, hangi alanda 
çalışmak istiyorsanız, o alanda 
ne gibi yetkinliklere gereksinim 
duyulduğunu araştırarak 
kendinizi o yönde 
geliştirmeniz ve buna göre 
kariyer planlamanızı yapmanız 
gerekmektedir.” ifadelerini 
kullandı. 

Etkinlikte Üniversitemiz 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğretim üyelerince 
akademik kariyer, pazarlama, 
yönetim ve muhasebe 
alanlarıyla ilgili kariyer fırsatları, 
genel KPSS bilgisi ve finans 
alanı, Merkez Bankası ve 
Maliye Bakanlığı, AB 
Uzmanlıkları ve Gümrük Ticaret 
Bakanlığı hakkında 
öğrencilerimize deneyim ve 
bilgiler aktarıldı.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KARİYER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Bilgilendirme 
Toplantısı, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.  

ÜNİVERSİTEMİZDE
"BUGÜNÜN GENÇLERİ YARININ LİDERİ"
KONULU SEMİNER 

Üniversitemiz Öğrenci 
Konseyi Başkanlığı ile Dünya 
Bilim ve Eğitim Federasyonu 
ve Sürekli Eğitim ve Kalite 
Derneği işbirliğinde 
“Bugünün Gençleri Yarının 
Lideri” konulu kişisel gelişim 
semineri düzenlendi. 
Seminerde girişimciliğin 
önemine dikkat çekilirken, 
öğrencilerin gelecek ile ilgili 
kariyer çalışmalarına yön 
verildi.

Dünya Bilim ve Eğitim 
Federasyonu Eğitmenlerinden 
kişisel gelişim uzmanı Doç. 
Dr. Ali İlseven tarafından 

verilen seminerde 
girişimciliğin ve müteşebbis 
ruhun önemine dikkat çekildi. 
Seminerde; ISO 900:2008, 
Stratejik Yönetim, Entegre 
Yönetim Sistemleri ve NLP 
eğitimleri verildi. Eğitimci Ali 
İlseven, Dünya Bilim ve Eğitim 
Federasyonu olarak 
hedeflerinin üniversite 
öğrencilerine nitelik 
kazandırmak olduğunu bu 
amaçla Bozok 
Üniversitesi’ndeki 
öğrencilerimiz ile bir araya 
geldiklerini belirtti.
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“Yaşlılara Saygı Haftası” etkinlikleri kapsamında “Yaşlılık ve Osteoartrit Sempozyumu - Ortopedi 
- Fizyoterapi Buluşması” Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi 
gerçekleştirilen sempozyuma 
Rektör Yardımcısı Şaban Güçlü, 
Genel Sekreter Doç. Dr. Seyfullah 
Türkmen, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Murat Korkmaz, 
Sempozyum Başkanı Prof. Dr. 
İlker Çetin ve Prof. Dr. Mahmut 
Kömürcü, Op. Dr. Uğur Türktaş 
ile yine Turgut Özal Üniversitesi 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Yasemin Çırak ve Yrd. Doç. Dr. 
Gül Deniz Yılmaz, Ufuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Burak Akan, 
Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nden Doç. Dr. Şükrü 
Solak, Ankara Magnet Tıp 
Merkezi'nden Prof. Dr. Sıtkı 
Perçin ile çok sayıda öğretim 
üyesi ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Murat Korkmaz, 
öğrencilerimizin mesleki 
gelişimine fayda sağlayacak 
programları düzenlediklerine 
dikkat çekerek “Sempozyuma 
katılan alanında duayen hocalara 

katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunarım.” dedi. 
Korkmaz, sempozyumun 
öğrencilerimizin yaşlanan 
nüfusun gereksinimlerini en iyi 
şekilde karşılamak üzere eğitim 
almaları ve deneyim 
kazanmaları, yaşlı bireylerin 
toplum içinde aktif olmalarına ve 
aktif yaşlanma şansına sahip 
olmalarına önemli bir katkı 
sağlayacak olduğunu sözlerine 
ekledi.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. 
İlker Çetin yaptığı açılış 
konuşmasında, düzenlenen bu 
sempozyumda bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek böyle anlamlı bir 
haftada yaşlılık ve osteoartrit 
konularının ele alınmasının 
kendisini oldukça mutlu ettiğini 
söyledi. Turgut Özal Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden 
Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Mahmut Kömürcü de, 
osteoartritin eklem kıkırdağının 
kaybı ve periartiküler kemiğin 
yeniden şekillenmesi ile 
karakterize multifaktöryel etkili, 
yavaş progresyon gösteren, 
kronik dejeneratif bir hastalık 
olduğunu belirterek yaşlanma ile 

birlikte sıklıkla görülen ve 
yaşlılarda yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkileyen bir 
hastalık olduğunun altını çizdi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Şaban Güçlü ise konuşmasında 
yaşlı sağlığı konusunda alanında 
uzman hocalarımızın bilgi 
deneyim ve becerilerinden 
öğrencilerimizin mutlaka 
yararlanması gerektiğini 
belirterek, “Sempozyuma 
katılarak bizlere destek veren 
konuk hocalarımıza ve emeği 
geçenlere teşekkür ederim.” 
dedi.

İki oturumda gerçekleşen 
sempozyumda “Osteoartritin 
Patogenez ve Kliniği”, 
“Osteoartritin Cerrahive Medikal 
Tedavisi” Ufuk Üniversitesi Tıp 
“Diz Protezi, Ünikondyler Diz 
Protezi ve Yüksek Tibial 
Osteotomi Klinik Deneyimler”, 
“Osteoartritte Fizyoterapi 
Yöntemleri”, “Fiziksel Aktivite ve 
Osteoartritin Önlenmesi” 
konuları detaylı olarak ele alındı.

Sempozyumun sonunda 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Şaban Güçlü, sempozyuma 
katılan öğretim üyelerine ve 
düzenlenmesine katkı verenlere 
plaket takdim etti.

ÜNİVERSİTEMİZDE YAŞLILIK VE OSTEOARTRİT SEMPOZYUMU
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Üniversitemiz Gençlik Kulübü katkılarıyla Edebiyatçı-Yazar Kaan Murat Yanık, “Edebiyat ve 
Hayat” konulu konferans verdi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 
konferansa Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Yumak, Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Seyfullah Türkmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE "EDEBİYAT VE HAYAT" KONULU KONFERANS

Açılış konuşmasını yapan 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Hasan Yumak, üniversite 
bünyesinde gerçekleştirilen 
sanatsal, sosyal ve bilimsel 
etkinliklere öğrenci olarak 
katılmanın önemine vurgu 
yaparak üniversite hayatını daha 
anlamlı kılmak ve sosyalleşmek 
adına bu tür etkinliklerin öğrenci 
açısından önemli olduğunu 
söyledi.

Açılış konuşmasının ardından 
Edebiyatçı-Yazar Kaan Murat 
Yanık “Edebiyat ve Hayat” konulu 
konferans verdi. Yanık 
konuşmasında Yozgat'a ilk kez 
geldiğini belirterek ülkemizdeki 
önemli kalemlerinin kesinlikle 
Anadolu'ya açılmaları 

gerekliliğinin altını çizdi. Yanık 
konuşmasının devamında “Türk 
edebiyatı ağır yaralı ve can 
çekişiyor. Çok sayıda kitap 
basılıyor. Ancak nitelikli kitap 
sayısı az. Bu da edebi yönü 
güçlü olmayan pek çok kitapların 
ortaya çıkmasına neden oluyor. 
Bugün kütüphaneler bu 

kitapların yığın halde toplandığı 
mekânlar haline geldi. Artık 
kitaplar, içinde arabesk 
söylemlerin olduğu içi boş 
sayfalar halini aldı. Bunun temeli 
ise yerli sanat üretimimizin 
geçmişle bağlarının tamamen 
koparılmasıdır. Batı odaklı ve 
dayatma bir üretim anlayışı 
maalesef sanat ve edebiyatımızı 
giderek yozlaştırmakta” 
ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Hasan Yumak konferansın 
sonunda günün anısına 
Edebiyatçı-Yazar Kaan Murat 
Yanık'a teşekkür plaketi verdi. 
Konferans bitiminde Kaan Murat 
Yanık, öğrencilerimize kitabını 
imzaladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Üniversitemizde bir dizi etkinlikle 
kutlandı. Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi 
Salon Çamlık'ta düzenlenen 
etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, eşi Demet Uçar, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, İktisadi İdari, Bilimler 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Mustafa Saçmacı, Genel Sekreter 
Vekili Doç. Dr. Seyfullah Türkmen, 
öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Sayg ı  du ruşu  ve  İ s t i k l a l 
Marşı'nın okunması ile başlayan 
program Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar'ın açılış konuşması ile 
devam etti. Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar yaptığı konuşmasında 
hayatın her anında varlıklarını 
hissettiğimiz, bizi biz yapan 
değerli kadınlarımızın bulunduğu 
her yerde hayat ve iş kalitesinin 

arttığını belirterek “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer 
Türk ve Dünya kadınlarına sağlık 
ve mutluluk dolu bir gelecek 
diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik üniversitemiz 
öğrencileri tarafından oluşturulan 
Grup Potlika konseri ile devam 
etti. Grup Potlika Karadeniz 
yöresine ait birbirinden güzel 
eserleri katılımcılar için 
seslendirdi. Konser sonrası 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
Grup Potlika üyelerine plaket 
takdim etti.

Program sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar ve eşi 
Demet Uçar, temsili olarak 
programa katılan kadınlara 
Üniversitemiz logolu kurabiye ve 
karanfil hediye etti. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü etkinliği karma 
fotoğraf sergisinin açılışı ve 
kokteyl ile sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
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TEZHİP SANATI VE UYGULAMA ALANLARI KONFERANSLA ANLATILDI
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile İrfan Kültür ve Sanat Topluluğu işbirliğinde düzenlenen 
konferansta  “Tezhip Sanatı ve Uygulama Alanları“ anlatıldı. İlahiyat Fakültesi Konferans 
Salonu'nda düzenlenen etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Veysel Nargül 
ve Yrd. Doç. Dr. Kıyasettin Koçoğlu ile çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak 
katılan Atatürk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 
El Sanatları A.B.D Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Oktay Hatipoğlu, Tezhip 
Sanatı ve uygulama alanları 
konularında bilgiler aktardı. 
Hatipoğlu; Geleneksel Türk el 
sanatlarımız arasında müstesna 
bir yere sahip olan Tezhip 
sanatının, başta Kur'an-ı Kerimleri, 
el yazması kitapları ve Hüs'ni hat 
yazılarının etrafını, kendine has 
motiflerle, belli bir teknik ve 
üsluba göre, altın ve boya 
kullanarak tezyin etmek işine 
verilen isim olduğunu söyledi. 

Hatipoğlu, “Bugüne kadar 
yapılan araştırmalarda tezhip 
sanatının ele geçen ilk 
örneklerinin ise Uygur Türklerine 
ait olduğu bilinmektedir” 
şeklinde konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kıyasettin 
Koçoğlu, konferansa konuşmacı 
olarak katılan Atatürk Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk El Sanatları A.B.D 
Başkanı ve aynı zamanda Tezhip 
Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi 
olan Yrd. Doç. Dr. Oktay 
Hatipoğlu'na günün anısına 
teşekkür plaketi takdim etti.

TEZHİP SANATI SERGİSİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI
Konferans sonrası Hatipoğlu'nun 17 parçadan oluşan tezhip sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa Rektör 
Vekilimiz Prof. Dr. Hasan Yumak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir, Üniversitemiz 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Seyfullah Türkmen ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk 
El Sanatları A.B.D Başkanı ve aynı 
zamanda Tezhip Ana Sanat Dalı 
Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. 
Oktay Hatipoğlu sergi açılışına 
ilişkin yaptığı açıklamada “Bugün 
Türk tezhip sanatının 
örneklerinden oluşan 17 eserlik 
sergi açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Tezhip sanatı kökleri Orta Asya'ya 
uzanan köklü bir sanatımızdır. 
Daha ziyade kitap sanatı olarak 
bilinir. Orta Asya'dan Selçuklu'ya 
ve gelişerek Osmanlıya geçmiştir. 
Özellikle Kur'an-ı Kerimlerde ve el 
yazması eserlerde kitap bezemesi 
olarak kullanılır. Günümüzde yazı 
ile birlikte kullanılan süsleme 
sanatımız yapılan çalışmalarla 
birlikte kendi başına bir sanat 
eseri olarak sunulmaktadır. Bu 
sergilerle geçmişten günümüze 
kadar süre gelmiş kendi öz 

sanatımız olan tezhip sanatını 
yaşatmak ve motif bilgilerini 
öğrencilere aşılamak amacı 
gütmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Bozok Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Bedir de Tezhip Sergisi'nin 
fakültelerinde ilk kez 
gerçekleştirildiğine dikkat çekerek 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Tezhip, hat ver ebru 
üçlüsünün İslam sanat tarihinin 
en önemli tarzları olduğunun 
altını çizen Bedir, “Tezhip 
çalışmalarının insanın ruhunu 
dinlendiren, insanın maneviyatını 
derinleştiren önemli sanat 
çalışmaları olarak görüyorum. Bu 
tip sergiler aracılığı ile 
öğrencilerimizin sanat duygularını 
harekete geçirerek bu duyguyu 
onlarda uyandırması için de bu 
tip sergiler oldukça önem arz 
ediyor.” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

Üniversitemiz  Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99'ncu 
yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi. 

Programa  Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Şahingöz,  İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Saçmacı, çok sayıda 
öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başlayan 
programın açılış konuşmasını 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Yumak yaptı. Yumak, “Milletimizin 
sayısız zaferle dolu şanlı 
tarihindeki en parlak sayfalardan 
biri olan Çanakkale Zaferi'nin 99. 
Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü vesilesiyle başta 
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşları olmak üzere, 

Çanakkale şehitlerini, vatanları 
uğruna hayatlarını feda eden 
bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmet, minnet ve saygıyla 
anıyoruz.” dedi.

Program üniversitemiz Fen-
Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri 
ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim 
Görevlisi Ahmet Erdoğan'ın 
“Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün 
Rolü” konulu konuşması ile 
devam etti. Çanakkale savaşında 
bir komutan olarak yer alan 
Atatürk'ün savaşa katkısı 
sayılamayacak kadar çok 
olduğunu belirten Erdoğan 
“Komutanlık mesleğinin tüm 
vasıflarını yerine getiren Atatürk, 
tüm savaşlarda olduğu gibi 

Çanakkale'de de ileri 
görüşlülüğünü göstermiş ve 
savaşın kazanılmasına büyük 
katkıda bulunmuştur.” dedi.

Program Çanakkale 
Savaşlarında 15 yaşında cepheye 
çağrılan kınalı kuzuları anlatan 
video gösterimi ve milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale 
Şehitleri için kaleme aldığı şiirin 
slayt sunumu ile sona erdi. 

Program sonunda Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yumak, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 
öğretim görevlisi Ahmet 
Erdoğan'a programa katkılarından 
dolayı üniversitemiz logolu çini 
tabak hediye etti. 

KAMPÜS YEŞİLE BÜRÜNMEYE DEVAM EDİYOR  
Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında üniversitemiz 
Erdoğan Akdağ kampüs alanında fidanlar toprakla buluştu. 

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüsü Tarım ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi üst kısmındaki 
ağaçlandırma sahasında 
gerçekleştirilen fidan dikim 
törenine Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hasan Yumak, Genel Sekreter 
Doç. Dr. Seyfullah Türkmen, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ziyaettin Özdemir, 
Yozgat Orman İşletme Müdürü 
Turgut Duran, Üniversitemiz 
Çevre ve Yeşil Alan Koordinatörü 
Özcan Şahin ve koordinatörlük 
çalışanları ile çok sayıda 
akademik,idari personel ve 
öğrenci katıldı. Rektör Vekilimiz 

Prof. Dr. Hasan Yumak "Üniversi-
temizi, sadece akademik bir 
faaliyet merkezi olarak değil, 
fiziki görüntüsü ile de 
öğrencilerimize ve halkımıza 
hitap edecek bir yer haline 
getirmeye çalışıyoruz. Üniversite 
gençliğinde doğa koruma 
bilincini geliştirmek için kampüs 

alanı içindeki boş alanların 
tamamını ağaçlandırma ve yeşile 
bürünmüş bir Bozok Üniversitesi 
hedefi için mücadele veriyoruz." 
ifadelerini kullandı. İlkbahar 
ağaçlandırma sezonunda 4 bin 
fidanı toprakla buluşturduklarının 
altını çizen Rektör Vekilimiz 
Yumak, hem personelimiz ve 
hem de öğrencilerimizin katkısı 
ile Bozok Üniversitesi Ormanı'nı 
hayata geçiriyoruz.” dedi. 

İlkbahar ağaçlandırma 
döneminde 3 bin 500, Orman 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
da 500 olmak üzere toplam 4 bin 
fidan toprakla buluştu. 
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Üniversitemiz Genç Fikirler Topluluğu ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile ilimiz merkezine 
bağlı Sarıfatma köyünde kurulan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene 
Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Seyfullah Türkmen, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Özışık, Yozgat İl Mili Eğitim Şube Müdürü Şerif Doğan, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hatice Sarı, Üniversitemiz Genç Fikirler öğrenci topluluğu 
başkan ve üyeleri ile köy halkı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sarıfatma Köyü'nde eğitim 
gören öğrencilerin ihtiyaç 
duyduğu kaynak ve kitapların 
temin edilmesi ile öğrencilere 
kitabı sevdirmek ve kitap okuma 
alışkanlığının kazandırılması 
hedeflenen projede daha 
önceden kullanılmayan ve atıl 
durumda olan bina Yozgat 
Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
destekleri ve Üniversitemiz 
öğrencilerinin uzun süren tadilat 
ve onarım çalışmaları sonrası 
kütüphane haline getirildi. 
Kütüphane modern bir 
görünümüne kavuşturularak 
köyde eğitim gören öğrencilerin 
hizmetine sunuldu. 

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Özışık açılışta 
yaptığı konuşmada “Bozok 
Üniversitesi Genç Fikirler 
Topluluğu'na teşekkür etmek 
lazım. Her şeyden önce 
üniversiteli genç arkadaşlar 
buraya geldiler ellerinde fırçalar 
ve diğer malzemelerle 
emeklerini verdiler. Köyümüzün 
okuluna bir kütüphane 
kazandırdılar.” dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Şerif Doğan ise çağımızda kitap 
okumak oldukça önemliliğine 
dikkat çeken konuşmasında 
“Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgi 
edinmenin en önemli yolu kitap 

okumaktır. Bu değerli 
katkılarından dolayı Bozok 
Üniversitesi Genç Fikirler 
Topluluğu ile Ticaret ve Sanayi 
Odasına teşekkür ederim.” 
ifadelerini kullandı.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadın Girişimciler İcra Kurulu 
Başkanı Hatice Sarı da “Şu an 
mutluyum heyecanlıyım, 
çocuklar gibi kitap okumayı 
seven birisi olarak güzel şeyler 
yaptığımızı düşünüyorum. 
Aslında bu fikir daha çok 
üniversiteli genç arkadaşlarımızın 
fikriydi. Biz sadece onlara biraz 
yardım ettik.” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ
KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE KURDU
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Üniversitemiz Genç Fikirler 
Topluluğu Başkanı Bünyamin 
Gürsoy da kazandırdıkları köy 
kütüphanesi için şunları söyledi. 
“Bozok Üniversitesi Genç Fikriler 
Topluluğu olarak Yozgat'ın en 
ücra köylerinden biri olan 
Sarıfatma Köyü'ne Bozok 
Üniversitesi öğrencileri olarak bir 
kütüphane kurduk. Bu 
kütüphaneyi oluşturmak için bir 
yıl mücadele verdik. Buradaki asıl 
amacımız ilköğretimde eğitim 
gören kardeşlerimize okumayı 
sevdirmek, okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve güzel yerlere 
gelmesine yardımcı olmak.”

Üniversitemiz Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Seyfullah Türkmen ise 
programda yaptığı konuşmada 
“Orada bir köy var uzakta şiirleri 
ile büyümüş bir nesiliz. İşte 
Sarıfatma köyümüz de orada bir 
köy var uzakta şiirinde anlatılan 
gelmesek de gitmesek de o köy 
bizim köyümüzdür şiirinde 
anlatılan köylerden bir tanesi. 
Gözden uzak yılan gibi uzayan 
kıvrılan yollarla gelinen bir köy. 
Böyle bir köyü seçmek hakikaten 
önemli bir şey. Bu köyü seçen 
Üniversitemiz Genç Firikler 
Topluluğu'nu kutluyorum.” dedi.

Bu projenin çok büyük bir 
emeğin eseri olduğuna dikkat 
çeken Üniversitemiz Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Seyfullah 
Türkmen konuşmasının 

devamında “Yazının keşfi 
insanlığın keşfinde önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. 
Dolayısıyla yazı ile birlikte kitaplar 
ve bilgiler kalıcı hale geliyor. Bu 
kütüphaneler bilgiye ulaşmanın 
yolu olacak. Bilginin kalıcılığını 
sağlayacak ve öğrencilerimize 
ufuklar açacak. Bu köyde iletişim 
olanakları belki kısıtlıdır bu da bir 
rahmettir. Telefonlarla, 
bilgisayarlarla geçmeyen vakit 
benim için şu an çok büyük bir 
kazançtır. Kitap okuyarak gelişen 
beyinler, televizyon izleyerek 
köreliyor.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir filmin ve hiçbir teknoloji 
aletinin kitabın verdiği ufku 
veremediğini belirten Türkmen, 
konuşmasının sonunda “kitap en 
önemli bilgiye ulaşma kaynağıdır. 
Öğretmenlerimize tavsiyelerde 
bulunuyorum âcizane gerekirse 
dersler bu kütüphanede yapılsın, 
çocuklara okuma saati konsun ve 
öncelikle kitap okuma 
alışkanlığını oluşturmak için böyle 
başlayabiliriz. Bu kütüphaneyi 
aktif hale getirelim kullanalım ve 
çocuklarımıza bilginin gücünü, 
Türkçenin gücünü, dili 
kullanmanın gücünü gösterelim 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Program öğrenciler tarafından 
şiirler okunması vekütüphanenin 
oluşturulmasında katkı verenlere 
plaket takdimleriyle sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE
PTT ARASINDA
ÖZEL İNDİRİM
UYGULAMASI BAŞLIYOR
Akademik ve idari personelimiz 
ile öğrencilerimizin yaşamlarını 
kolaylaştıracak ve Bozok 
Üniversitesi mensubu olmanın 
ayrıcalıklarını hissettirecek 
uygulamaları genişletmek adına 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor.

Lojistik alanında ülkemizin önde 
gelen markalarından olan PTT 
Kargo ile Üniversitemiz arasında 
işbirliğini kapsayan protokol 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
ile Yozgat PTT Başmüdürü 
Mustafa Beşli tarafından 
imzalandı. Protokol Üniversitemiz 
akademik-idari personeline, 
öğrencilerine ve diğer 
çalışanlarına gönderilen ve alınan 
tüm kargo ve kurye gönderisinde 
yüzde 35 oranında bir indirim 
imkânı sunuyor.
 
Şubat 2014 tarihi itibarıyla 
uygulanmaya başlayacak indirim 
ile Yozgat Merkez ve tüm 
ilçelerindeki PTT Kargo 
şubelerinde her türlü 
gönderimlerde öğrenci ve 
personelimiz bu indirim 
uygulamasından yararlanabilecek. 
Üniversitemiz adına alınan 
kargolarda da aynı oranda indirim 
uygulanacak.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Bozok Üniversitesi çatısı altındaki 
tüm paydaşlarımıza en iyi hizmeti 
sağlamayı hedeflediklerinin altını 
çizerek Bozok Üniversitesi 
mensubu olmanın ayrıcalıklarını 
hissettirecek uygulamaların 
devam edeceği bilgisini verdi. 
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Üniversitemiz ile İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 
etkinlik Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Yumak ve Prof. Dr. Şaban Güçlü, 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Saçmacı, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Lütfi İbiş, İl Milli Eğitim 
Müdürü Saim Kuş, İl Halk 
Kütüphanesi Müdürü Mustafa 
Karabacak, Üniversitemiz ve İl 
Halk Kütüphanesi çalışanları, 
çok sayıda öğretim elemanı ve 
öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunması ile başlayan 
etkinlik Üniversitemiz Merkez 
Kütüphanesi ile Yozgat İl Halk 
Kütüphanesi tanıtım sunusunun 
gösterimi ile devam etti.

Etkinliğin açılışı konuşmasını 

yapan Yozgat İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Lütfi İbiş, kitapların 
olmadığı bir dünyanın 
düşünülemez olduğunu 
belirterek eğitimin,  bilimin ve 
sanatın temelinin kitaba 
dayandığını söyledi.  
Günümüzde radyo, televizyon, 
bilgisayar, internet ve 
bilgilendirme araçlarının 
geliştiğine dikkat çeken İbiş,  
“Bu tür kitle iletişim araçları ne 
kadar gelişirse gelişsin, ne 
kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın 
bunların hiç biri kitabın yerini 
tutamaz. Bu yıl 50. Kütüphane 
Haftası'nı kutluyoruz. 
Düzenlediğimiz etkinliklerle 
amacımız,  halkımıza ve 
öğrencilerimize kitap okuma 
alışkanlığını kazandırmak, kitap 

sevgisini artırarak kitaplardan 
daha çok yararlanmasını 
sağlamaktır.” dedi.

Ülkemizde ve ilimizde 
okuma alışkanlığının 
olmadığına dikkat çeken Yozgat 
İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş 
da yaptığı açılış konuşmasında 
“Toplum olarak okuma 
özürlüyüz ve bir türlü bu 
hastalığı üzerimizden atamadık. 
Kitap okuma yemek yeme, su 
içme kadar bir temel ihtiyaç 
haline getirilmelidir. İnternet, 
televizyon ve telefon tiryakiliğini 
kitap okuma tiryakiliğine 
dönüştürerek her gün bir veya 
iki sayfa mutlaka kitap okuyalım. 
Kitap okumaya tiryakilik 
kazanırsak toplum 
kazanacaktır.” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZDE
"50. KÜTÜPHANE HAFTASI"

KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar da yaptığı konuşmasında 
Üniversite bünyesinde yüksek 
donanıma sahip bir kütüphane 
ile öğrencilere hizmet verildiğini 
söyledi. Üniversite kampüsünde 
bulunan Merkezi Kütüphane'nin 
gerek elektronik alt yapısı, 
gerekse mevcut kitap ve süreli 
yayın sayılarının artması için 
çalıştıklarını belirten 
Rektörümüz, üniversitelerde 
ihtisas kütüphanelerinin de 
olması gerektiğini vurguladı. 
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüs alanında İslam İşbirliği 
Teşkilatı eski Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu'nun adına yaptırılan 
“Tarih, Kültür Araştırma ve 
Uygulama Merkezi” binasının 
tamamlandığı müjdesini veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar; “Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu'nun tarih ve kültür 
alanındaki 10 bin adet kitap ve 
diğer dokümanlar 
üniversitemize kazandırılmış 
olacak. Tarih, Kültür Araştırma ve 
Uygulama Merkezimizi YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya'nın katılımı ile 
önümüzdeki günlerde açılışını 
gerçekleştireceğiz” dedi. 

Konuşmasının devamında 
kitap okumanın önemine de 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, “İnsanlarımız 
muhakkak kitap okumaya 
zaman ayırabilmeli ve kitap 
okumayı bir yaşam felsefesi 
haline getirmelidir. Kitap okuma 
alışkanlığının bebeklikten 
itibaren çocuklara kazandırılarak 
çocukların kitaplarla büyümesi 
sağlanmalıdır.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar konuşmasının devamında 
“Günümüzde bilgi çağı ve 
teknoloji çağında yaşıyoruz. 
İnternet vasıtası ile her türlü 
bilgiye ulaşmak mümkün. Fakat 

bilginin doğrusunu ayırt 
edebilme kabiliyeti gerekiyor. 
Çünkü bir doğruyu bulmak için 
belki onlarca yanlış bilgiyle 
karşılaşıyoruz. O yüzden bilginin 
dokümanter edilmesi, yararlı 
bilginin yararsızdan ayrılması ve 
bunlarla ilgili işlemlerin de 
gerçekleştirilmesi artık bir 
uzmanlık haline gelmiştir. 
Üniversitemizde bilgi ve belge 
yönetimi alanında bir eğitim 
programımız maalesef 
bulunmuyor, bunu da açmak 
istiyoruz. Yıllardır bu konuda 
düşüncelerimiz var ama bu 
konuda yetişmiş uzmanlar fazla 
değil. Yeterli öğretim üyesi 
olduğunu düşündüğümüz anda 
böyle bir lisans veya ön lisans 
programını üniversitemize 
kazandırmak isteriz.” ifadelerini 
kullandı.

Protokol konuşmalarının 
ardından etkinlik “Sıradışı 
Okurlar” isimli film gösterimi ile 
devam etti.

Kutlama etkinlikleri 
kapsamında Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü Ticari 
Bilgi ve İletişim Hizmetleri 
Dairesi Şube Müdürü Dr. 
M.Tayfun Gülle de “Hayat Boyu 
Kütüphaneler” konulu bir 
konferans verdi.

50. Kütüphane Haftası 
kutlama etkinlikleri 2013 yılında 
Üniversitemiz Kütüphanesi ile İl 
Halk Kütüphanesi'nden en fazla 
yararlanan ilköğretim, lise, 
yükseköğrenim ve yetişkinlere 
ödüllerin verilmesi ile devam 
etti. 

Kutlama etkinlikleri 
Üniversitemiz öğretim görevlisi 
Mehmet Eminel'in solistliğini 
yaptığı Bozok Türk Müziği 
Topluluğu tarafından verilen 
mini konser ve hemen ardından 
ikram edilen kokteyl ile sona 
erdi.
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İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 93.YILDÖNÜMÜ 
Uzun yıllar yoksulluklarla, savaşlarla bitkin düşen Türk milletinin "yoktan var olma" mücadelesini 
anlatan, kurtuluşun simgesi İstiklal Marşı'nın kaleme alınışının 93. yıl dönümü üniversitemizde 
düzenlenen programla kutlandı. Programda Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği konulu panel 
düzenlendi. Panelde, “Mehmet Akif'in Başardıkları ve Özlemler”,  “Gençlere Rol Model olarak Mehmet 
Akif Ersoy” ve “Mehmet Akif'in İdealindeki Dünya ve Asımın Neslinin Sorumluluğu” konuları ele alındı.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi Salon 
Çamlık'ta düzenlenen etkinliğe, 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı 
Metin Durgun, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, Prof. Dr. Hasan Yumak, 
Yozgat eski Milletvekili Mehmet 
Çiçek, Türkiye Aile Platformu 
Genel Koordinatörü Ayşe Serap 
Şahiner, Mehmet Akif Ersoy Fikir 
ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri 
Mustafa Karakaya'nın yanı sıra 
üniversitemiz öğretim elemanları 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başlayan 
program Mehmet Akif Ersoy'un 
hayatından kesitler sunan kısa 
filmle devam etti. Programın açılış 
konuşmasını yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar Türk 
milletinin yeniden var olma, 

istiklaline kavuşma, işgalci 
güçlere karşı vermiş olduğu 
büyük mücadeleyi kalpleri 
titreten sözlerle anlatan büyük 
şair ve düşünce adamı Mehmet 
Akif Ersoy'un, yazdığı İstiklal Marşı 
ile Türk milletinin hislerine 
tercüman olduğunu söyledi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuşmasının devamında 
“Milletimizin tarih boyunca 
beraberinde taşıdığı değerler, 
hasletler milletimizin imanı 
inancı, tevekkülü, ümidi, hürriyet 
ve istiklal azmi, vatan sevgisi, 
bayrak sevgisi, milletimizin 
idealleri, iman ve ahlak abidesi, 
fazilet timsali Akif'in engin 
kültüründe, derin hassasiyetinde 
İstiklal Marşı olarak hüviyet 
kazanmıştır.” dedi.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Yunus Özger  

moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panele 
konuşmacı olarak, Mehmet Akif 
Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Genel 
Sekreteri Mustafa Karakaya, 
Türkiye Aile Platformu Genel 
Koordinatörü Ayşe Serap Şahiner 
ve Yozgat eski Milletvekili 
Mehmet Çiçek katıldı.

Mehmet Akif Ersoy yakın 
tarihimizin en büyük 
düşünürlerinden ve fikir 
adamlarından biri olduğuna 
değinen üniversitemiz öğretim 
üyesi Doç. Dr. Yunus Özger  “Aynı 
zamanda Balkan Harbi, 1. Dünya 
Savaşı, Milli Mücadele 
döneminde Balkanları, 
Ortadoğu'yu ve Anadolu'yu 
gezerek halka milli mücadele 
bilincini aşılamış, çağını iyi 
okumuş ve batılılaşmayı ölçüsü 
dahilinde almayı bilmiş önemli 
manevi mimarlarımızdandır.” 
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Mehmet Akif'in Başardıkları ve 
Özlemler konusunu ele alan 
Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat 
Vakfı Genel Sekreteri Mustafa 
Karakaya Mehmet Akif Ersoy'un, 
1. Dünya Savaşı'nda her 
cepheden farklı düşmanların 
yurdu sardığında, "dik duruşuyla" 
milletin bir araya gelmesine ve 
toparlanmasına büyük katkı 
sunduğunu söyledi. Mehmet 
Akif'in yokluk ve açlıkla savaştığı 
zamanlarda bile hep milletini 
düşündüğünü dile getiren 
Karakaya, "Cebinde parası 
olmadığı, aç olduğu günlerde 
bile İstiklal Marşı'ndan para 
almadı ve milletimize armağan 
etti. Büyük adamlar sıkıntılı, 
buhranlı dönemlerde çıkıyor. 
Askeri ve idari olarak Mustafa 
Kemal'in, manevi yönden de 
Mehmet Akif'in ülkemizin 
düşman işgalinden 
kurtulmasında ve bugünlere 
gelmesinde çok büyük emeği 
var." ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Platformu Genel 

Koordinatörü Ayşe Serap Kuran 
ahlakıyla yoğrulmuş erdemli, 
faziletli ve güzel şeylerin 
yaşandığı bir ailede yetişen 
Akif'in bugün insanlık için önemli 
bir rol model olduğunu dile 
getirerek İstiklal Marşı şairimizin 
hoşgörülü, merhametli, adaletli, 
milliyetçi ve erdemli 
özelliklerinden bahsetti.

Yozgat eski Milletvekili 
Mehmet Çiçek  “Mehmet Akif'in 
İdealindeki Dünya ve Asımın 
Neslinin Sorumluluğu” konusunu 
ele alarak ölümsüz şairin 
idealindeki dünyayı anlattı. Çiçek 
konuşmasında öğrencilere 
seslenerek Mehmet Akif Ersoy'un 
başyapıtları arasında yer alan 
Safahat'in herkes tarafından 
başucu kitabı olarak 
bulundurulması gerektiğini 
vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar'ın panelistlere plaket 
vermesinin ardından  “Mehmet 
Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi” 
gezilerek program son buldu.

Uluslararasılaşma konusunda 
her geçen gün sağlam adımlarla 
ilerleyen üniversitemiz yabancı 
öğrencileri şehrimize kazandırmak 
amacıyla katıldığı yurtdışı eğitim 
fuarlarına 3 fuarla Pakistan'ı da 
ekledi. 

 Bu kapsamda 9-13 Mart 
2014 tarihleri arasında Pakistan'da 
düzenlenen “Turkey Study Faır 
2014” eğitim fuarlarında 
Üniversitemiz adına Üniversitemiz 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Bedir, Mevlana Değişim 
Programları Kurum Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Burhan Ünal ile 
Basın-Yayın İletişim, Protokol ve 
Enformasyon Müdürü Mehmet 
Özbayram katıldı.

 Üniversitemiz İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Bedir'in yerel bir TV kanalına 
Üniversitemiz hakkında kısa 
bilgiler içeren bir demeç verdiği ve 
ülkemizden özel ve devlet 
üniversitelerinin katıldığı fuarlara 
Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi 
Babür Girgin ile Karachi Konsolos 
Yardımcısı Sercan Çelik de ziyaret 
ettiği Karachı, Lahore ve 
İslamabad şehirlerindeki fuarlara 
katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

ÜNİVERSİTEMİZ
PAKİSTAN EĞİTİM
FUARLARINA KATILDI
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REKTÖRÜMÜZ BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ
VE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Üniversitemiz Genel Sekreter 
Vekili Doç. Dr. Seyfullah 
Türkmen'in de hazır bulunduğu 
ziyarette Rektörümüz, Boğazlıyan 
Meslek Yüksekokulu öğretim 
elemanları ve öğrencileriyle bir 
araya gelerek öğle yemeği yedi. 

Yemek sonrası öğretim 
elemanları ve öğrencilerin katılımı 
ile sohbet toplantısı gerçekleştiren 
Rektörümüz, öğrencilerin talep ve 
beklentilerini dinledi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Uçar, “Üniversitemizin 
birimlerini ziyaretlere devam 
ediyoruz. Öğrencilerin talep ve 
sorunlarını yerinde dinleyerek 
çözümü adına neler yapabiliriz 
onun çabasındayız.” dedi. 

Gerek merkez Erdoğan Akdağ 
kampüsümüzde ve gerekse 
ilçelerde eğitim ve öğretimlerini 
sürdüren bütün öğrencilerimizin 
çağdaş ve kaliteli eğitim 
almalarını için ellerinden geleni 
yaptıklarını belirten Rektörümüz, 
Üniversite yönetimi olarak her 
zaman öğrencilerimizin 
yanındayız dedi. 

Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulu'nda eğitim ve 
öğretimlerini sürdüren 
öğrencilerimizin merkez 
kampüsteki öğrencilerimizden 
farkının olmadığını vurgulayan 
Rektörümüz “Öğrencilerimiz 
arasında sadece mekânsal bir fark 
var.” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar konuşmasını 
“Boğazlıyan'daki hayırseverin 
katkıları ile yapılan daha sonra 
üniversitemize tahsis edilen 
Meslek Yüksekokulu'nun elektrik, 
su ve kanalizasyon işleri, çevre 
düzenlemesi gibi birçok eksikliği 
vardı. Yaptığımız çalışmalarla 
okulumuzun fiziki ve genel alt 
yapı hizmetlerini tamamlamış 
bulunuyoruz. Üniversite olarak 
bizlere desteklerini esirgemeyen 
ilçe Kaymakamımız, Belediye 
Başkanımız, ilçemizin ileri 
gelenleri ve hayırseverlerimize 
çok teşekkür ediyoruz. 
Desteklerinin de devamını 
bekliyoruz.” ifadeleriyle sürdürdü. 

Öğrencilerin kaliteli bir eğitim 
almaları açısından okulların fiziki 
ve genel durumlarının önemine 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, “Biz sizler için her 
şeyi yapıyoruz. Sizlerin de 
derslerinde başarılı olmalarını 
arzu ediyoruz. Bugün sizleri 
görmek, sizlerle aynı ortamda 
bulunmak, selamlaşmak ve 
dertleşmek için buradayız” 
ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimi ortamda 
gerçekleşen söyleşide 
Yüksekokulumuz öğrencileri de 
isteklerini doğrudan Rektöre 
iletmekten oldukça memnun 
olduklarını belirttiler. Taleplerine 
anında çözüm üretilmesinin de 
sevindirici olduğunu vurgulayan 
öğrenciler kendilerini dinlediği 
için Rektörümüze teşekkür etti. 
Öğrencilerin sosyal ve kültürel 
etkinlik talebini ise olumlu 
karşılayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, “Merkez 
kampüsünde yapılan etkinliklere 
sizleri de davet ediyoruz.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, Yüksekokul 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocakaya'dan okulun son durumu hakkında bilgi aldı.

TRT OKUL KAMPÜS MAGAZİN ÜNİVERSİTEMİZDE

Serhan Arslan'ın sunduğu Kampüs Magazin 
üniversitemiz öğrencileriyle buluştu.

Her cumartesi saat 22.00'de TRT Okul ekranlarında 
yayınlanan ve Serhan Arslan'ın sunduğu Kampüs 
Magazin programı Üniversitemizde yaptığı çekimlerde 
üniversitemiz öğrenci topluluk üyeleri ile röportaj yaptı. 
Daha sonra Yozgat'ın yöresel yemeklerinden Testi 
Kebabı yapımının tanıtımına yönelik çekim yapıldı.
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REKTÖRÜMÜZ YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU'NU
ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Yozgat Meslek 
Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, 
yemekhane binasında 
öğrencilerle birlikte yemek yedi. 
Öğrencilerle aynı masayı 
paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, öğrencilerimizle 
sohbet ederek üniversitemize 
ilişkin görüşlerini aldı. 

Yemek sonrası incelemelerde 
bulunan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Zakir Taş ve 
Müdür Yardımcısı öğretim 
görevlisi İsmail Kılıç'tan okula dair 
bilgiler aldı. İnternet erişim 

merkezinde öğrencilerle birlikte 
internete giren Rektörümüz, 
öğrencilere üniversitemiz 
hakkındaki her ayrıntı ve bilgiyi 
sosyal medya aracılığı ile takip 
ederek erişilebileceği bilgisini 
paylaştı.

Rektörümüz, Üniversitemizde 
ilk kez Yozgat Meslek 
Yüksekokulu'nda uygulanmaya 
başlanan “Parmak İzli Giriş 
Sistemini” yerinde inceleyerek 
öğrencilerimizin güvenliği 
açısından oldukça önemli ve 
başarılı bir hizmet olduğunun 
altını çizdi.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO İTALYA'DAN DÖNDÜ

Üniversitemiz Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat 
Korkmaz ile beraberindeki 
öğretim görevlileri Mustafa 
Aydoğan, Dilek Yıldırım, Yasemin 
Muş, Nursel Üstündağ ve Seda 
Gündüz'den oluşan heyet, 
Avrupa Birliği 2013 LDV 
hareketlilik projesi kapsamında 
“Engellilerin mesleki 
yönlendirilmesi, alanında çalışan 
uzmanların niteliklerinin 
artırılması” (training of vocational 
education trainers and staff on 

job selection process of people 
with disabilities) konulu projenin 
ortağı olarak İtalya'nın Palermo 
şehrinde eğitim programına 
katıldılar.

Ziyaretleri sırasında resmi 
makamları da ziyaret eden 
heyet, proje kapsamındaki konu 
ile ilgili İtalya'da yapılan 
çalışmaları yerinde inceleme 
fırsatı buldu. Engelliler, yaşlılar ve 
suça sürüklenmiş psikolojik 
problemi olan bireyler gibi 
dezavantajlı gruplarla çalışan 
dernekler, kooperatifler ve 

okulları ziyaret ederek bilgi 
alışverişinde bulunup eğitim 
seminerine de katılan heyet 
adına bir açıklama yapan Yrd. 
Doç. Dr. Murat Korkmaz, 
Üniversitemiz adına yaptığımız 
AB projesi kapsamında burada 
olduklarına dikkat çekerek 
“Üniversitemiz adına çok faydalı 
bir proje oldu. Bize ciddi 
anlamda katkıları olacağına 
inanıyorum. Projeye katkı veren 
başta Üniversitemiz yönetimine 
ve heyet arkadaşlarıma çok 
teşekkür ederim” dedi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar'ın uhdesinde olan Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanlığı görevine vekâleten Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Saçmacı 
atandı. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar,  düzenlenen devir teslim töreni ile İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. Mustafa Saçmacı'ya görevi devrederek başarılar diledi. 

PROF. DR. MUSTAFA SAÇMACI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ATANDI

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar Sorgun Meslek Yüksekokulu 
akademik ve idari personeli ile 
yemekte bir araya gelerek 
Yüksekokul hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. 

Sorgun Meslek 
Yüksekokulu'nun bu yıl ve 
gelecek yıla ilişkin eylem 
planlarının masaya yatırıldığı 
yemekli toplantıda, hedeflenen 
bölümlerle birlikte Meslek 
Yüksekokulumuzun yeni bir 
dinamizm kazanacağı ve 

Yüksekokulumuzun bulunduğu 
Sorgun'a sosyal ve ekonomik 
olarak önemli katkılar getireceği 
ifade edildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar'la kaynaşma yemeğinde bir 
arada olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Sorgun 
Meslek Yüksekokulu akademik ve 
idari personeli, Meslek 
Yüksekokulu'nu nitelikli 
araştırmalar ve tercih edilebilirlik 
bakımından yukarılara 
çıkaracaklarının sözünü verdi.

REKTÖRÜMÜZ SORGUN MYO AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar; “Ne mutlu bize ki 
Üniversitemizde de 
doçentlerimiz, profesörlerimiz 
kendi içimizden yetişen 
hocalarımız artık idareci 
olabilecek konumlara geldiler. 
Birkaç sene öncesine 
döndüğümüzde İl dışından ders 
vermek için hocalar transfer 
ediyorduk. Bugün artık kendi 
kendine yeten bir üniversite 
pozisyonuna gelmiş olmaktan 
çok büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bu bize gurur veriyor.” ifadelerini 
kullandı.

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi'nin üniversitemizin 
kurulan ve eğitim öğretime 
başlayan ilk üç fakülteden biri 
olduğunu belirten Rektörümüz, 
köklü ve gelenekleri olan bu 
fakültemizin gerek öğrenci 
gerekse akademisyen sayılarının 
artması ile dikkat çeken 
fakültelerimiz arasında olduğuna 
vurguladı.  Rektörümüz 
konuşmasının sonunda  “İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 
Dekanlık görevine bugünden 
itibaren devam edecek olan 
Prof. Dr. Mustafa Saçmacı'ya 
başarılar dilerim.” dedi.

Üniversitemiz İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 
görevine atanan Prof. Dr. 
Mustafa Saçmacı, kendisini bu 
göreve layık gören Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar'a 
teşekkürlerini ifade ederek, 
“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
üniversitemizde kurulmuş olan 
en eski fakültelerden biri. Bu 
anlamda İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi için elimden geleni 
sizlerle birlikte yapabileceğime 
inanıyorum. Böyle bir görevde 
yer almaktan dolayı da ayrıca 
mutluluk ve kıvanç duyuyorum.” 
dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE “ENTRİKALI DOLAP KOMEDİSİ”ADLI TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ

“Dünya Tiyatrolar Günü” kapsamında 
Bozok Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun 
sahnelediği “Entrikalı Dolap Komedisi” adlı 
tiyatro oyunu, tiyatro severlerle buluştu. 

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
sergilenen tiyatro oyununa Rektörü Vekilimiz 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Seyfullah Türkmen, çok sayıda akademik ve idari 
personel ile öğrenci ve halk katıldı.

İyilik ve kötülük kavramlarını gülmece yoluyla 
sergilerken insanın en yalın halini bir elbise 
dolabı etrafında gözler önüne seren iki perdelik 
komedi oyunu izleyicilerden büyük beğeni aldı. 
Üniversitemiz öğrencilerinin sergilediği ve iki 
perdeden oluşan oyuna ilgi büyüktü.

Oyunun sonunda Rektör Vekilimiz Prof. Dr. 
Hasan Yumak oyuncuları tek tek tebrik ederek 
teşekkür plaketi takdim etti.

ÜNİVERSİTEMİZDE "ERKEKLER KÖYÜ" ADLI OYUN TİYATRO SEVERLERLE BULUŞTU

Üniversitemiz Gençlik Kulübü 
katkılarıyla Yozgat Sanat Tiyatro 
Topluluğu tarafınca “Erkekler 
Köyü” adlı tiyatro oyunu, tiyatro 
severlerle buluştu.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
sergilenen tiyatro oyununa 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Vali Yardımcısı Kemal Şahin, 
Belediye Başkanı Dr. Kazım 
Arslan, İl Emniyet Müdürü Saim 
Akpınar ile çok sayıda akademik 
ve idari personel, öğrenci ve 
vatandaş katıldı.

Kadın hakkı ihlallerinin en üst 
düzeyde yaşandığı köyde; birden 
fazla kadınla evlenme, kadına 
yönelik aile içi şiddet, cinsel 
ayrımcılık gibi nedenlerden 
dolayı olan bitenden ders 
almayan Erkekler Köyü ağası 
Şeyhmus, komşu köyün ağası 
Mahmut ve erkekler Köyünden 
Hakan adlı gencin köyde 
yaşayan Mihriban'ı sevmesini ile 
başlayan olayları konu edinen 
tek perdelik komedi oyunu 
verdiği sosyal mesajlarla 
izleyicilerden beğeni topladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar oyunun sonunda 
oyuncuları tek tek tebrik ederek 
teşekkür plaketi verdi. Öğrenci 
kulüplerinin aktif olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Rektörümüz 
“Öğrencilerimizin kendilerini 
ifade etmeleri bakımından bu tür 
sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetleri üniversitemiz öğrenci 
kulüpleri aracılığıyla bizlerle 
buluşturdukları için emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.  
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ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ÜYESİ
İÇİLEBİLİR TABLET CAMSİL GELİŞTİRDİ 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, Rektör Danışmanı ve Bozok 
Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Orhan Hazer ve ekibi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Tekno-Girişim Sermayesi desteği ile Yozgat'ta kurulan AR-GE Laboratuvarında ilklere imza atıyor. 

Günlük hayatta temizlik 
görevlilerinin ve ev 
hanımlarının yoğun bir şekilde 
kullandığı camsil artık zararsız. 
Özellikle ev kazalarına neden 
olan ev kimyasallarını azaltma 
amacı ile yapılan çalışmada 
içilebilir yüzey temizleyici 
geliştirildi. 

Dünya'nın ilk tablet ve 
içilebilir doğal bir ürün olma 
özelliğine sahip  tablet camsil 
üretimi gerçekleştirildi.  Tablet 
camsil'in bitkisel ve doğal bir 
üründen üretilmesi nedeni ile 
kullanım esnasında vücuda 
alınması veya yanlışlıkla 
çocuklar tarafından içilmesi 
durumunda dahi her hangi bir 
sağlık problemine neden 

olmuyor.  Türk Patent 
Enstitüsü'ne patent başvurusu 
yapılan ve tescil işlemleri 
devam eden yüzey temizleyici 
ürün yüzey temizliğinde de 
yüksek performans sağlıyor. 

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Yrd. Doç. Dr. Orhan 
Hazer, amaçlarının evlerde 
kullanılan kimyasal maddeleri 
azaltmak ve evde 
yaşanılabilecek olası kimyasal 
kazaları da minimuma indirmek 
olduğunu söyledi. Bu amaçla 
bir çalışma başlattıklarını 
belirten Hazer, geliştirilen 
formülüzasyonla dünyanın ilk 
tablet camsil ve içilebilir yüzey 
temizleyici ürününü ortaya 
çıkarttıklarını ifade etti. Hazer, 

tablet camsilin bitkisel ve doğal 
bir üründen yapıldığını 
vurgulayarak, “Yanlışlıkla 
içilmesi durumunda dahi her 
hangi bir yan etkisi ve sakıncası 
bulunmuyor. Bu özelliği ile de 
hem evdeki çocuklar kaza 
riskinden kurtuluyor hem de 
kaliteli bir temizlik elde 
ediliyor.” dedi. Bu ürünün 
camları ve yüzeyleri 
temizlemekte kullanıldığını ve 
yapılan deneylerde çok iyi 
performans alındığına dikkat 
çeken Yrd. Doç. Dr. Orhan 
Hazer, ürünle ilgili patent 
aşamasında TÜBİTAK'tan destek 
alındığını ve ürünün patenti 
içinde Türk Patent Enstitüsü'ne 
başvuruda bulunulduğunu 
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Üniversitemiz Boğazlıyan 
Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde yürütülen KOSGEB 
(AR-GE İnovasyon Projesi) 
tarafınca desteklenen projede 
patent  başvurusu yapıldı.

Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulu öğretim görevlisi 
ve aynı zamanda proje 
yürütücüsü olan Öğretim 
Görevlisi Cemhan Doğan proje 
kapsamında Dünya'da ikinci 
sırada ticari üretimi yapılan ve 
ülkemizde kayın mantarı, kavak 
mantarı ve istiridye mantarı 
olarak da bilinen Pleurotus 
Ostreatus, Geleneksel Fermente 
Sucuk ve Endüstriyel Tip İnegöl 
Köfte ürünlerinde hammadde 
olarak kullanılabileceğini 
söyledi.

İstiridye mantarının içinde 
bulunan ve yüksek cirolu ilaç 
firmalarının kolesterol düşürücü 
ilaçlarının hammaddesi olarak 
kullanılan lovostatin adlı madde 
ile daha bitkisel, daha sağlıklı, 
daha lezzetli:  multifonksiyonel 
sucuk ve köfte üretilebileceği 
bilgisini veren Proje Yürütücüsü 

Öğretim Görevlisi Cemhan 
Doğan, bu proje ile vejeteryan 
tüketim, ürüne güvensizlik ve 
ekonomik nedenler ile sucuk ve 
köfte tüketemeyen insanlar için 
yeni bir alternatif 
oluşturulduğunun altını çizdi.

Doğan, proje kapsamında 
tüketim potansiyelinin yüksek 
olduğu sucuk köfte gibi 
hayvansal kaynaklı gıdaların 
yüksek oranda yağ içermesi 
sonucu ortaya çıkabilecek sağlık 
sorunlarının önüne geçilmesi ve 
bu tür hayvansal ürünlerin 
üretiminde gerçekleştirilen 
hileleri ortadan kaldırmak amaçlı 
olduğunu belirtti.

203 bin liralık destek alan 
projenin patent işlemlerinin 
başlatıldığını belirten proje 
yürütücüsü Öğretim Görevlisi 
Cemhan Doğan, “bu projenin 
oluşmasında kendisini yalnız 
bırakmayan proje yardımcı 
araştırmacısı ve aynı zamanda 
eşi Öğretim Görevlisi Nurcan 
Doğan'a desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

ÜNİVERSİTEMİZ
YENİ PROJELERİ İLE

ADINDAN SÖZ
ETTİRMEYE

DEVAM EDİYOR
Bilimsel ve teknolojik 

alanlarda gerçekleştirmiş 
olduğu araştırma 

faaliyetlerini başarılı bir 
şekilde yürüten 
Üniversitemiz, 

“Multifonksiyonel Sucuk ve 
Köfte” isimli yeni bir proje 

ile yine gündemde. 
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Üniversitemiz Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulu olmak 
üzere ülkemizde toplam 4 
üniversitenin meslek 
yüksekokulu bünyesinde eğitim-
öğretim vermekte olan 
“Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, 
Otobüs Kaptanlığı Programı” 
geleceğin kaptan adaylarını 
yetiştiriyor. Mezun olduklarında 
iş bulmada problem yaşamayan 
öğrenciler, iki yıl boyunca teknik 
bilgilerden nezaket kurallarına ve 
şoförlüğe ait birçok bilgiyi 
öğrenerek mezun oluyor. 
İstihdam Konusunda En 
Avantajlı Bölüm

Programda öğrencilerinin en 
büyük avantajı ise devlet 
kadrolarında rahatlıkla istihdam 
ediliyor olmaları. Mezun 
sayısının az olması nedeniyle 
KPSS'den düşük puan alsalar 
dahi KPSS tercih formlarında 
tercih edildikleri için 
atanabiliyorlar. Ayrıca özel 
sektörde de iş bulma imkânları 
çok yüksek. Karayolu ulaşım 
sektörünün eğitimli, kaliteli ve 
güvenli şoförlere duyulan 
ihtiyacın her geçen gün artması 
bölüme olan ilgiyi de 
beraberinde getiriyor. Ayrıca bu 

bölüm mezunları özel sürücü 
kurslarında eğitici olarak görev 
yapabilir, servis taşımacılığı şirketi 
kurabilir veya bu şirketlerde şoför 
olarak görev yapabilmektedir.
Öğrenciler zorunlu derslerin 
yanında trafik bilgisi, ulaştırma 
mevzuatı, sürücü psikolojisi, 
görgü kuralları, harita ve yol 
bilgisi, ilk yardım ve sağlık 
bilgisinden lastik değiştirme, 
zincir takmaya kadar birçok 
konuyu teorik ve uygulamalı 
olarak öğreniyor. 
Öğrencilikten İdari 
Personelliğe

Üniversitemiz Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulu Ulaştırma 
Hizmetleri Bölümü Otobüs 
Kaptanlığı Programı'ndan mezun 
olduğu yıl KPSS merkezi 
atamayla üniversitemizin şoför 
kadrosuna yerleşen Hüseyin 
Aykan Çetin, bölümün istihdam 
açısından oldukça avantajlı 
olduğunu söyledi. Çetin, 
Türkiye'de son birkaç yıla kadar 
sadece 4 üniversitede Otobüs 
Kaptanlığı Bölümü’nün 
olduğunu ancak bu sayının 
bugün oldukça arttığı belirterek 
“İki yıllık bir bölümden mezun 
olup da iş bulmak öyle kolay 

değil. Dört yıllık hatta yüksek 
lisans, doktora mezunları bile 
bazen iş bulamayabiliyor. İş 
bulma anlamında avantajlı 
olduğu için Otobüs Kaptanlığı 
Programlarını tercih ettim. KPSS' 
den 70 civarında puan alan 
meslektaşlarım kamuya rahatlıkla 
atanabiliyor. Okulumuzdan 
mezun olan şoförlerimiz bu 
alanda yetişmiş ilk elemanlar 
olacaklarından inşallah iş bulma 
konusunda zorluk 
çekmeyecekler.” diye konuştu.

Bozok Üniversitesi 
öğrencisiyken okumuş olduğu 
bölüm aracılığıyla şoför 
kadrosuna yerleşen Çetin, 
”Öğrencilik ve çalışma hayatında 
Bozok Üniversitesi mensubu 
olmanın haklı gururunu 
yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL GENÇ KAPTANLARI YOLA ÇIKMAYA HAZIR
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Yeni
Tüketici Kanunu ve

Getirdikleri
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyumu sürecinde temel 

yasalardan biri olan Tüketici Kanunu ilk kez Gümrük 
Birliği sürecine hazırlanmıştır. Tüketici Kanunu, 
tüketicilerin temel haklarını koruyan, üreticiyi ise sorumlu 
kılan bir yaklaşımdır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun, 07.11.2013 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde kabul edilmiş; Cumhurbaşkanı'nın 
onayından sonra 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 87. madde gereğince 
28.05.2014 tarihinde (yayım tarihinden 6 ay sonra) de 
yürürlüğe girmiştir. 6502 sayılı yasa ile ayıplı mallar, ayıplı 
hizmet, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredileri, konut 
finansmanı sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri vb. 
konularda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Sözleşmeler anlaşılır olacak:
-Yasaya göre tüketici sözleşmeleri 
'koyu siyah harflerle düzenlenir' 
ifadesi yerine 'açık, sade, 
anlaşılabilir dilde ve okunabilir 
şekilde düzenlenir' olarak 
değişiyor.
-Bankacılık sözleşmelerinde ise 
hiçbir suretle tüketicilerden kredi 
kartı üyelik ücreti, hesap işletim 
ücreti, dosya ücreti, ipotek ücreti 
vb. isimler altında herhangi bir 
bedel alınması engelleniyor.
-Genel olarak kullanılmak üzere 
hazırlanmış sözleşmelerde yer 
alan haksız sözleşme şartlarının 
denetimi, tespiti ve bu tespit 
neticesinde yaptırım 
uygulanması yetkisi Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı'na veriliyor.
Kusurlu Malın Sorumlusu 
Üretici Olacak
-Hatalı ürün kavramı tanımlandı. 
Bütün şartlar dikkate alındığında 
kendisinden beklenen güvenliği 
sunmayan ürün hatalı sayılıyor.
-Hatalı imal edilmiş bir ürün 
nedeniyle, bir kişi ya da başka bir 

mal zarar görmesi durumunda, 
üretici firma doğrudan sorumlu 
tutulacak.
İade Süresi 6 Aya Çıkıyor. 
-Hatalı ürünlerde sorumluluk 
üreticiye ait olacak. Eğer üretici 
yoksa yani ithal bir ürünse, böyle 
durumda sorumlu ithalatçı 
olacak. 
-Satın alınan bir malın kusurlu ya 
da ayıplı çıkması durumunda 
tüketici eşdeğerde bir ürün ile 
değiştirme veya iade etme 
haklarına sahip olacak. Firmanın 
ise vatandaşın tercihine 30 gün 
içerisinde cevap vermesi 
gerekecek.
Ayıplı malda ihbar süresi kalkıyor
-Ayıplı mal ve hatalı ürün 
birbirinden ayrılıyor.
-Açık ayıpta 30 günlük ihbar 
süresi kaldırılıyor.
-İlk 6 ayda, satıcı malın ayıplı 
olmadığını, 6 aydan sonra ise 
tüketici malın ayıplı olduğunu 
ispatlamak zorundadır.
-Eser sözleşmeleri ayıplı hizmet 
kapsamına alınıyor. Tüketici, 

ayıplı hizmet sonucu ortaya 
çıkan eserin onarımını isteme 
hakkına sahip olacak.
-Tüketiciye taksitle satışlarda da 7 
günlük cayma hakkı veriliyor.
-Taksitler kambiyo senedine 
bağlanamayacak.
-Yasayla tüketici kredi sözleşmesi 
imzalanmadan en az 1 gün önce 
tüketicinin bilgilendirilmesi 
zorunluluğu getiriliyor.
-Tüketiciye ilk defa tüketici kredisi 
sözleşmesinden de 14 gün 
içinde cayma hakkı tanıyor.
-Tüketici kredilerinde faiz oranı 
sabit, değişken veya aynı kredi 
için her iki yöntem esas alınmak 
suretiyle belirlenebilecek.
Kapıdan Satışa Sermaye Şartı
-İsteyen, kapıda satış 
yapamayacak.
- Kapıdan satışlarda ise firmalara 
50 bin TL sermaye şartı getiriliyor. 
Ayrıca 7 günlük cayma hakkı 
süresi 14 güne çıkarılıyor.
İşyeri dışında satış yapacak olan 
şirketlere 50 bin lira sermaye şartı 
getiriliyor.

YENİ TÜKETİCİ KANUNU NELER GETİRİYOR?

Kaynakça: Tüketici Kanunu • www.alomaliye.com • www.kamudan.com
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-Sözleşme tarihi tüketicinin kendi 
el yazısıyla attırılacak ve 
sözleşme örneği tüketiciye 
verilecek.
-Sözleşmenin ve malın tüketiciye 
verildiğinin ispatı müteşebbise 
aittir.
-Hayat sigortalarına ve bireysel 
emekliliğe ilişkin mesafeli 
sözleşmelerde 30 gün, diğer 
sözleşmelerde ise 14 gün cayma 
hakkı veriliyor.
Kayıp-kaçak bedeli alınmayacak
-Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve 
internet ve benzeri aboneliklerin 
iptal edilmesi kolaylaşacak. Her 
türlü abonelik sözleşmesi kanun 
kapsamına alınacak. Müteşebbis 
iptal işlemlerinde kanuna uygun 
olarak hareket edecek.
-Abonelik sözleşmesinin kapsamı 
genişletilerek elektrik, su, 
doğalgaz, internet gibi her türlü 
abonelik dahil edildi.
-Abonelikle ilgili tüketiciyi 
koruyucu düzenlemeler geliyor. 
Örneğin, elektrikte alınan kayıp-
kaçak bedeli alınamayacak.
-Tüketici, istediği anda aboneliğe 
son verebilecek. Aboneliğe son 
verme isteği, yönetmelikte 
belirlenecek süreler içinde yerine 
getirilecek.
-Aboneliğe son verme isteği 
süresi içinde yerine getirilmezse, 
bu sürenin bitiminden itibaren, 
abonelikten faydalanılmış olsa 
dahi tüketiciden herhangi bir 
bedel talep edilemeyecek.
-Aboneliğin sona erdirildiği 
durumlarda, ödenen bedelin geri 
kalanı 15 günde iade edilir.
Yazılı ve sesli kullanma kılavuzu 

Türkçe olacak
-Tanıtım ve kullanıma ilişkin 
hususların, malın üzerinde de yer 
alması halinde, yazılı ve sesli 
ifadelerin Türkçe olması 
zorunludur. Böylece 
otomobillerde de sesli mesajların 
Türkçe olması şartı aranabilecek.
-Malların kişinin sağlığı ile 
çevreye zararlı veya tehlikeli 
olması durumunda, bu bilgi ve 
uyarılar tanıtma ve kullanma 
kılavuzunda açıkça görülecek 
şekilde yazılacak.
-Paket tur sözleşmesinin esaslı 
unsurlarında değişiklik olması 
durumunda tüketici 
sözleşmeden dönme hakkına 
sahip olacak.
-Dönme durumunda, yapılan 
tüm ödemeler 7 gün içinde iade 
edilecek. Ancak hizmetten 
yararlanma oranında uygun bir 
kesinti yapılabilecek.
Hakem Heyetleri
-Hakem heyetleri 2 bin TL'ye 
kadar bağlayıcı karar alabilecek,
-Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ile tüketici sorunları 
hakem heyetlerinin il 
merkezlerinde ve ihtiyaç duyulan 
ilçelerde kurulması öngörülüyor. 
-Hakem heyetlerine sadece 
tüketiciler başvurabilecek.
Tüketici Mahkemeleri'nde 
resim ve harç kalkıyor:
-Tüketici davaları resim ve harçtan 
yeniden muaf tutulacak. Tüketici 
örgütlerince açılan davalardaki 
bilirkişi ücretleri ve davanın 
aleyhe sonuçlanması durumunda 
ödenecek avukatlık ücreti 
Bakanlıkça karşılanacak.

-Kanunda ceza miktarları 
güncellenirken,  her madde için 
öngörülen ceza ayrı ayrı 
düzenleniyor. Bazı durumlarda 
sözleşme başına, bazı 
durumlarda da işlem başına ceza 
öngörülüyor.
Konutta ödeme banka 
üzerinden yapılacak, teslim 
süresi 36 aya çıkıyor
-Konut veya tatil amaçlı 
taşınmazların ön ödemeli satışları 
düzenlendi.
-Tüketici, ödemeleri sözleşmede 
belirtilen bir bankada kendi 
adına açılacak gelir getiren bir 
tasarruf veya yatırım hesabına 
yatırmakla yükümlü olacak. Yani 
tüketici konutta ödemelerini 
bankadan yapacak.
-Satışların resmi şekilde yapılması 
hüküm altına alınıyor.
-Taşınmazlara ilişkin teslim süresi 
30 aydan 36 aya çıkarılıyor.
-14 günlük cayma hakkı getiriliyor.
-Ön ödemeli satışlarda, devir ve 
teslim tarihine kadar tüketici, 
herhangi bir gerekçe 
göstermeden sözleşmeden 
dönmesi halinde satım bedelinin 
yüzde 2'sine kadar sözleşmeden 
dönme cezası ödeyecek.
Konut kredilerinde erken ödeme 
ücreti yüzde 1'e iniyor
-Yüzde 2 olan erken ödeme 
ücretinin, Yüzde 1'e indirilmesi 
öngörülüyor.
-Konut finansmanı kuruluşu 
tarafından kredi verilmesinin 
isteğe bağlı sigortaların 
yaptırılması şartına 
bağlanamayacağı hüküm altına 
alınıyor.

Sonuç: 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 
tüketicilerin taraf oldukları birçok sözleşmede tüketiciler lehine önemli değişiklikler yapılmıştır. 
Tüketici işleminin kapsamı genişletilerek, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri 
sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem yasa kapsamına alınmıştır. Ancak 4077 
sayılı yasada oluşan boşlukların Yargıtay uygulamalarıyla doldurulduğu haksız şart, belirli ve belirsiz süreli kredi 
sözleşmeleri, kredi kartı üyelik aidatları, konut finansmanı sözleşmeleri ve devre tatil sözleşmeleri gibi alanlarda 
tüketiciyi korumaya yönelik yapılan düzenlemeler yetersiz kalmıştır. Dileğimiz tüketicilerin haklarının farkında 
olmaları ve yasadaki eksikliklerin zamanla tüketici lehine tamamlanmasıdır. 
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Yoz Kant Yozkent Yoz-Kat Yozgat

“Hep Daha İyiye”

Bozok yaylası olarak da 
adlandırılan ve ilkçağlardan beri 
yerleşim yeri olan Yozgat, 
bozulmamış doğası, 
misafirperver ve sıcakkanlı 
insanları, sahip olduğu tabiat 
güzellikleri, mesire yerleri, 
yüksek ovaları, tarihi, kültürel, 
turistik değerleri ve 
kaplıcalarıyla gezilip görülmesi 
gereken en güzel illerimizden 
biridir. Pe ki hiç düşündük mü 
bu güzide ilimizin adının 
nereden geldiğini?

 İlin asıl adı BOZOK olup 
zamanla Yozgat olarak 
değiştirilmiştir. Oğuzların 
BOZOK koluna mensup 
Türkmenlerin bu bölgeye 
akınıyla birlikte yöre BOZOK 
ismiyle anılmıştır. 1800'lü yıllara 
doğru bu ismin yanı sıra 
YOZGAT adı da telaffuz 
edilmiştir. Yozgat adının 
kaynağı konusunda ise değişik 
söylentiler ileri sürülmektedir. 
Türkmenler ot'a yoz derler. 
Horasan'dan gelip Çapanoğlu 
Aşireti bu bölgeye geldiklerinde 
yemyeşil uzanıp giden bir 
otlakla karşılaşınca sürülerini bu 
otlağa bırakıp çadırlarını 
kurmuşlardır. Zamanla çadırların 
yerini taş ve kerpiç binalar almış 
ve küçük bir kasaba meydana 
gelmiştir. Türkmenler bu 
kasabaya Yoz Kant (Otlak Kenti) 
ismini vermişlerdir. Zamanla bu 
kelime Yozgat olarak halk diline 
yerleşmiştir. 

Yozgat ili ile ilgili efsane 
şöyledir: Çapanoğlu aşireti 

henüz Yozgat bölgesine varmış, 
sürüler otlağa bırakılmıştı. 
Çadırların yanında aşiretin en 
yaşlısı Cabbar Ağa koyunlarını 
otlatırken bir yandan da elinde 
tespih kalben zikrederken, nur 
yüzlü ak sakallı bir derviş 
Cabbar Ağa'dan su istedi 
"Suyum yok ama buz gibi bir 
bakraç süt var. Az önce gelinim 
Gülsüm Hatun getirdi. Kabul 
edersen çok sevinirim." dedi. 
Nur yüzlü zat oturdu ve üç 
nefeste bütün bakraç sütü 
içince Cabbar Ağa hepsini içtiği 
için çok memnun oldu. Nur 
yüzlü zat Cabbar Ağa'nın sırtını 
okşadı ve "Gönlü gani, mülkün 
de fâni olsun. Yozuna yoz 
katılsın, köyün oban Yozkent 
olsun." dedi ve kayboldu. 
Bakraç içinde süt ise 
eksilmemiş halde duruyordu. 
Bu hâdiseyi, Aşiret Beylerine 
anlattı ve hepsi bu zatın Hızır 
Aleyhisselâm olduğuna 
inandılar ve bulundukları yerde 
kalarak Yozkent kurmaya karar 
verdiler. 

Efsanenin diğer bir 
söylentisine göre de: Aşiret 
Reisi Ömer Cabbar Ağa'nın 
yüzü çopurdu. Bu yüzden 
kendisine Çopur veya Çapar 
Koca derlerdi. Söylentiye göre 
Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz 
günü yaylakta otlatırken 
karşısına Hızır (AS) çıkıyor ve 
davar sahibi Cabbar Ağa'dan 
içmek için süt istiyor. Güler 
yüzlü Ömer Ağa hemen 
misafirine ikramda kusur 

etmeyerek, gönül hoşluğu ile 
sütü ikram eder. Hızır (AS) sütü 
içtikten sonra çok memnun 
kalır ve Cabbar Ağa'ya 
"Çobanoğlu, yozuna yoz 
katılsın, memleketinin adı Yoz-
Kat olsun" diyor. Bu sözü 
söyleyerek kayboluyor. Temeli 
böyle olan Yoz-Kat söylene 
söylene Yozgat halini alıyor. 

Başka bir rivayete göre 
Yozgat Saray Köyü'nden itibaren 
aşağıdan yukarıya doğru kat kat 
yükselmektedir. Bu kat kat 
yükselişindin ve rakımının 
yüksekliğinden dolayı önceleri 
Yüz kat denmiş, zamanla bu 
isim söylene söylene Yozgat 
halini almıştır. İsmin kaynağı 
hakkında her ne kadar tatmin 
edici bir bilgi yoksa da uzun 
yıllar bu havalinin böyle anıldığı 
bilinmektedir. Birinci Büyük 
Millet Meclisinde Kütahya 
Mebusu Cemil Bey tarafından 
verilen bir takrir ile Yozgat ismi 
Bozok olarak değiştirilmiş, 
bilahare 23 Haziran 1927 
tarihinde Bozok Mebusu 
Süleyman Sırrı (İÇÖZ) Bey ve 
arkadaşlarının verdiği bir takrirle 
Bozok ismi tekrar Yozgat olarak 
değiştirilmiştir.

www.bozok.edu.tr 38 - 39
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“14 MART
TIP BAYRAMI”
DÜZENLENEN

KOKTEYL
İLE KUTLANDI  

14 Mart Tıp Bayramı 
Üniversitemiz Tıp 

Fakültesi Araştırma 
Uygulama Hastanesi 

yemekhanesinde verilen 
kokteyl ile kutlandı. 

Kokteyl programına Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar,  Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Yumak, Prof. Dr. Şaban Güçlü, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Recep Şahingöz, İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mustafa Saçmacı, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Namık Delibaş,  Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mesut Gürdal, Genel 
Sekreter Vekili Doç. Dr. Seyfullah 
Türkmen, hastanede görev 
yapan öğretim elemanları ve 
diğer çalışanlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş; 
yeni bir üniversite, yeni bir tıp 
fakültesi hastanesi olarak her 
geçen gün gelişip büyüdüklerine 
dikkat çekti. Hekimliğin manevi 
tatmin yönünü; insanları 
sağlıklarına kavuşturarak 

sağladıklarını belirten Prof. Dr. 
Namık Delibaş, hekimlik 
mesleğinin maddi yönünün ise 
her zaman ikinci plana atıldığını 
dile getirerek, “Zaten biz bunları 
burada söylesek de bizim 
sesimiz Yerköy'den ileriye 
gitmez.” dedi. Prof. Dr. Namık 
Delibaş sözlerini tüm 
meslektaşlarının 14 Mart Tıp 
Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.

Hem üniversitemizin, hem Tıp 
Fakültemizin, hem de 
hastanemizin hem akademik 
yönü hem de sağlık hizmetleri 
yönünün giderek artan bir ivme 
ile geliştiğini görmek oldukça 
mutluluk verici olduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
“Tam teşekküllü bir hastane 
olabilmek için ne gerekiyorsa 
buna gayret ediyoruz. En son MR 
cihazının ihalesi yapıldı. O da 
geldiğinde önemli bir ihtiyaç 
giderilmiş olacak. Çok yakında 

acil tıp hizmetlerini de vermiş 
olacağız.  Fiziki mekân olarak bu 
çalışmalarımız tamamdı ama acil 
tıp uzmanlarımız yoktu. Onlar da 
yine Sağlık Bakanlığı tarafından 
sağlandı, yakında göreve 
başlamış olacaklar. 

Bu esnada yıllardır 
yapılamayan Morfoloji binamız 
ve yeni hastanemiz ihale 
aşamasında, tabi bu bir süreç ve 
bir zaman alacaktır. O zamana 
kadar da en son attığımız 
adımlarla birlikte o günler  
gelinceye kadar mevcut 
imkanları en iyi şekilde 
değerlendirmek durumundayız. 
Benim sizden bir konuda ricam 
olacak. Çünkü biz bir devlet veya 
özel hastane değiliz, biz bir 
üniversiteyiz ve akademik bir 
kurumuz. İşimiz sadece sağlık 
hizmetleri, hasta ile ilgili yapılan 
işler değil, bununla birlikte 
akademik çalışmalarımızı 
yapmamız gerekiyor.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar konuşmasında insan 
sağlığına hizmet eden 
hekimlerin yeryüzündeki en ulvi 
ve en mukaddes mesleklerden 
birini icra ettiğine dikkat çekerek, 
özveriyle mesleğini icra eden 
tüm sağlık çalışanlarının Tıp 
Bayramı'nı kutladı.
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Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı asistanı Adem Kara 
konuşmasında ülkemizin öne çıkan 
üniversiteleri olma yolunda hızla 
ilerleyen Bozok Üniversitesi'nin bu 
güzel ortamında bulunmaktan ve 
insan yaşamını her şeyin üstünde 
tutan, tüm zor koşullara rağmen 
özveriyle çalışan doktorlarımızın ve 
sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı 
coşkusunu paylaşmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.

Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 
Rıza Erbay, 14 Mart Tıp Bayramı'nı 
hekimlerin, sağlık personellerinin, 
sağlık sisteminin olumlu ve olumsuz 
yanlarının tartışıldığı gündeme 
getirildiği ve halkın bu sorunlara 
karşı ilgisini çekmeye çalışıldığı bir 
gün olarak kutlamakta olduğunu 
belirterek, Üniversitelerin mali ve 
ekonomik açıdan bağımsız olması 
gerektiğini ve bu bağlamda 
Yükseköğretim Kurulu'nun 
üniversiteler arası koordinasyonu 
sağlayan bir kurul olarak yeniden 
yapılandırılması gerektiğini 
vurguladı.

Program Tıp bayramı nedeniyle 
hazırlanan yaş pastanın kesimi, 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Bahadır Külah'ın keman 
dinletisi ile sona erdi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş, 
beraberinde Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mesut Gürdal, Tıp 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Selda Seçkin ve Yrd. Doç. Dr. 
Özlem Babaoğlu ile 14 Mart Tıp 
Bayramı münasebetiyle 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar'ı makamında ziyaret etti. 

Ziyaret anısına Tıp Fakültesi 
Dekanlığı tarafından 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar'a çiçek takdim edildi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar nazik ziyaretlerinden dolayı 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Namık Delibaş ve beraberindeki 
heyete teşekkür ederek tüm 
sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp 
Bayramı'nı kutladı. 

REKTÖRÜMÜZE 14 MART TIP BAYRAMI ZİYARETİ 
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Kırıkkale Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Türksel Dülgergil ve 
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri 
Yüksekokulu yaşlı bakımı bölümü 
öğrencileri tarafından “Yaşlılarda Flor 
Jel ve Vernik Uygulamaları Teorik 
Dersi” ile huzurevinde kalan bütün 
yaşlıların ağız ve diş bakımları 
yapılarak diş sağlığı hakkında eğitici 
bilgiler verildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuya ilgili yaptığı açıklamada 
toplumunun gelişmesi uğruna 
yıllarını tüketen, hayat rehberlerimiz, 
yaşlılarımıza hak ettikleri değerin 
verilmesinin toplumsal bir görev 
olduğunu vurgulayarak “Yaşlılarımız 
geçmiş ile günümüz arasında köprü 
kuran, gelenek ve göreneklerimizi, 
kültürümüzü, milli ve manevi 
değerlerimizi yarınlara taşımamızı 
sağlayan en değerli hazinemizdir” 
ifadelerini kullandı.

Yaşlılar Haftası münasebetiyle 
Kırıkkale Üniversitesi ile işbirliği 
çerçevesinde öğrencilerimize diş 
bakımı ve sağlığı eğitimlerinin 
verildiğini belirten Rektörümüz Prof. 

Dr. Tamer Uçar, “Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulumuzun Yaşlı 
Bakımı Bölümü öğrencileri huzurevi 
sakinleri üzerinde öğrenmiş 
oldukları teoriyi, pratiğe dökerek 
şimdiden meslek hakkında 
bilinçleniyorlar” şeklinde konuştu.

Rektörümüz sözlerinin sonunda 
“Sosyal sorumluluk kapsamında bu 
tür faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Geçmişte de bu 
tür eğitim faaliyetlimiz oldu. Sadece 
sağlık alanlarında tarım, sanayi, 
ticaret gibi geniş yelpazede il ve 
çevre illerdeki kamu kurum 
kuruluşlarıyla işbirliğimiz var. 
Üniversite olarak sadece eğitim-
öğretim yapmıyoruz. Toplumsal 
birçok alanda çeşitli faaliyetlerimiz 
ve işbirliklerimiz var. Çok geniş bir 
çerçevede Türk milletine hizmet 
ediyoruz. Yaşlılara Saygı Haftası’nı 
bu münasebetle tekrar kutluyorum” 
dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Türksel Dülgergil'e katkılarından 
dolayı plaket takdim etti.

Her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanılan “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında en anlamlı ziyaret, 
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idareci ve öğrencileri tarafından Yozgat Valiliği 
Alparslan Türkeş Huzurevi'nde gerçekleştirildi.     Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Korkmaz'ın da katıldığı etkinlikte huzurevindeki 
yaşlılar ziyaret edilerek hem gönülleri alındı hem de yaşlıların ağız ve diş bakımları yapıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDEN

HUZUREVİ
SAKİNLERİNE
AĞIZ VE DİŞ

BAKIMI
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Üniversitemiz hastanesinde 
bir ilk daha gerçekleştirildi. 
Türkiye'de sayılı tıp 
merkezlerinde yapılan endo-
bronşiyal valf tedavisi 
Üniversitemiz hastanesinde 
başarı ile gerçekleştirildi. 
Solunumla ilgili büyük sorun 
yaşayan, KOAH hastaları için 
yeni bir tedavi yöntemi olan 
“Bronkoskopik endo-bronşiyal 
valf yöntemi” tedavisi 
uygulanmasına Üniversitemiz 
Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi'nde başlandı. 
Akciğerlere yerleştirilen bir 
aparat olan valf yardımıyla 
ciğerin nefes alma fonksiyonları 
harekete geçiyor, hastanın nefes 
almasında yürümesinde efor 
kalitesinde artış hedefleniyor.

İstanbul Yedikule Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Erdoğan Çetinkaya, 
Üniversitemiz Araştırma ve 
Uyguma Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı 
kliniğinde verdiği eğitim sonrası 
bir hastaya Bronkoskopik endo-
bronşiyal uygulaması ile valf 
takıldı. Üniversitemiz Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi'nde 
gerçekleştirilen ameliyata Prof. 

Dr. Erdoğan Çetinkaya 
başkanlığında Üniversitemiz 
Araştırma ve Uyguma Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz 
Selim İntepe ve Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Bayram Metin katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya “İleri 
derecede KOAH olan hastalarda 
ilaç tedavisine yanıt vermeyen 
olgularda amfizem oranı çok 
yüksekse bu tür uygulama ve 
tedavi seçeneğini uyguluyoruz. 
Endo-bronşiyal valf tedavisi ile 
söz konusu hastanın broşlarının 
iç kısmına tek taraflı aşılıp 
kapanabilen valf dediğimiz bir 
sistemi yerleştirdik. Hastanın bu 
tedaviden şifa bulmasını umut 
ediyoruz. Yozgat'ta bulunmak 
böyle bir hastaya bu tedaviyi 
uygulamak gerçekten bizi çok 
mutlu ediyor. Yozgat'ta Bozok 
Üniversitesi'ndeki 
arkadaşlarımızın hastaları ile 
birlikte böyle bir uygulamayı 
gerçekleştirdiğimiz için kendimi 
çok mutlu hissediyorum. Bu tür 
hastaların büyükşehirlere 
gitmesine gerek kalmadan bu 
tür ünitelerde rahatlıkla tedavi 
görebilirler” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Araştırma ve 

Uyguma Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz 
Selim İntepe de yaptığı 
açıklamada Üniversitemiz, ilimiz 
ve hastalarımız için çok faydalı 
bir işlem gerçekleştirdiklerinin 
altını çizerek “Bu tür 
rahatsızlıkları olan hastaların 
yaşam kalitesi ve 
performansında artış 
hedefliyoruz.” dedi. İntepe bu 
tür şikâyeti olan hastalarda 
öncelikli olarak ilaç tedavisi 
tercih ettiklerini belirterek “Bu 
tedaviye rağmen hastanın 
yaşam kalitesi düzelmemişse 
nefes darlığı yakınması devam 
ediyorsa ve belirgin oranda 
amfizemi söz konusuysa bu 
olgularda bronkoskopik hacim 
azaltıcı yani akciğerin belirli 
alanlarındaki işlev göremeyen 
kısımların devre dışı bırakılması, 
işlev gören alanların daha rahat 
çalışmasını sağlamak amacıyla 
bu yöntemi uyguluyoruz. Bize 
bu eğitimi sağlayan İstanbul 
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nden Prof. 
Dr. Erdoğan Çetinkaya hocamıza 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum.” 
ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİNDEN KOAH HASTALARINA MÜJDE
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Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi'nde başarılı 
cerrahi operasyonlara bir yenisi 
daha eklendi. Son model 
teknolojik tıbbi cihazlarla 
donatılan hastanede modern 
tıbbın bütün imkânlarını 
kullanılarak bölge halkına nitelikli 
ve kaliteli sağlık hizmeti sunulan 
hastanemizde ilk defa 
“Anevrizma”(Atardamarda 
balonlaşma) ameliyatı başarı ile 
gerçekleştirildi.  

Sağlık alanında önemli 
çalışmalara imza atan 
hastanemizde, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Ekim ve Kalp ve 
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Yunus Keser Yılmaz tarafından 95 
yaşındaki bir hastaya Anevrizma 

ameliyatı yapıldı.
95 yaşındaki Hasibe Gümüş 

isimli hastanın bacağındaki atar 
damarda balonlaşma ve tıkanıklık 
olması nedeni ile operasyon 
yapıldı. Baloncuk yapan 
atardamar çıkartılarak, damar 
içindeki pıhtılar temizlendi. 
Başarılı bir operasyon sonrası 95 
yaşında yeniden hayata 
bağlanan Hasibe Gümüş'ün hem 
hayatı, hem de kangren olmak 
üzere olan bacağı kesilmekten 
kurtuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Ekim, Yozgat'ta ilk 
kez yapılan ameliyatla 95 
yaşındaki Hasibe Gümüş isimli 
hastanın yeniden hayata 

tutunduğunu söyledi. Hastanın 
bacağındaki atardamarın 
balonlaşma ve tıkanıklık olması 
nedeni ile ameliyata aldıklarını 
belirten Prof. Dr. Hasan Ekim, 
“Operasyonla hastamızın 
bacağından baloncuk yapan 
atardamar çıkartılarak, damar 
içindeki pıhtılar temizlendi ve 
damar kan dolaşımı sağlanacak 
şekilde onarıldı.” dedi. Yozgat'ta 
açık kalp ve damar 
ameliyatlarının başarı ile 
yapıldığını ve kalp damar 
hastalarının artık il dışına 
gitmeden kendi 
memleketlerinde şifa 
bulmalarının mümkün olduğunu 
vurgulayan Pof. Dr. Hasan Ekim, 
“Bundan sonra da bu tür 
operasyonlarımız devam 
edecek.” şeklinde konuştu.

YOZGAT'TA İLK "ANEVRİZMA" AMELİYATI
ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ'NDE BAŞARI İLE YAPILDI 
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, anevrizma ameliyatıyla Yozgat'ta bir ilk 
gerçekleştirildi. 
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YOZGAT'TA İLK KEZ
ADALE VE TENDON

GEVŞETME AMELİYATI
ÜNİVERSİTE

HASTANEMİZDE YAPILDI

Doğuştan serebral palsi 
hastası ve yürüme engeli 
bulunan hastaya adale ve 
tendon ameliyatı başarılı bir 
operasyonla tek seansta 
gerçekleştirildi. Mevcut haliyle 
oturma ve yürüme imkânı 
olmayan 11 yaşındaki hastanın 
yapılan tedavi ile yürüme şansı 
ortaya çıktı.

Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji Kliğini Ana  
Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr . M. Uğur Mermerkaya 
ve  Yrd. Doç. Dr. Fatih 
Karaaslan  tarafından 
gerçekleştirilen operasyon  
hem Berat'ın hem de ailesinin 
yüzünü güldürdü.

Ameliyatı gerçekleştiren 
Ortopedi ve Travmataloji 
Kliniği Ana Bilim dalı öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Uğur 
Mermerkaya, Bozok 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi olarak bir ilki daha 
gerçekleştirdiklerini belirterek, 
“Serebral  palsi olarak 
adlandırılan halk arasında 
spastik çocuk hastalığı olarak 
bilinen durumda olan bir 
çocuğumuza  gerekli adale ve 
tendon ameliyatını tek seansta 
gerçekleştirdik. Bu hastalıktan 
mağdur iç Anadolu bölgesinde 
birçok hastamız 
bulunmaktadır, bu hastalarımız 
mağduriyetlerinden dolayı 
genelde büyükşehirlere 
gitmektedir.  Bozok 
Üniversitesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim dalı 
olarak gerekli teknik ve cerrahi 
anlamda bu ameliyatları 
yapabilecek duruma sahip 
olduğumuzdan artık bir çok 
hastamızı burada tedavi 
etmeyi planlıyoruz.

Serebral palsi dediğimiz 
diğer bir adıyla halk arasında 

beyin felci olarak bilinen vücut 
hareketlerin kasların uyumlu 
kullanımını etkileyen bir grup 
bozukluğa verilen genel bir 
addır. Serebral palsi hastalığı 
ilerleyici bir hastalık olmadığı 
için bu çocuklarımıza erken 
dönemde gerekli tedavilerin 
yapılması gerekiyor. Bunlar 
zeka düzeyi ve mental 
durumu olarak normal 
çocuklar ancak bu çocuklar 
oturmakta yürümekte zorluk 
çekmektedir. Bu çocuklarımıza 
yaptığımız cerrahi operasyon 
sonrası oturmalarının ve 
yürümelerinin umudu ortaya 
çıkıyor. Tek seansta 
çocuğumuzda tendon ve kas 
gerginliklerine bağlı 
yürüyememe ve oturamama 
durumu var. Bir takım tendon 
transferleri ve gevşetme 
ameliyatları yaparak bu 
çocuklarımızın uygun 
pozisyonda yürümesini 
sağlıyoruz. Bacak uyluk ve 
ayak bölgelerinde olan ten 
don transferleri ameliyatı 
yaparak bu çocukların düzgün 
şekilde oturup ve yürümelerini 
sağlayabiliyoruz.” dedi.

Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji Kliğini Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Fatih Karaaslan; “Yozgat'ın da 
içinde bulunduğu  İç 
Anadolu'nun bazı illerinde bu 
tip hastalar  Ankara'ya veya 
İstanbul'a gitmek zorunda 
kalıyordu. En azından bu tip 
sağlık turizmini engellemiş 
olduk. Bu çaresiz çocukları ve 
hasta ailelerine burada 
yaptığımız bu cerrahi 
girişimlerle yardımcı olmak 
bizim en önemli motivasyon 
ve mutluluğumuzdur.” 
ifadelerini kullandı.

Yozgat´ta ilk kez yürüme engeli 
bulunan bir çocuğa adale ve 

tendon gevşetme ameliyatı yapıldı.
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YOZGAT'TA BİR İLK DAHA "FAZLA KİLOLARA
OBEZİTE CERRAHİSİ İLE SON"

Üniversitemiz
Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi'nde
“Obezite Ameliyatları”

başarılı bir şekilde 
gerçekleştiriliyor.

Başarılı çalışmaları ile adından 
sıkça söz ettiren bölge hastanesi 
konumundaki Üniversitemiz 
Araştırma ve Uygulama  
Hastanesi'nde günümüzün en 
büyük halk sağlığı sorunlarından 
biri olan obezite hastaları kapalı 
laparaskopik yöntem ameliyatı ile  
tedavi ediliyor. Ameliyat ile obezite 
hastaları 40 ila 50 kilo vererek fazla 
kilolarından kurtuluyor.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay 
Banlı, Tüm dünyada ve ülkemizde 
obezitenin hızlı bir şekilde 
yayıldığına dikkat çekerek özellikle 
dünya sağlık teşkilatı obeziteyi 
sigaradan sonraki en önemli halk 
sağlığı problemi olarak 
tanımladığını söyledi.

Ülkemizde de obezitenin 

giderek arttığını, insanların kilo 
aldıktan sonra tekrar vermekte çok 
güçlük çektiğini bazılarının ise hiç 
veremediğini ifade eden Prof. Dr. 
Banlı, “Obezite hızla yayılıyor. 
Çocukluktan itibaren hareket azlığı 
beslenme şeklindeki hatalar aşırı 
kalorili beslenme, az hareket ve 
teknolojinin getirdiği bu tür 
nimetler obeziteyi hızla arttırıyor. 
Hem  obeziteyi arttırıyor hem de 
obezitenin yaşını düşürüyor. 
Bedenimizi daha çok 
kullanmalıyız. Yediğimiz 
içtiğimizde kaloriye çok dikkat 
etmeliyiz. Son 10 yılda ülkemizde 
hem diyabetin hem de obezite 
sayısının iki katına arttığını 
görüyoruz. Böyle devam ederse 
bu sayı daha da artacak. 
Çocukluktan, gençlikten itibaren 
bunlara dikkat etmeliyiz” dedi. 
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Diyet ve spor yaparak 
insanları fazla kilolarından 
kurtulabildiğini bunun yanında 
obezite tedavisinin bir çeşidinin 
de cerrahi yöntem olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Oktay Banlı, 
“Obezite cerrahisi kitle endeksi 
çok yüksek olanlara normal 
kilosundan 40-50 kilo fazla olan 
tedavi ile bu kiloları veremeyen 
ona ait ciddi problemleri olan 
hastalara yapılan bir ameliyattır. 
Yapılan iki ameliyat var, 
bunlardan birincisi dünyada 
yaygın olarak bilinen tüp mide 
ameliyatı mide küçültme 
ameliyatıdır. İkincisi de gastrik 
by-pass ameliyatıdır. Burada 
yaptığımız ameliyatlar tüp mide 
ameliyatı dediğimiz midenin 
küçültüldüğü ve iştah 
hormonlarının azaltıldığı bir 
ameliyat. Bu ameliyatlar 
tamamen laparaskopik  yapılıyor. 
Karın hiç açılmadan dünyadaki 
cerrahi teknolojiye uygun olarak 
yapılan ameliyattır. Şu anda bu 

iki ameliyatı burada 
yapabiliyoruz. Bu ameliyat 
sonunda hastalar  ayda ortalama 
4-5 kilo vererek yılın sonunda 40-
50 kilo fazla kiloların yüzde 
80'inden kurtuluyorlar ve bu 
kalıcı oluyor. Diyetle veya bir 
spor yaparak verilen kiloların 
kalıcı olma şansı çok düşük 
olurken, obezite cerrahisi ile 
verdiğiniz kilolardan kalıcı bir 
şekilde tedavisini sağlamak 
mümkün” diye konuştu.

Son üç ayda  Yozgat'a Ankara, 
İstanbul, Karabük gibi il 
dışından, yurt dışından ve 
özellikle Hollanda'dan gelen 11 
hastayı obezite cerrahisi yaparak 
tedavi ettiklerini ifade eden Prof. 
Dr. Banlı, “Sırada diğer  
şehirlerden gelecek hastalar var. 
Yozgat açısından bu konu çok 
önemli bir gelişmedir. Bundan 
önce Yozgat'tan bütün 
hastaların büyükşehirlere 
gittiğini düşünürsek, şimdi 
oradan Yozgat'a gelmesi bizim 

için de sevindiricidir. Ayda 4-5 
ameliyat yağmayı planlıyoruz. 
Belki sayımızı daha da 
artırabiliriz. Şu anda bu 
ameliyatları yapabilecek her 
türlü malzeme ve cerrahi alt 
yapımız hastanemizde mevcut. 
Ekibimizle beraber bu 
ameliyatları gerçekleştiriyoruz. 
Bunlar teknolojiye, ekibe, 
eğitime yapılan yatırımların bir 
sonucunda yaşanan 
gelişmelerdir. Tabi böyle bir 
üniversite ve imkanlar olmasaydı 
bunlar yapılamazdı. Bu konuda 
emeği geçen herkese  teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay 
Banlı, cerrahi yöntemle yapılan 
obezite tedavisini Doç. Dr. Kasım 
Çağlayan,Yrd. Doç. Dr. Ergin 
Arslan  ile birlikte yürüttüklerini  
sözlerine ekledi. 
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CİLDİNİZ 

YAZA
HAZIR MI?

Yrd. Doç. Dr. Emine Çölgeçen (Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı)

1.) Baharda cildimizde ne gibi değişiklikler olabilir?
Baharın ve yazın gelmesiyle birlikte sıcak hava, güneş 
ve çevresel alerjenler cildimize tehlike oluşturmaktadır. 
Özellikle bahar ayında polenlerin etrafa dağılması, 
ağaçların çiçek açması ve çimenlerin yeşermesi ile 
ürtiker (kurdeşen) gibi birtakım alerjik hastalıklara 
neden olabilir. Güneşe bağlı alerjik durumlarda da 
cildin açıkta kalan bölümlerinde özellikle el, kol ve 
yüzde kızarıklık kaşıntı ve kabarma gibi belirtiler 
görülebilir.
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2.) Daha fazla güneşe maruz 
kalmak cilt için sakıncalı mı?
Güneşin cilt üzerine olumsuz 
etkileri bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Güneşin cilt 
yaşlanmasını tetiklemesi, derideki 
kırışıkları arttırması, leke ve yanık 
oluşturması gibi kozmetik 
sorunlara yol açmasının yanı sıra; 
cilt kanserini tetiklemesi ise yaşamı 
tehdit eden bir durumdur. 

3.) Korunmak için neler 
yapılabilir?
Güneş ışınlarından korunmanın en 
iyi yolu 10.00-15.00 saatleri 
arasında güneşten sakınmaktır. 
Uygun bir giysi seçimide oldukça 
önemlidir. Şapka ve sentetik açık 
renkli giyisiler (naylon, dakron, 
polyester kumaşlar, vb.) giyinmek 
ve güneş ışığı (UV) geçirmeyen 
güneş gözlüklerinin kullanılması 
gerekir. 
Güneşin zararlı etkilerinden 
korunmak için ayrıca cilt tipine 
uygun bir güneş koruyucu ürün 
kullanılabilir. Güneş koruyucuların 
güneş yanığını indükleyen bloke 
edici etkisi ''sun protection factor'' 
(SPF) olarak bilinir. Güneş kremi 
seçerken öncelikle cilt tipine 
uygunluğundan emin olunmalıdır. 
Özellikle açık tenli kişilerde daha 
yüksek koruma faktörlü (SPF 30 ve 
üzeri) kremler tercih edilmeli, yine 
akneli ve yağlı ciltlerde yağsız 
losyon bazında koruyucuların, 
kuru ciltlerde ise nemlendirme 
oranı daha yüksek ürünlerin 
seçilmesi gerekir. Deniz kenarında 
veya dağda güneşe maruz 
kalınacaksa faktörü yüksek ürünler 
alınmalı; seçtiğiniz ürün hem UVA 
hem de UVB ışınlarına karşı etkili 
olmalıdır.
Türk cilt tipine uygun olan ürünler 
genelde 15 ile 30 faktör 
arasındadır. Koruyucu dışarı 
çıkmadan en az 20 dakika önce 
sürülmeli ve uzun süre dışarıda 
kalınacaksa da üç saatte bir tekrar 

uygulanması gerekir. Koruyucunun 
üzerine makyaj yapılabilir.
4.) Ciltte güneşe bağlı başka ne 
gibi sorunlar görülmekte?
Güneş ve sıcak havanın özellikle 
yağlı ciltlerde oluşturduğu bir 
başka sorunda aknedir (sivilce). 
Alın burun ve yanaklarda küçük 
isilik benzeri döküntüler şeklinde 
seyreder. Bunu önlemek için 
cildimizi sabun bazlı olmayan, yağ 
salınımını dengeleyen bir 
temizleyici ile temizlemek, asla 
makyajla yatmamak ve kapatıcıları 
yüzde uzun süre tutmamak, aşırı 
miktarda yağlı krem ve 
nemlendirici kullanmamak gerekir.
Güneş ışığından korunmanın bir 
diğer olumlu tarafı da mevcut 
benler üzerinde oluşabilecek 
kanseröz gelişimlerin önlenmesi 
ve yeni ben çıkışını azaltmaktır. 
Vitiligo (ala hastalığı), lupus 
eritematoz, roza gibi cilt 
hastalıkları olan kişilerin güneş 
ışığı hassasiyeti arttığından dolayı 
güneşten korunmaları şarttır.
Kullandığımız bazı ilaçlar ve 
kozmetikler de yazın güneşin 
etkisiyle ciltte lekelenmeye neden 
olmaktadır. Doğum kontrol 
hapları, bazı tansiyon ilaçları, 
tetrasiklin gibi antibiotikler, A 
vitamini türevi ilaçlar, bazı akne 
ilaçları, içerisinde salisilik asit ve 
renk açıcı bulunan bazı 
kozmetikler bunların başında gelir. 
Cildimize yapılan bir travma (lazer 
epilasyon, ağda, kimyasal peeling, 
cilt bakımı vs.) sonrası oluşan 
kızarıklıkta da güneşin etkisi ile 
leke oluşabilmektedir. Bu nedenle 
bu uygulamalar mümkün 
olduğunca yazın yapılmamalıdır. 
Eğer yapılacaksa da kızarıklık 
geçinceye kadar ve sonrasında 
güneşten çok iyi korunmalıdır. 

5.) Kullandığımız makyaj 
malzemelerinde nelere dikkat 
etmek gerekir?
Ürüne bağlı özellikler

Ürünün raf ömrüne özellikle 
dikkat edilmelidir. Kullanım süresi 
dolmuş malzemeler, toksik etki 
göstermeye daha meyillidirler ve 
beklenmedik yan etkilerin, 
alerjilerin gelişmesine neden 
olabilirler. Makyaj malzemelerinin 
kullanım sıklığı düşünülüp küçük 
ve miktar olarak az olanları tercih 
edilmelidir. Aksi takdirde 
bitirmeden son kullanım tarihleri 
dolabilir.
Organik sertifikalı ürünler tercih 
edilmeli ancak maddi anlamda 
alım zorluğu yaratıyorsa, az 
kimyasal içeren ürünler alınmalıdır. 
Mümkün olduğunca parabensiz 
ürünler tercih edilmelidir. Madeni 
yağlar, petrol içerikli olduklarından 
cildin hava alma kanallarını 
kapatarak cilde zarar verir, ciltte 
yağ noktalarının oluşumuna 
neden olurlar. 
Makjaj malzemesi alırken 
enfeksiyon riski nedeniyle, ucu 
açık ve başkaları tarafından 
kullanılmış olanlar alınmamalıdır. 

Kişiye bağlı özellikler
Çoğu makyaj malzemesi artık cilt 
tipine göre üretiliyor. Özellikle 
fondöten seçiminde buna mutlaka 
dikkat edilmelidir. Kuru cilt için yağ 
bazlı, yağlı ciltler için ise su bazlı 
ürünler kullanılmalıdır. 
Kişinin alerjik bir yapısı varsa ilk 
kullanacağı ürünü test etmelidir. 
Bunun için en ideal yol, deneme 
ürününü 2 gün dirseğin iç kısmı 
gibi vücudun kapalı bir alanına 
uygulamaktır. Deri reaksiyonları 
genelde 72 saat içinde kaşıntı ve 
kızarıklık gibi belirtilerle ortaya 
çıkar. Göz kalemi, göz farı ve 
rimel, alerji riski yüksek ürünlerdir. 
Dolayısıyla bu malzemelerde 
deneme ürününün kullanımı 
önemlidir. Kişi bir markadan 
memnunsa ve sıkıntı 
yaşamamışsa, alerji riskini 
düşürmek adına aynı markaya 
devam edebilir.
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