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Kısa sürede bulunduğu topraklarda değişim ve 
gelişimin sembolü olan, bilim üreten, ürettiği bili-
mi insanlığın hizmetine sunan, radikal değişimlerle 
adından söz ettiren Bozok Üniversitesi, kuruluşu-
nun 10. Yıl dönümünde saygın bir bilim merkezi 
olma yolunda hızla ilerliyor. Üniversitemiz bilime, 
sanata, kültürel değerlere ve evrensel anlamda tüm 
insanlığa artı değer katma amacıyla geleceğimizi 
hızla inşa ederken, fiziki ve yapısal gelişim açısın-
dan da parlak bir dönem yaşıyor.

  Kuruluşunun 10. Yılında bulunduğu coğrafyada 
kalkınmanın en önemli lokomotifi, başarının anah-
tarı, yol gösterici, hızlı ve köklü değişimin simgesi 
olan üniversitemiz aynı dönemde kurulan emsal 
üniversiteler arasında gıpta edilen bilim merkezi 
hüviyetine erişerek adından sıkça söz ettiriyor.10 
yıl içinde ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleş-
tirilen sempozyum, panel, söyleşi, konferans, sosyal 
ve kültürel etkinlikler üniversitemizin daha ileri ve 
yenilikçi bir çizgide hızla ilerlediğini açıkça göste-
riyor.

  Bozok Bülten olarak üniversitemizin 10. kuru-
luş yıl dönümünü kutlar umudun, bilimin, başa-
rının, kalkınmanın anahtarı olan üniversitemizin 
bilim güneşi olarak ülkemizi her daim aydınlatması 
dileklerimizle…

Editörden

Hasan ÇELİK
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ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI
SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A İKTİSAT POLİTİKASI

FAHRİ DOKTORA ÜNVANI TEVCİH EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle 
üniversitemizi onurlandırdı. Bozok Üniversitesi 10. kuruluş yıldönümünü et-
kinlikleri kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Üniversi-
temiz tarafından İktisat Politikası Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür 

Merkezinde gerçekleşen fahri 
doktora tevcih töreni öncesi 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan üniversitemiz 
şeref defterini imzaladı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan fahri doktora un-
van tevcihi töreni üniversite-
mizin kısa tanıtım videosunun 
izlenmesiyle devam etti.
Programın açılış konuşması-

nı Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey yaptı. Rektörümüz 
konuşmasının başında : “Sayın 
Cumhurbaşkanım sözlerime, 
İstanbul’un fethi müjdesi ile 
başlayıp günümüzde de aynı 
hissiyat ve heyecan ile devam 
eden bu toprakları vatan yap-
ma ideali uğruna canını feda 
etmekten çekinmeyen bütün 
şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anarak başlıyorum. Bu-
gün, ülkemizin birliğini koru-

mak ve insanımızın her türlü 
güvenliğini sağlamak üzere 
teröre ve teröristlere karşı mü-
cadele verirken hayatını kay-
beden şehitlerimizin, şehit ai-
lelerinin, devletin ve milletin 
yanında olmak yerine düşünce 
özgürlüğü maskesi arkasına 
saklanıp terör lobilerinin üni-
versitelerdeki maşası olmayı 
tercih edenleri de esefle kını-
yorum.” dedi.
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Üniversitemiz ve Anadolu Üniversitelerinin 
sorunları 

Üniversitemizin akademik 
ve idari kadrosu ile  öğrenci 
sayıları hakkında kısa bilgi-
ler veren Rektörümüz konuş-
masının devamında şunları 
söyledi: “…On yıllık bir üni-
versite için elbette övünüle-
cek bir seviye değildir. Ancak 
arzu edilen gelişmeyi yakala-
yabilmek için bazı iyileştir-
melerin yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Üniversite-
lerin büyümesi ve gelişmesi, 
kendilerinden beklenen ama-
cı gerçekleştirebilmeleri önce-
likle yetişmiş öğretim üyeleri 
ile mümkündür. Üniversite-

miz ve bizimle aynı konum-
da olan Anadolu Üniversite-
lerinin önemli sorunlarının 
başında öğretim üyesi temini 
gelmektedir. Büyük şehirlerde 
ihtiyaç fazlası kadro tahsisle-
rini kısıtlamak gibi bazı ted-
birler bu konuda belli oranda 
fayda sağlayabilir. Ayrıca Bo-
zok Üniversitesinin diğerle-
rinden daha fazla dezavantajı 
bulunmaktadır. Kalkınmışlık 
düzeyi aynı olan hatta Yoz-
gat’tan çok daha ileri seviyede 
kalkınmış illerin Üniversite-
lerinde görev yapan öğretim 
elemanları Bozok Üniversite-

sindekilerden çok daha fazla 
geliştirme ödeneği aldıkları 
gibi, büyük çoğunluğu da 
lojman imkânlarından ya-
rarlanmaktadırlar. Bu durum 
Bozok Üniversitesini tercihte 
olumsuz etki yapmaktadır. 
Gelişmişlik düzeyi Yozgat ile 
aynı olan illerdeki üniversite-
lerde öğretim üyelerine öde-
nen geliştirme ödeneğinin 
Bozok Üniversitesi öğretim 
üyelerine de ödenmesi konu-
sundaki direktiflerinizin öğ-
retim üyesi temininde pozitif 
sonuçlar doğuracağı kanaati 
paylaşılmaktadır.”

Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üni-
versitesi’nin 1970’li yıllardan bu yana Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na bağlı yüksekokullar ve Erciyes Üniversitesi’ne 
bağlı birkaç fakülteyle yıllardır eğitim verdiğini, ancak 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Bo-
zok Üniversitesi’nin 1 Mart 2006 tarihinde kurulduğu-
nu ifade ederek onuncu kuruluş yıldönümünde kendi-
lerinin üniversitemize teşriflerinin anlamlı olduğunu 
sözlerine ekledi. 
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Üniversitemiz ve Anadolu Üniversitelerinin sorunları 

“Kampüs Alanımız Yetersiz”

Devlet üniversitelerinin 
ortalama kampüs alanlarının 
yaklaşık 20 bin dönüm oldu-
ğunu ancak Bozok Üniversi-
tesi’nin sadece 4 bin dönüm 
kampüs alanı bulunduğunu 
bildiren Rektörümüz Kara-
cabey, “Bu alan yerleşim ve 
bina inşa etmek için uygun 
bir alan değildir” ifadelerini 

kullandı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Salih Karacabey konuş-
masında: “Üniversiteler ül-
kelerle birlikte büyüyen ve 
yaşayan eğitim kurumlarıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti ile beraber yaşayacağına, 
yaptığı bilimsel çalışmalar ve 
yetiştirdiği bilim insanları ile 
bu devlete hizmet vereceğine 

inandığımız Üniversitemiz 
şimdiden bu hedefe uygun 
bir yapılanma içerisinde ol-
malıdır. Bu kapsamda Bozok 
Üniversitesi’nin yerleşke ala-
nının Türkiye ortalamasına 
yaklaştırılması hususunda di-
rektifleriniz üniversitemizin 
gelişmesine büyük katkı sağ-
layacaktır.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Sa-
lih Karacabey, konuşmasının 
devamında Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Sorgun’da Veterinerlik 
Fakültesi müjdesi verdiğini 
hatırlattı ve bir kez daha Sayın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu 
hayırlı müjdesi için teşekkür 
ederken, ayrıca Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi tale-
binde bulundu. Rektörümüz 
Karacabey, “Ekonomik savaş-
ların bile siber tabanlı yaşan-

dığı günümüzde, teknolojiyi 
kullanan nesiller değil, tekno-
lojiyi üreten nesiller yetiştir-
meyi görev süremiz boyunca 
ilke edinmiş bulunmaktayız. 
Bu nedenle Bozok Üniversi-
tesi’ne Havacılık ve Uzay Bi-
limleri Fakültesi kurulmasını 
planlanmaktayız. Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi sa-
yesinde Türkiye Cumhuriye-
ti’nin orta ve uzun vade hedef-
lerine destek vermek mensubu 
olmaktan gurur duyduğum 

Bozok Üniversitesi adına beni 
heyecanlandırmaktadır. Ay-
rıca bu fakülte kurulduktan 
sonra Türkiye’nin en güvenli 
şehirlerinden biri olan Yoz-
gat’ta savunma sanayiinin 
faaliyetlerine başlaması ko-
nusundaki destekleriniz Üni-
versitemiz için bilimsel proje-
lerimizde yol gösterici olacağı 
gibi Yozgat halkını mutlu ede-
ceği kanaatimi arz ederim.” 
diye konuştu.
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Tıp Fakültemiz İçin Destek İstendi
Üniversitemiz Tıp Fakül-

tesi öğrencilerinin 8 yıldır 
Hacettepe Üniversitesi ile 
yapılan anlaşma çerçevesin-
de Hacettepe Üniversitesi’n-
de eğitim gördüğüne dikkat 
çeken Rektörümüz, “ Sayın 
Cumhurbaşkanım, Tıp Fa-
kültesi inşaatımızın sözleşme 
bitim süresine sadece  19 gün 
kaldı; ancak müteahhit firma 
bitirmemek adına elinden ge-
leni yapıyor, bu noktada da ta-
limatlarınızı beklemekteyiz” 
dedi. Rektörümüz üniversite-
mizin diğer istek ve taleplerini 
de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
aktardıktan sonra, üniversite-
mizin önümüzdeki yıllardaki 
hedefleri ve eylem planlarını 
arz etti. Cumhurbaşkanı Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Bozok Üniversitesi’ne Vete-
rinerlik Fakültesi sözü ver-
diğini kürsüden hatırlatan 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey, “Cumhurbaşka-
nımıza şükranlarımızı su-
nuyoruz ancak biz fakülte ve 

meslek yüksekokullarımızın 
sayısının ilçe sayımızın karşı-
lığı olan 14’e tamamlanmasını 
arz ediyoruz” dedi.

Rektörümüz konuşma-
sının sonunda “Ülkemizin 
huzur ve refahı için Türkiye 
Cumhuriyeti’nin milli politi-
kalarının üretime dönüşeceği 
her aşamada, Bozok Üniver-
sitesi olarak üstümüze düşen 
tüm görevleri yapmaya hazır 
olduğumuzu bildirir, fahri 
doktora tevcih töreni nede-
niyle Üniversitemize teşrifi-
nizle bize yaşattığınız güven 
ve mutluluk nedeniyle Bozok 
Üniversitesi adına Zatıâlinize 
teşekkür eder, saygılarımı su-
narım.” ifadelerini kullandı. 
Rektörümüzün yaptığı ko-
nuşma öğretim elemanları ve 
öğrenciler tarafından yoğun 
alkış aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey üniversite senato-
muz tarafından alınan: “Üni-
versitemiz İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dekanlığı’nın 

Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a “İktisat 
Politikası” anabilim dalında 
Fahri Doktora unvanı tevcih 
edilmesi bildirilen görüşü de-
ğerlendirmeye alınmıştır.Se-
natomuz tarafından yapılan 
görüşmeler sonucunda; 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanu-
nu’nun 14. maddesi (b) fıkrası 
5. bendi gereğince, Ülkemizin 
ekonomik alanda kalkınma-
sı ve güçlenerek dünyanın en 
önemli ekonomileri arasına 
girmesindeki başarılı hizmet 
ve katkılarından dolayı Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a, “İktisat Poli-
tikası Fahri Doktoru” unva-
nının tevcihine oybirliğiyle 
karar verilmiştir.” karar met-
nini okudu.

Sayın Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan Bozok 
Üniversitesi cübbesini giye-
rek, fahri doktora diplomasını 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey’den aldı.
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Üniversitemize Destek

Üniversitemize Veterinerlik Fakültesi Müjdesi

“Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşuyla İlgili İşlemlerin Sonuçlanmak Üzere”

Konuşmasına, kendisine verilen fah-
ri doktora unvanı dolayısıyla üniversite 
yönetimine teşekkürlerini ileterek baş-
layan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, üniversitenin kurulu-
şunun Başbakanlığı dönemine isabet et-
mesinden dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek üniversitemize destek ola-
cağını sözlerine ekledi.

Yeni kurulan üniversiteleri lüzumsuz 
addedenlere şu anda 13 bini aşkın öğren-
cisinin olduğu böyle bir üniversitenin as-
lında en güzel bir cevap olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, “Yani üniversiteye ge-
len değil üniversitenin gençlerin ayağı-
na gittiği bir süreci başlatması sebebiyle 
bunu çok çok önemsiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Bozok 
Üniversitesinin geldiği yerin 
önemli olduğunu ancak Yoz-
gat için yeterli olmadığını 
belirterek, “Az önce Rektörü-
müzün yakındığı dert, yani 
20 bin dönüm gibi bir arazi 
konusu, bu da yine üniversite-
miz için sorun değildir. Çün-
kü gelişmeye ve genişlemeye 
müsait bir çevre var. Bunla-

rı Adalet Bakanımızın da az 
önce bana ifade ettiği gibi bu 
gelişme burada mümkün de-
diler. Belediye Başkanımız 
da burada, onlar da işin imar 
çalışmalarını süratle yapmak 
ve böylece de bu gelişme, bu 
genişleme rahatlıkla yapılabi-
lir. Yeter ki mesele üniversi-
te olsun, üniversite olduktan 
sonra gerisi teferruattır. Biraz 
önce Sorgunlu kardeşlerimle 

Veterinerlik Fakültesi’nin il-
çemize yakışacağı konusun-
da mutabık kaldık. Bu talebi 
üniversite yönetimimizin de 
dikkatine sunacağımı orada 
söyledim. Az önce sizlerin de 
ifadesinde öyle zannediyorum 
ki burada verdiğimiz söz in-
şallah Üniversite Senatosunda 
da tecelli edecektir, hayırlı ol-
sun diyelim” dedi.

Gerek büyükbaş hayvancılıkta, gerek küçük-
baş hayvancılıkta Yozgat ve ilçesi Sorgun’un 
önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Öyleyse bunu bilimsel 
noktada da iyi bir konuma taşımak için önemli 
adımları atmamız gerekir diye düşünüyorum. 
Diğer yandan Hukuk Fakültesi’nin kuruluşuyla 
ilgili işlemlerin sonuçlanmak üzere olduğunu 
biliyorum, bunu zaten Adalet Bakanımız da ya-
kından takip ediyor. Kuruluşu tamamlanan, an-
cak henüz öğrenci almayan okullarımız var. Sa-
dece fakülte kurmak, yüksekokul açmak elbette 
yetmez. Bunların akademik ve teknolojik olarak 
güçlü bir altyapıyla teçhiz edilmesi de şart. 
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“Rektörüm Gözünü Uzaya Dikmiş Vaziyette”

Göç konusunda Bozok Üniversitesine çok iş düşüyor

 “Bozok Üniversitesi Türkiye’de Saygın Üniversiteler Arasındaki Yerini Alacaktır”

Rektörümüzün Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi talebi üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan “Rektörüm fakülte isteyerek gözünü uzaya dikmiş vaziyette” diyerek Bozok Üniversi-
tesi’nin Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi ülkenin ve milletin geleceğine sahip çıkma konusunda da öncü 
ve örnek bir üniversite olacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Erdoğan konuşmasının de-
vamında “Aynı şekilde bilimsel 
araştırmalara, projelere, ya-
yınlara ve benzeri çalışmalara 
ağırlık verilmesi de gerekiyor. 
Tüm bunları gerçekleştirdiği-
mizde Bozok Üniversitesi sa-
dece bölgesinin değil ülkemi-
zin önde gelen üniversiteleri 
arasına girecektir, bundan hiç 
şüphem yok. Bozok Üniversite-
si Türkiye’de saygın üniversite-
ler arasındaki yerini alacaktır” 
diye konuştu. Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
üniversite yönetmenin bir viz-

yon işi olduğunu belirterek, 
Bozok Üniversitesi’ni Türki-
ye’nin ilk 20, ilk 10 üniversitesi 
arasına sokmak gibi bir hedef 
olmaması durumunda, bulun-
duğu yeri muhafaza etmesinin 
mümkün olmayacağını dile 
getirdi. Bugün Türkiye’de 193 
üniversite bulunduğu kayde-
den Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Bu yola çıkarken 76 üniversi-
teyle çıktık ve 76 üniversiteden 
sonra artış devam ederken bi-
zim asıl hedefimiz şuydu; 76 
üniversiteyle biz kaç vilayet-
te varız? Ülkemizin neredey-

se üçte biri gibi. Fakat benim 
Muş’taki, Hakkâri’deki bir gen-
cim acaba üniversiteye girmek 
isterse nasıl girecek? Ailesinin 
mali imkânları bunun için ye-
terli mi? Gidip gelebilecek mi? 
Bu şartlar var mı? İstanbul’a, 
Ankara’ya nasıl gelip gidecek? 
Orada kalma imkânları falan 
var mı? Bundan 20 yıl öncesini 
düşünün. Bizim üniversite öğ-
rencilik yıllarımızı düşünüyo-
rum, heyhat nerede, mümkün 
değil. Ama şimdi artık Hakkâ-
ri’deki öğrenci benim şehrim-
de üniversitem var diyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 
25 havalimanından şu anda 57 
havalimanına ulaşıldığını belir-
terek, “Buralara bir azimle, bir 
gayretle geldik. Bütün bu adım-
lar atılırken de, dedik ki; 76 tane 
üniversitesi bu ülkeye yetmez. 
Biz 81 ilimizin her birine en az 
birer tane üniversite yapacağız 
dedik ve 193 üniversiteyi 81 vi-
layetimize yaptık. Bu tabii aynı 
zamanda bir inancın işi. Hep 
söylerim; gençler, başarının alt-
yapısında inanmak var, başarı-
nın alt yapısında çalışmak var, 
başarının altyapısında araştır-
mak var, uygulamak var. Ondan 
sonra takip var, takip, takip. An-
cak neticeye böyle ulaşırsınız” 
dedi. 

Yapılan yatırımlarla göçü 
engellemenin gayreti içerisinde 
olacaklarına dikkat çeken Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, Benim 
Yozgatlı kardeşlerime sözüm 
var. Yozgat’ı sürekli göç veren 
bir şehir durumundan kurtarıp 
istihdamıyla, üretimiyle, hayat 
kalitesiyle cazip bir şehir haline 
dönüştüreceğiz. Bu mücadelede 
üniversitemize tabii çok önemli 
görev düşüyor. Rektörümüzden, 
hocalarımızdan ve idari perso-
nelimizden bu doğrultuda çok 
daha fazla gayret ortaya koyma-
larını bekliyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin ve dünyanın 
içinde bulunduğu sıkıntılardan 
çıkış yolları ararken en büyük 
desteği üniversitelerden bekle-
diklerini dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, ancak bazı 
akademisyenlerin ve onları kol-
layan üniversitelerin, akıl almaz 
bir şekilde istismar ettikleri 
kavramlar üzerinden terör ör-
gütlerinin yanında yer almayı 

tercih ettiklerini belirterek bu 
tavrın bilimsellikle, özgürlükle, 
demokrasiyle, hakla, hukukla 
kesinlikle bir ilgisinin bulunma-
dığını vurguladı.

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Ka-
racabey üniversitemiz yerleşke 
alanında 10 bin adet fidandan 
oluşan ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın muh-
terem annesi anısına düzenle-
nen “Tenzile Erdoğan Hatıra 
Ormanı” sertifikasını Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a takdim etti.

Üniversitemiz tarafından 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a tevcih edilen 
fahri doktora töreni Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın üniversitemizi ziyareti 
anısına fidan dikimi ile son bul-
du.
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ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 
Yozgat’a gelen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, üni-
versitemizi ziyaret ederek üniversitenin gelişimi ve du-
rumu hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 
başkanlığında Rektörlük 

Toplantı Salonu’nda gerçekleş-
tirilen Üniversite Gelişim ve 
Değerlendirme Toplantısı’na, 
Yozgat Milletvekilleri Abdulka-
dir Akgül, Dr. Ertuğrul Soysal, 
Av. Yusuf Başer, Vali Abdulka-
dir Yazıcı, Rektörümüz Prof. Dr. 

Salih Karacabey ve üniversite-
mizin birim yöneticileri katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Ka-
racabey’in üniversitemizin son 
durumu hakkında brifing ver-
diği ve yaklaşık iki saat süren 
değerlendirme toplantısında 
üniversitemiz her yönüyle ele 
alındı.

“Bozok Üniversitesi Türkiye’nin Üniversiteleri Arasında Parlayan Bir Yıldızdır”
Üniversite gelişim ve değer-
lendirme toplantısının so-
nunda açıklama yapan Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ: “Bozok 
Üniversitesi Türkiye’nin üni-
versiteleri arasında parlayan 
bir yıldızdır. Yozgat’ın en 
önemli gücüdür. Yozgat’ımı-
zı bilimde kültürde, sanatta, 
sosyal ve ekonomik hayatta 
ileriye taşıyacak motor güç-
tür. AK Parti hükümetleri-
nin Yozgat’a kazandırdığı en 
önemli eser Bozok Üniversite-
si’dir. Bozok Üniversitemizin 
daha da gelişmesi güçlenme-
si ileri bir noktaya taşınması 
için hep beraber birlikte koş-
manın, birlikte çalışmanın, 
birlikte ter dökmenin çok bü-
yük faydalar getireceğine ina-
nıyoruz. Önümüzdeki süreç-
te de bu çalışmaları beraber 
yürüteceğiz. Bundan sonra 
her yıl Bozok Üniversitemizin 
geldiği noktayı değerlendiren 
böylesi toplantılar yapmak 
suretiyle hem yaptıklarımı-

zı ve aldığımız mesafeyi hem 
de eksiklerimizi göreceğiz ve 
bunun değerlendirmesini be-
raber yapacağız.” ifadelerini 
kullandı. Bozdağ, üniversi-
temiz kurulduğunda sadece 
bir profesörün görev yaptı-
ğını, şimdi 35 profesörün ve 
700’ün üzerinde akademik 
personelin bulunduğunu ifa-
de ederek, Cumhuriyetin 
kuruluşunun 100. yılı olan 
2023’e giderken Bozok Üni-
versitesi’nin de Cumhuriyetin 
100. yılına yaraşır, bilimsel 
rekabette en önde altyapı ve 
üstyapıda çok güçlü ve kad-
ro itibari ile de imrenilen bir 
üniversite haline gelebilmesi 
için çalışmaların devam ede-
ceğinin altını çizdi. 
Bozok Üniversitesi öğrenci 
sayısının büyük artışlar gös-
terdiğine dikkat çeken Boz-
dağ, 2006 yılında 4 bin 800 
civarında olan üniversitemiz 
öğrenci sayısının 2015 yerleş-
tirme sonuçlarına göre 14 bin 

100’e ulaştığını yeni kurulan 
fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulları ile de gücüne 
güç kattığını sözlerine ekledi. 
Yozgat’a 2016 yılında 2 bin ki-
şilik yeni bir yükseköğrenim 
öğrenci yurdu yapılacağı bil-
gisini veren Bakan Bozdağ, 
Yozgat’ta yükseköğrenim öğ-
renci yurtlarında barınma 
imkanı bulacak öğrenci sayı-
sının 7 bin 650’ye ulaşacağını 
dile getirdi.

“Bozok 
Üniversitesi

İmrenilen Bir 
Üniversite
Hüviyetine 

Bürünüyor”
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“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitemizi Ziyaret Edecek”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 
Sayın Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önümüzdeki aylarda Bozok 
Üniversitesi’ni ziyaret edeceği-
ni belirterek şunları kaydetti: 
“İnşallah önümüzdeki aylarda 
Sayın Cumhurbaşkanımız daha 
henüz tarihi belli değil ama 
Yozgat’ımıza teşrif edeceklerdir. 
Bozok Üniversitesi Yozgatlılara 
Sayın Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan Beyefendi-
nin bir hediyesidir. Esasında bu 
eser ona aittir. Biz sadece onun 
yaptığı eserle Yozgat’ta öğünü-
yoruz. Ama inşallah bu esere 
biz de ilave hizmetler yapmak 

suretiyle katkımızı artırmak 
için yeni dönemde de gayreti-
mizi çabamızı göstereceğiz.”
Ziyaretlerinden dolayı Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ’a teşek-
kür eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Salih Karacabey, “Adalet Baka-
nımız Bekir Bozdağ ve millet-
vekillerimizin üniversitemizin 
gelişmesinde büyük katkıları 
bulunmaktadır. Kendilerine 
çok teşekkür ediyorum.” dedi
Toplantı sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Salih Karacabey gü-
nün anısına Adalet Bakanı Be-
kir Bozdağ ve Yozgat Milletve-
killerine hediye takdim etti.
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BAKAN BOZDAĞ VE YILMAZ, ÜNİVERSİTEMİZ YENİDOĞAN
ÜNİTESİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’a  gelen Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ ve  Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Üniversitemiz  Tıp Fakültesi  
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’ni hizmete açtı.

2016 Yozgat Kalkınma Çalışta-
yı’na katılan Kalkınma Bakın 

Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, çalıştay sonra-
sı Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesine geçerek 
bünyesinde Doğum Salonu ve 
Pediatri Yoğun Bakım servis-
lerinin bulunduğu Yenidoğan 
Ünitesi’ni hizmete açtı. Bakan 
Yılmaz ve Bakan Bozdağ, Yeni 
doğan Ünitesi’ni gezerek, Üni-
versitemiz Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selda Seçkin, Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mesut 
Sipahi ve görevli doktorlardan 
bilgi aldı. 

Yenidoğan Ünitesi’nin açılışı-

na Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz ve Adalet Bakanı Bekir Boz-
dağ’ın yanı sıra AK Parti Yozgat 
Milletvekilleri Abdulkadir Yazı-
cı, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, 
Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Ka-
racabey katıldı.

Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz ve Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ:

“Açılışını yaptığımız Yenido-
ğan Ünitesi Yozgat’a ve Üniver-
sitemize hayırlı olsun. Doğum 
yapacak aileler burada sağlık 
ve sıhhat bulur.”  temennisin de 
bulundular. 

Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz   hastaneden ayrılışında, 

“İnşallah yakın bir zamanda 
Tıp Fakültemizi de hizmete aç-
maya geliriz.” dileğinde bulun-
du.

Açılış sonrası bir açıklama 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Salih Karacabey “Hastanemiz 
bünyesinde eksikliği hissedilen 
Yenidoğan Ünitesi’ni son derece 
modern bir şekilde dizayn ede-
rek, modern tıbbın bütün im-
kanları ile donatarak  hizmete 
açmanın mutluluğunu  yaşıyo-
ruz. Hastanemiz her geçen gün 
büyüyerek gelişiyor. Tıp Fakül-
temiz ve Morfoloji binamız ta-
mamlan dığında halkımız daha 
iyi sağlık hizmeti alacak.” dedi. 
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KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ: “BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİZİM 
ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZDAN BİRİSİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafın-
dan Yozgat’ta düzenlenen “2016 Yozgat Kalkınma Çalıştayı”na katılan Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey ile bir araya geldi. 

Bakan Yılmaz;  “Bozok Üni-
versitesi’nin çok önemli bir 

değer ve Bozok Üniversitesi ön-
celikli alanımızdan biri olmaya 
devam edecek.” dedi.

İnsan alt yapısına yatırımın 
çok önemli olduğunu ifade eden 
Bakan Yılmaz, “Fiziki serma-
ye ne kadar önemli ise beşeri 
sermaye de bir o kadar önemli. 
Bu açıdan da Bozok Üniversite-
miz Yozgat’ımızın çok önemli 
bir varlığıdır. Biz de Kalkınma 
Bakanlığı olarak sayın millet-
vekillerimizin yakın takibi ile 
üniversitemize yatırımlara ciddi 
bir önem ve öncelik verdik. Üni-
versitemizi her fırsatta ödenek 
ve ek ödeneklerle destekleyerek 
bu noktalara geldik. 2016 yılın-
da Bozok Üniversitemizin yıllık 
yatırım ödeneği cari ve transferi 
saymıyorum. Sadece Bozok Üni-
versitemizin bir yıllık yatırım 
ödeneği 63 milyon Türk Lira-
sı’dır. Bunlar büyük ve önemli 
yatırımlar. Biz hem fiziki hem 
beşeri alt yapıyı geliştiriyoruz.”

“Üniversitemize Yatırımlar 
Konusunda Her Türlü Desteği 
Vermeye Devam Edeceğiz”

“Yozgat’a katkı sağladığımız 
en önemli proje olarak Bozok 
Üniversitesi’ni zikretmek isti-
yorum. Bozok Üniversitesi’nin 
çok ciddi bir yatırım ödeneği söz 
konusudur. Kalkınma Bakanlığı 
olarak her yıl Bozok Üniversite-
si’ne ciddi kaynaklar tahsis edi-
yoruz.” dedi.

Bozok Üniversitesi kampü-

sünü 2013 yılında gördüğünü 
dile getiren Bakan Yılmaz, “Çok 
güzel bir kampüsü var, her ge-
çen yıl gelişerek büyüyor, sizler 
de şahit oluyorsunuz. İnşallah 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi ve Morfoloji binasının 
açılışını hep birlikte gerçekleş-
tiririz. Bozok Üniversitesi’ne sa-
dece araştırma laboratuvarı için 
harcadığımız para 10 milyon 
Türk Lirası’nın üzerinde,  gene-
linde ise 100 milyonlarca lira ya-
tırım yaptık üniversitemize, cari 
harcamalarını da saymıyorum. 
Çok ciddi yatırımlar yaptık.” 
diye konuştu. 

Üniversiteden şimdi bunun 
karşılığını alınması gerektiğini 
vurgulayan Bakan Yılmaz;

“Üniversitemizden şimdi bu-
nun karşılığını almamız lazım. 
Üniversiteler sadece eğitim ve 
araştırma kurumları değil, aynı 
zamanda kalkınma kurumları-
dır. İçinde bulundukları bölge-
nin gelişmesi ve kalkınması için 
katkıda bulunan kurumlardır. 

Çok sayıda nitelikli insanı barın-
dıran öğrencisi ile öğretim üyesi 
ile önemli kurumlardır. Bozok 
Üniversite’mizin Yozgat için 
çok önemli bir değer olduğuna 
inanıyorum. Bozok Üniversitesi 
bizim öncelikli alanlarımızdan 
birisi olmaya devam edecek. 
Üniversitemize yatırımlar konu-
sunda her türlü desteği vermeye 
devam edeceğiz. Milletvekil-
lerimizin geçmişte bize en çok 
getirdiği konu doğrusu Bozok 
Üniversitesi’dir. Bozok Üniver-
sitesi’nin problemlerini çözme 
konusunda kendilerine burada 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bo-
zok Üniversitesi hızlı bir şekilde 
büyüyor. Geleceğe de inşallah 
emin adımlarla yürüyecek. Yoz-
gat’ı ve Bozok Üniversitesi’ni çok 
önemiyoruz. Son derece değerli 
gördüğümüz bir ilimiz. Elimiz-
den gelen tüm imkânlarla hiz-
met etmeye gayret ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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“OSMANLI’YI DOĞRU ANLAMAK” KONFERANSLA ANLATILDI

Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi ve Üniversitemiz Genç Gönüllüler Toplu-
luğu tarafından organize edilen konferansta  “Osmanlı’yı Doğru Anlamak” konusu 
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şim-
şirgil tarafından anlatıldı.

Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür 

Merkezi Çamlık Salonu’nda 
düzenlenen konferansa Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Hikmet Şelli Aybar, Prof. 
Dr. Kadri Özköse, Fakülte 
Dekanları, Daire Müdürleri, 
öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrencimiz katıldı. 

“Osmanlı’yı Doğru Anla-
mak” konulu konferansını ver-
mek üzere kürsüye gelen Prof. 
Dr. Ahmet Şimşirgil, tarihte Os-
manlı Devleti kadar yanlış bili-
nen başka bir devlet olmadığına 
vurgu yaparak şunları söyledi: 
“Bir insanı tanımak için onun 
fiziki özelliklerinin yanı sıra 
edebi, terbiyesi gibi manevi özel-
liklerine de bakmak gerekir. İşte 
devletler de böyledir. Bir devleti 
sadece toprağı, hazinesi ile anla-
yamazsınız. Devletin de manevi 
yönleri vardır. Devleti devlet ya-
pan özellikleri iyi bilmek lazım. 

Bu yönden baktığımızda bi-
zim devletimiz nasıl bir devlet? 
Yakın tarihimiz açısından söylü-
yorum, dünyada, Osmanlı tarihi 
kadar yanlış anlaşılan, Osmanlı 
tarihi kadar iftiraya ve hakarete 
uğramış başka bir devlet yoktur. 
Selçuklular, Gazneliler’de bizim 
tarihimiz, bunlar için böyle bir 
şey söylemek mümkün değil, 
ama iş Osmanlı’ya gelince onun 
kadar yanlış bilinen bir devlet 

yoktur. Lütfen tarihe ideolojik 
bakmayalım. Tarihi bir ilmi di-
siplin içerisinde değerlendire-
lim.” şeklinde konuştu.

Tarih şuurunun, milleti mil-
let yapan bir unsur olduğunu ve 
tarihi çok iyi öğrenmek gerekti-
ğini vurgulayan Prof. Dr. Şim-
şirgil, “Gücün yanında adalet 
yoksa hiçbir mana ifade etmez. 
Osmanlı gücün yanında adaleti 
de sağlıyordu. İşte bizim ceddi-
miz böyle bir devletti. Osmanlı 
ile ilgili bir şey duyduğunuzda 
önüne kocaman bir soru işareti 
getirin.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 
konuşmasının devamında şun-
ları kaydetti: “Bir dizi ile Kanu-
ni’nin, bir film ile Fatih Sultan 
Mehmet’in, bir roman ile Yavuz 
Sultan Selim’in bütün şahsiye-
tini mahvettiler. Kitaplarla, dizi 
ve filmlerle milletin edebiyle 
oynadılar. Romanlarda, diziler-
de, filmlerde şöyle anlatılıyor 
ama gerçek nedir şeklinde sor-
gulayın, araştırın. Reddetmeyin 

ama araştırın. Çünkü artık çok 
fazla kitap yazılıyor. Bir doğruya 
ulaşmak için bin eğri var, dik-
kat edin, sonrasında iyi ki araş-
tırmışım diyeceksiniz. Müessir 
eseriyle tanınır. Yeryüzünde Os-
manlı kadar haksız yere iftiraya 
uğramış bir millet daha yoktur. 
Tarihimizi iyi öğrenmek zorun-
dayız. Bunu yaparken de doğru 
kaynakları bulmalıyız. Tarih ne 
filmlerden ne de romanlardan 
öğrenilmez. Bu sebeple doğruyu 
iyi bilmek önemlidir. İlimin ol-
madığı yerde cehil vardır; cehil 
ise ölümün kendisidir. Bu milleti 
vagon haline getirmeye çalışı-
yorlar. Vagon olmayacağız loko-
motif olacağız. Asla bu milleti 
vagon yapamayacaklar.” 

Konferans sonunda Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir 
Özköse konferansa konuşmacı 
olarak katılan Marmara Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Şimşirgil’e katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi takdim etti.
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ÜNİVERSİTEMİZDE “SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS; YOZGAT 
NE YAPABİLİR?” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Üniversitemiz tarafından düzenle-
nen “Somut Olmayan Kültürel Miras; 
Yozgat Ne Yapabilir?” konulu konfe-
rans UNESCO Türkiye Milli Komitesi 
ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Miras İhtisas Komitesi Başkanı Gazi 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ta-
rafından verildi. 

Üniversitemiz Erdoğan Ak-
dağ Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde yapılan konferansa 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Ka-
racabey, Yozgat Belediye Baş-
kan Yardımcısı Talip Karslıoğlu,  
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ka-
dir Özköse, Fakülte Dekanları, 
Daire Müdürleri, öğretim ele-
manları ve çok sayıda öğrenci-
miz katıldı.
Konferans öncesi bir konuşma 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sa-
lih Karacabey;  “Bugün Bozok 
Üniversitesi ailesi olarak bizim 
için önemli günlerden bir tane-
si. Üniversiteler bilimin, bilimsel 
çalışmaların yapıldığı ve öğre-
nildiği yerdir. Üniversitelerdeki 
kültürel faaliyetler, yapılan bi-
limsel çalışmalar kadar önem-
lidir. Bunun bilincinde olarak 
önümüzdeki günlerde de ülke-
mizin yetiştirdiği önemli bilim 
insanlarını üniversitemize davet 
ederek, onların kıymetli bilgi ve 
fikirlerinden istifade edeceğiz 
ve sizleri onlarla buluşturacağız.  
Bu tür faaliyetler bizler açısın-
dan yeni bilgiler öğrenmek, uf-
kumuzu geliştirip yeni alanlara 
yönelmek açısından çok önemli. 
Bizleri kırmayıp buraya kadar 

geldiği için hocamıza teşekkür 
ediyorum.” dedi.
UNESCO’nun kuruluş amaçla-
rı, üye ülkeleri, UNESCO prestij 
listesi ve programları, UNES-
CO’nun kültürel mirasa bakı-
şı ve Somut Olmayan Kültürel 
Miraslar hakkında bilgiler veren 
Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yozgat’ın 
kültürel birikim ve ritüellerin-
den oluşan kültürel miraslarını 
korumaya yönelik neler yapıl-
ması gerektiğini anlattı. 
Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras’ın korunması için yerel yöne-
timlere, üniversitelere, sivil top-
lum kuruluşlarına, enstitülere, 
uluslararası ilişkilere ve medya-
ya yönelik çok işler düştüğünün 
altını çizen Prof. Dr. Öcal Oğuz, 
fikir ve kanaat birliği çerçeve-
sinde eğitim, aktarım ve katılım 
yolu ile kültürel mirasların ge-
leceğe aktarılmasının oldukça 
önemli olduğunu sözlerine ek-
ledi.
Prof. Dr. Öcal Oğuz âşıklık gele-
neği, semah,  Türk kahvesi, ebru 
sanatı, kâğıt süsleme sanatı, ya-
ren meclisi, oda geleneği, nevruz 
gibi somut olmayan kültürel mi-
rasların Yozgat’ın kültürel ritüel-
leri içinde var olduğunu belirte-

rek   “UNESCO Somut Olmayan 
Kültürel Miraslar listesinde yer 
alan bu kültürel değerler aslın-
da Yozgat’ta yaşanmış folklorik 
ve sanatsal ritüeller. Örneğin 
çiğdem toplama, arabaşı, gelin 
hamamı, şifalı kaplıcalar, Hıdı-
rellez, bayramlaşma, halay, sin-
sin gibi kültürel çeşitliliklerimiz 
ve geleneklerimiz var. Bize ait bu 
değerleri yok etmek, görmezden 
gelmek bizleri değersizleştirir. 
Değerlerimizin değerini lütfen 
bilelim. Kültürel aktarımı da ge-
lecek nesillere en doğru şekilde 
empoze edelim.” dedi.
Prof. Dr. Oğuz, Yozgat’ta bu tip 
Somut Olmayan Kültürel Mi-
rasları yaşatmak adına sürdü-
rülebilir kalkınma ve geleneksel 
tarımın devamlılığına ihtiyaç 
duyulduğunu ifade ederek ke-
sinlikle Yozgat’a bir açık hava 
müzesinin kurulması gerektiği-
ni vurguladı.
Konferansın sonunda soruları 
cevaplandıran UNESCO Türki-
ye Milli Komitesi ve UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Miras 
İhtisas Komitesi Başkanı Prof. 
Dr. M. Öcal Oğuz “Bozok Yazı-
ları” adlı kitabını öğrencilerimi-
ze imzaladı.
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YÖK ÜYESİ PROF. DR. İBRAHİM HATİBOĞLU “YENİ TÜRKİYE’DE
İSLÂMÎ İLİMLER VİZYONU” KONULU KONFERANS VERDİ

Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hati-
boğlu Üniversitemizde  “Yeni Türki-
ye’de İslâmî İlimler Vizyonu” konulu 
konferans verdi. Üniversitemiz Bilal 
Şahin İlahiyat Fakültesi tarafından or-
ganize edilen Akademik Etkinlikler 
kapmasında  “Yeni Türkiye’de İslâmî 
İlimler Vizyonu” konulu konferans dü-
zenlendi. 

Üniversitemiz Erdoğan Ak-
dağ Kongre ve Kültür 

Merkezi Çamlık Salonu’nda dü-
zenlenen konferansa Rektörü-
müz Prof. Dr. Salih Karacabey, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Kadir Özköse,  Prof. Dr. Hik-
met Şelli Aybar, Üniversitemiz 
ikinci dönem Rektörü Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Fakülte Dekanları, 
İlimizde görev yapan bazı daire 
âmirleri, öğretim üyeleri, Ensar 
Vakfı Başkanı Hüseyin Duru-
soy ile birlikte bazı sivil toplum 
örgütlerinin başkanları, Üni-
versitemizin daire başkanları ve 
çalışanları ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. 

Konferansa konuşmacı ola-
rak katılan YÖK Yürütme Kuru-
lu Üyesi, Prof. Dr. İbrahim Ha-
tiboğlu, sözlerine “İnsanı ilim ve 
amelle bütün varlıkların üstüne 
çıkartan Allah’a hamd olsun.” 
diyerek başladı. Konunun öne-
mini vurgularken İslami ilimleri 
tahsil etmenin bir ibadet oldu-
ğunu söyledi.  Hatiboğlu, “Yeni 
Türkiye’de İslami İlimler Vizyo-
nu dendiğinde, dünya menfaat-
lerinin arkada bırakıldığı, dini 
ilimlerin geçmiş kadim ema-
netlerinin tekrar geri alınarak 
özümsenerek yoğrulduğu, bizi 

dönüştürmesine müsaade edil-
diği ve arkasından da üretilerek 
yeni nesillere aktarıldığı bir ya-
pının içerisinde olmak demektir. 
Bu yapıyı sağlamak mümkün 
olduğunda o zaman yeni Türki-
ye’nin geleceğinden bahsedebili-
riz. Bizler hayatımızda bir niyet 
değişikliği yaparak ‘ben bu dini 
ilimleri doğru düzgün tahsil 
edeceğim, önce kendim, sonra 
etrafım, sonra benden yardım 
isteyen insanlara bu ilahiyat viz-
yonunu doğru düzgün aktara-
cağım ve kulluğumu dini tebliğ 
ederek tahakkuk ettireceğim’ 
dediğimiz zaman görev bilinci-
mizin farkında olabiliriz ve işte 
o zaman başarımız için lütfu ila-
hi tecelli eder.” dedi. 

İslâmî ilimleri tahsil etme-
nin sadece bilgi almakla sınırlı 
olmadığını özellikle vurgulayan 
Hatiboğlu, “Bizim dini eğitimin 
temeline oturtturduğumuz dü-
şünce ilim ve amel birlikteliği-
dir. Kişide bulunması istenilen 
şey ilim ve amelin aynı kişide 
birleşmesidir. Bunu kendi üze-
rimizde tahakkuk ettirmemiz 
lazım.” dedi. Prof. Dr. İbrahim 
Hatiboğlu bir de dini ilimlerin 
kendi öz kaynaklarından ve bir 
bütün olarak öğrenilmesinin zo-

runlu olduğunu söyledi. İslâmî 
ilimlerin ayırım yapılmaksızın 
başta öğrenmenin anahtarı olan 
Arapça olmak üzere Kur’an, sün-
net, fıkıh, kelam, tarih, felsefe, 
sosyoloji, psikoloji gibi ilimlerin 
ihmal edilmeden yeterince öğ-
renilmesi gerektiğinin üzerinde 
durdu. “İslami ilimler dediğimiz 
şey bana göre parçalanamaz.” 
diyen Hatipoğlu, “Zahiri ilimleri 
öne çıkartarak batini ilimlerden 
vazgeçersek böyle bir İslam âli-
mi olmaz.  Felsefi ilimleri istisna 
eder sırf Kur’an sünnet vurgusu 
yaparsak böyle bir İslami ilim 
vurgusu olmaz. İslami ilimle-
rin felsefesi de vardır mantığı 
da vardır. Tefekkür boyutu da 
vardır, içtimai boyutu da vardır. 
Bizim işimiz ilimdir. Manevi 
ve dini ilimleri felsefi ilimleri 
birlikte okuyarak derinleşerek 
İslâm tefekkürünü Yozgat’tan 
yeşertelim.” ifadelerini kullandı.

Konferans sonrası Rektörü-
müz Prof. Dr. Salih Karacabey 
ve Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz, 
konferansa konuşmacı olarak 
katılan YÖK Yürütme Kurulu 
Üyesi, Prof. Dr. İbrahim Hati-
boğlu’na günün anısına plaket ve 
çeşitli hediyeler takdim ettiler.
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ORAN 2015 YILI II. OLAĞAN KALKINMA KURULU TOPLANTISI 
REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY BAŞKANLIĞINDA 

TOPLANDI

Toplantının açılış konuşma-
sını Oran Kalkınma Kurulu 

Başkanı ve Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Salih Karaca-
bey yaptı. Bozok Üniversitesi’nin 
kuruluşu ve tarihsel süreci hak-
kında  bilgiler veren Prof. Dr. 
Karacabey, şehirle bütünleşen ve 
Yozgat’ın kalkınmasında önem-
li bir lokomotif görevi üstlenen 
Bozok Üniversitesi’nin eylem 
planları hakkında dinleyicilere 
bilgiler aktardı.

Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri 
Kamil Taşçı “Ajans faaliyetleri”, 
ORAN Program Yönetim Biri-
mi Başkanı Mehmet Okur “2016 
yılı Mali Destek Programlarının 

Çerçevesi”, Kayseri Serbest Böl-
ge Müdürü Necdet İnal “Kayse-
ri Serbest Bölgesi’nin Tanıtımı”, 
Bozok Üniversitesi bünyesinde 
yer alan Bozok Teknopark Genel 
Müdürü Doç. Dr. Orhan Hazer 
“Yozgat’ta Ar-Ge Faaliyetleri –
Bozok Teknopark Örneği”, Sos-
yolog Ercan Dansuk ise Bölgesel 
Eşitsizlikler temalı slayt eşliğin-
de sunumlar yaptı.

TR72 Bölgesi sorunları ve 
çözüm önerileri, tanıtım ve po-
tansiyelinin masaya yatırıldığı 
toplantı, Orta Anadolu Kalkın-
ma Ajansı Kalkınma üyelerinin 
görüş ve önerilerinin dinlenme-
siyle sona erdi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2015 Yılı II. Olağan Kalkınma Kurulu 
Toplantısı, Kalkınma Kurulu Başkanı Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey Baş-
kanlığında Sorgun Büyük Termal Otel’de gerçekleştirildi. TR72 Bölgesi kapsamın-
da Kayseri-Yozgat-Sivas Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kalkınma üyelerinin katıl-
dığı toplantıda bölge sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY; “YOZGAT’IN 
KALKINMASININ LOKOMOTİFİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ’DİR”

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
(ORAN) tarafından gerçekleştirile-
cek olan  Yozgat Kalkınma Vizyonu 
Çalıştayı başladı. Grand Ser Otel’in 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalış-
taya Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı,  
Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım 
Arslan, Oran Kalkınma Kurulu Baş-
kanı ve Bozok Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Salih Karacabey, ORAN Ge-
nel Sekreteri Kamil Taşçı, İlçe Bele-
diye Başkan ve Kaymakamları, Daire 
Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve 
Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ka-
tıldı.

Bölgenin sorunlarının tespiti 
ve çözüm önerilerine, ta-

nıtımına, potansiyeline ve ön-
celiklerine yönelik tavsiyelerde 
bulunmak üzere gerçekleştiri-
len çalıştayda Oran Kalkınma 
Kurulu Başkanı ve Bozok Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Salih 
Karacabey, şehirle bütünleşen ve 
Yozgat’ın kalkınmasında önem-
li bir lokomotif görevi üstlenen 
Bozok Üniversitesi’nin ilin kal-
kınmasındaki rolü hakkında 
dinleyicilere bilgiler aktardı.
“Üniversite İle Kalkınan Bir 

Yozgat”
Bir yerde gelişmeden ve kal-

kınmadan söz edebilmesi için 
insan faktörü ve eğitimin önem-
li olduğuna vurgu yapan Rektö-
rümüz; 

“Bilgiyi üreten insandır. Bil-
giyi üretmek için çalışacak olan 
da iyi yetişmiş insandır. Bir insa-
nın sadece bilgi üretmesi değil. 
Ürettiği bilgiyi ahlaki değerler 

ölçüsünde doğru kullanması da 
önemlidir.  Dolayısıyla insa-
nı hem bilgilendirme yönünde 
hem de bilgisini ahlaki ölçüler 
içerisinde kullanma yönünde ye-
tiştirmek gerekir. Her ikisi için 
de üniversite önemli bir insan 
kaynağıdır.

Dünyanın her yerinde ancak 
bilim insanlarına önem veren 
ülkeler kalkınmıştır. Çünkü 
bilgi ve bilim insanı olmadan 
ilerleme ve kalkınma mümkün 
değildir. Bizler kalkınma yo-
lunda ilerlerken öncelikle bilim 
insanlarına önem vermemiz ge-
rektiğini düşünmek durumun-
dayız. Gerçekten onlarla işbirliği 
yapmak ve birçok noktada onla-
rın fikirlerini almak gereği duy-
mak durumundayız. Üniversite 
bu açıdan bakınca Yozgat için 
önemli kaynaktır.” ifadelerini 
kullandı.
“Bozok Üniversitesi Her Yönüy-
le Yozgat’a Hizmet Üretecek”

Üniversite olarak gerek Yoz-
gat merkezde gerekse de ilçelerde 
çeşitli bilimsel çalışmalar yürü-
tüldüğüne dikkat çeken Rektö-
rümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, 
yakın zamanda ihtiyaç duyulan 
diğer alanlarda yeni açacağımız 
fakültelerle her yönüyle Yozgat’a 
ve Yozgat insanına hizmet ede-
cek bir üniversite haline gelece-
ğini sözlerine ekledi. Rektörü-
müz konuşmasının devamında 
Bozok Üniversitesi’nin bu şehrin 
bir parçası olduğunu ve bu şeh-
re hizmet etmek için turizmine 
özellikle arkeolojik kazılarına 
katkıda bulunmak suretiyle şeh-
rin tarihine, jeotermal kaynak-
larını sağlıkta değerlendirmek 
üzere şehrin sağlık turizmi açı-
sından da gelişmesine önemli 
katkılar sunacaktır. Biz de üni-
versite camiası olarak elimizden 
geleni yapacağız.” şeklinde ko-
nuştu.
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UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİ BAŞARI İLE
TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Sertifika almaya hak kazanan 
45 katılımcı öğrencimize ve-

rilmek üzere Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi No-
hutlu Salonu’nda gerçekleştiri-
len törene Rektörümüz Prof. Dr. 
Salih Karacabey, Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Zümriye 
Demirel, KOSGEB Yozgat İl Mü-
dürü Mustafa Işık ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşma-
sını yapan KOSGEB Yozgat İl 
Müdürü Mustafa Işık KOSGEB 
faaliyetleri ve sağlamış oldukla-
rı destekler konusunda bilgiler 
verdi. Işık konuşmasının deva-
mında: “KOSGEB Yozgat Mü-
dürlüğü olarak uygulanabilir iş 
fikirleri olan siz gençleri bulup, 
sizleri ekonomiye kazandırmak 
için Bozok Üniversitesi işbirli-
ğinde programlar düzenlemek-
teyiz. Bugün alacağınız sertifi-
kalar ile kendi işinizin patronu 
olabilirsiniz. Girişimcilik sertifi-
kası tüm illerimizde geçerli olup 
geçerlilik süresi gibi kısıtlama da 
söz konusu değildir. Girişimcilik 

sertifikaları hepinize hayırlı ve 
uğurlu olsun.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey konuşmasında öğ-
rencilerin hayatlarını gençlik 
dönemlerinde iyi programla-
maları gerektiğine dikkat çe-
kerek hayatın sunduğu yeni 
fırsatların değerlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı. Rektörü-
müz konuşmasının devamında 
“Yaşadığımız hayat yeni fırsat-
lar sunuyor.  Yeni fırsatlar biz 
uyurken, biz düşünmediğimiz, 
çalışmadığımız zaman gelmi-
yor. Onu bizim düşünmemiz, 
bizim kurgulamamız, bizim ça-
lışmamız, bizim hayal etmemiz 

ve hayalimizi gerçekleştirmemiz 
için gayret göstermemiz gere-
kiyor. Üniversiteler diploma ile 
iş bulmak için değil bilgi sahibi 
olmak, iş üretmek, hayata yeni 
değerler katmak için var. Mezun 
olduğunuzda iş bekleyen değil iş 
üreten, iş kuran, iş yapan istih-
dam edilen değil istihdam yara-
tan kişi olmak durumundayız.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Üni-
versitemizde KOSGEB Uygu-
lamalı Girişimcilik Eğitimi’ni 
veren öğretim üyelerine ve bu 
kapsamında verilen dersleri ba-
şarı ile tamamlamış olan 45 öğ-
renciye sertifikaları takdim edil-
di.

Programın sonunda Rektö-
rümüz Prof. Dr. Salih Karaca-
bey, KOSGEB Yozgat İl Müdürü 
Mustafa Işık ve Girişimcilik eği-
tim programını koordine eden 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
öğretim üyeleri Doç. Dr. Mah-
mut Akın ve Yrd. Doç. Dr. Meh-
met Kara’ya katkılarından dola-
yı plaket takdim etti.

Üniversitemizde
KOSGEB destekli verilen
“Uygulamalı Girişimci-
lik” eğitim programını 
başarı ile tamamlayan 

öğrencilerimizin katılım 
sertifikaları düzenlenen 

törenle verildi.
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY ULUSAL VE
YEREL BASINA YILSONU DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat’ta görev yapan ulusal ve 
yerel basın mensupları ile bir araya geldi. Üniversitemiz Konukevi ve Sosyal Tesisle-
ri’nde gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısına Rektörümüze, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, Prof. Dr. Kadir Özköse ve Genel Sekreter Veki-
limiz Yrd. Doç. Dr. Güsamettin  Erdoğan eşlik etti. 

Kahvaltı sonrası gerçekleşti-
rilen toplantıda, basın men-

suplarına üniversitemizdeki son 
gelişmeler hakkında bilgiler ak-
taran Rektörümüz, Bozok Üni-
versitesi’ni öncelikle Türkiye’de-
ki üniversiteler sonra da dünya 
üniversiteleri arasında yarışacak 
konuma getirmek için önemli 
adımlar attıklarının altını çize-
rek; “Bu hedefimiz için gerekli 
alt yapı ve sosyal donatıları ha-
zırlamak için çalışıyoruz.” dedi.

“İş Bulmak İçin Değil İş Üret-
mek İçin”

Bozok Üniversitesi’nin genç 
ve dinamik bir üniversite oldu-
ğunu belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Salih Karacabey, Bozok Üni-
versitesi’nin idari ve akademik 
yapısal anlamda büyüme yolun-
da bir üniversite olduğunu aynı 
zamanda üniversitelerin iş bul-
mak için değil iş üretmek amaçlı 
okunması gerektiğini ve üniver-
sitelerin dünyada paydaşları ile 
yarışabilecek insan eğitilmesi 
gerektiğini belirtti.

Üniversitelerin şehir ile bir-
likte büyüdüğünü ve bulunduğu 
şehirlere önemli kazanımlar sağ-
ladığını belirten Rektörümüz, 
Yozgat’ın bilimsel sosyo-kültürel 
ve ekonomik imkânları açısın-
dan üniversite ile birlikte gelişe-
rek büyüyeceğini belirterek üni-
versitelerin bulunduğu şehirle 
özdeşleşmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

“Daha Modern ve Estetik 
Kampüs Hayatı”

Daha modern, daha estetik 
ve imrenilecek bir kampüs ha-
yatı için hizmet ürettiklerini be-
lirten Rektörümüz üniversitenin 
sosyal altyapısını artacak olan 
öğrenci sayısını dikkate alarak 
planladıklarını sözlerine ekledi. 
Mevcutta 9 fakülte ile hizmet 
verdiklerine değinen Rektörü-
müz önümüzdeki yıllarda fakül-
te sayısını 15’e çıkarmayı hedef-
lediklerini kaydetti. Rektörümüz 
Yozgat Meslek Yüksekokulu’nu 
Teknik Bilimler ve Sosyal Bilim-
ler olarak ikiye ayırdıklarını be-

lirterek ileriki dönemde Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu 
yeni bina inşa ederek müstakil-
leştirileceği bilgisini verdi.

İlçe Meslek Yüksekokulları-
nın gelişimi hakkında da bilgiler 
veren Rektörümüz Akdağma-
deni Sağlık Yüksekokulu’nun 
da hoca kadrosunun tamam-
lanmasıyla birlikte öğrencile-
rimizin hizmetine açılacağını, 
Şefaatli MYO’nun kararının ise 
YÖK’ten çıkarak önümüzde-
ki yıl öğrenci alımının gerçek-
leştirileceğini sözlerine ekledi. 
Akdağmadeni MYO ve Yerköy 
Adalet MYO’nun yetersiz kalan 
hizmet binalarının yenilenerek 
yeni bölümler açılması ve öğren-
ci sayısının da artırılması odaklı 
çalışmalarının olacağına dikkat 
çeken Rektörümüz Çayıralan ve 
Yenifakılı ilçelerine MYO açıl-
ması yönünde YÖK’e teklif veril-
diğini gerekli şartlar oluşturul-
duğunda bu ilçelerde de öğrenci 
alımına başlanacağını belirtti.
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Sorgun’a üniversite bünyesin-
de Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Bölümü Sarıkaya ilçesine de 
4 yıllık Fizyoterapi Yüksekokulu 
kazandırmak istediklerini ve bu 
konuda eylem planları yürüt-
tüklerini vurguladı. 

“Tıp Fakültesi Öğrencileri-
mizi Yozgat’ta Ağırlayacağız”

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin 2016 - 2017 eğitim 
- öğretim yılı içerisinde Yozgat’a 
getirmek istediklerini ve Tıp Fa-
kültesi binası tamamlanıncaya 
kadar Sağlık Yüksekokulu’nda 
eğitim ve öğretime başlayacak-
larının altını çizen Rektörümüz, 
“Temel Tıp Bilimleri hocaları 
tamamlanıp gerekli laboratuvar 
ihtiyaçlarının karşılanması ile 
birlikte seneye Eylül ayında Tıp 
Fakültesi öğrencilerini Yozgat’ta 
ağırlamayı planlıyoruz. Yoz-
gat’ta tedavi amaçlı çevre illere 
giden hastalara gönlümüz razı 
gelmiyor. Bu sebeple de en kısa 
sürede yeni hizmet binamızda 
Yozgat halkına daha iyi olanak-
lar sunmayı istiyoruz.” dedi.

“Akademisyen Sayımız Öğ-
renci Sayımızı Arttırır”

Göreve başladığı dönemde 
üniversite bünyesinde 27 pro-
fesör, 35 doçent, 184 yardımcı 
doçent kadrosu bulunduğu bil-
gisini vererek yeni çıkılan ilanlar 
sonrası 40 profesör, 45 doçent 
ve 200’e yakın yardımcı doçent 
ile akademik kadromuzun güç-
lendirildiğini sözlerine ekledi. 
Üniversitemiz bünyesinde açıla-
cak yeni fakülte ve bölümlerle bu 
sayının hızla artış göstereceğini 
dile getiren Rektörümüz, önü-
müzdeki yıl Yüksek Öğretim 
Kurumu’ndan 300 adet akade-
mik kadro talep ettiklerini bu 
atamalar sonucunda akademik 
kadro sayısının bine ulaşmasını 

hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Öğretim üyesi kadrolarının 

tamamlanması için hassasiyet 
gösterdiklerini belirten Rektö-
rümüz akademik personel sayı-
nın artması noktasında fakülte, 
bölüm ve öğrenci sayılarının da 
paralel olarak artacağına dikkat 
çekti. Şehrin sosyal kültürel ve 
ekonomik imkânlarının aka-
demisyenlerin üniversitemize 
kazandırılmasında önemli bir 
etken olduğunun altını çizen 
Rektörümüz bu konuda basın 
mensuplarına önemli görevler 
düştüğünü dile getirdi.

Akademisyen kadromuzun 
Bozok Üniversitesi bünyesinde 
olması dahilinde köklü üniver-
sitelerle rekabet edebileceklerini 
belirten Rektörümüz “Ankara’ya 
yakınlığımız avantaj olarak gö-
rülmesi nedeniyle Ankara’dan 
hoca gelsin dersini versin ve git-
sin deniyor. Lakin kadrosu bizim 
bünyemizde olmayan akademis-
yenlerin bilimsel araştırmaları 
ve çalışmaları da bizim bünye-
mizde görünmüyor. Diyarbakır 
- Ankara, Van - Ankara ulaşım 
süresi 45 dakika iken yanı başı-
mızda bulunan Yozgat - Anka-
ra arası 3 saati buluyor. Bu bile 
akademisyenleri üniversitemize 
kazandırma noktasında sorun 
teşkil edebiliyor.” dedi.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi’nin öğrenciler tarafından 
anlam karmaşası oluşturduğuna 

dikkat çeken Rektörümüz bu fa-
kültemizin adını yeniden Ziraat 
Fakültesi olarak değiştirileceği 
bilgisini verdi. Ayrıca Veteriner 
Fakültesi açmak gibi hedefleri-
nin olduğunu ifade eden Rek-
törümüz Ziraat Fakültesi, Vete-
rinerlik Fakültesi ve Hayvansal 
Üretim Yüksekokulu entegras-
yonu ile birlikte tarım ve hay-
vancılık anlamında Yozgat’a 
önemli bir katma değer sağlaya-
caklarını dile getirdi.

Rektörümüz son olarak, önü-
müzdeki eğitim - öğretim dö-
neminde Yozgat ve ilçelerinde 

lise öğrenimi gören üçüncü ve 
son sınıf öğrencilerine yönelik 
meslek edinimi ve üniversite ter-
cihlerine ilişkin bilgi verilmesi, 
eğitim ve kariyer planlamasında 
dikkat edilmesi gereken husus-
ları, üniversitemizde yer alan 
bölümlerin tanıtımının, üniver-
sitemizin eğitim ve öğretim im-
kânlarının anlatılmasına yöne-
lik eğitim ve kariyer seminerleri 
düzenleneceğini belirtti.

Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Hikmet Şelli Aybar bilimsel 
faaliyetler Prof. Dr. Kadir Öz-
köse ise üniversite bünyesinde 
yürütülen sosyal ve kültürel fa-
aliyetler hakkında kısa bilgiler 
verdi. Rektörümüz Prof. Dr. Sa-
lih Karacabey’in basın mensup-
larının sorularını cevaplamasıy-
la toplantı sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ ENERGY STORAGE EXPO VE ELEKTRİKLİ
ARAÇ FUARI’NA KATILDI

Üniversitemiz 3M Elektro Alternatif Araç Topluluğu öğrencileri “Şehr-i Şehit 
Elektrikli Araç” projesi ile Ankara’da düzenlenen Energy Storage Expo ve Elektrikli 
Araç Fuarı’na katıldı.

21-23 Ocak 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilen fuara Maki-

ne Mühendisliği bölümü 3. sı-
nıf öğrencileri Celal Eray Bayar, 
Eray Ayyıldız, Burak Özdemir 
ve Özgür Can Elbey katıldı. Bi-
lim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Berat Albayrak’ın iştirakleriy-
le açılışının yapıldığı fuara enerji 
sektöründen yaklaşık 80 firma 
katıldı.

Fuarın katılımcı tek üniversi-
tesi olarak 3M Elektro Topluluğu 
tarafından temsil edilen Üniver-
sitemiz standı fuarın en çok ilgi 
gören stantlarından biri oldu. 
Fuara ilişkin açıklamalarda bu-
lunan 3M Elektro Topluluğu 
Başkanı Celal Eray Bayar, “Ener-
gy Storage Expo ve Elektrikli 
Araç Fuarı, enerji sektöründe 
yapılan çalışma ve projeleri ta-

nıtmak amacıyla yurt içinden ve 
yurtdışından geniş katılımı olan 
sayılı fuarlardan biridir. Her yıl 
düzenlenen bu fuara tarihinde 
katılan ilk üniversiteyiz.” dedi.

Bayar sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Fuarda Eco Marathon 
yarışlarına özel tasarladığımız 
elektrikli araç teknolojisini geliş-
tirmek amacıyla tasarladığımız 
aracımızı tanıttık. Aracımızı fu-
ara götürmememize rağmen çok 
yoğun ilgi görüp takdirle karşı-
landı. Yurtiçinden olduğu kadar 
özellikle Almanya, Hollanda, 
Rusya, Kazakistan, Japonya, 
Çin, Kore’den katılımcı firmalar 
da çalışmalarımıza ilgi gösterdi. 
Projede işbirliği yapmak isteyen 
9 firma ile anlaşma sağlandı. 
Yanı sıra standımızı ziyaret eden 
Elazığ Üniversitesi Mekatronik 

Mühendisliği öğrencileri ile ku-
lüp olarak birbirimize destek 
vermek için Kardeş Üniversite 
Sözleşmesi imzaladık.

Elektrikli Araç projemizi 
önümüzdeki hafta itibari ile ha-
yata geçiriyoruz. Aracımızı 120 
günlük bir çalışma sonrasında 
büyük bir ihtimalle Üniversite-
miz Bahar Şenlikleri’nde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Salih Karacabey 
tarafından halka sunumu yapı-
lacaktır.

Bizi bu fuara hazırlayan ve 
projemizde desteklerini esirge-
meyen Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Salih Karacabey, Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. Kadir 
Özköse, değerli hocalarım Yrd. 
Doç. Mustafa Yaz ve Araş. Gör. 
Osman Özenç’e  teşekkür ede-
riz.”
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GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN CEP TELEFONU ŞARJ İSTASYONU
Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’nda kurulan yenilenebilir enerji ünitesi sayesin-
de öğrenciler cep telefonlarını güneş enerjisi ile şarj ediyor. Üniversitemiz Meslek 
Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü öğretim elemanları ve 
öğrencileri,  yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlamak 
ve farkındalık oluşturmak amacıyla güneş enerjisinden yararlanılarak cep telefonu 
şarj istasyonu projesini hayata geçirdi. 

Cep telefonu ve USB ile şarj 
olan tüm elektronik aletleri 

güneş enerjisi ile şarj etmeye im-
kân sağlayan “Şarj İstasyonu” ile 
dışarıdan hiçbir elektrik bağlan-
tısı olmadan telefonlar kolaylıkla 
şarj edilebilecek. Meslek Yükse-
kokulu bahçesine kurulan şarj 
istasyonu ile aynı anda birden 
fazla telefonun ve USB bağlantılı 
elektrikli eşyaların şarj olma-
sını sağlanıyor.  Şarj istasyonu, 
güneşli zamanlarda üzerindeki 
bataryaya biriktirdiği elektrik 
enerjisi ile elektrik kesintilerinde 
de, cep telefonlarının ve USB ile 
çalışan cihazların şarj edilmesi-
ni sağlayamaya devam edecek. 

Üniversitemiz Meslek Yük-
sekokulu İklimlendirme ve So-
ğutma Teknolojisi  Bölümü  Öğr. 

Gör. Ferdi Gevrek yenilenebilir 
enerji kaynaklarının özendiril-
mesi ve farkındalık oluşturul-
ması amacıyla güneş paneli sa-
yesinde cep telefonları ve USB ile 
şarj olan tüm cihazların şarjını 
yapmak için böyle bir şarj istas-
yonu kurduklarını söyledi.  Ye-
nilenebilir enerjinin öneminin 
her geçen gün arttığını belirten 
Öğr. Gör. Gevrek “Biz de öğren-
ci arkadaşlarımızla, hem öğren-
cilerimizde hem de çevremizde 
bu farkındalığı oluşturmak ve 
bilinçlendirmek amacıyla bu 
projeyi gerçekleştirdik.   Projede 
kullandığımız sistem 60 watlık 
bir güneş paneli, bir akü, bir şarj 
regülatörü, çoklu cep telefonu 
şarj aleti ve USB çıkışları mev-
cut.” dedi. 

Cep telefonları ve USB ile 
şarj olan tüm cihazların, şarj 
istasyonunda güneş var olduğu 
müddetçe şarj olabileceğini ifa-
de eden Öğr. Gör. Ferdi Gevrek 
“Öğrenci arkadaşlarımız dışarı-
da sohbet edip çaylarını yudum-
larken aynı zamanda cep tele-
fonlarının şarjını yapabilirler. 
Okul içerisinde priz aramaya, 
cep telefonunu şarj etme derdine 
son. Bir cep telefonu 45 dakika 
ile 1 saat arasında şarj oluyor. 
Elektrik kesintililerinde cep te-
lefonu şarj problemi yaşanabilir. 
500 TL’ye mal olan bu sistemle 
elektrik kesintisi anında yine 
şarj edebilir ve iletişim sağlaya-
biliriz.” diye konuştu.
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ÜNİVERSİTEMİZ ANTALYA YOZGAT
TANITIM GÜNLERİ’NE KATILDI

Üniversitemiz 
Antalya’da ilk defa 

düzenlenen “Antalya 
Yozgat Tanıtım 

Günleri”ne katıldı.
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9-13 Aralık 2015 tarihleri 
arasında Antalya Cam Pi-

ramit Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen fuarın resmi 
açılış törenine Antalya Valisi 
Muammer Türker, Yozgat Va-
lisi Abdulkadir Yazıcı, Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel, Yozgat Beledi-
ye Başkanı Dr. Kazım Arslan, 
Yozgat Vali Yardımcısı Gök-
han İkitemur, Yozgat İlçeleri 
Kaymakam ve Belediye Baş-
kanları,  Üniversitemiz Genel 
Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. 
Güsamettin Erdoğan, Yozgat 
Kurum Amirleri, Siyasi Par-
ti ve Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcileri, Yozgatlı Dernek 
ve Federasyon Başkanları, işa-
damları, Antalya’da yaşayan 
Yozgatlı hemşehrilerimiz, di-
ğer davetliler, yerel ve ulusal 
basın temsilcileri katıldı.

Yozgatlı hemşehrilerimiz ve 
Antalyalıların yoğun ilgi gös-
terdiği Üniversitemiz tanıtım 
standında Meslek Yükseko-

kulumuz El Sanatları Bölümü 
öğrencilerinin hazırladığı çini 
tabak, deri çanta, kitre bebek, 
keçe yapımı otağı, minyatür 
tablolar, keçe tablolar, ebru 
tabloları sergilenerek Öğr. Gör. 
Emel Çenet ve Öğr. Gör. İsmail 
Kılıç tarafından eserler hak-
kında ziyaretçilere bilgi verildi. 
Ayrıca Üniversitemizin tanı-
tım materyalleri ziyaretçilere 
dağıtılarak Üniversitemiz hak-
kında tanıtım temsilcilerimiz 
tarafından bilgi verilerek Üni-
versitemize ilişkin yöneltilen 
soruları cevaplandırdı.

Tanıtım standımızı ziyaret 
eden katılımcılar Bozok Üni-
versitesi’ni Antalya Yozgat Ta-
nıtım Günleri’nde görmenin 
memnuniyetini dile getirerek 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Aşık Yusuf Özcan ve Yase-
min Doğru’nun sunuculuğu-
nu üstlendiği Antalya Yozgat 
Tanıtım Günleri’nde Sürme-
li Halk Oyunları Topluluğu, 
Yozgat Halk Oyunları Grubu 

folklor gösterileri yaptı. Yozgat 
Belediyesi Mehteran Takımı ise 
Mehteran marşları çaldı.

Fuarda yer alan Yozgat il-
çeleri standlarını ziyaret eden 
Yozgat Valisi Abdulkadir Ya-
zıcı ve Yozgat Belediye Başkanı 
Dr. Kazım Arslan Üniversite-
miz tanıtım standında Üniver-
sitemiz Genel Sekreter Vekili 
Yrd. Doç Dr. Güsamettin Er-
doğan ile sohbet etti.

Meslek Yüksekokulu öğren-
cilerimizin çalışmalarını ince-
ledi. Günün anısına Üniversite 
tanıtım ekibimizle hatıra fo-
toğrafı çektiren Vali Yazıcı’ya 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan tara-
fından ebru çalışması hediye 
edildi.

Program dahilinde Yozgatlı 
sanatçılar Bayram Bilge Tokel, 
Mehmet Özbek, Hasan Kapla-
ni, Murat Balaban, Songül Yıl-
maz, Efkan Zeki, Durmuş Göç, 
Aşık Kazanoğlu, Aşık Ayten 
Gülçınar, Murat Balaban kon-
ser verdi.



28

Antalya Yozgat Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 
Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın baş-
kanlığında “Yozgat Kalkınma Fikirleri Çalıştayı” düzenlendi.

“YOZGAT KALKINMA FİKİRLERİ ÇALIŞTAYI”

Çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Mustafa Bö-

yükata,  Yozgat’a ilişkin benzer 
çalışmaların daha önce birçok 
kez yapıldığını belirterek, “Bu 
tür faaliyetlerin sonuçları hemen 
belli olmuyor ama yansımalarını 
hemen görüyoruz. 15 - 20 sene 
içerisinde sonuçlarını göreceğiz. 
Biraz gayretle bu süreyi daha 
erkene çekme imkânımız var, 
bizim gayretlerimiz bunun için. 
Her hâlükârda bir başlangıç la-
zım, birlikte konuşmak, birlikte 
düşünmek, belki zıt fikirlere sa-
hip olmak ama bunların nitelikli 
tartışabilir ortamların oluştu-
rulması gerekiyor. Bu toplantılar 
buna zemin sunmaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski-
den üniversitelerimiz yoktu ama 
bugün her ilde bir üniversite var 
ve bu üniversitelerin de yüklen-
meleri gereken ciddi misyonları 

var. Başta hemşehricilik duygu-
suyla zorlaması gereken kişiler 
bizleriz. Sivil toplum kuruluşları, 
işadamları, o yörenin inisiyatif 
sahibi kişiler üniversiteleri zorla-
yarak sorumluluklarını hatırlat-
malıdır. Bunu yaparken de ora-
ya gerekli olan katkıyı, desteği, 
gönüllerinden bir pay vermeleri 
lazım. Yeni Türkiye vizyonun al-
tını doldurmak için hedefler koy-
mak gerekiyor, yeni YÖK ismi al-
tında konan hedeflerin şehirlere 
yansıması gerekiyor. Bu misyon 
çerçevesinde üniversitelerden şe-
hirlerine katkı sağlamaları bekle-
niyor. Aynı şekilde kamu kurum-
ları üniversitelerle işbirliği içinde 
olmalı.

İçinde yaşadığımız bilgi top-
lumunun gerektirdiği nitelikli 
insan gücünün, kalifiye fikirlerin 
topluma yansıması için, evrensel 
fikirlerin taşınması için üniversi-
telerin köprü olması gerekir. Yoz-

gat bu noktada çok iç açıcı, arzu 
edilen seviyede değil. Yozgat çok 
geç açılan üniversitelerden birisi 
olmakla beraber, kalifiye insan-
ları uzun soluklu orada tutmak 
mümkün olmuyor. O sebeple 
üniversitemizin Yozgat ile ilgili 
işler yapması zaman alıyor. Bu 
sebeple çok gayretle yol almak 
gerekiyor, Antalya’da üç gayret-
le alınan iş Yozgat’ta beş gayret-
te yapılıyorsa bunu pes etmeden 
yapmak gerekiyor. Biraz gecike-
bilir ama yapmak gerekiyor.

İnşallah bu toplantı da nitelik-
li görüşmelere zemin oluşturur, 
hem akademyanın hem iş dünya-
sının hem sivil toplum kuruluş-
larının bir arada tartışabileceği 
zeminler sağlamış olur. Bu güzel 
duygularla hepinizi burada gör-
mekten mutluluk duyduğumu 
belirtmek ister, en samimi şük-
ran ve saygılarımı arz ederim.”
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Antalya Yozgatlılar Derne-
ği Başkanı Ali Barış Yıldırım 
ise “Değerli Yozgat sevdalıları, 
Antalya’da ilk kez düzenlenen 
Antalya Yozgat Tanıtım Gün-
leri kapsamında düzenlenen 
“Yozgat Kalkınma Fikirleri 
Çalıştayı’na hepiniz hoşgeldi-
niz, şeref verdiniz, onur ver-
diniz. Biz Antalya’da Yozgatlı 
olarak yaklaşık 30 bin kişiyiz. 
İçinde yaşadığımız ülkenin tu-
rizm başkenti Antalya’nın yapı 
taşlarından etkin, önemli bile-
şenlerinden birisiyiz.  Bu dün-
ya markası şehrin yönetimin-
de, ekonomisinde, siyasetinde, 
kültüründe, sosyal hayatında 
çok önemli bir yerimiz var. 
Çoğunlukla Yozgatlılar olarak 
mutlu ve huzurluyuz, ancak, 
bedenimiz burada mutlu olsa 
da yüreğimiz hep Yozgat’ta 
atıyor.  Burada Yozgat ortak 
paydasında Yozgat ile birlikte 
yaşıyoruz.  Yozgat’ın sorun-
larıyla üzülüyor sevinçleriyle 
coşuyoruz. Sorunları sorun-
larımız olarak devam ediyor. 
Bir taraftan Türkiye’nin en çok 
göç alan şehrinde yaşarken, 
diğer taraftan Türkiye’nin en 
çok göç veren şehrinde olmak 
içimiz acıtıyor. Bütün koşul-
larına rağmen sılaya özlem 
içindeyiz. Bu durum bize An-
talya’da tanıtım günleri fikri-
ni verdi. Sıla ile bütünleşmek, 
ekonomik sosyal sorunlarına 
değinmek potansiyeline katkı-
da bulunmak dikkat çekmek, 
yüreği Yozgat için atanları bir 
araya getirmek, farkındalıkları 
arttırmak, Yozgat’ı Antalya’ya 
tanıtmak istedik.” dedi.

Dernek Başkanı Yıldırım, 
“Yozgat Kalkınma Fikirleri 
Çalıştayı ile değerli fikirlerin 

ortaya çıkmasında, var olan 
fikirlerin geliştirilmesinde 
önemli bir aşama daha kayde-
dilmesini diliyorum. Bu konu-
da bizlere öncülük eden duyar-
lı, girişimci aydınımız Prof. Dr. 
Mustafa Böyükata’ya hepinizin 
önünde teşekkür eder, hepini-
ze saygılar sunarım.” diyerek 
sözlerini sona erdirdi.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Yozgat Birlik Tarım 
ve Hayvancılık A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mümin Gün-
ler, “Yozgat’ta Modern Hay-
vancılığın Dünü, Bugünü ve 
Yarını”, Yozgat Platformu Baş-
kanı ve İstanbul Ticaret Odası 
Meclis Üyesi Kazım Ekinci, 
“STK’ların Yozgat Ekonomi-
sine, Kültürüne ve Birlikteli-
ğine Katkıları Nasıl Olmalı?”, 
Üniversitemiz öğretim üyesi 
ve Bozok Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Or-
han Hazer, “Yozgat’ın Kalkın-
masında Bozok Teknopark ve 
Uranyum’un Önemi”, Üniver-
sitemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Hasan Börekçi, “Kalkınma 
Argümanı Olarak: İnovatif 
Tasarımlar ve Patent Süreci”, 
konularında sunum eşliğinde 
bilgiler verdi.

Çalıştayın serbest kürsü 
bölümünde Akdeniz Üniver-
sitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Cengiz Sayın ve Prof. Dr. İhsan 
Bulut “Yozgat’ı Nerede Gör-
mek İstiyoruz? konu başlığın-
da moderatörlük yaparak ko-
nuya ilişkin görüş ve fikirleri 
aktardılar. 

Programın sonunda çalışta-
yın hazırlanmasında emeği ge-
çen konuşmacı ve katılımcılara 
teşekkür belgesi takdim edildi.
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY
BURSA YÜKSEKÖĞRETİM FUARI’NA KATILDI
Üniversitemiz Educaturk Yükseköğretim Günleri kapsamında Bursa’da düzenlenen 
eğitim fuarına katıldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik 
düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

26-27 Kasım 2015 tarihlerinde Bursa Meri-
nos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen fuarın açılışını Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanvekili Abdulkadir Karlık, 
Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı Orhan 
Karaca ve Boyut Fuarcılık temsilcileri yaptı.

37 üniversitenin tanıtım standlarının yer 
aldığı fuarı, 115 liseden 8 bine yakın öğrenci 
ziyaret etti. Üniversitemiz tanıtım temsilcileri 
tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğ-
retmenlere üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve 
meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve 
fiziki imkânlar hakkında bilgi verilerek üniver-
sitemizin tanıtım materyalleri dağıtıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey’in de 
iştirak ettiği eğitim fuarında Bursa Teknik Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Çopur, Bursa Yozgatlılar Dernekleri Federasyo-
nu Başkanı Serhat Baran ve dernek üyeleri, Av. 
Mihriban Ünal ve Bursa’da yaşayan Yozgatlı 
hemşerilerimiz standımızı ziyaret ederek çalış-
malarımızda başarılar diledi.
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ÜNİVERSİTEMİZ MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP’İ AĞIRLADI

Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yükseko-
kulu tarafından “Gençlik Spor ve Zinde Yaşam” 

konulu konferans düzenlendi. Üniversitemiz Kongre 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve  Dünya - Av-
rupa Şampiyonu Yozgatlı milli güreşçimiz Rıza Ka-
yaalp’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Kaya-
alp başarı sırlarını öğrencilerimizle paylaştı.

Küçük yaşlarda  güreşçi olmayı isteyen Kayaalp, 
daha o yaşlarda Nasuh Akar ve Celal Atik gibi adı-
nı tarihe yazdırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. 
Güreşi sevmesinde ailesinin önemli bir desteği oldu-
ğunu belirten Kayaalp, Anadolu’nun bir çok ücra kö-
şelerinde geleceğimizi altın madalyalarla süsleyecek 
bir çok cevherin var olduğunun altını çizdi. 

ÜNİVERSİTEMİZ
FUTBOL TAKIMI 3. OLDU

Bartın Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniver-
sitesi, Sinop Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve 

Bozok Üniversitesi’nin katılımı ile gerçekleştirilen 
turnuvanın şampiyonluk maçında Bartın Üniversi-
tesi Düzce Üniversitesini  2-1 yenerek şampiyonluğa 
ulaşırken, Düzce Üniversitesi ikinci, Üniversitemiz 
futbol takımı da Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni 
3-2’lik skorla mağlup ederek üçüncülük başarısı elde 
etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey elde edilen 
başarıdan dolayı okulumuz futbol takımı yönetici-
lerini ve sporcularını tebrik ederek; “Bu sene 3.’lük 
kupasını aldık. Seneye sizden şampiyonluk kupasını 
istiyorum. Bizler sizlerin başarılı olması için elimiz-
den gelen bütün desteği vermeye hazırız. Üniversite 
olarak sadece futbol, basketbol, hentbol, değil okçu-
luk ve ata sporumuz güreş takımlarının da kurulma-
sını arzu ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Üniversite Sporları Fede-
rasyonu tarafından Düzce Üniver-
sitesi ev sahipliğinde düzenlenen 
Üniversiteler 2. Lig Futbol Müsa-

bakaları sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan 
anma programının açılış konuşmasını Rektörü-

müz Prof. Dr. Salih Karacabey yaptı.   Mevlânâlar, 
Yunuslar, Ahmet Yeseviler’in  kültürümüzde bizim 
için vazgeçilmez değerler olduğunu belirten  Prof.  
Dr. Karacabey   “Anadolu’nun İslamlaşmasında ve 
İslam ahlakının toplumun benliğine, özüne yerleş-
mesinde çok önemli olan bu şahsiyetlerin bilgi, irfan, 
ilham kaynağı hepsi alemlere rahmet olarak gönde-
rilen  Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’dır. Geçmiş-
te yaşayıp günümüz toplumuna örnek olan bütün 
şahsiyetlerin örnek modeli Hz. Muhammed Mustafa 
(SAV)’dır.  Öncelikle onu doğru anlamak, onu örnek 
almak, onun ahlakını benimsemek ve onun ahlakı 
ile yaşamak bizim açımızdan çok önemlidir.  Mev-
lana’da bize onu tanıtan, onun ahlakından modeller 
sunan şahsiyetlerden biridir.” dedi.  

Daha sonra Üniversitemiz Bilal Şahin İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz  “Mevlânâ’dan 
Günümüze  Mesajlar”  konulu konferans verdi.

İnsanlığa ışık tutan Hazreti Mevlaná nın vuslatının 742. yıl dönümü ne-
deniyle üniversitemiz  Bilal  Şahin İlahiyat Fakültesi tarafından Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî  Şeb-i Arûs anma programı düzenlendi.
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TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM’İN 170. YILDÖNÜMÜ 
TÖRENLE KUTLANDI

Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şaban Güçlü,  yaptığı konuş-

masında: “Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ço-
ğunda kalkınmanın hala ana sektörlerden biri olan 
tarım, ülkemizde de sosyal ve ekonomik bakımdan 
önemli sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemiz sa-
hip olduğu coğrafi konum ve iklim özellikleri nede-
niyle, tarımsal açıdan büyük bir potansiyele sahiptir. 
Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi için tarımda 
eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerine 
önem verilmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

İnsanın yaşamı için en gerekli olan gıdayı tarım-
sal üretimden sağladığını belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Salih Karacabey ülkemiz ve ilimiz için tarım çok 
önemli olduğunu belirtti. Üniversitemiz Tarım ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi’nin yeniden “Ziraat Fakül-
tesi” adı olarak Bakanlar Kurulu kararından sonra 
değişeceğini ifade eden Prof. Dr. Salih Karacabey; 
“Ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve bazı 
alanların bütün eğitim başlangıç noktasını değiştir-
memiz gerekiyor. Diploma ile iş bulmak zihniyeti ile 
değil artık bilgi ile iş üretmek zihniyeti ile okumak 
gerekiyor. Diplomamız bize iş bulacak bir araç değil. 
Gerçekten okuduklarımız ve öğrendiklerimiz hem 
kendimize iş üretecek hem de insanlara yardımcı 
olacak bir süreç olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Tarımsal Yükseköğretimin 170. 
Yıldönümü Üniversitemiz Ta-
rım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
tarafından düzenlenen törenle 

kutlandı. 
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“TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ EĞİTİMİNİN DÜNÜ, 
BUGÜNÜ VE SORUNLARI” PANELİ

“BİLİM TARİHİNDEKİ MÜHRÜMÜZ” SÖYLEŞİSİ

Programın açılış konuşmasını Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ej-

der Çelik,  Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde yeni kurulan Sosyoloji Bölümü’nün ilk 
organizasyonunu Kırıkkale Üniversitesi ortaklığın-
da düzenlediklerini belirterek bundan sonra bu tür 
etkinliklerin olanca hızıyla devam edeceğini sözle-
rine ekledi. 

Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi or-
taklığında düzenlenen panelde Doç. Dr. İbrahim 
Mazman  “Sosyoloji Eğitiminin ABD ve Türkiye 
Karşılaştırması”, Doç. Dr. Sıtkı Yıldız “Sosyoloji 
Müfredatı ve Mezuniyet Sonrası İstihdam Sorunu”, 
Yrd. Doç. Dr. Alper Mumyakmaz “Sosyolojide Disip-
linlerarası İlişkiler ve Metod”, Yrd. Doç. Dr. Mümtaz 
Levent Akkol “Sosyoloji Eğitiminde Diğer Sosyal Bi-
lim Dallarının Önemi” konulu sunum gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Eşik Kadim Değerler Topluluğu tarafından “Bilim Tarihindeki Mührümüz” konulu 
söyleşi programı düzenlendi. Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Araştırmacı- Yazar 

Ali Sözer’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide,  Sözer “ Bilim ve Teknoloji sanki Batı ile birlikte elektri-
ğin icadı ile geliştiği zanneden bir toplum bilincine sahip bir kitle bulunmakta. Batının yazılmış eserlerini 
tamamen alıp alt alta yazsak bizim kültürel mirasımız olan eserlerimizin “sadece bakın altını çiziyorum” 
sadece başlıklarını alt alta yazsak bizim eserlerimizin  batı eserlerinden daha fazla olduğunu göreceksiniz. 
Tarihimizde sadece 300 eseri bulunan alimlerimiz ve niceleri mevcut. Hadis, matematik, astronomi, tıp, 
mimari ve özellikle edebiyat alanında  sayısız nadide eserler mevcut.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Kırıkkale 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ortaklığında “Türkiye’de Sosyoloji Eğiti-
minin Dünü, Bugünü ve Sorunları”  konulu panel düzenlendi.  
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ÜNİVERSİTEMİZDE ŞİİR ZAMANI 

ÖĞRENCİLERİMİZ BOZOK 
ÜNİVERSİTESİ KOROSU’YLA

MORAL DEPOLADI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
“ÜNİVERSİTELER ARASI
TİYATRO FESTİVALİ”NE EV 
SAHİPLİĞİ YAPACAK 

Üniversitemiz Eğitim ve Yaşam Topluluğu 
tarafından düzenlenen “Her Şiir Bir Aşkla 

Başlar ve Her Aşk Bir Şiire Dönüşür”  isimli Şiir 
Dinletisi büyük beğeni topladı.

Yozgatlı keman sanatçısı Mustafa Koç ve saz 
ekibinin de gönüllü olarak katkı verdiği etkinlik-
ler öğrenciler bir birinden güzel şiir ve şarkıları 
katılımcılar için seslendirdi.  Üniversitemiz  Eği-
tim ve Yaşam Topluluğu’nun hazırladığı şiir din-
letisi izleyenleri şiirin dünyasında uzun bir yolcu-
luğa çıkardı.

Üniversitemiz Müzik Sanat Topluluğu organi-
zasyonuyla Bozok Üniversitesi Korosu tara-

fından  “Moral Konseri “ tertip edildi. 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı Saz Sanatçısı Şef Andan Şahin yö-
netiminde gerçekleştirilen konsere ilgi büyüktü.

Yozgat türküleri olmak üzere birçok değişik 
yöreye ait türküleri seslendiren Üniversitemiz Ko-
rosu’na öğrenciler de eşlik ederek gönüllerince do-
yasıya eğlendi. 

Bozok Üniversitesi akademik ve bilimsel 
çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültü-

rel alanda da merkez konumuna gelmek için 
çalışmalara hız veriyor.  Bu kapsamda Bozok 
Üniversitesi Mart ayında ‘Üniversiteler Arası 
Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Bozok 
Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun koordina-
törlüğünde üniversitelerin tiyatro toplulukları-
nın da katılımıyla ‘Üniversiteler Arası Tiyatro 
Festivali’ düzenlenecek.

Bozok’tan Sosyal ve Kültürel Atak
Bozok Üniversitesi gelişim ve tanıtım viz-

yonu çerçevesinde “Üniversiteler Arası Tiyatro 
Festivali”ne ev sahipliği yapmak için hazırlıkla-
rını sürdürüyor. Türkiye’deki tüm üniversitele-
rin tiyatro gruplarının davet edileceği etkinlik 
21-29 Mart 2016 Tiyatro Haftası’nda yapılacak.

Sosyal ve Kültürel Yaşam Vazgeçilmezimiz
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Üniversite-

miz Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, “Bozok 
Üniversitesi’ni akademik ve bilimsel alanda ça-
lışmalarla öne çıkarırken aynı zamanda sosyal 
ve kültürel alanda da gözde üniversiteler arasına 
sokmak istiyoruz. Bu iki parça aslında üniver-
sitelerin olmazsa olmazı diyebiliriz. Bunun için 
Mart ayında yapacağımız ve tüm üniversitele-
rin davet edileceği Tiyatro Festivali’ni önem-
siyoruz. İnanıyorum ki üniversitemizin adını 
her alanda doğru adımlarla tanıtırken sanat 
alanında da tanıtımını gerçekleştirmiş olacağız. 
Bozok Üniversitesi sosyal, kültürel ve sanatsal 
alanda bu organizasyonla tartıya çıkmış olur-
ken aynı zamanda gelecek öğrenci gruplarının 
da beğenisini kazanması durumunda imajımı-
za büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Bozok’un Adını Türkiye’ye Tiyatro İle Du-
yuracağız

Bozok Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun 
Genel Sanat Yönetmenliği’ni yapan Soner Tum-
gan, ‘Tiyatro Festivali, Bozok Üniversitesi’nin 
sanatsal alandaki başarısını tüm üniversitelere 
göstereceği bir organizasyon olacaktır.’ dedi. 
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KÜLTÜRÜMÜZ VE

KİMLİĞİMİZ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
Bozok Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı

Bahsedilen bu
ıstırapların

yok mu devası?

Şehvetin sığlaştırdığı, gürül-
tünün sağırlaştırdığı, mater-

yalizmin imansız bıraktığı, ka-
pitalizmin dermansızlaştırdığı, 
kıskançlığın iyice hırçınlaştırdığı, 
küreselleştirmenin tektipleştirdi-
ği, kibir ve gururun cılızlaştırdığı, 
globalleşmenin köksüzleştirdiği, 
kabalığın öksüzleştirdiği, ceha-
letin seviyesizleştirdiği, şiddetin 
mahvettiği ve tüketimin tükettiği 
bir çağda yaşıyoruz. Küresel sa-
vaşların ayyuka çıktığı, kültürel 
çatışmaların körüklendiği, etnik 
kavgaların ayrıştırdığı, mezhep 
farklılıklarının tetiklendiği bir 
süreçten geçiyoruz. Savaş baron-
larının, şiddet çığırtkanlarının ve 
çatışma organizatörlerinin cirit 
attığı bir manzarayla karşı karşı-
yayız. Yakın coğrafyamızda yaşa-
nan savaşlara, çatışmalara, artan 

teröre, yaşanan mülteci akınları-
na, soğuk sularda umuda yolculuk 
adına ölüme yolculuğa çıkanların 
sahillere vuran cansız bedenlerine 
sağırlaşan modern dünyada ya-
şıyoruz. Ötekileştirmenin ve öte-
kini yok etmenin ön plana çıkar-
tıldığı bir dünya siyasetine maruz 
kalıyoruz.

Elbette var. Çare insanımıza ve 
insanlığa sahip çıkmaktan ge-
çiyor. Çare duyarlı olmaktan ve 
kötü gidişatı hayra tebdil edecek 
yürekli çabalardan geçiyor. Yapı-
cı ve umut verici çalışmaların ana 
adresi ise üniversiteler olmaktadır. 
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KÜLTÜRÜMÜZ VE

KİMLİĞİMİZ

Üniversiteler, toplumlarına yük 
olmayı değil umut olmayı başar-
mak zorundadır. Üniversiteler, 
toplumun gerisinde değil yaşadığı 
toplumun önünde yer almak zo-
rundadır. Üniversiteler, insanlığa 
farkındalık kazandıracak yegane 
aydınlık ocakları olmak durumun-
dadır. Bu vizyonla çalışma şevki-
ne bürünen Bozok Üniversitesi de 
bugün artık vizyon ve misyonuyla 
ana hedefini insan olarak belirle-
mektedir. Üniversitemiz en büyük 
yatırımın insana olan yatırım ol-
duğu bilincindedir. İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın felsefesine sahiptir. 
En uzun vadeli yatırımlar insa-
na yapılan yatırımlardır, ancak en 
yerinde yatırımlar ise yine insana 
yapılan yatırımlardır. İnsan tek 
düze bir varlık değildir. İnsan; çok 
yönlü, çok boyutlu, çok katmanlı ve 
farklı beklentileri olan bir varlıktır. 
Bozok Üniversitesi olarak hedefi-
miz; renk ve dil ayrımı yapmadan, 
cinsiyet ve milliyet farklılıklarını 
düşünmeden, din ve mezhep ayrış-
tırmasına yer vermeden, ideolojik 
hesaplaşmalara fırsat bırakmadan 
öncelikle üniversite gençliğimizi 
zihnen, fikren, kalben ve manen 
doyurmaktır. Amacımız; huzurlu 
ve güvenli bir Kampüs ortamında 
öğrenim gören gençlerimizi gele-
ceğe hazırlamaktır. “Siz nefsinizi 
hayırla meşgul etmezseniz, nefsi-
niz sizi şerle meşgul eder” ilkesi 
gereğince, boşlukta kalan, beyhude 
dolaşan, günlük yaşam süren bir 
gençlik değil, dertli, gayretli, bil-
gili ve kültürlü bir gençlik hedefli-
yoruz. Eğitim öğretim faaliyetleri 
yanında; bilimsel icatları, teknik 
keşifleri, laboratuvar çalışmaları-
nı, teknopark imkanlarını, AR-GE 
çalışmalarını, ulusal ve uluslararası 
bilimsel projeleri destekliyor ve teş-
vik ediyoruz. Üniversite olarak ma-
raton koşusuna tabi olmak; zirveye 
koşmak; öncü üniversite olmak; 

değişimi yakalamak; yenilenmek, 
yenilenirken gelişmek; kalkınmak, 
kalkınırken büyümek; biz de varız 
diyerek bilimsel çalışmaların adresi 
olmak istiyoruz. Bilim yuvası olan 
Üniversitemizde kargaşa, okuma 
azminin arttığı Kampüsümüzde 
çatışma, fikirlerin serbestçe payla-
şıldığı dünyamızda bağnazlık iste-
miyoruz.

Bilimsel faaliyetlerin yanı sıra 
akademisyenlerimiz ve öğrencileri-
mizle kültürel etkinlikler düzenle-
meyi çok ama çok önemsemekteyiz. 
Yerel dinamiklerimizi ortaya çı-
karmak istiyoruz. Şanlı tarihimize, 
zengin kültürümüze ve köklü geç-
mişimize sahip çıkmak istiyoruz. 
Redd-i mirasa bürünmeden ecda-
dımızın onurlu varlık mücadelesi-
ni devam ettirmek istiyoruz. Bizi 
biz yapan değerlerimizi kuşanarak 
sonsuzluk kervanına katılmak is-
tiyoruz. Kültürümüzü kimliğimiz 
olarak tanımlıyor, üniversite olarak 
milli ve manevi değerlerimize sa-
hip çıkma çabasını şiar ediniyoruz. 
Geleneksel el sanatlarımızı, mima-
ri eserlerimizi, yaşayan müziğimi-
zi, adet ve geleneklerimizi, görgü 
kurallarımızı, ahlaka ilkerimizi ve 
kadim insanlık geleneğimizi yaşat-
mak istiyoruz. Bu gerçeği özellikle 
öğrencilerimizin sahiplenmesini 
önemsiyoruz. O nedenle öğrenci 
kulüplerimizin özgün çalışmala-
rıyla bu varoluş çabasına katılmala-
rını önemsiyoruz. 

Öğrencilerimizin sadece beden-
sel ihtiyaçlarını karşılamasını ve 
sadece ders materyalleri ile yetin-
mesini değil özgür düşünceye sahip 
çıkmalarını, farkındalık bilincine 
ermelerini, geleceklerini üniversite 
ortamında kazanmalarını, beden-
leri kadar ruhlarını da doyurmala-
rını, zihinleri kadar gönüllerini de 
aydınlatmalarını, suretleri kadar 
özlerine de sahip çıkmalarını, dip-
lomaları kadar liyakatlerini de hak 

etmelerini önemsiyoruz. Kulüple-
rimizin, eğitim birimlerimizin ve 
Rektörlüğümüzün düzenledikleri 
araştırma ve inceleme faaliyetleri, 
seminer ve çalıştaylar, konferans ve 
paneller, sempozyum ve kongreler, 
proje ve yarışmaların merasimin 
ötesinde coşku seline, içtenlik ru-
huna ve donanım seyrine bürün-
mesini hedeflemekteyiz. 

Makalemin başında zikrettiğim 
global çalkantının önüne geçmek 
bahsettiğim üzere ancak “ben va-
rım” şuuruna sahip gençlikle sağla-
nabilir. İnsanlık buhranı ancak bil-
gelik ışığıyla aydınlatılabilir. Geri 
kalmışlık felaketinin önüne ancak 
düşünen, donanan ve üreten bir 
insanlık serüveniyle geçilebilir. Gü-
nübirlik yaşam felsefelerine ancak 
evrensel değerlere sahip çıkmakla 
engel olunabilir. Benlik kavgaları-
nın önüne ancak biz şuuruyla çıkı-
labilir. Etnik kavgaların önü ancak 
birlik ve beraberlik ruhuyla kesile-
bilir. Geleceğimiz ancak bugünün 
verimli kullanılmasıyla elde edile-
bilir.

Durmak değil koşmak, oyalan-
mak değil yenilenmek, yalnız değil 
kolektif çalışmak, pesimist değil 
optimist olmak durumundayız. 
Zaman silkinme zamanı. Zaman 
uyanık olma ve uyanık kalma za-
manı. Yaşadığımız çağ bilimsel 
çalışmalardan ödün vermeme çağı. 
Bulunduğumuz coğrafya bizleri et-
rafımızı saran felaket yangınlarını 
söndürmeye davet ediyor. Gönül 
coğrafyamız bizden şefkat elleri-
mizi uzatmamızı istiyor. Merha-
meti kuşananlar, gerçeği görenler, 
muhabbet nazarıyla bakanlar önde 
ve görünürde olmak zorundadır. 
Bozok Üniversitesi olarak biz de 
gönül coğrafyamızın inkişafına ve 
inşasına baş koyan öncü güç olmak 
durumundayız. Bunun yolu da kül-
türümüze ve kimliğimize sahip 
çıkmaktan geçiyor. 



Çocuk,
anne babanın
değil,
çağın
çocuğudur.

Doç. Dr. Mustafa Başaran
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
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Ortaçağda yaşayan çocukla-
rın gelecek-iş kaygısı yoktu. 

Okuyup yazabilenler isterlerse 
sarayda kâtip olabilirdi. Zaman 
öylesine yavaş akıyordu ki ço-
cukları “geleceğe hazırlamak” 
diye bir ihtiyaç yoktu. Bir iş sa-
hibi olabilmek için KPSS, YLS, 
UDS, YDS vb. merkezi ve özel 
mülakat sınavlarına girmek zo-
runda değillerdi. Bir çocuğun 
büyüyünce yapacağı iş kimin 
yanında çırak olarak işe baş-
ladığıyla belirleniyordu. Zaten 
çocuklar genellikle ailesinin 
yaptığı işi yaparak hayatlarını 
sürdürüp tamamlıyordu. Evler-
de anne baba arasında nadiren 
kriz çıkıyordu. Eşler birbirini 
evlendikten sonra tanıyordu; 
akşam olunca tüm aile birey-
leri bir araya gelip konuşuyor-
du; zaten konuşmak için çokça 
zamanları vardı: Akıllı telefon 
yoktu. Kimse terapistlere gidip 
kendini dinlemesi için para öde-

miyordu. Çocukların erkenden 
uyumasını engelleyecek ne çizgi 
film kanalları ne de çözülmesi 
gereken çoktangeçilmeli testler 
vardı. Şeker ihtiyaçlarını koru-
yucu, tatlandırıcı, bağımlılık 
yapıcı maddelerle dolu abur cu-
burlardan değil meyvelerden ve 
doğal ürünlerden karşıladıkla-
rı ve tüm enerjilerini gün boyu 
atlayarak, zıplayarak attıkları 
için çocuklar hemencecik uyku-
ya dalıyorlardı. Mahallede her-
kes birbirini tanırdı; mahalleli 
olumsuz davranışlar sergileyen-
lere gerekli “mahalle baskısını” 
yapardı. Anneler muhtemelen 
“evladım evden dışarı çıkma” 
demez “mahalleden dışarı çık-
ma” derdi. “nerde o eski rama-
zanlar”  “nerde o eski bayramlar” 
biz eskiden…..” diye başlayan 
cümleler duymazdınız. Hele de 
küçük bir yerleşim yerinde doğ-
duysanız tüm günler birbirinin 
aynıydı ve sizi tedirgin edecek 

bir değişiklik olmazdı. Zaman 
zaman padişahın savaş ilan etti-
ğini veya değiştiğini duyardınız 
ama bir-iki ay sonra. Herkes ece-
liyle ölürdü. Bu günlerdeki gibi 
niçin öldüğünüzü geride kalan-
lara söyleyecek tıp yoktu. Eği-
timde mutlak bir fırsat eşitliği 
vardı: Bir devletlü olamayacağı-
nıza göre kalan %99 halk hangi 
eğitimi aldıysa siz de onu alırdı-
nız. Okuma, yazma, fıkıh, biraz 
geometri az biraz matematik…  

İster bilgi çağı deyin ister 
uzay, yaşıtlarımızla içinde yaşa-
dığımız bir çağdayız. Çocukla-
rımızla aynı çağda yaşamıyoruz. 

“Ne olacak efendim zamane 
çocuğu”, “büyüklere hiç saygı 
kalmadı” “biz böyle miydik” de-
menin konforuna kapılmadan 
ebeveynler olarak çocuklarımız 
için evimizde neler yapabilece-
ğimizi -her ne kadar çok sınırlı 
olsa da- tartışalım.
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Düşünelim anne karnında bir 
çocuk; sıcaklık sabit, suyun 

içinde-uçuyormuş gibi, boşaltım 
ihtiyacı yok, beslenme için ağzı-
nızı bile açmıyor, kulaklarında 
bir müzik-anne kalbi. Birden su-
lar çekiliyor, doğuyor, ağla diye 
şamar atıyorlar, ciğerleri yanıyor- 
oksijenle tanıştı, sıcaklık sürekli 
değişiyor, duyuyor, karartılar 
görüyor, kokular var ama bunla-
rın ne olduğunu söyleyecek hiç-
bir yaşantısı-öğrenmesi yok. İşte 
kriz: Acaba bu yeni dünya güve-
nilir bir yer mi değil mi? Anne 
baba veya bakıcının davranış-
larına bakarak çocuk bu soruya 
cevap bulacaktır. Eğer anne-ba-
ba-bakıcı çocuğu aşırı derecede 
korursa çocuk bu dünyanın da 
tıpkı anne karnı gibi güvenli bir 
yer olduğunu düşünecektir. İler-
de kendine ve çevresindekilere 
aşırı güvenecek ancak bu durum 
sürekli istismar edilmesine ne-
den olacaktır. Anne baba bakıcı-
nın sürekli değiştiği, davranışla-
rında birçok tutarsızlık olduğu, 
çocuğa muamelenin istikrarsız 
olduğu ortamda büyüyen çocuk-
lar ise kendilerine ve çevresinde-
kilere güvenemeyecektir. İleriki 
yaşlarda yüzeysel, şüpheler üze-

rine kurulu sosyal ilişkiler kura-
caktır. Umut bunun neresinde? 

“Rızık Allah’tandır” ilahi 
fermanı gereği yaşayan en za-
yıf varlıkların en kolay şekilde 
beslendiğini görürüz: virüsler, 
mikroplar, bitkiler, antiloplar… 
Oysa yırtıcılar günlerce aç gez-
mektedir. Bildiğimiz en aciz can-
lı ise insan yavrusudur. İşte onun 
beslenmesi ve tehlikelerden ko-
runması için de Allah “anne”’yi 
var etmiştir. Eğer anne “rızık 
Allah’tandır” inancıyla Allah’tan 
asla umudunu kesmez; “bana bu 
yavruyu, bu yavruya beni veren 
bir kudret var” derse; “ne olacak 
bu yavrunun geleceği, buna nasıl 
bakarız vb.” diye karamsarlığa 
düşmez; kendisine verilen bu 3.5 
kiloluk mucizeye aşkla sarılır; di-
ğer bir mucize olan anne sütüyle 
bu yavruyu beslerse… Evet, “Al-
lah inancı anneden çocuğa geçer 
diyor Erikson. Aslında bahsettiği 
kendi ifadeleriyle “temel güven” 
yani “umut”tur.  

Yetişkin insanlar kendile-
rinden ve diğer insanlardan 
umudunu kesmediği sürece ya-
şarlar. Başkasından, gelecekten, 
evladından, ülkesinden, diğer 
insanlardan umudunu kesen-

ler ise sadece nefes alırlar. Hele 
de Allah’tan umudunu kesmek: 
Yaşarken ölmenin diğer adıdır. 
Allah’tan umudunu kesmeyen-
ler, O beni görüyor ihtiyacımı 
biliyor, beni de çok seviyor diye 
inanan biri, en karanlık dehşetli 
bir anda dahi içi umut duygu-
larıyla dolu kendini güvende ve 
güçlü hissederek hayatın sonra-
ki sürprizini bekleyecektir. Kim 
ki Allah’a gerçekten inanırsa ve 
ondan asla umudunu kesmez-
se evet dünyadaki en güçlü kişi 
odur. Çocuklarımıza Allah’ın 
varlığını ve birliğini öğrettiğimiz 
gibi ondan asla umut kesmeme-
yi de öğretmeliyiz. Bu da ancak 
annenin çocuğunu emzirirken 
kendini “Allah var, beni görüyor, 
bu yavrunun rızkını dahi düşün-
müş, Allah var gam yok” diye gü-
vende hissetmesiyle öğretilebilir. 
İleriki yaşlarında da çocuklara 
“Allah kerim”, “vardır bunda da 
bir hayır” diyerek; kendimizden 
evladımızdan diğer yetişkinler-
den umudumuzu kesmeyerek; 
“yok senden olmaz” “bu ülkede 
yaşanmaz” vb. umutsuzluk içe-
ren cümleler kurmazsak, evladı-
mızda bebekken yeşeren umut 
duygusu daha da gelişecektir.

Umut
E. Erikson’a göre insan 
hayatının çeşitli dönemlerinde 
muhtelif sosyal gelişim krizleri 
yaşar ve bu krizlerden başarıyla 
çıkabilirse sosyal hayatında 
kendisine gerekli olan kişilik 
özelliklerini kazanır.
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Gizli müfredat bireylerin öğ-
rendiklerinin farkına ol-

madan öğrendikleri her şeydir. 
Gizli müfredat yoluyla öğrenilen 
davranışlar çok daha kalıcıdır. 
Özellikle karakter eğitimi açısın-
dan en etkili öğretim biçimi gizli 
müfredattır.

Çocuklar evde kulaklarıyla 
değil gözleriyle öğrenir. Evde “oğ-
lum-kızım erken yat, erken kalk, 
dişlerini fırçala, kitabını oku, yü-
zünü yıka” demek çocukların bu 
davranışları sürekli yapmalarını 
sağlamak için yeterli olmayacak-
tır. Anne babalar çocuklarından 
bekledikleri davranışları önce 
kendileri yapmalıdır. Örneğin, 
anne babası oruç tutan bir çocuk 
hiç kimse oruç tut demese bile 
oruç tutmayı isteyecektir. Ken-
dileri TV seyreden anne babanın 
çocuklarının yatmasını istemesi, 
genellikle hiçbir sonuç verme-
yecek ve gece bir ebeveyn-çocuk 
çatışmasıyla sona erecektir. Ço-
cuklara yalan söylemek kötüdür 
deyip, kapıyı çalan bir komşusu-
na “annem evde yok” dedirten 
bir anne baba çocuğunu yalan 
söylerken gördüğünde şaşırma-
malıdır. Evde şiddet uygulayan 
bir baba oğlunu şiddet uygula-
dığı için şikayete gelenler oldu-
ğunda çocuğu değil kendini suç-
lamalıdır. Şüphesiz bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür.

Çocuklarla beraber med-
ya-kitap analizi yapmak da son 
derece önemlidir. Çocukların 
ısrarla izlemek istedikleri çiz-
gi film kanallarında –özellikle 
yurt dışı menşeili- yetişkinlere 
yönelik çizgi filmler oynatıl-
maktadır. Bu kanallardaki bazı 
çizgi filmlerde nasıl kız arkadaş 
edinileceği, nasıl öpüşmesi ge-
rektiği, nasıl hırsızlık yapılacağı 

gibi küçük çocukları son derece 
olumsuz etkileyebilecek konular 
işlenmektedir. Bu kanallardaki 
çizgi filmleri izleyen çocuklar 
lahmacun-döner dururken piz-
za ve hamburger istemektedir. 
Çocuklar Türkçemizde hiç yeri 
olmayan uppss! Waaw! Yippi-
ii! gibi saçma sapan ünlemlerle 
konuşmaktadır. Bu kanallar ya 
tamamen kanal listesinden çıka-
rılmalı veya yetişkinlerin deneti-
minde ve sadece izin verilen çizgi 
filmler izletilmelidir. 

Özellikle son yıllarda cıvık 
cıvık popüler kültür ürünü güya 
yarışma, dizi film veya muhtelif 
şovlar, televizyon kanalları ara-
cılığıyla milletimize dayatılmak-
tadır. Örneğin hayatta kalma 
temalı bir yarışma programında 
örtük bir şekilde “başarılı olmak 
istiyorsan paylaşma, yalan söy-
le, arkadaşını sat, içten pazar-
lıklı ol, güçlünün yanında dur, 
yalaka ol vb. örfümüzde, âde-
timizde, tarihimizde olmayan, 
uzak durulması emredilen kötü 
davranışlar öğretilmekte ve yü-
celtilmektedir. İnsanlarımızın 
yeteneklerini, seslerini, sergile-
dikleri yarışmalarda insanlara 
“ne kadar yetenekli olduğunuz 
önemli değil, önemli olan –ne 
kadar yetenekli(!) oldukları hepi-
mizce malum- jüri üyelerinin sizi 
yetenekli kabul etmesidir. Ken-
diniz: geliştirmek yerine medya 
hokkabazlarının gözüne girmeye 
çalışmalısınız” mesajı verilmek-
tedir. Kadın programları kuşa-
ğında Türk televizyon tarihinin 
en seviyesiz, bayağı, adeta geri 
zekâlılara yönelik hazırlanan 
programları yer almaktadır. Bu 
programlarla tarihi kahraman-
lılara dolu çalışkan ve fedakar 
Türk kadınlarına “ekonomik ha-

yata katılmadığınız için siz buna 
layıksınız” denmektedir. Türki-
ye’de hem de RTÜK tarafından 
denetlenen hem de güya milli 
kanallarda, Türk devletinin gele-
ceğinin bir mafya eskisine bağlı 
olduğu; aile içi cinsel ilişkilerin 
övüldüğü; taş fırın erkeği olmak 
için fanatik taraftar olunması, 
karısını ölesiye kıskanması ama 
giyimine karışılmaması, evlatları 
arasında cinsiyet ayrımı yapıla-
ması gerektiği; koca koca sultan-
ların birer hayat kadını, padi-
şahların kadın düşkünü olarak 
gösteriliği pek çok dizi filmin de 
oynatıldığı bir vakıadır. 

İşte yetişkinler, çocukları-
na TV’lerdeki dizi, yarışma vb. 
programların bu örtük mesajını 
göstermelidir. Zira örtük müf-
redat ne amaçla yapıldığı hedef 
kitle tarafından keşfedildiğinde 
tüm etkisini yitirir.  

Çocuklara iş verirken, nasihat 
ederken veya çocuklarla münase-
betlerimizde iki açıdan çok dik-
katli olmak gerekir:

Tabiri caizse “eşeğin aklına 
karpuz kabuğunu düşürmemek” 
gerekir. “Oğlum interneti bazı 
cinsel içerikli sitelere girmemen 
için yasaklıyorum” , “şimdi sana 
bu oyuncağı alırsam gider arka-
daşlarının gözüne nişan alırsın” 
, “paranın üstünü getir, abur cu-
bur alıp da sonra parayı düşür-
düm deme”  vb. nasihatler fay-
dadan çok zarar verir. Kuran-ı 
Kerim 12/13’de -Baba Yakup 
“Onu (Yusuf’u) götürmeniz beni 
meraklandırır, korkarım ki siz 
farkında olmadan, onu kurt yer” 
dedi.- Hikâye malumdur. Kar-
deşleri Yusuf’u kuyuya attıktan 
sonra “Yusuf nerede” diye soran 
babalarına ne demişlerdi? 

Gizli Müfredat
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İnsanlar dış görünüşlerini me-
rak ettiklerinde, neye benzedikle-
rini öğrenmek istediklerinde ayna-
ya bakarlar. Peki insanın zihnine 
“ben kimim?” suali düştüğünde 
nasıl karar verir? Toplum aynasına 
bakarlar. Diğer bir deyişle yetiş-
kinler çocuklarına onlar nasılmış 
gibi davranırlarsa; onları nasıl eti-
ketlerlerse çocuklar da bu kimliği 
kabul eder ve öylece davranırlar. 
Çocuklara onlar saygın birer de-
ğermiş gibi davranırsak onlar da 
kendilerini saygın bir değer olarak 
kabul eder ve öyle davranır. Teşbih-
te hata olmasın çocukları hayvan 
eğitir gibi eğitirsek en iyi ihtimal 
eğitimli hayvanlar gibi davranan 
bir gelecek yetiştirmiş oluruz. Ör-
nek verelim: Çocuğa “yalan söy-
leme” demekle “benim evladım 
yalan söylemez” demek arasında-
ki fark çok büyüktür. Birincide 
çocuk yalan söylediğini ikincide 
ise yalan söylemediğini anlar ve 
öylece devam eder. “Kardeşin ni-

çin ağlıyor” ile “kardeşini sen mi 
dövdün” sorularında da aynı etki 
söz konusudur. Çocuğun odasına 
kapısı çalınarak girilmesi çocuğa 
“sen özeli olan saygın bir varlıksın 
demenin bir yoludur. Çocuğu para 
verip “ekmek al gel” dedikten son-
ra “alabilir misin ki” diye sormak 
yıkıcı bir etki yapacaktır. Çocuğu 
azarlamak, dövmek, o geldiğin-
de toparlanmamak, onunla yatar 
bir vaziyette dağınık bir kıyafetle 
konuşmak,” su getirebilir misin” 
demek yerine “lan su getir” demek 
vb. çocuğa, güvenilmez olduğunu, 
saygın bir varlık olmadığını kendi-
sine yapılacak her hakareti hak et-
tiğini öğretir. Bugün 40 kişilik bir 
otobüste 80 kişi seyahat ederken 
kimsenin gık’ı çıkmıyorsa “kocam 
sever de döver de deniyorsa” , teca-
vüz vakalarında “o da öyle giyin-
meseymiş” denebiliyorsa bunların 
sebepleri aile içinde çocuğa nasıl 
davranıldığında aranmalıdır. 

Makinalar akıllandıkça daha 
tehlikeli olmaya başladılar. 

İnsan kullanımına sunulan çoğu 
makine bilinçsiz kullanım sonucu 
artık insanları bir nevi köleleştirdi. 
Yetişkin insanların maalesef fikir-
lerinden ziyade yediğini, içtiğini, 
gezdiğini paylaştığı ve adına sosyal 
paylaşım platformu denen ve insanı 
asosyalleştiren pek çok uygulama 
var. Pek çok yetişkinin bile tekno-
loji bağımlısı olduğu günümüzde 
kendilerini savunma becerisi daha 
az olan çocukların bu hastalıktan 
kurtulması oldukça zor görünüyor. 
Çocuğunuzun ve tabi kendinizin 
teknoloji bağımlısı olup olmadığını 
nasıl anlarsınız?
Bir şeye bakacağım, şu neydi ya? 
yalnızca birkaç dakika diyerek bi-
lişim cihazlarını eline almak ancak 

elinden bıraktığında saatlerin geç-
miş olduğunu görmek. 
Ne kadardır bilişim aracını kulla-
nıyorsun dediklerinde yalan söyle-
mek.
Uzun süre bilişim araçları kullan-
maktan dolayı–baş ağrısı, göz ağ-
rısı bel ağrısı, yorgunluk, uyuşma, 
beden duruşunun bozulması vb.- 
fiziksel sorunların ortaya çıkması.
Kişiliğini kaybetmek, kim oldu-
ğunu unutmak, internetteki veya 
oyundaki karaktere bürünmek, in-
sanlarla internet üzerinden konuş-
mayı yüz yüze konuşmaya tercih 
etmek.
Sürekli oyunlardan, uygulamalar-
dan bahsetmek
İnternete girmek veya oyun oynak 
için yemek öğünlerinden, ders-
lerden, fiziksel aktivite gerektiren 

oyunlardan, randevulardan ödün 
vermek.
Bilgisayarınızın başında çok fazla 
zaman geçirdiğiniz için suçluluk 
duyuyorken bir yandan da büyük 
bir zevk almak ve bu iki duygular 
arasında gidip gelmek.
Bilişim aracından uzak kaldığında 
gergin, sinirli, aşırı duygusal veya 
boşluktaymış gibi hissetmek.
Çok geç saatlere kadar bilgisayar 
başında kalmak. 
Bunlar veya benzerleri özellikleri 
çocuğunuzda gözlemliyorsanız bü-
yük bir ihtimalle çocuğunuz tekno-
loji bağımlısıdır. 

Bu bağımlıktan kurtulmak gerekir 
zira bilişim teknolojilerini çok sık 
kullanmak,
Kültürü yozlaştırır.

ÇOCUK-“ÇAĞ”CIK

Teknoloji Bağımlılığı
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ÇOCUK-“ÇAĞ”CIK

Türkçemizi bozar.
Akademik başarıyı düşürür. 
Uyku ve yeme bozukluklarına ne-
den olur.
Yalnızlaşma-bireyselleşme-bencil-
leşme-duyarsızlaşma negatif kısır 
döngüsünün temel sebebidir.
İnternet ortamında oynanan oyun-
lar çocukların dil ve sosyal gelişi-
mini olumsuz yönde etkiler.
Akademik becerileri geliştirdiği 
söylenen uygulamaların faydadan 
çok zararı vardır (vakit kaybı, yapı-
landırmayı engelleme vb.) 
İnternetten alınan bilgi veya me-
tinlerin Doğruluğunu, Sanatsal ve 
Eğitsel değerini tartışmalıdır.
Okul öğrenmeleriyle kıyaslandı-
ğında -özellikle şiddet veya cinsel-
lik içeren- daha çekicidir.
Kontrolsüz internet, çocukları terör 
örgütlerinin savunmasız hedefi ha-
line getirir.
İnternette kumar, cinsellik veya 
şiddet içeren çok sayıda içerik bu-

lunmaktadır.
Ne yapılmalı?
Akıllı telefon/tablet vs. gibi aletler 
çocukları teselli etmek, susturmak 
için asla kullanılmamalı
Çocukların kontrolsüz ve uzun 
süre internet kullanmasına izin ve-
rilmemeli.
Yemek, yemek masasında ailece 
yenmeli TV izleyen veya bilgisayar-
la oynayan çocuğa servis yapılma-
malı.
Evdeki eşyalar sohbet amacıyla dü-
zenlenmeli TV veya internet benze-
ri teknolojik alet merkezli ev düzeni 
kurulmamalı.
Çocukların arkadaşları ile müm-
kün olduğunca yüzyüze görüşme-
leri sağlanmalıdır. Unutulmama-
lıdır ki çocuklar akranları içinde 
konuşarak ve oyun oynayarak sos-
yalleşebilirler. 
Çocuklar yetenek ve ilgi alanları-
na uygun spor ve sanat kurslarına 
gönderilmelidir. 

Çocukların bilgisayar kullanma sa-
atleri kontrol edilmelidir. 
Çocukların girdiği internet siteleri 
ve sanal ortamdaki arkadaşlarını 
kontrol edilmelidir.
Bilgisayarlarınızda güvenli internet 
aile şifresi vb. uygulamalar mutlaka 
kullanılmalıdır. 
Günlük ve haftalık internet kulla-
nımı çizelgeleri hazırlanmalıdır. 
Destek grupları ya da aile terapisi 
gibi yöntemleri hayata geçirin.
2 yaşından küçük çocukların inter-
net, TV ya da bilgisayarla karşılaş-
ması uygun değildir. Okul öncesi 
yaş grubu için günde en fazla 30 
dakika ilköğretimin ilk 4 yılında 
ödev haricinde oyun ve eğlence için 
günlük en fazla 45 dakika; sonraki 
yıllarda ise hafta sonu daha esnek 
olmakla birlikte günde en fazla 1 
saat bilişim araçlarının kullanımı-
na müsaade edilmelidir. Lise çağın-
da ise günde 2 saat yeterlidir.
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TEKNOPARK
NEDİR ?

YOZGAT İÇİN BOZOK TEKNOPARK

Teknoparkların temel hedefleri 
arasında üniversite ve araştırma 

merkezlerindeki akademik bilgi ve 
araştırma potansiyelinin teknolojik 
ürünlere dönüştürülüp ticarileşti-
rilmesi ve teknoloji transferi için 
uygun ortam sağlamak, teknoloji 
odaklı firmaların oluşmasını ve ge-
lişmesini teşvik etmek, firmalar ve 
kurumlar arası sinerji ve işbirliği 
fırsatlarını arttırmak, nitelikli kişi-
lere iş ve girişimcilik imkanları sağ-
lamak, beyin göçünü önlemek sayı-
labilir. Bu bağlamda teknoparklar 
bölgesel ve ekonomik kalkınmada 
önemli rol oynamaktadır.

Bozok teknopark Türkiye’deki ilan edilen 
61 Teknopark ve faaliyette bulunan 46 

teknoparktan biridir. Bu yönü ile bakıldı-
ğında Türkiye’nin hemen hemen yarısında 
teknopark var iken diğer yarısında ise henüz 
yoktur. Bu kapsamda Bozok teknopark bölge 
için hem bir şans hem de bir fırsat niteliğin-
dedir. 

Bozok teknopark sürecinde baktığımızda 
2013 yılında resmi gazetede ilan edilmiş ve 
hemen akabinde 7 ortaktan oluşan yönetici 
şirket kurulmuştur. Teknoparkların kuruluş 
sürecine nazaran çok hızlı bir şekilde yak-
laşık 1 yılda binasını tamamlamış ve kiracı 
alımına başlayarak faaliyete geçmiş, Genel 
müdür öncülüğünde proje birimi teknoloji 
transfer birimi ve muhasebe birimiyle hiz-
met vermeye başlamıştır.
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BOZOK TEKNOPARKTA NİTELİKLİ FİRMALAR

IPA PROJESİ VE
BOZOK TEKNOPARK ALT YAPISI

BOZOK TEKNOPARK VE ORTAKLARI

Binası 3 aşamadan oluşan IPA EUROPE AİD/128636/D/SER/TR 
Kodlu proje kapsamında ;
- Bina : 2000m2 kapalı alana sahip, 23 işlikli, 1 toplantı salonu ve 
ortak kullanım alanları. 
- Tefrişat : Bilgisayarlar, akıllı tahta, ofis mobilyaları vb. ekipman 
desteği
- Teknik destek: Eğitimler, ziyaretler, yarışmalar vb. etkinlikler dü-
zenlenmiştir.
Bu proje karşılığında bütün giderler IPA projesi kapsamında karşı-
lanmış ve YOZGAT’ın ve bölgenin hizmetine sunulmuştur. Bu yö-
nüyle yine bölge için önemli bir fırsat olmuştur. Projenin asıl yük-
lenicileri olan başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Erciyes 
Teknopark, Gaziantep Teknopark ve Fırat Teknokent de Yozgata 
bu konuda önemli desteklerde bulunmuşlardır.

Teknopark 1 yıl gibi kısa bir 
sürede faaliyete geçmiş aynı 

tempoyla da firma kabulüne baş-
lamıştır ve faaliyete başlamasıyla 
kısa bir sürede nitelikli 8 firmayı 
16 projesi ile bölgeye kabul etmiş-
tir. Firmalarımızın özellikleri ;
Firma profiline bakılacak olursa 
enteresan bir şekilde dünyada 
en çok Ar-Ge’nin yapıldığı ve en 
büyük bütçenin ayrıldığı medi-
kal ve sağlık sektörünün tekno-
parkımızın yarısını  oluşturdu 
ğunu görmekteyiz. 

Firmalarımızın Ar-Ge projeleri için devlet kurumlarından aldığı destek 1.000.000 TL’ye yaklaşmıştır.
Firmalarımız 4 ü akademisyen ki bu akademisyenler 2 genel cerrah 1 tarım ve doğa bilimleri 1 de 
kimya alanındadır, 2 teknogirişim firması, 3 patentli firma, 1 Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 KO-
Bİ’sinden 45. Olan yalıtım firması olmak üzere oldukça nitelikli firmalardır. 

Bozok Üniversitesi’nin %75 hisse ile en büyük ortağı olduğu Bozok 
Teknopark’ın ortaklık  yapısı şu şekildedir.
Bozok Üniversitesi
Yozgat Valiliği(İl Özel İdare)
Yozgat Belediyesi
Sorgun Belediyesi

Akdağmadeni Belediyesi
Ticaret Sanayi Odası
Yozgat Ziraat odası
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• Akademisyen Firma
• Ödüllü Firma
• Fikri Mülki Haklar
(*Patent, Faydalı model, Marka Tescili onaylanan ve onay bekleyen)
• KOSGEB Desteği Alan Firma 
• Teknogirişim Desteği Alan Firma 

Bozok Teknopark aynı zamanda istihdama da 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bölgemizde Yöneti-
ci şirkette 6, firmalarda 5 Ar-Ge personeli 8 işletme 
sahibi ve firmaların merkezleri ile beraber toplam 
38 çalışanı bulunmaktadır.

Bozok teknopark yönetici şirketi ise genel müdür 
Doç. Dr. Orhan HAZER Proje sorumlusu Dilara 
DEMİR Teknoloji Transfer Sorumlusu Abdülhakim 
ERARSLAN Muhasebe Sorumlusu Rukiye KARA-
TAŞ ve bina görevlisi Mehmet LAFÇI olmak üzere 
5 kişilik ekip ile firmalara ve bölgeye hizmet ver-
mektedir.  

4
1
13

5
2

BOZOK TEKNOPARK
VE İSTİHDAM
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Bozok Teknopark sadece bilimsel Ar-Genin değil 
endüstriyel Ar-Geninde yapıldığı ve ürüne dönüşen 
önemli projelerin yürüdüğü bir merkez olma yolun-
da ilerlemektedir. Mevcut projelerimizin sektörel 
dağılımı şu şekildedir;

Bu noktada Ar-Ge fikiri olan inovatif düşünceye 
sahip sanayicilerimizi, akademisyenlerimizi ve öğ-
rencilerimizi teknoparkta yer almaya teknolojilerini 
geliştirmeye katma değerli ürün çıkarmaya ve nihai 
olarak geleceğinize yön vermek için Bozok Tekno-
park’a davet ediyoruz.

YOZGAT’IN AR-GE ÜSSÜ

AR-GE’NLE GEL

GELECEĞE YÖN VER
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KALBİNİZİ KRİZE 

SOKMAYIN!

Kalp krizi dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden. Gelişmiş toplumlarda-
ki hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve aşırı strest, kalp krizini tetikleyen en 
önemli unsurların başında geliyor. Peki kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlayaca-
ğız! Kriz sırasında neler oluyor, neler yapılmalı, sonrasında nelere dikkat edilme-
li. Tüm bu soruları Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastane-
si Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay’a sorduk.  
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Kalp Krizi ( Miyokard Enfarktüsü)
 Miyokard enfarktüsü olarak da 

bilinen kalp krizi, kalp kasının bir 
kısmı oksijensiz kalarak öldüğünde 
meydana gelir. Kalp krizi genellikle 
koroner arterlerden (kalbi besleyen 
kan damarları) birinde meydana tı-
kanıklık sonucu meydana gelir. Kal-
bi besleyen kan damarları en sık ar-
ter duvarlarında biriken yağlı artık 
maddeler (Atheroskleroz) nedeniyle 
daralır ve tıkanır.  

 Kalp Krizi Geçirdiğimizi Nasıl Anlarız?
    Göğüste 20 dakikadan fazla süren boyun, omuz ve kolla-
ra yayılan şiddetli ve baskı yapan ağrı, nefes darlığı, öksürük, 
baş dönmesi, bayılma, kusma, mide bulantısı, soğuk terleme, 
çarpıntı, aşırı halsizlik, endişe ve ölüm korkusu duyulur. Bazen 
kalp krizi çok ani ve şiddetli bulgular ile başlar ve kolayca tanı 
konabilir. Ancak bazı kişilerde örneğin; şeker hastalığı olan ve 
yaşlı kişilerde olay yavaş ve hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissi 
ile başlayabilir.

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?
Kalp krizinin en belirgin özelliği göğüs ağrısıdır. Kalp krizinin 
belirtisi olan göğüs ağrısının özellikleri şu şekildedir;
• Ağrı 20 dakikadan fazla genellikle saatlerce sürer ve genelde 
dinlenme ya da dil altı kullanılan ilaçlarla geçmez
• Ağrı, şiddetli ve künt vasıftadır. Fakat keskin veya belirsiz ola-
bilir,
• Ağrı, sıkıştıran, ağırlık, baskı yapıcı tarzda olabilir,
• Göğüste daralma  ve baskı hissi uyandırabilir,
• Hazımsızlık olarak da hissedilebilir. Beraberinde sıklıkla so-
ğuk terleme ve ölüm korkusu da vardır.
• Kalp krizine bağlı nefes darlığı:  Nefes darlığının ani artışı 
akciğerden çok kalp hastalığını düşündürür. Yatarken gelişen 
nefes darlığı daha çok kalp yetersizliği olan kişilerde görülür.
• Kalp krizi belirtisi olarak yorgunluk ve halsizlik: Koroner ar-
terlerinde yaygın daralmalar ve tıkanıklıklar olan hastalarda 
eforla birlikte ciddi yorgunluk hissi olur.
• Kalp krizi belirtisi olarak kalpte çarpıntı: Bazen çarpıntılar 
krizler halinde gelir. Krizler kendiliğinden geçebildiği gibi, çok 
uzun sürebilir. 
• Baş dönmesi ve sersemleme
• Kalp krizi belirtisi olarak bayılma: Kalbin pompaladığı kan 
miktarında  ani düşüşe bağlı olarak gelişen yetersiz beyin kan 
akımındaki yetersizliğe bağlı geçici şuur kaybı oluşabilir.
• Mide bulantısı ve kusma,
• Sıkıntı hissi, kaygı, anksiyete olabilir.
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Kalp Krizi Esnasında Neler Yapılmalı?
• Öncelikle ağrı başladığı anda telefonla yakınlarınızı 
arayarak durumu haber verin.
• Bulunduğunuz yerin kapısını aralık bırakın. Bu, yar-
dıma gelecek olan kişinin işini kolaylaştırmış olur.
• Evde aspirin varsa, bir bardak su ile alın.
• Bunun dışında kesinlikle bir şey yiyip içmeyin.
• Pencereyi açarak odaya oksijen girmesini sağlayın.
• Yardım gelmesini, yatarak ya da oturarak bekleyin. 
Kesinlikle ayakta beklemeyin. Çünkü kalp krizi ile 
hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olma-
ması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp 
krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe ne-
deniyle yapılamayabilir.
• Ağrıyı azaltmak için egzersiz yapmayın.
• Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. 
Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir. 
Çünkü kalp damarlarını büzer ve tıkalı olmayan da-
marların da daralmasına neden olabilir.
• Telefon konuşması esnasında ve daha sonra eve gelen 
doktorla olan konuşmanızda da kalp enfarktüsü şüp-
henizi anlatın. 
• Kendinizi mümkün olduğunca hızlı bir biçimde uy-
gun bir kliniğe havale ettirin. Her dakika önemlidir.
  Enfarktüste, kalbi besleyen damarlar (koroner arter) 
tıkanır. Müdahalenin amacı tıkanan kan damarını en 
hızlı biçimde açmak, böylece damarda kanın tekrar 
akmasını sağlamaktır.

Bir Kişi Yanınızda Kalp Krizi Geçiriyorsa;
• Sağlık deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine 
müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait 
kalp ilaçlarını vermeyin.
• Hemen ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın 
tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın.
• Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere 
yatırın
• Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kalbe 
daha çok kan akışının olmasını sağlamaya çalışın
• Üzerindeki sıkı olan kıyafetleri gevşetmek, kravatı 
çözmek gibi yardımlarda bulunun
• Önemli olan, hastayı tetkik ve tedavilerinin, yerinde 
ve uygun şekilde yapılabileceği bir hastaneye ulaştır-
manızdır
Kriz Sonrası Koruyucu Yöntemler Nelerdir?
Sigara içiyorsanız, bırakmalısınız.  
Düzenli egzersiz yapmalısınız.  
Haftada 5 gün 1 saat tempolu yürüyüş.
Tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz.
Sağlıklı, az yağlı ve kilo yapmayan gıdaları, ihtiyacınız 
kadar tüketmelisiniz. 
Akdeniz tipi  beyaz et, balık sebze ve meyve ağırlıklı 
beslenme en ideal olanıdır.
İlaçlarınızı düzenli kullanmalısınız.
Çoğu birey, bir ay içinde eski işine dönmektedir. Bu 
süreç, kalbin gördüğü hasarın yaygınlığına bağlıdır. 
Bazı kişiler, kalp krizi sonrası daha az yorucu işlere 
geçmeyi isteyebilirler. Daha az yorucu işlere geçmeye 
kesin gereksinim olup olmadığının belirlenmesi için, 
kardiyak rehabilitasyon ünitelerinin değerlendirmesi-
ne ihtiyaç duyulabilir.
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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarının, 
işitme ve konuşma engelli hastalara kaliteli hizmet verebilmek ve farkındalık oluş-
turmak amacıyla işaret dilini öğrenerek hizmet vermelerinden dolayı Yozgat İşitme 
Engelliler Spor Kulübü Derneği’nden, Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey ve Tıp 
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş Müdürü Ömer Yılmaz’a  teşekkür 
plaketi  takdim edildi.

ENGELLERİ KALDIRAN BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NE
TEŞEKKÜR PLAKETİ

Yozgat İşitme Engelliler Spor 
Kulübü Derneği Başkan Yar-

dımcısı Rüştü Karakamış; “Bo-
zok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi, işitme ve konuşma engelli 
hastalar ve yakınları ile sağlıklı ve 
doğru iletişim kurabilmek, ama-
cıyla düzenlenen işaret dili eğiti-
minin oldukça önemli olduğunu 
ifade ederek; “İşitme ve konuşma 
engellilerin sosyal hayatın birçok 
alanında iletişim konusunda çe-
şitli sorunlarla karşı karşıya kal-
makta. Bunlardan biri de hasta-
nelerde yaşanan sıkıntılar. İşitme 
ve konuşma engelli vatandaşların 
hastanelerde karşılaştığı en bü-
yük sıkıntı ise hastane personeli 
ile etkili iletişim kuramamak. Bu 
da işitme engelli hastaların sağlık 

sorunlarının tetkik ve tanısında 
oldukça sıkıntılar yaşamasına 
sebebiyet vermekte. Bozok Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi yöneti-
mi ve çalışanları sosyal sorum-
luluk projesi çerçevesinde işaret 
dili öğrenerek bu açığı kapatmış 
olmaları bizim için son derece 
önemli. Hastane personeli ile  bi-
rebir iletişim kurabiliyor ve der-
dimizi kolaylıkla anlatabiliyoruz. 
Bizlerde bu önemli çalışmanın 
hayata geçmesinde emeği geçen-
lere dernek olarak teşekkür et-
mek istedik.” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Ka-
racabey ise “Üniversite hastane-
miz önemli bir sosyal sorumlu-
luk projesini kapsamında işitme 
ve konuşma engelli vatandaşla-

rımızın hayatını kolaylaştırmaya 
yönelik önemli projeleri hayata 
geçirmekte. İlimizde bulunan 
işitme ve konuşma engelli vatan-
daşların iletişimde yaşadıkları 
sorunları çözmek amacıyla has-
tane personelimiz üç ay süren 
işaret dili eğitimi alarak, engelli 
vatandaşlarla etkili iletişim kura-
bilme olanağına sahip oldu. Artık 
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanemize başvuran 
işitme ve konuşma engelli vatan-
daşlarımız için iletişim anlamın-
da herhangi bir engel kalmadı. 
Bu hizmetin hayata geçmesinde 
emeği geçen tüm hastane perso-
nelimizi tebrik ediyor işitme ve 
konuşma engelli vatandaşlarımı-
zın bundan sonraki hayatlarında 
kolaylıklar diliyorum.” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE BOZOK HEMŞİRELİK GELİŞİM GÜNLERİ
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu ve Araştırma Uygulama Hastanesi iş-
birliği ile Bozok Hemşirelik Gelişim Sempozyumu düzenlendi. 

Sağlık Yüksekokulu konferans 
salonunda gerçekleştirilen  

sempozyuma  Rektörümüz Prof. 
Dr. Salih Karacabey, Tıp Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Selda Seçkin,  
Sağlık Bilimleri Enstitü Müdü-
rü  Prof. Dr. Fevzi Polat, Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Sevinç Polat, öğretim üyeleri , 
hastane personeli ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
program müzik dinletisi ile de-
vam etti.

Sempozyumun açılış ko-
nuşmasını Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat 
yaptı. Günümüz gelişen koşul-
ları hemşirelik uygulamalarının 
bilimsel temellere dayandırıl-
masını zorunlu hale geldiğini 
belirten Doç. Dr. Polat “Bu bağ-
lamda akademisyen hemşireler 
ile klinisyen hemşireler arasın-

daki işbirliğinin geliştirilmesi 
sağlık hizmetlerinin güvenli ve 
kaliteli sunulması bakımından 
önem kazanmıştır.  Aynı mesle-
ğin mensupları olan, fakat fark-
lı rolleri üstelenen klinisyen ve 
akademisyen hemşirelerin bir-
birlerini anlayarak koordineli bir 
şekilde çalışmaları mesleki gelişi-
me katkıda bulunmak, mesleğin 
gücünü arttırmak, düzenlenecek 
ortak bilimsel programlarla (ser-
tifika programları, hizmet içi 
eğitimler, sempozyum ve kong-
relerle) hemşirelerin bilgilerini 
güncellemek, gelişen teknolojiyi 
yakından takip etmek, klinisyen 
hemşirelerin uygulama alanla-
rında kullanabilecekleri konu-
larda ortak bilimsel araştırmalar 
yapmak, bunlardan kanıt temelli 
araştırmaların sonuçlarını klinik 
uygulamalara yansıtmak bakı-
mından da son derece önemli-
dir.”dedi.
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Rektörümüz  Prof. Dr. Salih 
Karacabey, sempozyumda yaptı-
ğı konuşmasında hayatın insana 
hizmet edildiği zaman anlam ka-
zanacağını belirterek; “Yaşanan 
hayatta insana hizmet kadar de-
ğerli ve o kadar güzel ve makbul 
olan başka bir şey yoktur. Ancak 
günümüzde üzülerek şunu ifade 
etmemiz gerekiyor ki insanların 
birbirlerine olan saygısı, sevgisi, 
muhabbetinin zayıflaması sebe-
bi ile insanlık acı çekmektedir” 
dedi. Ülkemize ve dünyada acı 
çeken insanlığın yürekleri yara-
layan bir boyuta geldiğini vur-
gulayan Karacabey, her dönemde 
insanlık tarihine dikkat çekerek, 
insanlığın acılarla sevinçlerle, 
iyilerle kötülerle, hep yan yana 
olduğunu kaydetti. “Bizlerin ha-
yatımızdaki bu rol içerisinde iyi 
tarafta olmak. Acı veren değil 
sevgi, şefkat ve merhamet veren 
tarafta olmak bizler için önemli-
dir.” mesajı veren Karacabey, şöy-
le konuştu: “İnsanlığımızı unut-
madığımız sürece, değerlerimizi 
ve değer yargılarımızı unutma-
dığımız sürece yapmamız gere-
ken şey insana hizmettir. Hayatta 
hangi meslek sahibi olursa olsun. 
Bir vesile ile insana hizmet edi-
yor. Ancak sizler meslek itibari ile 
doğrudan ve hayatınız boyunca 
işe başladığınız andan ayrıldığı-

nı ana kadar sürekli ve doğrudan 
hizmet üretiyorsunuz. İnsanların 
sevgiye, şefkate, merhamete, mo-
rale en çok ihtiyaç oldukları za-
man her hangi bir vesile ile dar-
da kaldıkları zamandır. Bazen 
başlarına gelen bir felaket, bazen 
sağlık durumlarındaki bozulma 
onların şefkate en çok ihtiyaç 
olduğu zamanlardır. İşte sizler 
insanların en zor zamanlarında 
yanlarında olan kimselersiniz. 
Dolayısıyla başka hizmetler gö-
rülmeyebilir, başka hizmetler 
unutulabilir. Ama sizinki asla 
unutulmaz.” Hayatın hangi aşa-
ma ve zamanda olursa olsun in-
sanlarla iyi iletişim içinde olmak 
gerektiğini ifade eden Karaca-
bey; “Ama muhtaç inşalara kar-
şı sevgi, şefkat dolu sevecen ve 
güzler yüzlü olmak her zaman-
kinden daha önemlidir. Sizler 
buna adaysınız. Dolayısıyla sizin 
yaptığınız iş her zaman daha kut-
saldır. Bu mesleği seçerken neyi 
seçtiğinizi biliyordunuz. İçiniz-
de, kalbinizde, gönlünüzde insan 
sevgisi ve insana hizmet duygusu 
olmasaydı, bu işi değil başka bir 
işi seçmiş olabilirdiniz. Size ha-
yatınızda, mesleğinizde her za-
man başarı diliyor, gönlünüzdeki 
insan sevgisinin eksilmemesini, 
yüzünüzdeki tebessümün yok ol-
mamasını diliyorum. Sempozyu-

mun başarılı geçmesini temenni 
ediyor, hepinize saygılar sunuyo-
rum.” diye konuştu.

Sempozyumda Sağlık Yük-
sekokulu Müdürü Doç. Dr. Se-
vinç Polat, “Hastane Ortamında 
Etkin İletişimin Önemi”  Sağlık 
Yüksekokulu Araştırma  Görev-
lisi Birgül Tuncay, “Riskli Yeni 
Doğan ve Hemşirelik Bakımı” 
Sağlık Yüksekokulu Araştırma 
Görevlisi Betül Kuş, “İlaç Uygu-
lamalarında Hemşirenin Rol ve 
Sorumlulukları” Sağlık Yükse-
kokulu Müdür Yardımcısı Öğ-
retim Görevlisi Gülay Yılmaz,  
“Hemşirelikte Tükenmişlik ve 
Başa Çıkma Stratejileri” Sağlık 
Yüksekokulu Araştırma  Gö-
revlisi Gökçen Aydın  Aybuga, 
“Postoperatif Dönemde Sık Gö-
rülen Erkan Komplikasyonlar ve 
Hemşirelik Bakımı” konularında 
sunumlar yaparak katılımcıları 
bilgilendirdi.

Sempozyum sonunda Sem-
pozyum Onursal Başkanı Rektö-
rümüz Prof. Dr. Salih  Karacabey, 
sempozyum başkanları Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Sevinç Polat ve Araştırma Uy-
gulama Hastanesi  Başhemşire 
Vekili Öğretim Görevlisi Aydan 
Doğan’a katkılarından dolayı te-
şekkür plaketi takdim etti.
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BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA HASTANESİ BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Bozok Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi’nde tedavi gören ve 
akciğerinde kitle saptanan has-
ta, Yozgat’ta ilk kez uygulanan 
“Sleeve rezeksiyon” adı altındaki 
farklı bir ameliyat tekniğiyle sağ-
lığına kavuşturuldu.

Öksürük ve kanlı balgam çı-
karma şikayetiyle Bozok Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
Hastanesi’ne başvuran hastanın 
yapılan tetkiklerinde sağ akciğe-
rinde bir kitle bulunduğu tespit 
edildi. İleri incelemeler neticesin-
de hastaya akciğer kanseri tanısı 
konuldu. 73 yaşındaki hastaya 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Göğüs Cerrahisi öğretim 
üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bayram 
Metin ve Yrd. Doç. Dr. Şener 
Yıldırım  tarafından ameliyat 
önerildi. Hastanın onayı üzerine 
yapılan başarılı bir ameliyat ile 
kanserli akciğer dokusu ülkemiz-
de nadir merkezlerde uygulanan 
bir teknik ile çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Gö-
ğüs Cerrahisi Ana bilim dalı öğ-
retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Bayram Metin, “73 yaşındaki 

Mehmet Yüksel isimli hasta Gö-
ğüs hastalıkları kliniğinden Yrd. 
Doç. Dr. Yavuz Selim İntepe, Yrd. 
Doç. Dr. Eylem Yıldırım ve Yrd. 
Doç. Dr. Belgin Erkan hocaları-
mızın yaptıkları incelemeler so-
nucu akciğer kanseri teşhisi ile  
kliniğimize yönlendirildi. Sağ 
akciğerinde bulunan kitleyi ope-
rasyon açısından değerlendirdi-
ğimizde hastanın ameliyattan 
fayda göreceği sonucuna vardık. 
Bunun üzerine kendisi ve yakın-
ları ile konuşarak ameliyat olma-
sının ne kadar önemli olduğunu 
ve ameliyatın kendisine sağlaya-
cağı yararları anlattık. Ayrıca ge-
rekli operasyonun hastanemizde 
güvenle yapılabileceği bilgisini 
vererek hastaya evi ve yakınlarına 
ulaşım kolaylığı açısından sosyal 
ve psikolojik destek görebileceği 
bir ortamda ameliyat olabilme 
seçeneğini sunduk. Hastamızın 
ameliyatı kabul etmesi üzerine 
operasyon hazırlıklarına başla-
dık.” dedi. 

Bozok Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahi kliniğinde akciğer kan-
seri ameliyatları yaklaşık 3 yıldır 
gerçekleştirildiğini fakat “Sleeve 

Rezeksiyon” dediğimiz bu ame-
liyat Yozgat’ta bir ilk olduğunu 
vurgulayan Metin, “Dünyada 
ve ülkemizde ancak büyük üni-
versite ve eğitim hastanelerinde 
yapılmakta olan bu ameliyatı 
Yozgat’ta yaparak ilimizde ya-
şayan vatandaşlarımızın bu tarz 
ameliyatlar için türlü zorluklara 
katlanarak evlerinden uzak mer-
kezlere gitmek zorunda kalma-
larının önüne geçilebileceğimizi 
ummaktayız. Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakütesi Araştırma Hastane-
mizin inşaat halindeki yeni bi-
nasının değerli rektör Hocamız 
Prof. Dr. Salih Karacabey’in üs-
tün gayretleri ile yakın zamanda 
faaliyete geçmesi beklenmekte 
olup, yeni binamızda Onkoloji ve 
Radyasyon Onkolojisi birimleri-
nin kurulması için de hazırlık-
lar devam etmektedir. Bu tedavi 
ünitelerimizin de tamamlanması 
ve Allah’ın izni ile Yozgatlı vatan-
daşlarımıza kendi memleketle-
rinde, evleri gibi bir ortamda her 
türlü tedavi imkanlarını sunmak 
için çalışmalarımıza devam edi-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

Modern tıbbın bütün im-
kanları kullanılarak böl-
ge halkına kaliteli  sağlık 
hizmeti sunmayı amaç-
layan Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastane-
si’nde başarılı cerrahi 
operasyonlara bir yenisi 
daha eklendi.
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ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ YENİDOĞAN ÜNİTESİ DOĞUM
SALONUNDA İLK DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 
ve  Kalkınma Bakanı Cev-

det Yılmaz tarafından geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen törenle  hiz-
mete açılan  Üniversitemiz  Tıp 
Fakültesi  Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi Yenidoğan Ünite-
si’nde  hasta kabulüne başlanıla-
rak  ilk doğum gerçekleştirildi. 
Üniversite Hastanemizde Orhan 
ve Cemsafa Yılmaz çiftinin 3 kilo 
850 gram ağırlığında erkek ço-
cuğu dünyaya geldi. Çocuğa Ab-
dürrahim Alp ismi verildi. 

Tıbbın son teknoloji imkânla-
rı ile donatılarak modern bir şe-
kilde dizayn edilen ve bölge hal-
kına hizmet verecek olan Doğum 
Salonu ve Pediatri Yoğun Bakım 
servislerinin bulunduğu Yenido-
ğan Ünitesi’nde 5 uzman hekim 
ve diğer yardımcı sağlık perso-
neli ile hizmet vereceğini belir-
ten Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Selda Seçkin, 

“Bugün hastanemizde önemli ve 
mutlu bir güne şahitlik ediyoruz. 
Geçtiğimiz günlerde Adalet Ba-
kanı Bekir Bozdağ ve  Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz tarafın-
dan açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Doğum Salonu ve Pediatri Yo-
ğun Bakım servislerinin bulun-
duğu Yenidoğan Ünitesi hastane 
bünyesinde önemli bir eksikliği 
giderdi. Doğum Salonu’nda ilk 
doğumumuz bugün gerçekleşti 
ve sağlıklı bir erkek bebeğimiz 
oldu. Anne de gayet sağlıklı. Biz 
de bu ilki yaşamaktan çok mut-
luyuz.” dedi.

Doğum Salonu’nun açılma-
sı ile normal doğum vakalarını 
kabul edildiğini ifade eden Prof. 
Dr. Seçkin “Daha önce sadece 
sezaryen doğumları gerçekleşi-
yordu. Şimdi normal doğumları 
da yapacağız. Yenidoğan Ünite-
si’nde de yeni doğan bebeklerin 
her türlü tedavileri yapılacak.  

Yozgatlı vatandaşlarımızı hasta-
nemize bekliyoruz. Üniversite-
miz Tıp Fakültesi  Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi bünyesinde 
Doğum Salonu ve Pediatri Yoğun 
Bakım servislerinin bulunduğu 
Yenidoğan ünitesinin açılmasın-
da emeği geçen başta üniversite-
miz Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey olmak üzere hastane 
Başhekimimiz Yrd. Doç. Dr. Me-
sut Sipahi ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” diye konuş-
tu.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey’de Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi  Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi bünyesinde Do-
ğum Salonu ve Pediatri Yoğun 
Bakım servislerinin bulunduğu 
Yenidoğan Ünitesi’nin Yozgatı-
mıza ve Üniversitemize hayırlı 
olmasını temenni etti.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi  Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde 
Doğum Salonu ve Pediatri Yoğun Bakım servislerinin bulunduğu Yenidoğan 
Ünitesi hizmete başladı.
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YOZGAT’TA KALBE İLK MÜDAHALE
BOZOK TIP’TAN

Yozgat Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Koroner 
Anjiyografi Ünitesi’nde iki yıl-
da 2 bin 20 kişiye anjiyo yapıl-
dı.  Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Koroner Anjiyografi ünitesi, 
kalp krizleri, kalp damarı tıka-
nıklıkları, stent uygulaması gibi 
pek çok hayati önem taşıyan 
tıbbi müdahalelerle hastalara 
hayat veriyor.

Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Kardiyo-
loji Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ali Rıza Erbay, Yozgat’ta 

kalp ve damar hastalıklarında 
yenilikleri hayata geçiren bir 
hastane olarak koroner anjiyog-
rafi ile kalbi besleyen damarları 
kolaylıkla görüntülediklerini 
söyledi. Prof. Dr. Erbay, yaptığı 
açıklamada koroner anjiyografi 
yöntemini ve teşhis noktasında 
insan hayatını kurtaran sistem 
hakkında bilgiler verdi: “Koro-
ner anjiyografi kalbi besleyen 
damarları görüntüleme yön-
temidir. Biz koroner anjiyog-
rafi yöntemi ile kalbi besleyen 
damarlardaki darlıkları ve tı-
kanıkları tespit edebiliyoruz.” 

diyen Prof. Dr. Erbaş; “Bunları 
koroner Anjiyoplasti yöntemi 
ile balon ve stentle açabiliyo-
ruz. Biz koroner anjiyografi, 
anjiyoplasti, balon ve stentleme 
yöntemi ile hastalarımızın cer-
rahi olan ihtiyaçlarını, açık kalp 
ameliyatı ihtiyaçlarını minimu-
ma indirmeye çalışıyoruz. Yoz-
gat’ta koroner anjiyografi yapıl-
ması 2013 yılında başlamıştır. 
Bu tarihten itibaren sürekli ola-
rak gündüz ve gece olmak üzere 
merkezimizde koroner anjiyog-
rafi, koroner anjiyoplasti işlemi 
yapılmaktadır.” dedi.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2013 
yılından bu yana başarıyla uygulanan ‘Koroner Anjiyografi Yöntemi’ sayesinde 
hastalar artık şifayı şehir dışındaki hastanelerde aramak zorunda kalmıyor.
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Bugüne kadar 2 bin 20 adet 
koroner anjiyografi işlemi ger-
çekleştirdiklerini hatırlatan 
Prof. Dr. Erbay, bu işlemler sı-
rasında 560 hastanın koroner 
stent takma yöntemi ile da-
marlarını açtıklarını kaydetti. 
Ayrıca yaklaşık 500 hastaya 
anjiyoplasti yapılarak balonla 
damarlarını başarıyla açtık-
larını ifade eden Prof. Dr. Ali 
Rıza Erbay, şu bilgileri verdi: 
Bazen açamadığımız damar-
ları cerrahiye yönlendirmişiz-
dir, bunun sayısı da iki yüz-
dür. Merkezimizde koroner 
anjiyografi ile hastalarımızın 
dar olan damarlarının darlığı 
giderilerek, tıkalı olan damları 
açılmıştır.” dedi.

Daha önce kalp ve damar 
rahatsızlığı yaşayan Yozgatlı-
ların 220 kilometre uzaklıkta-
ki Ankara’ya gitmek zorunda 
kaldığını vurgulayan Prof. Dr. 
Erbay; “Şimdi hiçbir hastamız 
Yozgat’ın dışında Ankara’ya, 
Kayseri’ye veya İstanbul’a git-
miyor, bizzat bizim merkezi-
mize başvurmaktadır. Biz de 
burada gereken işlemleri ba-
şarıyla yapmaktayız. Yozgat’ta 
kalp hastası çok ve Yozgat’ta-
ki hastaların damarları biraz 
daha farklı.” diye konuştu.

Açıklamasında Yozgat’taki 
kalp rahatsızlığının sebepleri-
ne de işaret eden Erbay, şöyle 
konuştu: “Bu tükettikleri yiye-
ceklerle ilişkili. Aşırı kırmızı et 
ve karbonhidratlı besin tüke-
tilmektedir. Biz hastalarımıza 
genellikle kırmızı etten uzak 
durmalarını, beyaz eti tercih 
etmelerini tavsiye ediyoruz.  
Akdeniz tipi beslenme modeli-
ni önermekteyiz. Akdeniz tipi 
beslenme daha çok beyaz et, 
balık, tavuk, sebze ve meyve 
içeriklidir. 

Yozgat’taki vatandaşlarımız 
hareket etmiyor, spor yapmı-
yorlar. Koroner hastalıkların 
önlenmesinde hareketin, ör-
neğin yürümenin çok önemi 
var. Yürüme herkes tarafından 
yapılacak bir spordur. Hafta-
da beş gün yaklaşık bir saat 
hastalara tempolu yürüme 
önermekteyiz. Yozgat’ın kalbi 
Bozok’ta atıyor. Bozok yaylası 
da yurdumuzun kalbinde tam 
orta bölgesinde. Bozok Üni-
versitesi Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Acil Primer Anjiyoplasti 
hizmetimiz 24 saat hizmet ver-
mektedir. 

Akdağmadeni’ndeki vatan-
daşımız kalp krizi geçirirken 
Ankara’ya veya yakın illere 

gidiyordu. Bu gidiş sırasında 
büyük bir zaman kaybı oluyor-
du. Zaman kaybı akut olaylar-
da çok önemlidir. Eğer zaman 
kaybı artarsa kalbi besleyen 
damarlardaki darlık neticesin-
de oluşan miyokart hasarı da 
artar. Hastalar ya hayatlarını 
kaybeder veya kalp yetmezli-
ğine girerler. Ömür boyu bu 
sıkıntıyı çekmiş olurlar. Biz 
hastanede acil müdahaleyi 
çok süratli bir şekilde yaparak 
hastayı zaman kaybına uğra-
mıyoruz. Yaptığımız Primer 
Anjiyoplasti ile hastalar şifa 
bulmaktalar. Bunu çok önem-
siyorum . Çünkü kalp krizin-
de kalbi besleyen damarların 
tıkanıklığında bir dakikanın 
bile çok önemi vardır. Her da-
kika miyokart hasarıdır. Her 
dakika kalp yetmezliğine gi-
den taşların örülmesi demek-
tir. Bu açıdan da merkezimizin 
çok başarılı işler yaptığına ve 
Yozgat halkına çok faydalı ol-
duğuna inanmaktayım.” dedi. 

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay bu 
hizmetlerin gerçekleşmesin-
de değerli katkıları dolayısıy-
la Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey ve hastane yöneti-
mine teşekkür etti.




