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ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN
PROF. DR. SALİH KARACABEY GÖREVİ DEVRALDI
Bozok Ün�vers�tes� Rektörlüğü görev�ne atanan Prof. Dr. Sal�h Karacabey, düzenlenen törenle 
görev� Prof. Dr. Tamer Uçar'dan devraldı. Rektörlük makamında düzenlen dev�r tesl�m tören�ne 
ün�vers�tem�z fakülte dekanları, öğret�m elemanları ve çok sayıda �dar� personel katıldı.

Rektörlük dev�r tesl�m tören�nde konuşan Prof. Dr. 

Tamer Uçar Bozok Ün�vers�tes� 3. dönem Rektör 

atamasının Ün�vers�tem�ze, Yozgat'ımıza ve ülkem�ze 

hayırlı uğurlu olması temenn�s�nde bulundu. Uçar, 

konuşmasının devamında “2011 yı l ında görev� 

devraldıktan sonra ün�vers�tem�z�n c�dd� b�r rehab�l�tasyon 

sürec�ne �ht�yacı vardı. Öncel�kle bu sorunun üzer�ne 

g�derek çözüme kavuşturduk. B�r güven tes�s ed�lmes� 

gerek�yordu. Yarım �şler�n ötes�nde yen� projelerle de 

yolumuza devam ett�k. Hal�yle bugün kü �stat�st�klere de 

baktığımızda 2011'den 2015'e tüm ver�ler�n �k�ye 

katlandığını görüyoruz. Yan� 2011 yılındak� g�b� şu an 

Yozgat'ta 2 ün�vers�te var. Öğrenc�, öğret�m elemanı, 

memur, fiz�k� ve kapalı alan sayılarına baktığınızda bunu 

çok rahatlıkla söyleyeb�l�r�z.” �fadeler�n� kullandı.

Rektör Ataması Başta Bozok Ün�vers�tes� ve
Yozgat'a Hayırlı Olsun
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2015-2019 Dönem� Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey Cübbe G�yd�

Tören, 2011-2015 yılları arasında görev yapan �k�nc� 

dönem Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar'ın Bozok 

Ün�vers�tes� yen� Rektörü Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e 

rektörlük cübbes�n�n g�yd�r�lmes�yle devam ett�. Prof. Dr. 

Tamer Uçar  Bozok Ün�vers � tes� 'n �n 2006 da 

kuruluşundak� Erc�yes Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. 

Ceng�z Utaş'ın cübbes�n� yen� Rektörümüz Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey'e g�yd�rd�. Ayrıca Uçar ün�vers�tem�z�n 

kuruluşu anısına yaptırılan altın rozet� yen� Rektörümüz 

Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e takd�m ett�.

“Bozok Ün�vers�tes�’n�n Kurumsal K�ml�ğ�n� layıkıyla 

koruyacağız.”

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey,  Prof. Dr. 

Tamer Uçar'a  nezaket�nden ve ün�vers�tem�z�n 

gel�şmes�ne yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederek 

başladığı konuşmasında Bozok Ün�vers�tes�'n�n  

Türk�ye'n�n ün�vers�teler� �ç�nde saygın b�r ün�vers�te 

konumunda olduğunu sözler�ne ekled�. Bozok 

Ün�vers�tes�'n�n kurumsal k�ml�ğ�ne saygı göstermek ve 

bu k�ml�ğ�n zedelenmemes� �ç�n gayret gösterecekler�n� 

�fade eden Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey “Bu 

k�ml�ğ�n korunmasında öğret�m görevl�ler�, �dar� 

personel ve basın mensuplarının sorumlu olduklarına 

�nanıyorum. Aynı zamanda bu ün�vers�ten�n bulunduğu 

Yozgat �l�n�n ve Yozgatlı’nın da bu kurumsal k�ml�ğ� 

nezaketle koruması gerekt�ğ�ne �nanıyorum. Bu k�ml�ğ� 

bugüne kadar yaralanmadan gelmes� �ç�n çalışan Sayın 

Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza, fakülte dekanı 

arkadaşlarıma, öğret�m üyes� arkadaşlarıma, genel 

sekreter ve da�re başkanlarına teşekkür ed�yorum. 

Bugüne kadar yapılan b�r h�zmet, hedeflenen ve 

hedefler�n gerçekleşmes� �ç�n göster�len b�r gayret var. 

Bu gayret�nde elbette bundan sonra da artarak devam 

etmes�, ülkem�z �ç�n, şehr�m�z �ç�n, ün�vers�tem�z �ç�n çok 

öneml�d�r. Ger�ye bakmadan �ler�ye bakmak g�b� b�r 

sorumluluğumuz var. Bu noktada hep�m�z�n ve her 

b�r�m�z�n gayret� olması gerekmekted�r.” ded�.

“Ün�vers�tem�z�n fiz�k� olarak geld�ğ� nokta takd�r 

ed�lecek b�r sev�yeded�r.”

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey konuşmasının 

devamında şunları kaydett�: “B�z�m kültürümüzde 

bulanmadan akmak vardır. Duru olarak, arı olarak. 

İnşallah bunu başarmaya ve b�zden sonrak�lere bunu 

tavs�ye etmeye gayret edeceğ�z. Ün�vers�tem�z�n fiz�k� 

olarak geld�ğ� nokta takd�r ed�lecek b�r sev�yeded�r. 

Gel�şm�ş ün�vers�teler�n b�le b�r yerde durması mümkün 

değ�ld�r. Hem fiz�k� yapı olarak, hem düşünce olarak, 

hem de ürett�kler� b�lg� olarak b�r yerde durmaları 

mümkün değ�ld�r. Ün�vers�ten�n durması demek ger�ye 

g�tmek demekt�r. Dolayısıyla bundan sonra ün�vers�te 

hem fiz�k� yapı olarak hem de ürett�ğ� b�lg� olarak �ler� 

g�decekt�r ve �ler� g�tmek zorundadır. Bu noktada 

akadem�syen arkadaşların önündek� engeller� 

kaldırarak onların çalışmasına �mkan ve zem�n 

hazırlayarak huzurlu b�r ortamda çalışmaları ve b�lg� 

üretmeler�  noktasında  �mkan sağlamak rektörlük 

makamının görev� d�ye kabul ed�yorum.”

“Şeh�rle Bütünleşen B�r Bozok Ün�vers�tes� İç�n 

Çalışacağız.”

Ün�vers�tem�z�n şeh�rle bütünleşmes� ve şehre 

katkısı açısından öneml� bazı adımların atılması 

gerekt�ğ�n�n altını ç�zen Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey: “Zaman �çer�s�nde b�rçok adımı atarak 

ün�vers�tem�z�  şeh�r le buluşturmanın,  şeh�r le 

kaynaştırmanın gayret� �ç�nde olacağız. Önümüzdek� 4 

yıllık süreç �çer�s�nde huzurlu ve hızlı çalışmak 

zorundayız.” d�yerek sözler�n� tamamladı. 

Dev�r tesl�m tören�n�n ardından Rektörümüz Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey görev� kend�s�nden devraldığı Prof. Dr. 

Tamer Uçar'a ün�vers�teye yaptığı h�zmetler adına plaket 

ve ç�çek takd�m ett�. Prof. Dr. Tamer Uçar Rektörümüz 

Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e yen� görev�nde başarılar 

d�leyerek ç�çek takd�m ett�.

“Tüm Çalışma Arkadaşlarıma Teşekkürü B�r Borç B�l�yorum.”
Bozok Ün�vers�tes�'n�n kend� öğret�m üyeler�n� yet�şt�recek sev�yelere geld�ğ�n�n altını ç�zen Prof. Dr. Tamer Uçar, 

bunun ün�vers�tem�z adına gurur ver�c� olduğunu sözler�ne ekled�. Prof. Dr. Tamer Uçar: “Ün�vers�tem�z çok c�dd� b�r 

hız kazandı. Hız kesmeden de yoluna devam edeceğ�ne �nanıyorum. Önümüzdek� dört yılda da bu �vmey� devam 

ett�r�ld�ğ� takd�rde öğrenc� sayısı 15 b�nlere, 30 b�nlere çıkar k� d�ğer konularda da gel�şme seyr�n� hep b�rl�kte 

başarab�l�r�z. N�hayet�nde ben bugün görev�m� devred�yorum. Ün�vers�tem�z�n gel�şmes�nde bu güne kadar her k�m 

b�r tuğla dah� katkısı bulunduysa teşekkürü b�r borç b�l�yorum ve gönül rahatlığı �çer�s�nde Sayın Hocamız Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey'e görev� tesl�m etmen�n mutluluğunu yaşadığımı �fade etmek �st�yorum.” ded�.
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TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK'TEN 
REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanı Cem�l Ç�çek Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� 
makamında z�yaret ederek hayırlı olsun d�lekler�nde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen nezaket 
z�yaret�ne �l�şk�n açıklama yapan Mecl�s Başkanı 
Cem�l Ç�çek: “Bozok Ün�vers�tes� Yozgat'ın 
k a l k ı n m a s ı  n o k t a s ı n d a  l o ko m o t � f  b � r  ro l 
üstlenmekted�r. Şehr�n gel�şm�şl�k sev�yes�n� 
yukarılara taşıyacak güçlü b�r faktördür.” ded�. 
Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e yen� 
görev�nde başarılar d�leyen Mecl�s Başkanı Cem�l 
Ç�çek,  başta Bozok Ün�vers�tes� olmak üzere 
Yozgat'a ve ülkem�ze hayırlı olması temenn�ler�nde 
bulundu.

Mecl�s Başkanı Cem�l Ç�çek'�n z�yaret�nden 
mutluluk duyduğunu d�le get�ren Rektörümüz Prof. 
Dr. Sal�h Karacabey, her alanda gel�ş�m ve değ�ş�m 
trend�n� yakalayan b�l�msel, sosyal, ekonom�k, 
kültürel ve sport�f anlamda etk�n, d�nam�k b�r şeh�r 
ün�vers�te �majı �ç�n var gücüyle çalışacaklarının 
altını ç�zd�. Türk�ye'n�n kalb�nde prest�jl� b�r ün�vers�te 
olma hedefiyle, sürekl� dönüşen ve da�ma �y�y� 
arayan b�r ün�vers�te hüv�yet�nde öğrenc�ler�n 
çağdaş, yen�l�kç�, d�nam�k ve en öneml�s� de 
sorgulayan b�reyler olmaları adına her türlü desteğ� 
verecekler�n� sözler�ne ekled�.

Z�yaret�n sonunda günün anısına Rektörümüz 
Prof. Dr. Sal�h Karacabey Türk�ye Büyük M�llet 
Mecl�s� Başkanı Cem�l Ç�çek'e plaket takd�m ett�. 
Mecl�s Başkanı Cem�l Ç�çek �se Rektörümüz Prof. Dr. 
Sal�h Karacabey'e plaket takd�m�nde bulundu.
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ADALET ESKİ BAKANI BEKİR BOZDAĞ'DAN
REKTÖRÜMÜZE TEBRİK ZİYARETİ

Adalet Esk� Bakanı Bek�r Bozdağ Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� z�yaret ederek yen� 
görev�nde ve çalışmalarında başarı d�lekler�nde bulundu.

Cumhur�yet Mekteb� Rektörlük B�nası'nda 

gerçekleşt�r�len z�yarette Adalet Esk� Bakanı Bek�r 

Bozdağ'a AK Part� Yozgat İl Başkanı Harun Lekes�z 

eşl�k ett�. Z�yarete �l�şk�n açıklama yapan Bozdağ: 

“Bozok Ün�vers�tem�z�n Rektör değ�ş�m� yaşandı. Şu 

a n d a  P ro f .  D r.  S a l � h  K a r a c a b e y  H o c a m , 

ün�vers�tem�z�n 3. dönem Rektörü olarak Sayın 

Cumhurbaşkanımız tarafından atandı. Ben telefonla 

kend�s�ne tebr�kte bulundum. Makamında z�yaret 

ed�p tebr�k etme zamanım olmamıştı. Bugün 

hocamıza hem tebr�k hem başarı d�lekler�m� �letmek 

�ç�n geld�m. Hocama başarılar d�l�yorum.” ded�.

Adalet Esk� Bakanı Bek�r Bozdağ Rektörümüz Prof. 

Dr. Sal�h Karacabey'�n akadem�k kar�yer� �le kend�s�n� 

�spatladığının altını ç�zerek: “Em�n�mk� Bozok 

Ün�vers�tes� Rektörlüğü g�b� öneml� ve zorlu b�r görev� 

de başarıyla sürdürecekt�r.” �fadeler�n� kullandı.

Bozdağ konuşmasının devamında şunları 

kaydett�: “Ün�vers�tem�z gel�şen büyüyen b�r 

ün�vers�te. Hem akadem�k kadrosuyla, hem öğrenc� 

sayısıyla, hem bölümler�yle, hem yüksekokullarıyla, 

hem de fiz�k� �mkânlarıyla hızla güçlenen b�r 

ün�vers�te. Sal�h Hocam bu gücü daha �ler� noktalara 

taşıyacaktır. Ün�vers�tem�z�n her açıdan büyümes�, 

Türk�ye'n�n b�l�msel hayatına, gel�şmes�ne katkı 

sunduğu g�b� Yozgat'a da katkı sunması son derece 

öneml�. Ben umuyorum k� hocam dönem�nde 

bugüne kadar yapılanların üzer�ne yen�ler konulmak 

suret�yle ün�vers�tem�z daha �ler� b�r noktaya 

taşınacaktır. Ben tekrar hocama başarılar ve 

kolaylıklar d�l�yorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. B�z 

de her zaman Rektör hocamızın yanında olacağız. 

El�m�zden gelen katkı ve destek ne �se bugüne kadar 

verd�ğ�m�z g�b� bundan sonrada vermeye devam 

edeceğ�z.”

Z�yaretten z�yades�yle memnun olduğunu �fade 

eden Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey günün 

anısına Adalet Esk� Bakanı Bek�r Bozdağ'a plaket 

takd�m ett�.
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ SOYSAL'DAN
REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Yozgat M�lletvek�l �  Dr. Ertuğrul Soysal, 
Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e nezaket 
z�yaret�nde bulunarak, Bozok Ün�vers�tes� 
Rektörlüğü görev�nde başarılar d�led�. 

Cumhur�yet Mekteb� Rektörlük B�nası'nda 
gerçekleşt�r�len z�yarette, Rektörümüz Prof. Dr. 
S a l � h  K a r a c a b e y  z � y a r e t t e n  d u y d u ğ u 
memnun�yet�n� bel�rterek teveccühler�nden dolayı 
teşekkür ett�.

YOZGAT MİLLETVEKİLİ AV. YUSUF BAŞER'DEN REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e yen� 
görev� neden�yle tebr�k z�yaretler� devam ed�yor. Bu 
kapsamda AK Part� Yozgat M�lletvek�l� Av. Yusuf 
Başer Rektörümüz  Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e 
tebr�k z�yaret�nde bulundu. 

Z�yarette konuşan Ak Part� Yozgat M�lletvek�l� Av. 
Yusuf Başer, “Bozok Ün�vers�tem�z�n Rektörlük 
görev�ne atanan Prof. Dr. Sal�h Karacabey hocamın 
görev�n�n başta şahsı olmak üzere a�les�ne, 
Yozgat'ımıza ve Bozok Ün�vers�tes� cam�asına 
hayırlı olmasını temenn� ed�yorum. İnşallah 
Rektörümüzün gayret� ve çalışkanlığı �le Bozok 
Ün�vers�tes� Yozgat'ın parlayan yıldızı olacaktır. 
Bozok yaylasından �lm�n, b�l�m�n, ahlakın ve 
erdem�n ışığı Bozok d�yarını ve Türk�ye'y� 
aydınlatacak.  Kazanan Bozok Ün�vers�tes� ve 
Yozgat olacak. Bu duygu ve düşüncelerle b�r kez 
daha Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e yen� 
görev�nde başarılar d�l�yorum.” ded�. 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey de naz�k 
z�yaretler�nden dolayı Yozgat M�lletvek�ll� Av. Yusuf 
Başer'e teşekkür ederek  “Amacımız ve tek 
gayem�z, Bozok Ün�vers�tes�'n� bulunduğu yerden 
çok daha � ler �  noktalara taşımak.  Başta 
s�yas�ler�m�z ve Yozgatlı hemşer�ler�m�z�n destekler� 
� l e  b u n u  b a ş a r a c a ğ ı m ı z a  � n a n ı y o r u m .  
Bel�rled�ğ�m�z hedeflere hep b�rl�kte ulaşacağız.” 
�fadeler�n� kullandı.

Yozgat Val�s� Abdulkad�r Yazıcı Rektörümüz 
Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� z�yaret ederek yen� 
görev�nde başarılar d�led�. 

Cumhurbaşkanı tarafından Bozok Ün�vers�tes� 
Rektörlük görev�ne atanan Prof. Dr. Sal�h 
Karacabey'�n bundan sonrak� görev�n�n hem 
kend�s�ne hem de Yozgat'a hayırlı olmasını d�leyen 
Val� Yazıcı, Rektörümüze çalışmalarında başarı 
temenn�ler�nde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Val� 
Abdulkad�r Yazıcı'nın z�yaret�nden son derece 
memnun olduğunu �fade ederek Val� Yazıcı'ya 
teşekkürler�n� bel�rtt�.

YOZGAT VALİSİ YAZICI'DAN REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 
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YOZGAT BELEDİYESİ'NDEN
REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yozgat Beled�ye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve 
Beled�ye Başkan Yardımcısı Tal�p Karslıoğlu 
Rektörümüz Prof.  Dr.  Sa l �h  Karacabey' � 
makamında z�yaret ederek yen� görev�n�n hayırlı 
olmasını temenn� ederek başarılar d�led�. 

İL JANDARMA VE GARNİZON KOMUTANI YILDIRIM'DAN

REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yozgat İl Jandarma ve Garn�zon Komutanı 

Jandarma Albay Selçuk Yıldırım Rektörümüz Prof. 

Dr. Sal�h Karacabey'� makamında z�yaret ederek yen� 

görev�nde başarılar d�led�. 

Rektörlük makamında gerçekleşt�r�len nezaket 

z�yaret�nde İl Jandarma ve Garn�zon Komutanı 

Jandarma Albay Selçuk Yıldırım ve Rektörümüz Prof. 

Dr. Sal�h Karacabey b�r süre sohbet ett�. Z�yarette 

kurumlar arası �şb�rl�ğ� çerçeves�nde Yozgat'ın 

b�l�msel kültürel ve sosyal anlamda kalkınması 

noktasında fik�r alışver�ş�nde bulunuldu.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE AĞIR CEZA REİSİNDEN REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ  

Yozgat Cumhur�yet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve 

Ağ ı r  Ceza  Mahkemes�  Başkan ı  Mut lu  Çat 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� makamında 

z�yaret ederek yen� görev�nde başarı temenn�ler�nde 

bulundu.

Rektörlük H�zmet B�nası'nda gerçekleşt�r�len 

z�yarete � l �şk�n açıklama yapan Cumhur�yet 

Başsavcısı Ahmet Yavuz; “Sevg�l� hocamızı İlah�yat 

Fakültes� Dekanlığına tay�n ed�ld�ğ� dönemden 

�t�baren tanıma fırsatı yakaladık. Gerçekten çok 

değerl� b�r �nsan. Bu göreve seç�lmes� dolayısıyla en 

az kend�s� kadar b�zlerde mutlu olduk. Yak�nen b�rçok 

programda b�r arada bulunma fırsatı yakalamıştık. 

Hocamızı rektörlük makamında görmek hem 

ün�vers�te, hem Yozgat, hem de d�ğer kamu 

çalışanları �ç�n öneml� b�r kazanım olduğuna 

�nanıyoruz. İnşallah Yozgat'la b�rl�kte tüm ün�vers�te 

cam�asına katacağı çok öneml� katkılar olacağı 

kanaat�ndey�z. Hocamıza yen� görev�nde başarılar 

d�l�yoruz.” ded�.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey z�yarete 

�l�şk�n yaptığı açıklamada şunları söyled�: “Yozgat 

Cumhur�yet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Ağır Ceza 

Mahkemes� Başkanı Mutlu Çat'ın z�yaretler� şahsımı 

z�yades�yle mutlu ett�. Başsavcımın da �fade ett�ğ� g�b� 

daha önceden çeş�t l �  ves� le ler le  b� r  arada 

bulunmuştuk. Aramızda gerçekten sam�m� b�r 

d�yalog oluştu. İnşallah bundan sonrak� süreçte de 

şehr�m�ze, b�zler ün�vers�te olarak onlar da adl�ye 

cam�ası olarak öneml� kazanımlar sağlayacağız. 

Ayrıca b�rl�kte ün�vers�ten�n gel�ş�m�ne de öneml� 

katkılar sağlayacaklarını üm�t ed�yorum. Z�yaretler� 

�ç�nde çok teşekkür ed�yorum.”
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EMNİYET MÜDÜRÜ SAİM AKPINAR'DAN REKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yozgat İ l  Emn�yet Müdürü Sa�m Akpınar 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� z�yaret ederek 

yen� görev�nde başarı d�lekler�nde bulundu. Rektörlük 

H�zmet B�nası'nda gerçekleşt�r�len z�yarette İl Emn�yet 

Müdürü Sa�m Akpınar Bozok Ün�vers�tes� Rektörü 

Prof. Dr. Sal�h Karacabey'�n Bozok Ün�vers�tes�’n� çok 

daha �ler� sev�yelere götüreceğ� konusunda �nancının 

tam olduğunu �fade ett�. Rektörümüzü Bursa'dan da 

tanıdığını bel�rten Akpınar; “Dostluğumuz ve 

arkadaşlığımız olan kıymetl� hocamıza yen� görev�n�n 

hayı r l ı  o lması  temenn�s �  adına bu z �yaret � 

gerçekleşt�rd�k.” ded�.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, İl Emn�yet 

Müdürü Sa�m Akpınar'ın naz�k z�yaret�nden duyduğu 

memnun�yet� �fade ederek: “Bursa'dan süre gelen b�r 

dostluğumuz ve yakınlığımız var. Burada kend�s�yle 

b�rl�kte çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım. 

Yozgat'ın huzuru, gel�şmes�, eğ�t�m-öğret�m 

noktasında  katk ıs ı  ve gençler �m�z �n  kötü 

al ışkanl ık lara düşmemes� konusunda ortak 

hassas�yetler�m�z söz konusu. Ün�vers�tem�zde 

eğ�t�m-öğret�m�n huzurlu b�r şek�lde devam 

edeb�lmes� adına öneml� katkıları var. B�r Yozgatlı 

olarak bu hassas�yetler� taşıdığı �ç�n kend�s�ne 

teşekkür ed�yorum.” ded�.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR 

Ün�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e hayırlı olsun temenn�s�yle gerçekleşen z�yaretler devam 

ed�yor. Z�yaretler kapsamında; Yozgatlı hayırsever �şadamı B�lal Şah�n, Sorgun Beled�ye Başkanı Ahmet Ş�mşek, 

Yerköy Beled�ye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fat�h Şah�n, Yozgat Amatör Spor 

Kulüpler� Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ve yönet�m kurulu üyeler�, Yozgat Ensar Vakfı Başkanı Hüsey�n 

Durusoy ve yönet�m kurulu üyeler�, Y�b�taş  Kraft Torba A.Ş Genel Müdürü Recep Şakı, Rektörümüz  Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey'� makamında z�yaret ederek hayırlı olsun d�lekler�nde bulundular. 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey de z�yaretler�nden dolayı konuklarına teşekkür ett�.
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HAYIRSEVER İŞADAMI ERDOĞAN AKDAĞ
REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY'İ ZİYARET ETTİ

Yozgatlı hayırsever �şadamı Erdoğan Akdağ,  

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� makamında 

z�yaret ederek hayırlı olsun d�lekler�nde bulundu.

Z�yaret sonrası hayırsever �şadamı Erdoğan 

Akdağ,  Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, 

Ün�vers�tem�z Genel Sekreter� Yrd. Doç. Dr. 

Güsamett�n Erdoğan, Sağlık Kültür ve Spor Da�re 

Başkanı Zümr�ye Dem�rel'�n de eşl�k ett�ğ� �ncelemede 

ün�vers�te kampüs alanına geçerek kampüs alanının 

son durumunu yer�nde gördü.

Yaptırdığı okul ve fakülte b�nalarıyla Yozgat 

eğ�t�m�ne ve Bozok Ün�vers�tes�'n�n kurulmasına 

büyük katkısı bulunan ve ün�vers�teye M�marlık-

Mühend�sl�k Fakültes�, Fen-Edeb�yat Fakültes�, 

İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�, laboratuvar b�nası, 

m�safirhane, enst�tü b�nası ve Orta Anadolu'nun en 

büyük kongre ve kültür merkez�n� ve 2 b�n 500 k�ş� 

kapas�tel� b�r cam� kazandırarak ün�vers�teye 

bağışlayan Akdağ, Bozok Ün�vers�tes�'n�n sosyal, 

kültürel ve ekonom�k anlamda gel�şmes�ne öneml� 

katkı sağladı.

Kampüs gez�s� sonrası b�r açıklama yapan 

Rektörümüz Karacabey, z�yaretler�nden dolayı 

hayırsever �şadamı Erdoğan Akdağ'a teşekkür 

ederek, “Ülkeler�n eğ�t�m öğret�m hayatına o ülken�n 

hayırsever �nsanlarının katkıları her zaman büyük 

olmuştur. B�z�m tar�h� geleneğ�m�zde de eğ�t�m 

öğret�me şahısların gösterd�kler� �lg� ve gayret her 

zaman etk�l� olmuştur. B�z�m vakıf kültür ve  

geleneğ�m�z de var.  Vakıf kültürü ve vakıf geleneğ�n�n 

günümüzde hayırsever �şadamlarımız aracılığı �le 

devam ett�ğ�n� görmek ülkem�z�n geleceğ� ve eğ�t�m 

öğret�m�n geleceğ� açısından öneml� b�r kazanımdır.  

Erdoğan Akdağ beyefend� Bozok Ün�vers�tes�'n�n adı 

henüz Bozok Ün�vers�tes� değ�lken temel�n� atan 

hayırsever Yozgatlı b�r �şadamımızdır. Kend�s�ne bu 

emek ve gayretler�nden dolayı teşekkür ed�yorum. 

Sadece �lk harcı koymakla kalmamış daha sonra 

kampüsümüzde M�marlık-Mühend�sl�k, İkt�sad� İdar� 

B�l�mler, Fen Edeb�yat Fakültes�'n�, Kongre Kültür 

Merkez�'n�, görsell�ğ� �le de d�kkat çeken cam�y� 

kampüsümüze kazandırmak suret�yle çok büyük b�r 

h�zmet yapmış ve çok büyük katı sağlamıştır. 

Erdoğan Akdağ bey�n yapıkları hem ülkem�zdek� hem 

Yozgat l ı  � şadamlar ın ın  Yozgat 'a  ve  Bozok 

Ün�vers�tes�'ne katkıları açısından örnek alınacak b�r 

davranıştır. Kend�s�ne çok teşekkür ed�yorum” ded�.

Hayırsever İşadamı Erdoğan Akdağ “Bozok 

Ün�vers�tes� Yozgat'ın Sosyal Hayatına ve 

Ekonom�s�ne Çok Büyük Katkılar Sağlıyor”

Hayırsever �şadamı Erdoğan Akdağ;  “Erc�yes 

Ün�vers�tes�'ne bağlı �ken M�marlık-Mühend�sl�k, Fen 

Edeb�yat, İkt�sad� İdar� B�l�mler Fakültes�, fakülte 

laboratuarları, m�safirhane, cam�, enst�tüler b�nası, 

kongre ve kültür merkez�n� yaptırdık ve heps�n� 

ün�vers�teye bağışladık. Bozok Ün�vers�tes�'n�n şu 

ank� durumundan çok memnun ve mutlu olduk çok 

güzel b�r kampüs oldu artık b�r ün�vers�te kampüsü 

görünümünü almış.  Ün�vers�ten�n b�r ülkeye, b�r 

şehre kazandırdığı çok fazla katkılar vardır. 

Ün�vers�tem�z Yozgat ekonom�s�ne, sosyal durumuna 

muhakkak büyük katkılarda bulunacak. Önce sosyal 

değ�ş�m, sosyal konuma yardımcı olmak ondan sonra 

da ekonom�s�ne katkı sağlayacaktır. Yozgat'a 

fabr�kalar yaptık 3-4 b�n �şç� çalışıyordu onun b�r 

şehr�n kalkınmasına çok büyük katkısı yoktu ama 

ün�vers�tem�z�n 15-20 b�n talebes� Yozgat'ın sosyal 

konumunu değ�şt�recek hem de ekonom�k olarak çok 

büyük katkılarda bulunacak.” d�ye konuştu.
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ÜNİVERSİTEMİZ
2014-2015 AKADEMİK YILI
MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

Ün�vers�tem�z  Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez�nde düzenlenen mezun�yet tören�ne 
Yozgat Val� Vek�l� Yavuz Güner, Yozgat Val� Yardımcısı Gökhan İk�temur,  İl Jandarma Komutan 
Albay Selçuk Yıldırım, Beled�ye Başkanı Kazım Arslan, Cumhur�yet Başsavcısı Ahmet Yavuz, 
Yozgat Bölge İdares� Başkanı Mehmet Em�n Sev�ml�, Yozgat Baro Başkan Vek�l� Fat�h Av. 
Yorulmaz, Rektörümüz  Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Da�re Müdürler�,  Fakülte Dekanları, s�v�l 
toplum kuruluş tems�lc�ler�, öğret�m elemanları, öğrenc� yakınları ve öğrenc�ler katıldı. 

Ün�vers�tem�zde 
2014-2015 
eğ�t�m öğret�m 
dönem�nde l�sans 
ve ön l�sans 
eğ�t�mler�n� 
başarıyla 
tamamlayan 
öğrenc�ler�m�z, 
düzenlenen 
mezun�yet 
tören�yle 
d�plomalarını aldı.

“Bozok Ün�vers�tel� Olmak B�zler İç�n Çok Özel 
B�r Ayrıcalıktır” 

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı �le başlayan 
mezun�yet tören� Fakülte ve Yüksekokullar 
b�r�nc�s� Fen-Edeb�yat Fakültes� Tar�h Bölümü 
öğrenc�s� Ramazan Karadavut'un mezun olan 
öğrenc�ler adına yaptığı konuşma �le devam ett�. 
Karadavut konuşmasında: “Ben ün�vers�te 
eğ�t�m�m boyunca tek başıma ayakta durmayı 
öğrend�m, susmayı ve konuşmayı, a�lemden 
uzakta hayatla savaşmayı öğrend�m. Sadece bu 
kazanım b�le bundan sonra karşıma çıkacak tüm 
sorunlar �ç�n el�mdek� en büyük d�ploma olacak.” 

�fadeler�n� kullandı. Karadavut konuşmasının 
devamında ün�vers�te hayatının kend�s�ne büyük 
hayaller kurmayı öğrett�ğ�ne vurgu yaparak; 
“Hayatta ne olursan ol, yaptığın �ştek� en �y� adam 
sen ol” düsturuyla hayatına yen� b�r adım 
atacağını sözler�ne ekled�.

Karadavut konuşmasının sonunda şunları 
söyled�: “Bundan sonra zorlu b�r hayat kavgası 
bekl�yor b�z�; fakat b�l�yorum k� b�zler el�m�zde 
d�ploma, yüreğ�m�zde �nsan sevg�s� ve ruhumuzda 
çalışma şevk�yle çok şey başarab�l�r�z. B�zler bu 
ülken�n tem�z yarınlarıyız. Bozok Ün�vers�tel� olmak 
b�zler �ç�n çok özel b�r ayrıcalıktır” 
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Törende b�r konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey, bugün Bozok Ün�vers�tes�'n�n 

hayatında öneml� b�r günü yaşadığını bel�rterek; 

“Bugün mezun verd�ğ�m�z öğrenc�ler�m�z�n hayatında 

yen� b�r sayfa açılıyor. Dolayısıyla onlar �ç�n öneml� 

olan bugün, b�z�m �ç�n de çok öneml� ve özel b�r 

gündür.  Bugün elbette aramızdan mezun olmak 

suret�yle ayrılacak olan genç mezunlarımız �ç�n 

öneml� b�r gün. Bugün b�z fakülte ve yüksek 

okullarımızdan 2 b�n c�varında arkadaşımızı 

uğurluyoruz. Onlara yen� hayatlarına başlarken 

başarılar d�leyerek hayata uğurluyoruz.” ded�. 

Öğrenc�lere seslenen Rektör Karacabey; “Uzun 

b�r tahs�l hayatı, hayatınızın öneml� b�r kısmıydı ancak 

bundan sonrak� çok daha öneml�d�r. Burada 

kazandığınız b�lg�, becer� ve değerler�, aldığınız 

eğ�t�m� ülkem�ze h�zmet ederek, �nsanımıza h�zmet 

e d e re k ,  ü l ke m � z  ç ı k a r l a r ı  d o ğ r u l t u s u n d a 

değerlend�receks�n�z. Bugün aramızdan ayrılacak 

olan genç kardeşler�m�z ve meslektaşlarım. 

Ün�vers�te sadece b�r d�ploma verm�yor. Burada 

kazandığınız b�lg�, becer� ve bu esnada kurduğunuz 

dostluklar gelecekte ülkem�ze yapacağınız h�zmette 

çok öneml� b�r rol oynayacaktır. 

Kend� değerler�ne sah�p çıkarak, kend� toplumuna 

h�zmet etmen�n haklı gururunu yaşayarak ve topluma 

h�zmet uğurunda öneml� b�r görev� üstlenm�ş olarak 

buradan ayrılmış olacaksınız. Burada öğrend�ğ�n�z 

b�lg�ler, çalışma hayatınızda mutlaka yardımcı ve yol 

göster�c� olacaktır ama bununla beraber kazandığınız 

vatan ve m�llet sevg�s� bu topluma h�zmet etmekte, 

bu toplumun b�rl�k ve beraberl�ğ�n� sağlamakta çok 

öneml� olacaktır. Toplumlar gençler�yle övünürler, 

çünkü gelecek gençlerded�r. Bütün toplumların 

geleceğe güvenle bakmasının yolu ve �mkânı 

yet�şt�rd�ğ� gençl�ğe güvenmes�yle mümkündür, b�z 

s�ze güven�yoruz. B�z s�z�n gerçekten ülkes�n� ve 

m�llet�n� seven çalışma hayatında başarılı olacak ve 

ülkes�n� severek h�zmet edecek �nsanlar olacağınıza 

canı gönülden �nanıyoruz. Bütün kalb�m�zle bu 

hayatınızda başarılar d�l�yorum.” d�ye konuştu. 

Bozok Ün�vers�tes�'n�n dokuz fakültes� ve yüksek 

okullarıyla mezun�yet verd�ğ�n� d�le get�ren Rektör 

Karacabey, “Ancak henüz öğret�me başlamamış �k� 

fakültem�z ve mezun vermem�ş fakültem�z var. 

Bugünkü mezunlarımız dört fakülte ve yüksek 

okullarımızın öğrenc�ler�d�r ve 2 b�n mezun ver�yoruz. 

Bütün fakülteler�m�z mezun vermeye başladığında 

bu sayılar 4 b�n, 5 b�n olacaktır. Bozok Ün�vers�tes� o 

günler� de görecek, o günler� de yaşayacaktır. O 

zaman şu anda dört fakülte ve yüksekokullarla 

sığamadığımız bu salon b�ze dar gelecek demekt�r k�, 

�ler�k� yıllarda daha büyük salonlarda mezun�yet tören� 

kutlayacağız.” �fadeler�n� kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey sözler�n� 

şöyle sürdürdü:

“S�zler� yet�şt�ren, bugüne get�ren öğret�m üyes� 

arkadaşlarıma, beraber tanıştığımız öğret�m elemanı 

a r k a d a ş l a r ı m a  g e rç e k te n  te ş e k k ü r  e d e r, 

m�nnettarlığımı �fade eder�m. Öğret�m üyes�n�n en 

öneml� görev� öğrenc�ler�ne faydalı olmaya çalışmak, 

onlara hayatta kend�ler�ne lazım olacak b�lg�y� 

öğretmek ve aynı zamanda araştırma yaparak 

ülken�n �l�m hayatına katkıda bulunmaktır. Bu 

görevler�nden b�r�n� bugün s�z� mezun ederken 

gerekt�ğ� g�b� yer�ne get�rd�kler�n� görüyor ve 

kend�ler�ne teşekkür ed�yorum. 

"Bütün Toplumların Geleceğe Güvenle Bakmasının Yolu ve İmkânı Yet�şt�rd�ğ� Gençl�ğe Güvenmes�yle Mümkündür”

devamı
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Sayın vel�ler�m�z�n bunu da b�lmes�n� �st�yorum, 

konuştuğum b�rçok öğret�m elemanı arkadaşımın 

öğrenc�ler�m�z�n gerçekten b�r anne, b�r baba g�b� 

�ht�yaçları olduğunda yanında olduklarını da 

b� l �yorum. Sadece onlara b� lg�  öğretmekle 

kalmadılar, onlara aynı zamanda �ht�yaç duydukları 

her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Aynı zamanda 

öneml� b�r �nsan� görev� layıkıyla yer�ne get�ren 

öğret�m üyes� arkadaşlarıma çok teşekkür ed�yorum. 

Özell�kle s�z vel�ler�n de bunu b�lmes�n� �st�yorum. 

Çünkü bundan sonra Bozok Ün�vers�tes�'ne 

gelecek, burayı terc�h edecek, burada okuyacak 

öğrenc� kardeşler�m�z burada kend�ler�n�n anne ve 

babalarından �steyecekler� ve �ht�yaç duyacakları 

kend�ler�ne arz edecekler� her problemler�n� 

çözmeye çalışacak, onları seven, onları b�r evlat g�b� 

şefkatle bağrına basan hanımefend� ve beyefend� 

öğret�m üyeler�n� göreceklerd�r. Bu b�z�m �ç�n öneml� 

b�r kıvanç ves�les�d�r. 

S�zler� ve özell �kle bugün mezun olacak 

evlatlarımızı burada b�r araya get�r�rken şu anda 

salonumuzda kıvançla bu anı bekleyen ve bu anı 

yaşayan sevg�l� vel�ler, anneler ve babalar, şunu 

demem�z mümkündür; bugün en çok kıvanç duyan 

s�zlers�n�z. Çünkü evlat yet�şt�rd�n�z onları 

büyüttünüz ün�vers�tey� kazandırdınız ve bugün de 

mezun�yetler�n� görüyorsunuz. B�r anne baba �ç�n 

bunun ne kadar öneml� olduğunu bu yollardan 

geçm�ş bunu yaşamış b�r baba olarak ben çok �y� 

b�l�yorum. Gerçekten bugün evlatlarınızla ne kadar 

kıvanç duysanız yer�d�r.

Son olarak sözü fazla uzatmadan bugün b�zler� 

yalnız bırakmayan ve bu mutlu günümüzü, gurur 

tablomuzu b�z �mle b�r l �kte yaşayan bütün 

m�safirler�m�ze başta protokol olmak üzere aramıza 

katılan vel�ler�m�ze ve d�ğer konuklarımıza teşekkür 

ed�yor  bugün mezun vereceğ�m�z  hayata 

göndereceğ�m�z genç kardeşler�m�ze başarılar 

d�l�yor hep�n�ze saygılar sunuyorum.”

Yozgat Val� Vek�l� Yavuz Güner �se,  Bozok 

Ün�vers�tes�'n�n her yıl olduğu g�b� bu yıl da sayısız 

öğrenc�y� mezun ett�ğ�n� söyled�.  Val� Vek�l� Güner 

ko n u ş m a s ı n ı  ş öy l e  s ü rd ü rd ü ;  “ B � z l e r  b u 

mezun�yetlerden mutlu olduğumuz g�b� öğrenc� 

a�leler�m�z�n yüzünde de s�zler�n mezun�yet�nden 

dolayı haklı gururunu ve onurunu görmektey�z. 

Ün�vers�teden mezun olan gençler�m�z�n bu saatten 

sonra �ş hayatına atılacak olmaları s�z a�leler kadar 

b�zler� de heyecanlandırmaktadır. Çünkü Bozok 

Ün�vers�tem�zden mezun olan genler�m�z�n daha 

eğ�t�ml�, daha vasıflı,  teknoloj�y� ve b�lg�y� daha 

yakından tanıyarak ülkem�z�n değ�ş�k ve öneml� 

kademeler�nde görev alacağına �nancımız tamdır. 

Bu anlamda s�zlerden ve a�leler�n�zden �steğ�m�z 

Yozgat'ımızı ve Yozgat'ımızın güzell�kler�n� g�tt�ğ�n�z 

ve g�deceğ�n�z yerlerde anlatmanız ve bu çabayla 

Yozgat'ımızın gönüllü tanıtım elç�ler� olmanızdır. B�r 

başka temenn�m�z de öğrenc�ler�m�z�n b�r kısmının 

Yozgat'ta görev alması ve onlarla beraber b�zler�n 

çalışmak ve çalışarak ülke yararına daha güzel �şler 

yapmak �steğ�m�zd�r. Bu manada s�zlerle b�rl�kte 

çalışmak b�zler� onurlandıracaktır.” 

Val� Vek�l� Güner, “2014-2015 eğ�t�m öğret�m 

dönem�nde Bozok ün�vers�tem�zden mezun olan 

öğrenc�ler�m�z kutluyor,  öğrenc� a�leler�m�z� böyles� 

gençler yet�şt�rd�kler� �ç�n tebr�k ed�yor, Ün�vers�te 

yönet�m� ve akadem�k kadromuzu öğrenc�ler�m�ze 

verd�ğ�  emekler �nden dolayı  takd�r  ed�yor,  

mezun�yet tören�m�z�n hayırlı ve uğurlu olmasını 

d�l�yorum.” �fadeler�n� kullandı.

devamı
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Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokullarında b�r�nc� olan öğrenc�ler yaş kütükler�ne �s�m plakalarını 

çaktı. Dereceye g�ren öğrenc�ler�n ödüllend�r�lmes�nden sonra mezun öğrenc�ler sahnede kep fırlatarak 

mezun�yetler�n� coşkuyla kutladı. Mezun�yet Tören� sev�len türküler�yle sahne alan Türk Halk Müz�ğ� Sanatçısı 

Orhan Hakalmaz'ın konser� �le sona erd�.
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REKTÖRÜMÜZ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİMİZİN
MEZUNİYET SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Ün�vers�tem�z Sağlık Yüksekokulu bünyes�nde 
gerçekleşt�r�len “Hemş�rel�k Andı ve Mezun�yet Kokteyl�” programına katılarak öğrenc�ler�m�z�n 
mezun�yet sev�nc�n� paylaştı.

“Kutsal B�r Mesleğ�n Neferler� Olduğumuz İç�n 

Gurur Duyuyorum.”

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunmasıyla 

başlayan program Sağlık Yüksekokulumuzu tanıtan 

kısa s�nev�zyon göster�m� �le devam ett�. Programın 

açıl ış konuşmasını mezun öğrenc�ler adına 

yüksekokul b�r�nc�s� Özge Teber�k yaptı. Teber�k 

konuşmasında mezun�yet�n yen� b�r hayatın 

başlangıcı olduğuna d�kkat çekerek kutsal b�r 

mesleğe sah�p  o lmaktan do lay ı  duyduğu 

memnun�yet� d�le get�rd�. 

“Meslektaşlarımızı Mezun Etmen�n Haklı 

Gururunu Yaşıyoruz.”

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sev�nç Polat 

�se konuşmasında hemş�rel�k mesleğ�n�n sağlık 

h�zmetler�n�n kal�tel� ve güvenl� sunumunda etk�n rol 

oynayan b�r meslek olduğunu bel�rterek bu mesleğ�n 

�cra ed�lmes�nde Sağlık Yüksekokulumuzda 

kazandırılan b�lg� ve becer�ler�n oldukça öneml� 

olduğunu sözler�ne ekled�. Doç. Dr. Sev�nç Polat 

konuşmasının devamında şunları söyled�; “Bugün 

öğrenc�ler�m�z� profesyonel b�rer meslek mensubu 

olarak mezun etmen�n haklı gururunu yaşıyoruz. 

Tüm öğrenc�ler�m�z�n mezun�yetler�n� kutluyor, 

öğrenc�ler�m�ze özel ve meslek� hayatlarında 

başarılarının devamını d�l�yorum.”

Ün�vers�tem�z Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�len Hemş�rel�k andı ve mezun�yet 

kokteyl�ne Rektörümüz Prof. Dr.Sal�h Karacabey, Fen Edeb�yat Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Recep Şah�ngöz, 

Eğ�t�m Fakültes�  Dekan Vek�l� Prof. Dr. Ahmet Tem�zyürek, Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü Müdürü Prof. Dr. Fevz� Polat, 

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sev�nç Polat öğret�m elemanları, öğrenc� vel�ler� ve öğrenc�ler katıldı.
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Dünün Öğrenc�ler�  Bugünün Hemş�reler� 

Mezun�yet�n�z Hayırlı Olsun 

Bugün hayatlarının en öneml� anlarından b�r�n� 

yaşayan, dünün öğrenc�ler� bugünün meslektaşları 

ve onların kıymetl� a�leler�n� saygı �le selamlayarak 

sözler�ne başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey, hayata atılan ve mesleğ�n başlangıcında 

olan öğrenc�ler�n �nsanlığa h�zmet noktasında 

bugünün değerl� ve öneml� b�r gün olduğunu 

sözler�ne ekled�. Rektörümüz konuşmasının 

devamında: “Her meslek şüphes�z kend� çapında b�r 

kutsallık �çermekted�r. Bütün meslekler ve bütün 

�şler �nsanlara h�zmet �ç�nd�r. Şüphes�z her mesleğ�n 

kend�ne göre b�r değer� vardır.

Zor zamanda yapılan �y�l �k h�çb�r zaman 

unutulmaz. Müşkül zamanda yapılan yardım �se 

h�çb�r zaman karşılıksız kalmaz. Sağlık h�zmetler�nde 

doktorlarımızın, hemş�reler�m�z�n yaptığı h�zmetler 

�nsanların zor zamanlarında yaptıkları h�zmetlerd�r. 

Ayırım gözetmeks�z�n bütün �nsanlığa h�zmet 

anlamında ed�nm�ş olduğunuz bu meslek kutsaldır. 

Kutsal olduğu kadar da zordur. Mesleğe atıldığınız 

bugün de hep�n�z� tebr�k ed�yor ve hayat boyu 

başarılar d�l�yorum. S�zler� �y� yet�şt�rmek �ç�n 

gösterd�kler� gayret ve çabadan dolayı akadem�syen 

arkadaşlarımı ve �nsanlığa h�zmet edecek bu 

evlatları fedakârlık göstererek büyüten anne ve 

babalara teşekkürler�m� sunuyorum.” ded�. 

Konuşmaların ardından mezun öğrenc�ler�n 

d�ploma takd�m�ne geç�ld�. Ün�vers�tem�z Sağlık 

Yüksekokulu Hemş�rel�k Bölümü b�r�nc�s� Özge 

Teber�k mezun�yet belges�n� Rektörümüz Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey'den aldı. Sağlık Yüksekokulu 

Hemş�rel�k Bölümü �k�nc�s� Fatma Akyüz, mezun�yet 

belges�n� Fen Edeb�yat Fakültes� Dekanı Prof. Dr. 

Recep Şah�ngöz'den;  Sağl ık  Yüksekokulu 

Hemş�rel�k Bölümü üçüncüsü Merve Çapraz �se 

mezun�yet belges�n� Eğ�t�m Fakültes� Dekan Vek�l� 

Prof. Dr. Ahmet Tem�zyürek'ten aldı. 

Mezun�yet belgeler�n� 4 yıl boyunca kend�ler�n� 

yet�şt�ren öğret�m elemanlarından alan öğrenc�ler, 

hep b�r ağızdan Hemş�rel�k yem�n� ett�ler. 

Tören�n sonunda kepler�n� sev�nç �ç�nde havaya 

fırlatan öğrenc�ler, mezun�yet pastasını keserek 

gönüller�nce eğlend�.
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MESLEK YÜKSEKOKULUMUZDA
MEZUNİYET TÖRENİ 

Ün�vers�tem�z Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Akadem�k yılı mezunlarını verd�. Meslek 
Yüksekokulu bahçes�nde düzenlenen mezun�yet tören�ne Ün�vers�tem�z Genel Sekreter Vek�l� 
Yrd. Doç. Dr. Güsamett�n Erdoğan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zak�r Taş, öğret�m 
elemanları öğrenc�ler ve vel�ler� katıldı.

Programın açılış konuşmasını mezun öğrenc�ler 

a d ı n a  2 0 1 4 - 2 0 1 5  A k a d e m � k  Y ı l ı  M e s l e k 

Yüksekokulu Dönem B�r�nc�s� Yas�n Ayten yaptı. 

Ayten, konuşmasında mezun�yet heyecanını 

yaşadığını �fade ederek bugüne gelmeler�nde büyük 

emek sah�b� olan a�le ve hocalarına m�nnettar 

olduklarının altını ç�zd�.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zak�r Taş 

yaptığı konuşmasında: “Bugün burada mutlu b�r anı 

paylaşmak �ç�n b�r araya geld�k. Doğumundan 

�t�baren özene bezene, üzerler�ne t�treyerek 

yet�şt�rd�ğ�n�z öğrenc�ler�m�z�n mezun�yet sev�nc�n� 

pay laşmaktay ız .  B �ze  emanet  ed � lm�ş  bu 

öğrenc�ler�m�z� donanımlı olarak hayatlarına devam 

edeb�lmeler� adına hocalarımız büyük b�r gayret 

�çer�s�nde oldu. 

Huzurlarınızda üstün gayretler�nden dolayı 

hocalarımıza teşekkür etmek �st�yorum. Mezun olan 

öğrenc�ler�m�ze bundan sonrak� yaşantılarında 

başarılar d�ler; a�leler�ne, ülkes�ne ve m�llet�ne faydalı 

b�rer fert olmalarını temenn� eder�m.” ded�.

Açılış konuşmalarının ardından mezun öğrenc�ler 

tarafından mezun�yet yem�n� ed�ld�. 2014-2015 

Akadem�k Yılı Meslek Yüksekokulu Dönem B�r�nc�s� 

Yas�n Ayten'�n yaş kütüğüne plaka çaktığı mezun�yet 

tören�nde dönem mezunları d�plomalarını aldı.

Mezun öğrenc�ler�m�z�n b�r yılın yorgunluğu ve 

stres�n� attığı Meslek Yüksekokulu 2014-2015 

Akadem�k Yılı Mezun�yet Tören�'nde, öğrenc�ler�n 

kep fırlatarak  gönüller�nce eğlenmes�yle son buldu.
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REKTÖRÜMÜZ AKADEMİK PERSONEL İLE BİR ARAYA GELDİ
Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, 2014-2015 eğ�t�m öğret�m yılı mezun�yet tören� sonrası 
ün�vers�tem�zde görevl� akadem�k personel �le b�r araya geld�. Ün�vers�tem�z Merkez� 
Yemekhane b�nasında gerçekleşt�r�len yemekl� toplantıya katılan Rektörümüz her eğ�t�m - 
öğret�m yılı başlangıcı ve sonunda akadem�k personel �le b�r araya geleceğ�n� söyled�. 

Huzurlu b�r eğ�t�m - öğret�m yıl ını ger�de 

bıraktıklarını bel�rten Rektör Karacabey;  “ Üm�t ve 

dua eder�z k� bundan sonrak� yıllarda da eğ�t�m - 

öğret�m hayatımız hep huzurlu geçs�n. S�z 

arkadaşlarımızla rektörlük seç�m� sürec�nde 

görüşmüştük, o ayrı b�r ortamdı. Onun �ç�nde s�zler�n 

her b�r�n�ze ayrı ayrı teşekkür ed�yorum." ded�. 

Eğ�t�m öğret�m yılını huzurlu b�r şek�lde ger�de 

bıraktığımız g�b� gönülden kırılmadan b�r seç�m 

sürec�n� de ger�de bıraktıklarını �fade eden Rektör 

Karacabey;

“Bu b�z�m �ç�n çok öneml�, çünkü b�zler gönül 

�nsanlarıyız. B�z�m kültürümüzde sevg� ve saygı 

hâk�md�r. B�z�m topraklarımızda Mevlanalar, Yunuslar 

vardır. Bunların her b�r� gönül �nsanlarıdır. 

Onlar kend� hayatlarından b�ze naklett�kler� �le 

şunu verm�şlerd�r; B�r gönül kırmak Allah'ın ev� 

Kâbe'y� yıkmaktan daha büyük vebald�r. Dolayısıyla 

b�zler gönüller� yapmak �ç�n varız. 

Gönüller yıkmak �ç�n değ�l. Akadem�k hayata adım 

atan her arkadaşımız as�stan olarak kuruma 

başladığında akadem�k nezaket ve terb�yey� attığı her 

adımla öğren�r. Akadem�k nezaket, b�rb�r�m�z� 

sevmey� b�rb�r�m�z� saymayı ve b�rb�r�m�ze b�r şeyler 

öğretmey� ve b�rb�r�m�zden öğrenmey� gerekt�r�r. Bu 

hayatımız boyunca devam eder. 

B�z akadem�syenler�n en öneml� görevler�nden 

b�r�s� öğrenc� yet�şt�rmekt�r.  İnsan yet�şt�rmektey�z. 

Yet�şt�rd�ğ�m�z �nsanlar b�zden sadece b�lg� 

öğrenmezler, b�zden davranış öğren�rler, dışarıda 

karşılaştıkları �nsanlara b�zden gördükler� g�b� 

davranırlar. B�rb�r�m�ze karşı nezaket� saygıyı bundan 

daha �ler� yapab�lmel�y�z,  gönül bağı �le sevmey� 

öğrenmel� ve onu yaşatmalıyız.  

Bozok a�les� olarak bunu yaşatacağımıza 

�nanıyorum. Bundan sonrak� hayatımızın da 

b�rb�r�m�ze karşı sevg�, saygı ve muhabbetle 

geçeceğ�ne �nanıyorum. S�zlerle akadem�k yılın 

b�t�m�nde ve akadem�k yılın başlangıcında b�r araya 

gelmey� düşünüyorum. Dört yıl boyunca akadem�k 

yılın başı ve sonunda b�r araya gelmey�, b�rl�kte 

olmayı, b�r Bozok a�les� olmayı b�r şeyler� b�rl�kte 

pay laşmayı  arzu  ed �yorum.  İnşa l lah  bunu 

gerçekleşeceğ�ne �nanıyorum.” d�ye konuştu.
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SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU
İLK MEZUNLARINI VERDİ  

Ün�vers�tem�z Sorgun Meslek Yüksekokulu �lk mezunlarını verd�. Sorgun Meslek Yüksekokulu 
Konferans Salonu'nda düzenlenen 2014-2015 eğ�t�m öğret�m dönem� mezun�yet tören�ne 
Sorgun Kaymakamı Al� Arslantaş,  Sorgun Beled�ye Başkan Yardımcısı H�kmet Vural, Sorgun 
Garn�zon Komutanı Jandarma B�nbaşı Özgür İpek, Ün�vers�tem�z Genel Sekreter Vek�l� Yrd. 
Doç. Dr. Güsamett�n Erdoğan, İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hüsey�n Ek�nc�,  Rektör Danışmanı 
Özgür Çet�n, Sorgun Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sert, da�re am�rler� ve 
çok sayıda öğrenc� ve vel�ler� katıldı. 

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunmasıyla 
başlayan program Meslek Yüksekokulumuzu 
tanıtan kısa s�nev�zyon göster�m� �le devam ett�. 

Programın açılış konuşmasını mezun öğrenc�ler 
adına Meslek Yüksekokul b�r�nc�s� Pak�ze Coşkun 
yaptı. Coşkun konuşmasında: “Başarmak, 
başarab�leceğ�ne �nanmak, başarma yolunda em�n 
adımlar atmak başarının olmazsa olmazıdır. 
Ün�vers � te  hayat ımız  boyunca bu başar ı 
doğrultusunda b�z� b�r nakış g�b� �şleyen değerl� 
hocalarımıza, h�çb�r zahmetten kaçınmayıp b�z� bu 
günlere get�ren fedakâr anne ve babalarımıza, 
ün�vers�tem�z yönet�m�ne, yüksekokul çalışanlarına 
teşekkürü borç b�l�r�z.” ded�.

Sorgun Fakülte Yaptırma Vakfı Mütevell� Heyet� 
Tems�lc�s� Mehmet Aktan konuşmasında; Sorgun 
Meslek Yüksekokulumuzda �lçe potans�yel�ne 
uygun, n�tel�kl� bölüm ve programlar açılarak 
öğrenc� sayısının artması taleb�nde bulunarak, bu 
yıl mezun olan öğrenc�ler�n mezun�yet sev�nc�n� 
yaşamaktan duyduğu memnun�yet� d�le get�rd�.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Sert, Meslek Yüksekokulu olarak �lk 

mezunları vermen�n sev�nc�n� paylaştıklarını 
bel�rterek özgüvenler� yüksek, �nsan �l�şk�ler�nde 
başarılı meslek� b�lg�ler� sağlam, öğrenme ve 
araştırmaya yatkın, sorumluluk sah�b� gençler 
yet �şt � rd�k ler �n�n al t ın ı  ç �zd� .  Mezun olan 
öğrenc�ler�n yaşamlarında yen� b�r sayfa açtıklarına 
değ�nen Sert, mezun öğrenc�ler�n akla ve b�l�me 
dayalı çağdaş uygarlık yolunda ve bahtlarının açık 
olması temenn�s�nde bulundu.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NA PROF. DR. TAYİP DUMAN ATANDI 
Ün�vers�tem�z Eğ�t�m Fakültes� Dekanlığı görev�ne Gaz� Ün�vers�tes� Meslek� Eğ�t�m Fakültes� Öğret�m Üyes� Prof. 

Dr. Tay�p Duman atandı. Eğ�t�m Fakültes�'nde düzenlenen dev�r tesl�m tören�nde Eğ�t�m Fakültes� Dekanlık 

görev�n� vekaleten yürüten  Prof. Dr. Ahmet Tem�zyürek görev�n� yen� Dekan Prof. Dr. Tay�p Duman'a devrett�. 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey konuya 

�l�şk�n yaptığı açıklamada şunları söyled�:

“Göreve başladığım tar�h �t�bar� �le Ün�vers�tem�z 

Eğ�t�m Fakültes� Dekanlığı görev�n� yürüten Prof. Dr. 

Ahmet Tem�zyürek hocamla b�rl�kte gerçekten çok 

sam�m� ve özver� l �  olarak çalıştık. Kend�s�ne 

katkılarından ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür 

ed�yorum. Kend�s� karakter �t�bar� �le gerçekten çok 

nad�r �nsanlardan b�r� olduğunu ve ün�vers�tem�z �ç�n 

de çok kıymetl� b�r hocamız olduğunu düşünüyor; 

b�rl�kte ün�vers�tem�z �ç�n çalışacağımızdan şüphem�n 

olmadığının altını ç�zmek �st�yorum.” ded�.

Ankara'dan memleket�ne h�zmet arzusuyla gelerek 

Eğ�t�m Fakültes�’ne Dekan olarak atanan Prof. Dr. Tay�p 

Duman'a yen� görev�nde başarı d�lekler�nde bulunan 

Rektörümüz: “Değerl� hocamız �nşallah devam eden 

süreçte fakülte ve ün�vers�tem�z �ç�n güzel ve öneml� 

katkılar sağlayacaktır. B�zler de her zaman destekç�s� 

olacağız. Bu duygularla kıymetl� hocamıza yen� 

görev�nde başarılar d�l�yorum.” ded�. 

Eğ�t�m Fakültes� Dekanlık görev�ne atanan Prof. Dr. 

Tay�p Duman: “B�r Yozgatlı olarak kend� memleket�mde 

Bozok Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes�'nde h�zmet etme 

fırsatını bana tanıdığı �ç�n Sayın Rektörüme öncel�kle 

teşekkür etmek �st�yorum. Y�ne aynı şek�lde görev� 

devraldığım hocamın sağlamış olduğu h�zmet ve 

katkılar �ç�n teşekkür etmek �st�yorum. Bu b�r görev 

değ�ş�m�d�r. Prof. Dr. Ahmet Temüzyürek hocamın 

bana her konuda yardımcı olacağını  düşünüyor ve 

�nanıyorum. Sayın Rektörümüzü ve bana güvenenler� 

mahcup etmemek adına fakültem�z ve ün�vers�tem�z� 

�ler� noktalara taşımak �ç�n var gücümüzle çalışacağız.” 

�fadeler�n� kullandı.

Eğ�t�m Fakültes� Dekanlığı görev�n� devreden Prof. Dr. 

Ahmet Tem�zyürek �se �dar� görevler�n b�r bayrak yarışı 

olduğunu bel�rterek şunları söyled�: “El�mden geld�ğ� 

kadar fakültem�z�n kurumsallaşması noktasında temel 

�lkeler� buraya taşımaya çalıştım. B�zlere düşen b�r 

şeyler olduğu takd�rde el�m�zden geld�ğ� kadar 

fakültem�z�  daha � ler �  götürmek noktasında 

destekler�m�z�n süreceğ�n� �fade etmek �ster�m. Yen� 

Dekanımıza görev�nde başarılar d�l�yorum.”

Törende konuşan Sorgun Kaymakamı Al � 

Arslantaş, toplumların g�d�şatına yön veren ve 

gerekt�ğ�nde rotasını bel�rleyen en öneml� gücün b�lg� 

olduğunu bel�rterek “B�lg�n�n üret�ld�ğ� ve b�lg� �le 

kend�n� yen�leyeb�lme yeterl�l�kler�n�n oluştuğu yer 

olması, b�lg�n�n topluma yansıtıldığı b�r�nc�l kaynak 

olması ve aynı zamanda m�lletler�n sosyo-ekonom�k 

düzey�n� yükseltmek �ç�n teknoloj�y� ve sanatı �zleme, 

üretme yer� olması neden�yle ün�vers�teler m�lletler�n 

can damarlarından b�r�s� n�tel�ğ�nded�r. S�zler de bu 

donanımlara sah�p b�reyler olarak buradan mezun 

olacak ve b�r topluma b�lg� ve b�r�k�mler�n�z� 

aktaracaksınız.  Bu anlaml ı  günde aranızda 

bulunmaktan çok büyük memnun�yet duyduğumu 

�fade etmek �ster�m. Ün�vers�teler�n temel özell�ğ� 

özerk olması, b�l�m üret�rken her türlü etk� ve 

yönlend�rmeden uzak kalab�lmes�d�r. Özgürlüğün 

sunduğu bu akadem�k �kl�m �çer�s�nde Bozok 

Ün�vers�tes�'nden beklenen, üret�lecek b�l�msel b�lg� 

ve b�l�msel makaleler sayes�nde dünyada sayılı 

ün�vers�teler arasına g�rmek ve ülkem�z�n b�l�m 

alanında da tanınmasına katkı sağlamak olacaktır. 

Ün�vers�te zaten evrensell�k demekt�r. Yan� farklılıkları 

bünyes�nde barındıran ve her türlü farklılığa kucak 

açan kurum olmasının yanında, dünyada olup 

b�tenler� en �y� şek�lde tak�p eden, dünyayı en �y� 

şek�lde okuyab�len ve dünyayla en �y� şek�lde 

bütünleşen kurumlar olması demekt�r.” ded�.

Protokol konuşmalarının ardından program dönem 

b�r�nc�s� Pak�ze Coşkun yaş kütüğüne plaka çakması 

�le devam ett�. Dönem mezunlarına d�plomalarının 

ver�lmes�, yaş pasta kes�m�, kep atma ve hatıra 

fotoğrafı çek�m� �le tören sona erd�.
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REKTÖRÜMÜZ ÜNİVERSİTEMİZİ 
BAŞARI İLE TEMSİL EDEN ÖĞRENCİLERİMİZE PLAKET VERDİ 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, ün�vers�teler tarafından düzenlenen öğrenc� 
kongreler�ne katılarak ün�vers�tem�z� başarı �le tems�l eden İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� 
İkt�sat Bölümü öğrenc�ler�m�ze plaket takd�m ederek başarılarının devamını d�led�. 

Ün�vers�tem�z İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� 

Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�len ödül tören�ne 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, çok sayıda 

öğret�m üyes� ve öğrenc� katıldı.

Programın açılış konuşmasını İkt�sad� ve İdar� 

B�l�mler Fakültes� Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Recep 

Temel yaptı. Yrd. Doç. Dr. Temel konuşmasında; 

“İnanmak başarmaktır. B�z geçen yıl 17. Uluslararası 

İkt�sat Kongres�'ne katıldığımızda b�r sonrak� sene 

bunu başaracağımıza �nanmıştık. N�hayet�nde 

öğrenc�ler�m�z�n üstün başarısı bu yıl meyves�n� 

verd�.  Ün�vers�teler tarafından düzenlenen öğrenc� 

kongreler�ne katılarak bu başarıları ün�vers�tem�ze 

kazandıran ve ün�vers�tem�ze değer katan 

öğrenc�ler�m�z� tebr�k ed�yor başarılarının devamını 

d�l�yorum.” ded�.
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Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey konuş-

masında gerçekleşt�r�len ödül tören�n�n kend�s� �ç�n 

öneml� olduğunun altını ç�zerek şunları kaydett�: 

“Seç�m sürec� �çer�s�nde ben�m b�r hedefim ve 

hayal�m vardı. Öğrenc�ler�m�z�n makaleler�n� 

yazacağı, hocaların �se hakeml�k yapacağı ve 

öğrenc�ler�m�z�n akadem�k hayata daha öğrenc�l�k 

yıllarında adım atmasını sağlayan b�r öğrenc� derg�s� 

hedefim vardı. İnşallah bu hedefi gerçekleşt�receğ�z. 

Arkadaşlarımızın uluslararası b�r  �kt�sat kongres�nde 

derece almaları ben� gerçekten  çok mutlu ett�. Bu 

başarının h�ç bırakılmadan devam etmes�n� �st�yorum. 

İkt�sad� İdar� B�l�mler Fakültes� Bozok Ün�vers�tes�'n�n 

lokomot�f b�r fakültes�d�r. Öğrenc�ler�m�z ve 

hocalarımızın bu çabasına layık olmak �ç�n gayretler 

gösterd�ğ�n� bu çalışma �le öğrenm�ş oldum. Bundan 

da büyük mutluluk duydum. Önümüzdek� yıllarda 

İ İBF'n�n mevcut hocalarımıza yen�ler�n�n de 

ekleneceğ�, özell�kle b�zden yet�şen öğrenc� 

kardeşler�m�z�n bu başarıyı elde eden ve bu başarıyı 

örnek alarak devam ett�rmek �steyen öğrenc� 

kardeşler�m�ze de  burada kalıcı olmak �ç�n, b�r gün bu 

kürsüde konuşan Rektör olmak �ç�n çalışacaklarına 

canı gönülden �nanıyorum.”

Rektörümüz Prof.  Dr.  Sal �h Karacabey 
konuşmasının sonunda; “Gençler�m�ze önem 
veren ve onların �y� yet�şmes� �ç�n eller�nden gelen 
çaba ve gayret� gösteren hocalarımıza selam ve 
muhabbetler�m� sunuyor Ün�vers�tem�z�n adını bu 
ödülle duyuran öğrenc�ler�m�z�n de başarılarının 
devamını d�l�yorum.” ded�.

Ege Ün�vers�tes� tarafından yapılan 18. 
Uluslararası İkt�sat Öğrenc�ler� Kongres�'nde 
İkt�sat  Bölümü 4. sınıf öğrenc�ler�m�zden Tuğba 
Koyuncu ve Şeyma Alkan “Uzun Dönemde 
Büyüme ve Hasıla Arasındak� İl�şk�: Granger 
Nedensell�k Anal�z�” konulu ortak b�ld�r�ler�, D�lek 
Büyükkaya “Jeotermal Enerj�n�n Seralarda 
kullanımı Sorgun İlkser Örneğ�” adlı çalışması, 
İkt�sat  Bölümü 3. sınıf öğrenc�ler�m�zden İlhan 
Erdem ve Burak Uzel  “Türk�ye'de Şeker 
Pancarından Üret�len B�o Ethanolun Ekonom�k 
Etk�ler�” adlı ortak b�ld�r�ler� katılırken İkt�sat 
Bölümü 3. sınıf öğrenc�s� Yunus Balı �se Hacettepe 
Ün�vers�tes� tarafından düzenlenen “Hayatın 
İ ç � n d e n  İ k t � s a t  Ö ğ re n c �  Ko n g re s � ”n d e , 
“Send�kalar”  adl ı  çal ışması ,  Kastamonu 
Ün�vers�tes�'nde düzenlenen “100. Yılında B�r�nc� 
Dünya Savaşı Öğrenc� Kongres�”nde �se “Verdun 
Cephes�” adlı çalışması �le katıldı.

Çalışmaları �le öğrenc� kongreler�nde ulusal ve 
uluslararası katılımcılar arasında dereceye g�rerek 
teşv�k ve başarı ödülü kazanan öğrenc�ler�m�ze 
ün�vers�tem�z� başarı �le tems�l etmeler� ves�les� �le 
plaket takd�m ederek öğrenc�ler�m�ze başarılarının 
devamını d�leyen Rektörümüz verd�kler� destek �le 
çalışmalarına yardımcı olan İkt�sad� ve İdar� 
B�l�mler Fakültes� öğret�m üyeler� Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Sarkım, Yrd. Doç. Dr. Recep Temel, Yrd. 
Doç. Dr. İbrah�m Doğan, Araş. Gör. Süleyman 

Gürbüz'e ün�vers�tem�z logolu tabak hed�ye ett�.
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Bu yıl Yozgat'ta, M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Öğrenme Şenl�kler�'n�n 
açılışı, kurdele kes�m� �le 
gerçekleşt�r�ld�. Cumhur�yet 
Meydanı'nda tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının da yer aldığı b�r d�z� 
etk�nl�kler çerçeves�nde 
gerçekleşt�r�len Öğrenme 
Şenl�kler�'ne Adalet Esk� Bakanı 
Bek�r Bozdağ, Val� Abdulkad�r 
Yazıcı, Garn�zon Komutanı Jan. Alb. 
Selçuk Yıldırım, Beled�ye Başkanı 
Dr. Kazım Arslan, Cumhur�yet 
Başsavcısı Ahmet Yavuz, 
Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 
Karacabey, İl Emn�yet Müdürü Sa�m 
Akpınar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

REKTÖRÜMÜZ,
YOZGAT ÖĞRENME ŞENLİKLERİ'NİN
AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI 
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B�rb�r�nden farklı öğrenme etk�nl�kler�n�n 

serg�lend�ğ� ve öğrenen topluma geç�ş� amaçlayan 

Öğrenme Şenl�kler� 28-29 Mayıs tar�hler�nde �k� gün 

boyunca Cumhur�yet Meydanı'nda serg�lenecek.

Protokol konuşmalarının ardından Rektörümüz 

Prof. Dr. Sal�h Karacabey  Adalet Esk� Bakanı Bek�r 

Bozdağ, Val� Abdulkad�r Yazıcı, Garn�zon Komutanı 

Jan. Alb. Selçuk Yıldırım, Beled�ye Başkanı Dr. 

Kazım Arslan, Cumhur�yet Başsavcısı Ahmet Yavuz 

�le b�rl�kte açılışı yapılan şenl�k alanında çok sayıdak� 

kurum ve s�v�l toplum kuruluşlarının stantlarını 

gezerek el sanatları, tanıtıcı öğrenme faal�yetler�, 

sport�f göster�ler, geleneksel çocuk oyunları ve 

d�ğer akt�v�teler� �zled�. Ayrıca öğrenc�ler, gençler, ev 

kadınları el becer�ler�n� serg�led�ğ� stantlarda yöresel 

tatlar ve el ürünler de yer aldı.

Ün�vers�tem�z Teknopark Standına İlg� Yoğundu

Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�n�n artırılması, �ler� 

teknoloj�ye yönel�k g�r�ş�mc�l�ğ�n teşv�k ed�lmes�, 

teknoloj�k b�lg� üret�lmes�, b�l �msel b�lg�n�n 

t�car�leşt�r�lmes�, AR-GE'ye dayalı ürün ve üret�m 

yöntemler�n�n gel�şt�r�lmes� amacıyla kurulan Bozok 

Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�  Bozok Teknopark'ın 

standı katılımcılardan büyük �lg� gördü. 

Ün�vers�tem�z Teknopark bünyes�nde kurulmuş 

Hazerfen K�mya ve İzos�s Yalıtım S�stemler� firma 

stantları, gel�şt�rd�kler� ürün yelpazes�yle Öğrenme 

Şenl�kler�'n�n renk katan stantları arasında yer aldı. 

Y�ne Bozok Teknopark bünyes�nde üret�len akıllı t-

sh�rt, termal sıvı sabun, �ç�leb�l�r cam s�l ve p�ş�k 

yapmayan bebek bez� katılımcılardan büyük �lg� 

gördü.

Ün�vers�tem�z Öğrenc�ler� Tarafından Üret�len 

Elektromob�l Tanıtıldı

Ün�vers�tem�z Mak�ne Mühend�sl�ğ� Bölümü 

öğrenc�ler� tarafından üret�len elektr�k enerj�s�yle 

çalışan “Elektromob�l” şenl�kler�n en fazla �lg� gören 

ürünler� arasında yer aldı. 

Geçt�ğ�m�z yıl Türk�ye Ün�vers�telerarası Güneş 

Enerj�l� Araç ve Elektr�kl� Otomob�l yarışlarına 

katılarak elektr�kl� otomob�l kategor�s�nde dereceye 

g�ren “Elektromob�l” 300 km. mesafey� saatte 60 

km. hızla, ortalama 5 TL'l�k tasarruflu yakıt tüket�m� 

�le d�kkatler� üzer�ne topladı.

Rektörümüz Prof.  Dr.  Sa l �h  Karacabey 

Ün�vers�tem�z Teknopark standını z�yaret ederek 

Bozok Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Orhan 

Hazer'den çalışmalar hakkında kısa b�lg�ler aldı. 

Rektörümüz Elektromob�l'�n üret�m�nde emeğ� 

geçen Ün�vers�tem�z Mak�ne Mühend�sl�ğ� Bölümü 

öğrenc�ler� �le sohbet ederek hatıra fotoğrafı 

çekt�rd�.

Ün�vers�tem�z Eğ�t�m ve Yaşam Topluluğu 
öğrenc�ler�, Yozgat Val�l�ğ� ve İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü �le ortak b�r projeye �mza attı. 

Etk�nl �k  kapsamında Kadışehr�  Kabal ı 
İlkokulu'na k�tap yardımı, duvarlara desen 
boyama çalışması ve okul bahçes�ne fidan ek�m� 
faal�yetler� gerçekleşt�r� ld�. 45 ün�vers�te 
öğrenc�m�z�n katı l ımı � le gerçekleşt�r � len 
faal�yette, Kabalı Köyü İlkokulu'nda öğren�m 
gören 150 öğrenc�ye 450 adet k�tap bağışlandı. 

Eğ�t�m Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Tem�zyürek, Eğ�t�m ve Yaşam Topluluğu Başkanı 
Muhammed Ünal'a teşekkür belges�, Kabalı Köyü 
Muhtarı Fat�h Arslan'a plaket takd�m ederek 
özver�l� çalışmaları ve katkıları dolayısıyla 
kend�ler�ne teşekkür ett�.

ÖĞRENCİLERİMİZ, VALİLİK VE
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE
ORTAK BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRDİ
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Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey,  Yozgat'ta düzenlenen  "İnsan Hakları Bağlamında 
Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� ve İst�hdam"  konulu panele katıldı.

Türk�ye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) tarafından 
hayata geç�r�len ve Avrupa B�rl�ğ� tarafından 
destek lenen  İnsan  Hak la r ı  Kuru l la r ın ın 
Desteklenmes� ve Kadın Hakları Projes� (İNKAP) 
kapsamında, Yozgat Grand Ser Otelde "İnsan 
Hakları Bağlamında Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� ve 
İst�hdam" konulu panel gerçekleşt�r�ld�. 

Panele Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'�n 
yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kad�r Özköse, 
Tıp Fakültes� Dekan Vek�l�. Prof. Dr. Selda Seçk�n 
ve ün�vers�tem�z öğret�m üyeler� katıldı. 

Panelde, İNKAP Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� 
Uzmanı Ebru Hanbay Çakır ''Kadının İnsan Hakları 
ve C�ns�yet Eş�tl�ğ�", Bozok Ün�vers�tes� Sağlık 
Meslek Yüksekokulu Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. 
F�gen Alp Yılmaz ''Türk�ye Kadın ve Sağlık Hakkı", 
Yozgat Üret�c� Kadınlar Derneğ� Yönet�m Kurulu 
Üyes� Fer�de Yıldırım ''Kadının Hakkını Kadınlar 
Koruyacak" ve Avukat Melahat Özyılmaz "Kadın 
Haklarına İl�şk�n Hukuksal Düzenlemeler" konulu 
sunumlar yaptılar.

Geçen yıl Eylül ayında başlayan ve 24 ay 
sürecek proje �le İnsan Hakları Kurulları’nın 
kapas�tes�n�n artırılması ve �nsan hakları �hlal� 
başvurularının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Proje 
kapsamında,  İnsan Haklar ı  Kurul lar ı ’n ın 

çalışanlarına, s�v�l toplum kuruluşlarına, öğrenc�, 
eğ�t�mc�, d�n görevl�s� ve kanaat önderler�ne 
yönel�k etk�nl�kler düzenlen�yor.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, panelde 
yaptığı konuşmada �nsan hakları konusunun 
tar�h�n her dönem�nde öncel�kl� meselelerden b�r� 
olduğunu ve bu panel�n Yozgat'ta yapılmasından 
dolayı mutluluk duyduğunu söyled�. İnsan 
haklarını �hlal eden�n y�ne �nsanın kend�s� 
olduğunu d�le get�ren Prof. Dr. Karacabey, "Bugün 
ele alınacak olan İnsan Hakları konusu ülkem�z�n 
her yer�nde zaman zaman yüreğ�m�z� yakan 
haberlerle gündeme gel�yor. Esas �t�bar� �le bu 
öneml� konuyu b�lg�, kültür ve ahlak alt yapısı �le 
b�rl�kte değerlend�rmek gerek�r. Çünkü İnsan 
Hakları �hlal�n�n b�r tarafını müstak�l olarak ele 
almak sorunun çözümü açısından yeterl� değ�ld�r. 
D�kkat edersen�z İnsan Hakları �hlal�n�n temel 
sebeb�  k �ş � ler �n  ahlak �  ve et �k  kura l lara 
uymamasıdır. Yapılab�lecek en mükemmel 
kanunlarla b�le �hlaller� önlemek mümkün 
olmayab�l�r. Çünkü kanuna uymak da ahlak� b�r 
meseled�r. Toplumların kend� gücüne dayanarak 
başkasının haklarını gasp etmes�n� engellemek 
ahlak� ve et�k kurallara uyulmasıyla mümkündür.” 
�fadeler�n� kullandı. 

REKTÖRÜMÜZ "İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE İSTİHDAM" PANELİNE KATILDI 
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İNKAP Tanıtım ve Kampanya K�l�t Uzmanı 
Pınar Alkan Yarıkkaya da projen�n Türk�ye İnsan 
Hakları Kurumu tarafından yürütüldüğünü ve 
2016 Eylül ayına kadar faal�yetler�ne devam 
edeceğ�n� söyled�. Faal�yetler kapsamında 
Türk�ye çapında d�n görevl�ler� ve kanaat 
önderler�ne yönel�k eğ�t�mler�n de olduğunu 
anlatan Uzman Yarıkkaya şunları kaydett�: 
"İnsan Hakları Kurulu'nun Desteklenmes� Kadın 
Hakları Projes� kapsamında Avrupa B�rl�ğ� 
desteğ� �le ve Türk�ye İnsan Hakları Kurumu'nun 
k o o r d � n a s y o n u n d a  y ü r ü t ü l e n  p r o j e 
çerçeves�nde düzenled�ğ�m�z b�r panel. 
Özell�kle Yozgat'la �lg�l� kadın s�v�l toplum 
kuruluşları, �lg�l� kamu kuruluşları, send�kalar, 
barolar ve Bozok Ün�vers�tes�'n�n desteğ� �le bu 
panel� düzenled�k. Projem�z�n ana amaçları 
arasında özell�kle İnsan Hakları konusunda 
farkındalık yaratmak, İnsan Hakkı Kurulları’nın 
val�l�kler �çer�s�nde yer alan ve faal�yet gösteren 
kuruluşların desteklenmes�n� sağlamak, �nsan 
hakları başvuru süreçler�n�n uluslararası 
standartlarda gel�şt�r�lmes�n� sağlamak g�b� 
amaçları vardır. Bu konuda Türk�ye çapında 
faal�yetler yürütüyoruz. İnsan Hakları eğ�t�mler�, 
çocuklara yönel�k an�masyonlar, faal�yetler, 
uzun metrajlı filmler bu faal�yetler �çer�s�nde yer 
almaktadır. Panelde özell�kle İnsan Hakları 
bağlamında kadın haklarının değerlend�r�lmes�, 
kadına yönel�k ş�ddet, özell�kle Yozgat'ta bu 
konudak� son dönem ver�ler� �ncelen�p Yozgat'a 
özel vakalar nelerd�r kamuoyu �le paylaşılarak 
proje tanıtılacaktır. Türk�ye İnsan Hakları 
Kurumu'nun faal�yetler�, çalışmaları �lg�l� 
uzmanlar ımız taraf ından kat ı l ımcı lar la 
paylaşılacak.” 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey 
Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� Araştırma ve 
Uygulama Hastanes�'nde tedav� gören hasta, 
hasta yakınları ve sağlık çalışanlarını z�yaret 
ederek gül dağıttı. Hastaları gezerek geçm�ş 
olsun d�lekler�n� �leten Rektörümüz Prof. Dr. 
Sal�h Karacabey hasta ve hasta refakatç�ler� �le 
b�r süre görüştü. 

Bozok Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Araştırma ve 
Uygulama Hastanes� doktor ve hemş�reler�n-
den gerekl� tıbb� bakım ve desteğ� gördükler�n� 
bel�rten hasta ve hasta yakınları,  Rektörümüz 
Prof. Dr. Sal�h Karacabey'e naz�k z�yaretler�nden 
dolayı teşekkür ett�.

İnsan hayatının sağlıklı b�r şek�lde devamı ve 
�y� b�r yaşam kal�tes�n�n sağlanması �ç�n gayret 
gösteren sağlık çalışanlarımızı da unutmayan 
Rektörümüz, nöbetç� doktor, hemş�re ve destek 
personel�ne gül dağıtarak çalışma yaşam-
larında başarı temenn�ler�nde bulundu.

REKTÖRÜMÜZ'DEN
ÜNİVERSİTEMİZ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA HASTANESİ'NE
ANLAMLI ZİYARET
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AK Part� Yozgat M�lletvek�l� Yusuf Başer ve Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, ün�vers�tem�z 
kampüs alanında yapımı devam eden ve kısa süre �ç�nde tesl�m ed�lecek olan yatırımları 
yer�nde �nceleyerek yetk�l�lerden b�lg� aldı. 

200 yatak kapas�tel� Tıp Fakültes� Morfoloj� B�nası 

ve Araştırma Uygulama Hastanes� �le yapımında 

sona yaklaşılan ve önümüzdek� günlerde tesl�m 

ed�lecek Mühend�sl�k Fakültes� ve Akadem�k 

B�r�mler Kompleks�, Rektörlük ve İdar� B�r�mler 

H�zmet B�nası �nşaat alanını gezen Yozgat M�lletvek�l� 

Başer ve Rektörümüze, ün�vers�tem�z Genel 

Sekreter Vek�l� Yrd. Doç. Dr. Güsamett�n Erdoğan, 

Bozok Ün�vers�tes� Araştırma ve Uygulama 

Hastanes� Başhek�m� Yrd. Doç. Dr. Mesut S�pah�, AK 

Part� Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı eşl�k ett�. 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
YATIRIMLARI İLE GÜCÜNE
GÜÇ KATIYOR
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SAĞLIKTA ÖNEMLİ HİZMET
M�lletvek�l� Başer, Bozok Ün�vers�tes� Erdoğan Akdağ 

Kampüs alanı �çer�s�nde yapımı devam eden Tıp 

Fakültes� Morfoloj� B�nası ve 200 yatak kapas�tel� 

Araştırma ve Uygulama Hastanes�'n�n tamamlanması 

�le b�rl�kte sağlık alanında kal�tel� h�zmet sunulacağını 

d�le get�rd�. Yozgat'ta d�ğer şeh�rlere sevkler�n de önüne 

geç�leceğ�n�n altını ç�zen M�lletvek�l� Başer, 2006 yılında 

kurulan Bozok Ün�vers�tes�'n�n hızla gel�ş�m�n� 

sürdürdüğünü sözler�ne ekled�. 

TIP ÖĞRENCİLERİ YOZGAT'TA
EĞİTİM GÖRECEK

Bozok Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n�n 

Hacettepe Ün�vers�tes�'nde eğ�t�m gördüğünü 

hatırlatan Başer, Bozok Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 

Morfo lo j �  B �nas ı  � le  Araşt ı rma ve Uygulama 

Hastanes�'n�n tamamlanmasıyla b�rl�kte öğrenc�ler�n 

Yozgat'ta eğ�t�mler�ne devam edeceğ�n� �fade ett�. Tıp 

Fakültes� Morfoloj� B�nası ve 200 yatak kapas�tel� 

Araştırma ve Uygulama Hastanes�'n�n TOKİ tarafından 

yapıldığını hatırlatan Başer, “Ün�vers�te hastanem�z 

tamamlandığında Yozgat'a sağlık konusunda daha 

kapsamlı h�zmet sunulacak. Vatandaşlarımız tedav� �ç�n 

�l dışına g�tmek yer�ne kend� memleket�nde sağlık 

h�zmet�n� alacak.” ded�. 

Yozgat'ı b�r ün�vers�te şehr�, b�l�m�n kalb�n�n attığı b�r 

şeh�r hal�ne get�rmey� hedefled�kler�n� vurgulayan 

M�lletvek�l� Başer, "Tıp Fakültem�z ve hastanem�zle 

beraber Yozgat'ı bölgen�n sağlık üssüne get�rme 

arzusundayız.” �fadeler�n� kullandı.

2016 YILINDA HİZMETE AÇMAYI
PLANLIYORUZ

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey Tıp Fakültes� 

Morfoloj� B�nası �le Araştırma ve Uygulama Hastanes�'n� 

2016 yılı �çer�s�nde açmayı planladıklarını d�le get�rd�. 

Rektörümüz Prof. Dr. Karacabey, hastane �nşaatının 

hızla devam ett�ğ�ne değ�nerek, önümüzdek� günler 

�çer�s�nde hastanede kullanılacak malzemelerle �lg�l� 

tesp�t çalışmalarına başlanılacağını d�le get�rd�. 

Rektörümüz, kış dönem� �çer�s�nde hastane �ç tefr�şatını 

ve c�haz montajlarının yapılmasının öngörüldüğünü 

kaydederek, hastanen�n h�zmete g�rmes�yle b�rl�kte 

Ankara'da eğ�t�m gören Tıp Fakültes� öğrenc�ler�m�z�n 

de eğ�t�mler�ne Yozgat'ta devam ett�r�leceğ�n� sözler�ne 

ekled�. Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey ve Yozgat 

M�lletvek�l� Yusuf Başer, yüklen�c� firmadan 2016 yılı �ç�n 

söz �sted�.

Tıp Fakültes� Morfoloj� B�nası ve Araştırma Uygulama 

Hastanes�'nde �ncelemelerde bulunan heyet daha 

sonra Mühend�sl�k Fakültes� ve Akadem�k B�r�mler 

Kompleks� �le Rektörlük ve İdar� B�r�mler H�zmet B�nası 

�nşaat alanını gezerek yetk�l�lerden b�lg� aldı.
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Ün�vers�tem�z İlah�yat Fakültes�, Yozgat İl Müftülüğü ve Yozgat İmam Hat�p L�seler� 
Mezunları Vakfı ortaklığında �ftar yemeğ� düzenlend�. Çok sayıda davetl�n�n katıldığı �ftar 
yemeğ� b�rl�k ve beraberl�ğ�n güzel b�r örneğ� oldu.

Y�mpaş AVM Konferans Salonu'nda bu yıl �lk� 
gerçekleşt�r�len �ftar yemeğ�ne Rektörümüz Prof. Dr. 
Sal�h Karacabey, İlah�yat Fakültes� Dekanımız Prof. 
Dr. Ömer Yılmaz, Ün�vers�tem�z Genel Sekreter Vek�l� 
Yrd. Doç. Dr. Güsamett�n Erdoğan, İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, Yozgat İmam Hat�p L�seler� Mezunları 
Vakfı Başkanı Ahmet Mutu Güneşer,   İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Sa�m Kuş, Yozgat Defterdarı Abdurrahman 
Altındağ, Adalet ve Kalkınma Part�s� Yozgat İl Başkanı 
Harun Lekes�z, ün�vers�tem�z akadem�k ve �dar� 
personel�, �l müftülüğü �dar� personel� ve çok sayıda 
İmam Hat�p L�ses� mezunları katıldı.

Ün�vers�tem�z öğret�m üyes� Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Atlı  ve Tasavvuf Mus�k�s� ek�b�n�n ney d�nlet�s� �le 
başlayan program Çapanoğlu Büyük Cam�� İmam 
Hat�b� Cemal Şah�ner'�n Kuran-ı Ker�m t�lavet� �le 
devam ett�. İftar önces� konuşan Yozgat İmam Hat�p 
L�seler� Mezunları Vakfı Başkanı Ahmet Mut� 
Güneşer katılımcılara teşekkür ederek; “İftar 
soframızın üçlü �tt�fak hal�nde daha n�ce sofralara 
er�şmes�n� Cenabı Hak'tan n�yaz eder�m.” ded�. İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu b�n aydan daha hayırlı 
olan Kad�r Geces� önces� böyle b�r b�rl�ktel�kten 
duyduğu memnun�yet� d�le get�rerek Cenabı Hak bu 
b � r l �k te l �ğ �m�z  Yozgat ' ımız  �ç �n  m� l let �m�z , 
memleket�m�z ve İslam alem� �ç�n hayırlı eyles�n.” 
şekl�nde konuştu. İlah�yat Fakültes� Dekanımız Prof. 
Dr. Ömer Yılmaz d�yanet h�zmet� sunan üç kardeş 
kuruluş olarak �lk� tert�p ed�len müşterek b�r �ftar 
programında b�r l �kte olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını bel�rterek; Sayın Rektörümüzün 
h�mayes�yle �ler�k� senelerde de �ftar sofralarında 
buluşmamız üm�d�yle, emeğ� geçenlere çok 

teşekkür ed�yorum.” ded�.
B�zler� bu mübarek ayda böyle b�r mübarek  

günde �ftar sofrasında buluşturan Allah'a hamd ve 
b�ze ahlakın güzell�kler�n� öğreten Peygamber�m�ze 
salat ve selam olsun d�yerek sözler�ne başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey şunları 
söyled�: “Ülkem�z�n d�n� hayatına katkıda bulunan 
M�l� Eğ�t�m Bakanlığı İmam Hat�p L�seler�, D�yanet 
teşk�latımız ve bu �k� kuruluşa  eleman yet�şt�ren 
İlah�yat Fakültem�z�n b�rl�kte düzenled�ğ� bu �ftar 
sofrası gerçekten b�zler� çok mütehassıs ett�. Yıllardır 
ülkem�z�n d�n� hayatını yönlend�ren bu kuruluşların 
b�rl�ktel�k çerçeves�nde çalışması gerekt�ğ� üzer�nde 
dururuz ve bunu düşünürüz. Elbette hep�m�z aynı 
amaç, aynı gaye �le ülkem�ze h�zmet üretmektey�z 
ama; çoğu zaman b�rl�kte program yapma �mkanımız 
olamamaktadır. Bu �ftar üm�t ed�yorum k� bundan 
sonra daha sıkı b�r �şb�rl�ğ� yapmanın başlangıcı 
olacaktır.” �fadeler�n� kullandı.

Ezanın okunmasıyla �ftar yemeğ�ne katılanlar 
Ramazan ayının bereketl� sofrasında oruçlarını 
b�rl�kte açmanın huzur ve mutluluğunu yaşadılar.

BİRLİK VE BERABERLİĞİ KAYNAŞTIRAN İFTAR
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BOZOK ÜNİVERSİTESİ AİLESİ İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Bozok Ün�vers�tes� akadem�k, �dar� ve yardımcı 
personel�, ver�len geleneksel �ftar yemeğ�nde b�r 
araya geld�. Ün�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. Sal�h 
Karacabey ev sah�pl�ğ�nde Merkez� Yemekhane’de 
düzenlenen �ftar yemeğ�ne; Genel Sekreter Vek�l� 
Yrd.  Doç. Dr.  Güsamett �n Erdoğan, Da�re 
Başkanları, çok sayıda akadem�k personel �le �dar� 
ve yardımcı personel�m�z katıldı. Bozok Ün�vers�tes� 
çalışanları mübarek Ramazan ayının bereketl� 
sofrasında oruçlarını b�rl�kte açmanın huzur ve 
mutluluğunu b�r arada yaşadılar.

İftar yemeğ� sonrası b�r konuşma yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey bu manev� 
atmosferde Bozok Ün�vers�tes� a�les� olarak b�rl�k, 
beraber l �k ,  kardeş l �k  ve  pay laşma adına 
düzenlenen �ftar programına göster�len katılımdan 
duyduğu memnun�yet� d�le get�rerek “Allah 
kend�s�ne kulluk görev�m�z� yer�ne get�rmek �ç�n 
ya p t ı ğ ı m ı z  � b a d e t l e r �  k a b u l  e t s � n .  A l l a h 
bugünler�m�z� b�zler�n, toplumumuzun, ülkem�z 
�nsanlarının b�rl�k ve beraberl�ğ�ne ve b�rl�kte huzur 
�ç�nde yaşamaları �ç�n b�r ortamın oluşmasına ves�le 
kılsın.” ded�.

Bozok A�les� olarak çalışanlarımızla, öğret�m 
üyeler�m�zle ve a�leler� �le b�rl�kte daha da büyük b�r 
a�le olduklarını sözler�ne ekleyen Rektörümüz Prof. 
D r.  S a l � h  Ka r a c a b e y  “ S � z  d e ğ e r l �  m e s a � 
arkadaşlarım �le Bozok Ün�vers�tes�'n� hep b�rl�kte 
daha �ler� noktalara taşıyacağız.” �fadeler�n� 
kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey bu tür 
b�rl�ktel�kler�n b�rl�k, beraberl�k, kardeşl�k ve 
paylaşma adına daha sıklıkla yapılmasını arzu 
ett�ğ�n� �fade ederek: “İdrak edeceğ�m�z Ramazan 
Bayramının tüm çalışanlarımız �ç�n sağlık, huzur, 
mutluluk ve gönüller�nden geçen duaların heps�n�n 
kabul ed�lmes�ne ves�le olmasını Cenabı Allah'tan 
n�yaz ed�yorum.” ded�.

ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI
Geleneksel hale gelen Ün�vers�tem�z Bayramlaşma Tören�, bu yıl da Ramazan Bayramı 
münasebet�yle Ün�vers�tem�z Merkez� Yemekhane ve Kafeterya B�nası'nda akadem�k ve �dar� 
personel�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. 

Törene Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, 
Ün�vers�tem�z �k�nc� dönem Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mesut Gürdal, 
Fakülte Dekanlarımızın yanı sıra çok sayıda 
akadem�k ve �dar� personel katıldı. Bayramlaşma 
tören�nde tek tek her personel�n bayramını kutlayan 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey Bozok 
Ün�vers�tes� a�les� olarak b�rl�k ve beraberl�k 
çerçeves �nde n �ce  bayramlar  geç � r � lmes � 
temenn�ler�nde bulundu.
Akadem�k ve �dar� personel�n b�rl�k ve beraberl�ğ�n�n 
güçlenmes�ne ve ortak manev� duyguların 
paylaşılmasına ves�le olan bayramlaşma tören�nde 
b�r açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 
Karacabey şunları söyled�: “Değerl� çalışma 
arkadaşlarım hep�m�z�n �k�nc� ev�, mesa�s�n� b�rl�kte 
geç�rd�ğ�m�z çalışma mekânlarımızdır. B�zler Bozok 
Ün�vers�tes� akadem�k ve �dar� personel� olarak 
kocaman b�r a�ley�z. Ün�vers�tem�z� de her zaman bu 
b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�k atmosfer� �çer�s�nde 
görmek �st�yoruz. Bu ves�leyle Ramazan Bayramınızı 
tebr�k ed�yor; bundan sonrak� yıllarda Bozok 
Ün�vers�tes� a�les� olarak huzurlu b�r çalışma 
ortamında a�leler�n�z ve sevd�kler�n�z �le b�rl�kte 
hayata mutlu şek�lde devam edeb�lmen�z� yüce 
Allahtan n�yaz ed�yorum.” ded�.
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2013 yılında Resm� Gazete'de 
yayınlanarak Şubat 2015'te 
faal�yete geçen Bozok 
Teknopark �le KOSGEB Yozgat İl 
Müdürlüğü arasında �şb�rl�ğ� 
protokolü �mzalandı. 

Bozok Teknopark b�nasında yapılan �mza tören�nde 

Bozok Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Orhan 

Hazer ve KOSGEB Yozgat İl Müdürü Yüksel Özdem�r 

konu hakkında açıklamalarda bulundu. 

Doç. Dr. Orhan Hazer yaptığı konuşmasında Bozok 

Teknopark hakkında bazı b�lg�ler vererek özell�kle 

mevcut olan veya kurulacak olan Ar-Ge firmalarının 

KOSGEB destekler�n� etk�n b�r şek�lde kullanab�lmeler� 

bakımından bu protokolün öneml� olduğunu �fade ett�. 

Doç. Dr. Hazer, “Şu ana kadar kurulan 59 

Teknopark'tan b�r� olan Bozok Teknopark b�nası 

Avrupa B�rl�ğ� IPA projes� kapsamında yapılarak çok 

kısa sürede faal�yete geçt�.  23 �şl�kl� Bozok 

Teknopark ' ta  hâ l �  haz ı rda  6  Ar-Ge firması 

çalışmalarına başladı.  Bu protokol sayes�nde 

KOSGEB �şlemler�nde Yozgat İl Müdürlüğü tarafından 

mümkün olduğunca Teknopark firmalarına öncel�k ve 

ko l a y l ı k  s a ğ l a n a c a k .  A r- G e  ve  � n ova s yo n 

çalışmalarında bulunmak �steyen ve desteklerden 

faydalanmak �steyen bütün yatırımcı ve g�r�ş�mc�ler� 

Teknopark’ta yer almaya davet ed�yorum. KOSGEB 

Yozgat İ l  Müdürü Yüksel Özdem�r'e özver� l � 

çalışmalarından dolayı teşekkür eder�m.” ded�.

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Yüksek Özdem�r �se 

KOSGEB destekler�n� daha �y� tanıtab�lmey� ve b�rçok 

kalemde sağlanan desteklerden Teknopark 

firmalarının da yararlanmasını �sted�kler�n� bel�rterek 

bu konuda Bozok Teknopark �le etk�n b�r �şb�rl�ğ�nde 

bulunmak �sted�kler�n� bel�rtt�. Bazı KOSGEB 

destekler�nden örnekler veren Özdem�r, Doç. Dr. 

Orhan Hazer'e özver�l� çalışmalarından dolayı 

teşekkürler�n� �fade ett�.

BOZOK TEKNOPARK - KOSGEB
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Kalkınma Kurulu Başkanlığı �ç�n yapılan seç�mde  

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey �le S�vas İl Kültür 

ve Tur�zm Müdürü Kad�r Pürlü aday oldu.  Yapılan 

seç�mlerde 48 oy alan Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey Başkanlığa, Kad�r Pürlü �se 11 oy alarak 

Başkan Yardımcılığına seç�ld�.

Seç�m sonrası  teşekkür konuşması  yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Kalkınma 

Kurulu'nun Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın  danışma 

organı olduğunu söyled�. Prof. Dr. Karacabey; 

“Kalkınma Kurulu bölgesel gel�şme hedefine yönel�k 

olarak; bölgedek� kamu, kurum ve kuruluşları, özel 

sektör , s�v�l toplum kuruluşları, ün�vers�teler ve yerel 

yönet�mler arasında �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve ajansı yönlend�rmek üzere faal�yetler�n� sürdürecek.” ded�.

Rektörümüz Prof. Dr. Karacabey, “B�z de �nşallah görev sürem�zde buna katkı sunacağız. Buradan herkese 

söylemek �ster�m. Telefonum 24 saat boyunca açıktır, her zaman bana ulaşıp projeler�n�z�, beklent�ler�n�z� 

sunab�l�rs�n�z. Kalkınma Kurulu Başkanlığını �ller �ç�n, Yozgat'ımız �ç�n ver�ml� geç�rmek �st�yorum.  İlk �craat 

olarak 24 Kasım 2015 günü Kalkınma Kurulu'nu Yozgat'ta toplayacağız.” �fadeler�n� kullandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2015 Yılı 1. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı S�vas'ta 
yapıldı. Toplantıda görev süres� dolan Cumhur�yet Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Faruk 
Kocacık'ın yer�ne Kurul Başkanlığı'na  Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey seç�ld�. 

TÜBİTAK - 2238 Ün�vers�te Yen�l�kç�l�k ve 
G � r � ş � m c � l � k  Ya r ı ş m a s ı ' n d a  M e s l e k 
Yüksekokulumuz Çocuk Gel�ş�m� bölümü 
öğrenc�ler�nden Demet F�dancı, Esra Solak, 
Merve Ercan ve İd�l Mel�ke Ercan 6-7-8-9 Ek�m 
2015 tar�hler�nde Ankara'da ün�vers�tem�z� 
Türk�ye final�nde tems�l ederek Türk�ye 3.'sü oldu.

Danışman Öğret�m Görevl�s� Ramazan Taş 
gözet�m�nde yapılan "Ekranlara Değ�l, Akranlarına 
Temas Et! Yozgat İl�nde Eğ�t�c� Oyun Parklarının 
Gel�şt�r�lmes�" �s�ml� proje, sosyal g�r�ş�mc�l�k 
alanında �lk üç proje arasına g�rerek ün�vers�tem�z 
adına öneml� b�r başarıya daha �mza attı. 

Sağlık H�zmetler� MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Hasan Börekc�,  Öğr. Gör. Ramazan Taş, 
Yüksekokul Sekreter� İsma�l Daştan, öğrenc�ler 
Demet F�dancı, Esra Solak, Merve Ercan ve İd�l 
Me l �ke  Ercan ' ı  makamında kabu l  eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Sağlık 
H�zmetler� Meslek Yüksekokulu ve öğrenc�ler�n� 
başarılarından dolayı kutlayarak öğrenc�lere 
çeş�tl� hed�yeler verd�.

Ün�vers�tem�z Sağlık H�zmetler� MYO Çocuk Gel�ş�m� Bölümü TÜBİTAK Türk�ye 
F�naller�nde 3. Oldu.

ORAN KALKINMA KURULU BAŞKANLIĞI'NA
REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY SEÇİLDİ  

ÜNİVERSİTEMİZ TÜBİTAK TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU  



36

bülten

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Ün�vers�tem�z Akdağmaden� Meslek Yüksekokulu ve 
�nşaatı tamamlanan Sağlık Yüksekokulu'nda �ncelemelerde bulundu. 

Yapımı büyük oranda tamamlanan çevre 
düzenleme ve peyzaj projes� uygulanacak olan 
Sağlık Yüksekokulu'nu ve Meslek Yüksekokulu’nun 
fiz�k� ve genel durumunun �y�leşt�rmes�ne yönel�k 
başlatılan tad�lat ve onarım çalışmalarını yer�nde 
�nceleyen Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey,  
Akdağmaden� Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
Yardımcısı Öğret�m Görevl�s� Saffet Akdağ ve 
Öğret�m Görevl�s� Cem Akol'dan okulların son 
durumu hakkında b�lg�ler aldı.  Öğrenc�ler�m�zle 
sohbet eden Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey 
öğrenc�ler�n öner� ve talepler�n� d�nled�.

Akdağmaden� Sağlık Yüksekokulu'nun �lçeler 
�çer�s�nde �lk 4 yıllık yüksekokul olma özell�ğ�ne 
sah�p olduğunu bel�rten Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 
Karacabey, “Sağlık Yüksekokulumuz büyük oranda 
tamamlandı. 8 b�n metrekare kapalı alan üzer�ne 
�nşa ed�len çok sayıda dersl�k ve b�lg�sayar 
laboratuvarlarının yanı sıra, toplantı ve serg� salonu, 
232 metrekare çok amaçlı kapalı spor salonu, 266 
k�ş�l�k konferans salonu ve eğ�t�m amaçlı b�r�mler� 
�ç�nde barındırmakta. İlçeye yapılan yen� Devlet 
Hastanes�'n�n Sağlık Yüksekokulumuza yakınlığı �se 
öğrenc�ler�m�z �ç�n b�r avantaj. Öğrenc�ler�m�z 

stajlarını okulun yanında bulunan hastanede 
kolaylıkla yapma �mkânı bulacaklar. Okulumuz, 
�lçem�z ve ün�vers�tem�ze hayırlı ve uğurlu olsun.” 
ded�.

Akdağmaden� Meslek Yüksekokulu’nun 2015-
2016 eğ�t�m öğret�m yılı başlaması �le son durumunu 
yer�nde görmek �sted�ğ�n� bel�rten Rektörümüz Prof. 
Dr. Sal�h Karacabey, “Okulumuzun yemekhane, 
kafeterya g�b� bölümler�n�n daha modern hale 
get�r�lerek öğrenc�ler�m�z�n h�zmet�ne sunulması 
amacıyla b�r d�z� tad�lat çalışmaları başlatıldı. Bu 
çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Okulumuzda 
şu an 1100 c�varında öğrenc� eğ�t�m ve öğret�m�ne 
devam etmekte.  Meslek Yüksekokulumuz her 
geçen gün gel�şmeye ve büyümeye devam ed�yor.  
B�z�m amacımız merkez kampüsümüzde olduğu 
g � b �  � l ç e  M e s l e k  Y ü k s e k o k u l l a r ı n d a k � 
öğrenc�ler�m�z�n de en güzel ortamda eğ�t�m ve 
öğret�m görmeler�ne olanak sağlamak. Bunun �ç�n 
de var gücümüzle çalışıyoruz.  Bundan sonrak� 
dönemlerde � lçeler �m�zde bulunan Meslek 
Yüksekokullarımızı sık sık z�yaret ederek hem okul 
�dares� hem de öğrenc�ler�m�z �le b�r araya 
geleceğ�z.” şekl�nde konuştu. 

REKTÖRÜMÜZ AKDAĞMADENİ MYO VE
SAĞLIK YÜKSEKOKULU'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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Yozgat Gazetec�ler Cem�yet� Yönet�m Kurulu 

Başkanı Osman Hakan K�racı ve üyeler�, geçt�ğ�m�z ay 

�çer�s�nde Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan 

tarafından Bozok Ün�vers�tes� Rektörlüğü görev�ne 

atanan Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� makamında z�yaret 

ett�.

Z�yarette gazetec�ler �le b�r süre sohbet eden 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, 4 yıllık 

hedefler�nde Tıp Fakültes�'n�n h�zmete açılması ve 

öğrenc�ler�n�n buradan mezun olması olduğunu 

bel�rterek, “İlet�ş�m Fakültes�'n�n önümüzdek� yıl 

b�nasının yapılarak 2017-2018 yılında öğrenc� 

alınması sağlanacak. Y�ne Tur�zm Fakültes� faal�yete 

geçm�ş ve öğrenc�s�n� almış ve b�nasına da kavuşmuş 

olacak.  Arkeoloj� bölümü akadem�k personel�ne 

kavuşmuş olacak ve �nşallah Bozok Ün�vers�tes� 

Yozgat'ın tar�h�n� araştırıp, Yozgat'ın tar�h�n� de Bozok 

Ün�vers�tes� yazacak. Hedefim�z 4 yıl sonunda 

ün�vers�tem�zdek� öğrenc� sayımızı 30 b�ne 

çıkarmaktır. Bu yıl 2 b�n öğrenc� mezun ett�k ve 

�nşallah 4 b�n öğrenc�m�z gelecek ve öğrenc� sayımız 

15 b�ne ulaşacaktır.” ded�.

Tıp Fakültes�'n�n Yozgat ve çevres� açısından çok 

öneml� olduğunu vurgulayan Rektör Karacabey; “Tıp 

Fakü l tes �  konusunda �k �nc �  b � r  hedefim�z , 

düşüncem�z, Sarıkaya ve Sorgun �lçeler�m�zde fiz�k 

tedav� ve rehab�l�tasyon merkez� � le Türk�ye 

genel�nden hasta kabul etmek ve �nşallah dünyadan 

hasta kabul edeb�l�r hale get�rmekt�r. Yozgat termal 

kaynaklar bakımından çok zeng�n, b�z bu kaynakları 

kullanmak �st�yoruz.” d�ye konuştu.

Yozgat Bozok Ün�vers�tes�'n�n y�ne Yozgatlının 

destekler�yle hızl ı  b�r  şek� lde büyüyeceğ�n� 

vurgulayan Rektör Karacabey, “Ün�vers�tem�z�n 

gel�ş�p büyümes� Yozgat'ta göçü durduracaktır. 

Bunun yanında b�z�m amacımız, g�den bey�n göçünü 

de ger� döndürmekt�r. Yozgat dışında 200'ün 

üzer�nde akadem�syen bulunduğunu tahm�n 

ed�yoruz. B�z Eylül ayında b�r program yaparak, �l 

dışında yaşayan akadem�syenler� Yozgat'ta m�safir 

etmek �st�yoruz. Bu akadem�syenler�m�ze hem 

ün�vers�tem�z� tanıtmak hem de Yozgat �le bağlarını 

sağlamak arzusundayız. Ün�vers�te olarak her zaman 

halk �le �ç �çe olmak �st�yoruz. Bu sebeple önümüzdek� 

günlerde kurumlarımızla, s�v�l toplum örgütler�m�z ve 

esnaflarımızla ün�vers�tem�z�n gel�ş�m�, Yozgat'ın 

gel�ş�m� konularında toplantılar yapıp, görüş 

Ün�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. Sal�h Karacabey, hedefler�n�n 4 yılın sonunda Bozok 
Ün�vers�tes�nde öğrenc� sayısını 30 b�ne ulaştırmak olduğunu söyled�. 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY,
“BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NDE HEDEF 4 YILDA 30 BİN ÖĞRENCİ"
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Ün�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Yozgat'ta görev yapan ulusal ve yerel basın 
mensupları �le b�r araya geld�. Ün�vers�tem�z Konukev� ve Sosyal Tes�sler�'nde gerçekleşt�r�len 
kahvaltılı basın toplantısına Rektörümüze, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. H�kmet Şell� Aybar ve 
Prof. Dr. Kad�r Özköse eşl�k ett�. 

Kahvaltı sonrası gerçekleşt�r�len toplantıda, 

basın mensuplarına ün�vers�tem�zdek� son 

gel�şmeler hakkında b�lg�ler aktaran Rektörümüz, 

“Bozok Ün�vers�tes�'n� öncel�kle Türk�ye'dek� 

ün�vers�teler sonra da dünya ün�vers�teler� arasında 

yarışacak konuma get�rmek �ç�n öneml� adımlar 

attıklarının altını ç�zerek, bu hedefim�z �ç�n gerekl� alt 

yapı  ve sosyal  donat ı lar ı  hazır lamak �ç �n 

çalışıyoruz.” ded�.

“Bozok Ün�vers�tes� A�les� Her Geçen Gün 

Büyüyor.”

Bu yıl 4 b�n 172 yen� öğrenc�n�n Bozok 

Ün�vers�tes� a�les�ne katıldığını �fade eden 

Rektörümüz, gelecek yıl bu sayıyı 6 b�n öğrenc� 

olarak hedefled�kler�n� sözler�ne ekled�. Türk�ye'n�n 

81 �l�nden ve dünyanın 67 ülkes�nden öğrenc� 

ağırladıklarını söyleyen Rektörümüz, “Yozgat'ın tüm 

m � s a fi r p e r v e r l � ğ �  � l e  c a n ı  g ö n ü l d e n  b u 

öğrenc�ler�m�z� kucaklayacağına �nanıyorum.” 

�fadeler�n� kullandı.

“Ün�vers�te ve Şeh�r Entegrasyonu En İy� 

Şek�lde Sağlanmalıdır.”

Yüksek Öğret�m Kurumu tarafından yen� kurulan 

ün�vers�teler�n rektörler� �le Ordu'da yapılan 

toplantıda Anadolu'da yen� kurulan ün�vers�teler�n 

bulunduğu şeh�rle entegrasyonunun �y� sağlanması 

g e re k l � l � ğ � n e  v u rg u  ya p ı l d ı ğ ı n a  d e ğ � n e n 

Rektörümüz, ün�vers�teler�n m�syonlarında 

değ �ş �k l �ğe  g �derek  bu lunduk la r ı  şeh � r le 

özdeşleşmes� gerekt�ğ�n� d�le get�rd�. Göreve geld�ğ� 

günden �t�baren ün�vers�te ve şeh�r bütünleşmes�ne 

oldukça önem verd�kler�n� d�le get�ren Rektörümüz, 

ün�vers�te ve şeh�r arasında öneml� b�r köprü vaz�fes� 

gören basın mensuplarına da bu konuda öneml� 

�şler düştüğünü sözler�ne ekled�. 

S�vas'ta gerçekleşt�r�len Orta Anadolu Kalkınma 

Ajansı (ORAN) 2015 Yılı 1. Olağan Kalkınma Kurulu 

Toplantısı'nda Kurul Başkanlığı görev�ne 2 yıl 

boyunca üstlend�ğ�n� bel�rten Rektörümüz, “Bu yen� 

görev�m �le ün�vers�te ve Yozgat'ın b�rl �kte 

kalkınması adına çaba gösterecek olduğumuzdan 

k�msen�n şüphes� olmasın.” ded�.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY ULUSAL VE
YEREL BASIN MENSUPLARI İLE SABAH KAHVALTISINDA BİRARAYA GELDİ
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“Yen� Açılan Fakülte ve Bölümlerle Ün�vers�te ve 

Şeh�r B�rl�kte Büyüyecek.”

Şeh�r ve ün�vers�te bütünleşmes� açısından 

İlet�ş�m Fakültes�'n�n oldukça öneml� b�r faktör 

olduğunu söyleyen Rektörümüz şunları kaydett�: 

“İlet�ş�m Fakültes�'n�n önümüzdek� eğ�t�m-öğret�m 

dönem�nde öğrenc� alımıyla b�rl�kte Yozgat genel�nde 

öneml� saha çalışmaları planlamaktayız. Yozgat'ın her 

köyüne, �lçes�ne g�derek kültürel ve tar�h� b�r�k�mler�n� 

araştırılması ve Yozgat'ımızın kültürel m�rasına 

kazandırılması ün�vers�te-şeh�r bütünlüğü açısından 

öneml� b�r kazanım olacaktır. Ayrıca Fen-Edeb�yat 

Fakültes� bünyes�nde h�zmete g�recek olan Arkeoloj� 

bölümüyle de geçm�ş� araştırarak geleceğe ışık 

tutmak �st�yoruz. Çünkü Yozgat'ın yer altı tar�h� yer 

üstü tar�h�nden daha esk�. Yozgat'ın jeotermal 

kaynaklarının ortaya çıkarılıp Tıp Fakültes� Araştırma 

ve Uygulama  Hastanes� bünyes�nde fiz�k tedav� 

alanında değerlend�r�lmes� Yozgat ve Ün�vers�tem�z 

�ç�n öneml� b�r kazanım olacaktır.”

“Tıp Fakültes� Öğrenc�ler�m�z� 2016-2017 Eğ�t�m - 

Öğret�m Yılında Yozgat'ta Ağırlayacağız.”

Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n�n 2016-

2017 eğ�t�m - öğret�m yılı �çer�s�nde Yozgat'a get�rmek 

�sted�kler�n�n altını ç�zen Rektörümüz, “Temel Tıp 

B�l�mler� hocaları tamamlandığında ve gerekl� 

laboratuvar �ht�yaçlarının karşılanması �le b�rl�kte 

seneye Eylül ayında Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n� 

Yozgat'ta ağırlamayı planlıyoruz. Yozgat'ta tedav� 

amaçlı çevre �llere g�den hastalara gönlümüz razı 

gelm�yor. Bu sebeple de en kısa sürede yen� h�zmet 

b�namızda Yozgat halkına daha �y� olanaklar sunmayı 

�st�yoruz.” ded�.

R e k tö r ü mü z  ko n u şmas ı n ı n  d e vamı n d a ; 

“Kazanılacak her şey �ç�n önce emek harcanması 

gerek�r. En çok emek de �nsan kazanmak �ç�n 

harcanmalıdır. Yozgat'a gelen her öğrenc�m�z 

buradan mezun olduğunda anlatacak güzel anıları 

olmalı k�; bu �l�n b�rer kültür elç�ler� olarak h�zmet 

ets�nler. Y�ne tekrarlıyorum k� bu noktada basın 

mensupları olarak s�zlere ve b�zlere öneml� görevler 

düşüyor. Hayatta yalnız kalan �nsanlar benc�l 

�nsanlardır. Ben �ç�n �sten�len şey belk� sağlanab�l�r 

ama sürdürüleb�l�r değ�ld�r. Ancak b�z �ç�n �st�yorsak 

sağlanab�l�r ve sürdüreb�l�r olab�l�r. Bu sebeple b�zler 

�nşallah şehr�m�z ve ün�vers�tem�z �ç�n b�r şey 

�st�yorsak,  şehr�m�z ve ün�vers�tem�z �ç�n el�m�zden 

gelen� yapmalıyız.”

“Ün�vers�te Şehr�n İlt�fatını Bekl�yor."

Ün�vers�te olarak b�l�msel konferans ve öneml� 

çalıştaylara �mza attıklarını bel�rten Rektörümüz, bu 

toplantılara Yozgat ve Yozgatlılar tarafından beklenen 

�lg�n�n göster�lmed�ğ�nden yakındı. Rektörümüz,  

Ün�vers�ten�n şehr�n kültürel gel�ş�m� açısından en 

büyük etken olduğunun altını ç�zerek Yozgat halkının 

sosyal ve kültürel faal�yetlere katılmasının fayda 

sağlayacağı kanaat�nde olduğunu sözler�ne ekled�.

"Tüm Öğret�m Üyeler�ne Kapımız Açık"

Ün�vers�tem�ze öğret�m üyes� kazandırma 

noktasında öncel�kler�n�n yen� açılan fakülte ve 

bölümler olduğuna değ�nen Rektörümüz Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey, �nsanların düşünceler�ne, dünya 

görüşler�ne ve fik�rler�ne bakmaksızın tüm öğret�m 

üyeler�ne kapılarının açık olduğunu sözler�ne ekled�.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'�n basın 

mensuplarının sorularını cevaplamasıyla toplantı 

sona erd�.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey  Yozgat'ta 

görev yapan yerel basın kuruluşlarına nezaket 

z�yaret�nde bulundu. 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, basın 

kuruluşları z�yaret programına Merhaba Yozgat 

Gazetes� z�yaret ederek başladı. Daha sonra sırasıyla 

Yen�gün, Yen�ufuk, İler�, Yozgat Haber, Yozgat 

Hak�m�yet, Çamlık  ve Yozgat Gazetec�ler Cem�yet�’n� 

z�yaret ett�.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey  Yozgat'ın 

tanıt ımı  başta olmak üzere,  kalk ınması  ve 

gel�şmes�ne yönel�k yaptıkları haberlerle katkı 

sağlayan basın kuruluşlarımızı ve çalışanlarını sık sık 

z�yaret edeceğ�n� söyled�. Prof. Dr. Karacabey; 

“Önümüzdek� günlerde de  �l�m�zdek� ulusal basın 

tems�lc�ler� �le b�r araya geleceğ�m.” d�ye konuştu.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY YOZGAT'TA GÖREV YAPAN
YEREL BASIN KURULUŞLARINA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. SALİH KARACABEY 24 TEMMUZ BASIN
BAYRAMINDA ULUSAL VE YEREL BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ 

Ün�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. Sal�h Karacabey, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebet�yle 
Yozgat'ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları �le Ün�vers�tem�z Merkez� Yemekhane 
ve Kafeterya b�nasında ün�vers�tem�z Genel Sekreter Yrd. Erdal Kurhan ve Sağlık Kültür ve Spor 
Da�re Başkanı Zümr�ye  Dem�rel'�nde katıldığı  kahvaltıda b�r araya geld�. 

Kahvaltı sonrası basın mensupları �le sohbet eden  

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey,  basın 

mensuplarının özel günler�nde b�rl�kte olmaktan 

mutluluk duyduğunu  söyled�. Basın mensuplarının 

24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlayan Rektörümüz 

Prof. Dr. Sal�h  Karacabey, Yozgat'ın ve ün�vers�ten�n 

gel�ş�p büyümes�nde basın mensuplarının da büyük 

katkısının olduğunu, ün�vers�ten�n gel�şmes�yle, 

kend�ler� kadar basın mensuplarının da sev�n�p mutlu 

olduğunu kaydett�. Rektörümüz Prof. Dr. Karacabey, 

kend�s�n�n Yozgatlı olduğunu ancak uzun yıllar �l 

dışında kaldığını bel�rterek, “Bozok Ün�vers�tes�’ne ve 

Yozgat'a h�zmet etmek amacıyla buradayım. Bundan 

sonra basın mensuplarımızla �nşallah sık sık beraber 

olup, daha çok görüşeceğ�z.” ded�.

Bozok Ün�vers�tes�’n�n Yozgat �ç�n çok öneml� b�r 

kurum olduğunu vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. 

Sal�h  Karacabey, “Ün�vers�tem�z çocuklarımızın 

geleceğ�n�n kurgulanması �ç�n öneml� b�r kurumdur. 

Yükseköğret�m kurumu olarak çocuklarımıza ve 

a�leler�ne yen� ufuklar göstermekted�r. Hedefim�z 

ün�vers�tem�z� b�l�mde daha başarılı b�r hale get�r�p 

Türk�ye'de terc�h ed�len saygın ülkem�zdek� başarılı �lk 

on, �lk beş ün�vers�teler sev�yes�ne get�rmekt�r. İşte o 

zaman ün�vers�tem�z� hem �l�m�ze hem de ülkem�ze 

büyük katkılar sağlayacaktır.” �fadeler�n� kullandı. 

Ün�vers�ten�n gel�şmes� ve Yozgat'a daha faydalı 

olab�lmes� �ç�n ün�vers�te halk b�rl�ktel�ğ�n� sağlama 

yönünde gayret gösterecekler�n� �fade eden 

Rektörümüz Karacabey, “Basın mensuplarıyla sık sık 

b�r araya geleceğ�z. Bunun dışında y�ne s�v�l toplum 

örgütler� � le b�r araya gel�p, vatandaşımızın 

ün�vers�teden beklent�ler�, ün�vers�tem�z�n halktan ve 

s�v�l toplum kuruluşlarından beklent�ler�n� aktarıp fik�r 

alışver�ş�nde bulunacağız.” d�ye konuştu.  Yozgat'ın  

ge leceğ�n �n   öneml �  ö lçüde ün �vers � ten �n 

büyümes�ne ve gel�şmes�ne bağlı olduğuna d�kkat 

çeken ve   bu yıl Bozok Ün�vers�tes�ne 4 b�n 100 

öğrenc�n�n kayıt yaptıracağına değ�nen Rektör 

Karacabey, “Yozgat Türk�ye'n�n en huzurlu ve güvenl� 

şehr�d�r. Türk�ye'n�n her tarafından şehr�m�ze öğrenc� 

geleb�l�r. Yozgat halkı ve esnafı olarak b�zler�n de 

gelecek öğrenc�lere �y� rahat edeb�lecekler� ortamlar 

hazırlamalıyız. Özell�kle öğrenc�lere ev konusunda 

yardımcı olmalıyız. B�z kend� çocuğumuz başka b�r �le 

g�derse nasıl davranılmasını �st�yorsak, b�z de �l�m�ze 

gelen öğrenc�lere sah�p çıkmalı onları kucaklamalıyız. 

Esnaflar olarak onlara g�d�p geleb�lecekler� �y� 

ortamlar sunmalıyız. Öğrenc�ler�m�z� bağrımıza basıp 

kend� evlatlarımız g�b� görmel�y�z ve  onlara gereken 

yardımı yapmalıyız” şekl�nde konuştu.

Ün�vers�ten�n gel�ş�p büyümes�nde basın 

mensuplarının da öneml� katkılar sağlayacağını �fade 

eden Rektör Karacabey, “ Bütün basın mensubu 

arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür 

ed�yorum ve 24 Temmuz Basın Bayramını 

kutluyorum” ded�.

Kahvaltı sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey basın mensuplarına günün anısına çeş�tl� 

hed�yeler takd�m ett�.
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ÜNİVERSİTEMİZDE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
ORYANTASYON PROGRAMI DÜZENLENDİ
Ün�vers�tem�zde, yen� kayıt yaptıran ve öğren�m görmekte olan uluslararası öğrenc�ler�m�z�n 
ün�vers�te ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, ün�vers�ten�n yapısı ve olanaklarını 
tanımalarına yardımcı olmak, Şeh�r ve Bozok Ün�vers�tes� kültürünü tanıtmak, bunun yanı sıra 
soru ve öner�ler�n� almak amacı �le “Uluslararası Öğrenc� Oryantasyon Programı” düzenlend�.

Bozok Ün�vers�tes� Dış İl�şk�ler Koord�natörlüğü 

tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 

Merkez�'nde düzenlenen oryantasyon programı �ç�n 

16 farklı ülkeden toplam 63 uluslararası öğrenc� davet 

ed�ld�. Ün�vers�tem�ze yen� kayıt yaptıran ve öğren�m 

görmekte olan uluslararası öğrenc�ler,  yen� 

arkadaşlarla b�rl�kte olmanın yanı sıra, ün�vers�tem�z� 

daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.

P r o g r a m ı n  a ç ı l ı ş  k o n u ş m a s ı n ı  y a p a n 

Ün�vers�tem�z Dış İl�şk�ler Koord�natörü Prof. Dr. 

Mustafa Böyükata; “Bozok Ün�vers�tes�'n� terc�h 

ederek hayaller�n�ze cevap vereb�lecek, geleceğe 

em�n adımlarla �lerleyeb�leceğ�n�z, eğ�t�m hayatına 

yönel�k �ht�yaçlarınızı karşılayab�lecek b�r öğren�m 

fırsatı yakalamış bulunmaktasınız. Ün�vers�tem�zde 

geç�receğ�n�z süre �çer�s�nde akadem�k hayatın 

değ�ş�k yönler�n�, yen� �nsanları, yen� kültürler� ve yen� 

b�r çevrey� tanıma fırsatı bulacaksınız. Dış İl�şk�ler 

Koord�natörlüğü olarak öğren�m�n�z� sürdüreceğ�n�z 

b�r�m�n�z�, bölüm ve programınızı tanımanızı 

sağlamak, uyum sürec�n�z� hızlandırmak ve Bozok 

Ün�vers�tes� kültürünü tanıtmak �ç�n çeş�tl� zamanlarla 

b�rl�kte olacağız." �fadeler�n� kullandı. Koord�natör 

Prof. Dr. Böyükata, uluslararası öğrenc�ler�n 

ün�vers�tem�zde düzenlenen sosyal, kültürel ve 

sport�f faal�yetlerde akt�f rol alab�lecekler� b�lg�s�n� 

vererek “Bozok Ün�vers�tes� çatısı altında eğ�t�m-

öğret�m gören öğrenc�ler�m�zden herhang� b�r farkınız 

yok. Burası da s�z�n b�r ev�n�z.” şekl�nde konuştu. 

Öğren�m süres� zarfında her türlü sorun beklent� ve 

talepler�n�z�n karşılanması adına Bozok Ün�vers�tes� 

Yönet�m�, Dış İl�şk�ler Koord�natörlüğü ve Uluslararası 

Öğrenc� Destek B�r�m� olarak her türlü desteğ� 

sağlayacaklarının altını ç�zen Prof. Dr. Böyükata, 

uluslararası öğrenc�ler�n Bozok Ün�vers�tes�'nde 

başarılı ve mutlu b�r eğ�t�m hayatı geç�rmeler� 

temenn�s�nde bulundu.

Ün�vers�tem�z Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı'ndan 

Şube Müdürü Vek�l� Akın Yonkuç, uluslararası öğrenc� 

�şler�n�n �şley�ş�, Uluslararası Destek Ofis� H�zmetler� 

B�r�m�'nden B�lg�sayar İşletmen� Ayşe Nes�l Dem�r �se 

uluslararası öğrenc�ler�n v�ze ve genel sağlık s�gorta 

�şlemler�, oturma �z�nler� g�b� konularda detaylı b�lg�ler 

verd�. Son olarak Ps�kolog S�bel Keşküş “Ün�vers�te 

Hayat ında Zor luklar la  Başa Çıkma Yol lar ı” 

konusunda öğrenc�lere kısa b�lg�ler aktardı.
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Ün�vers�tem�z Ankara M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve 

EKET Fuarcılık �şb�rl�ğ� �le 08 - 09 Temmuz tar�hler� 

arasında  ATO Congres�um'da düzenlenen  “Ankara 

Ün�vers�te Terc�h Fuarı”na katıldı.

Yurt �ç�nden 67 devlet ve vakıf ün�vers�tes�,  yurt 

d ış ından 33 ün�vers � te  � le  toplamda 100 

ün�vers�ten�n katıldığı fuarda öğrenc�ler ün�vers�te 

yetk�l�ler� �le b�r araya gelerek yüz yüze görüşme 

�mkanına sah�p oldu. 

Ün�vers�tem�z yetk�l�ler� tarafından fuara katılan 

öğrenc�lere Ün�vers�tem�zde ver�len eğ�t�m - öğret�m 

olanakları, sosyal, sport�f ve kültürel faal�yetler�, 

barınma ve ulaşım �mkanları �le Yozgat'a �l�şk�n 

b�lg�ler ver�lerek ün�vers�tem�z�n tanıtım materyaller� 

dağıtıldı. 

Yaklaşık 18 b�n öğrenc�n�n z�yaret�yle katılımın 

yoğun olduğu fuar süres�nce düzenlenen 

sem�nerler �le meslek seç�m�, kar�yer planlama ve 

doğru terc�hler konularında uzmanlar tarafından 

öğrenc�ler b�lg�lend�r�ld�. Fuar alanında oluşturulan 

terc�h danışma merkezler�nde �se öğrenc�lere 

yapacakları ün�vers�te ve bölüm terc�hler� �ç�n 

rehberl�k h�zmet� ver�ld�.

EKET Fuarcılık tarafından bu yıl İstanbul'da 4.'sü düzenlenen Ün�vers�te Terc�h Fuarı ün�vers�tem�z�n de 

katılımıyla gerçekleşt�. Lütfi Kırdar Kongre Merkez� ev sah�pl�ğ�nde 03-05 Temmuz tar�hler� arasında 

düzenlenen fuarda, ün�vers�te adaylarına daha doğru ve �sabetl� karar verme �mkânı tanındı.

Ün�vers�teler�n eğ�t�m ve öğret�m olanaklarının yanı sıra kar�yer plânlamasında doğru terc�hler�n 

bel�rlenmes�ne destek olmak üzere rehberl�k b�lg�ler�n�n de yer aldığı fuar etk�nl�ğ�ne 60 vakıf, 47 devlet 

ün�vers�teler� olmak üzere toplamda 107 ün�vers�te öğrenc�lerle buluştu. Yaklaşık 50 b�n öğrenc�n�n z�yaret ett�ğ� 

fuar alanında, ün�vers�tem�z standı yoğun �lg� gördü. Fuara katılan öğrenc�lere, öğretmenlere ve vel�lere 

Ün�vers�tem�ze a�t tanıtım materyaller� dağıtılırken, Ün�vers�tem�z�n b�r�mler�m�z�n, sağladığı �mkânlar ve 

kazandırdıkları hakkında b�lg�ler ver�ld�. Ün�vers�tem�z�n tüm eğ�t�m b�r�mler�n�n yanı sıra şehr�n ve 

ün�vers�tem�z�n sosyal, sport�f ve kültürel olanakları da stant görevl�ler�m�z tarafından detaylı şek�lde anlatıldı.

ÜNİVERSİTEMİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TERCİH FUARI'NA KATILDI

ÜNİVERSİTEMİZ
"ANKARA ÜNİVERSİTE TERCİH
FUARI"NA KATILDI
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ÜNİVERSİTEMİZ MALATYA, KAYSERİ VE ESKİŞEHİR'DE

DÜZENLENEN EĞİTİM FUARLARINA KATILDI

Hedefled�kler� başarılara 
ulaşmak �ç�n ün�vers�te 

sınavına hazırlanan 
m�lyonlarca genc�n b�l�nçl� 

terc�hler yapmalarına katkı 
sağlamak amacı �le 

Ün�vers�tem�z Malatya, 
Kayser� ve Esk�şeh�r'de 

düzenlenen eğ�t�m 
fuarlarına katıldı.

Eğ�t�m Fuarı'nda çok sayıda devlet ve vakıf 
ün�vers�tes� yer alırken, Bozok Ün�vers�tes� 
standını z�yaret eden öğrenc�, öğrenc� vel�ler� ve 
rehber öğretmenlere ün�vers�tem�z hakkında 
tanıtıcı b�lg�ler ver�ld�. Standı z�yaret eden 
öğrenc� lere ün�vers�tem�z�n tüm eğ�t �m 
b�r�mler�n�n yanı sıra şehr�n ve ün�vers�tem�z�n 
sosyal, sport�f ve kültürel olanakları detaylı 
şek�lde tanıtıldı. Her sev�yeden eğ�t�m ve kar�yer 
�mkânlarını arayan öğrenc�ler etk�nl�k boyunca 
eğ�t�m uzmanlarının verd�ğ� sem�nerler �le 
geleceğ�n meslekler�, kar�yer bel�rleme, sınav 
stres�, YGS ve LYS'ye hazırlanma takt�kler� 
konularında b�lg�lend�r�ld�. 

Ün�vers�te ve meslek seç�mler�ne yönel�k son 
sınıfta öğren�m gören l�se öğrenc�ler� ve 
Ün�vers�te tanıtım tems�lc�ler�n�n b�r araya 
geld�ğ� fuarlarda yükseköğren�m, kar�yer ve 
meslek terc�hler�ne �l�şk�n eğ�t�m sem�nerler� 
düzenlend�.
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Toplantıya Yozgat Val� Vek�l� Gökhan İk�temur, 

Beled�ye Başkan Yardımcıları Şah�n Kılıçaslan ve 

Ahmet Akgün, Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kad�r Özköse, İl Müftü 

Vek�l� Süleyman Eroğlu, Hayırsever �şadamı B�lal 

Şah�n katıldı.

Saygı duruşu ve İst�klâl Marşı'nın okunmasının 

ardından başlayan protokol konuşmalarında 

Düzenleme Kurulu üyes� ün�vers�tem�z İlah�yat 

Fakültes� Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Sal�h Öz; “Bu 

toplantı geçen yıl Samsun'da yapılmıştı. Bu yıl da 

Ün�vers�tem�z ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�yoruz.  XI. 

D�n Sosyoloj �s�  Anab�l �m Dalı  Koord�nasyon 

Toplantısı'nda konusunda uzman b�l�m adamları 

eng�n b�lg�ler�n� b�zlerle paylaşacaklar. Toplantının 

düzenlenmes�nde emeğ� geçen herkese teşekkür 

ed�yorum.” ded�.

Ün�vers�tem�z B�lal Şah�n İlah�yat Fakültes� Dekanı 

Prof. Dr. Ömer Yılmaz yaptığı konuşmasında �se; 

“Güler yüzlü Yozgatımıza hoşgeld�n�z. Kırklarel�'nden 

Iğdır'a, Samsun'dan Hatay'a kadar yurdun dört b�r 

köşes�nden 100'ü aşkın seçk�n �l�m adamı, d�n 

sosyoloğunu Yozgat'ta ağırlamaktan büyük b�r onur 

duyuyorum. Günümüz İs lam toplumlar ı  ve 

problemler� g�b� aktüel ve elzem b�r konunun gen�ş b�r 

katılımla b�r sempozyumda ele alınması üm�t ver�c�d�r. 

XI. D�n Sosyoloj�s� Anab�l�m Dalı Koord�nasyon 

Toplantısı'nın önce kend� alanınıza, özell�kle genç 

akadem�syenlere daha sonra İlah�yat Fakülteler�m�ze 

hayırlar get�rmes�n�  d�l�yor, sempozyumun başarılı 

geçmes�n� temenn� ed�yorum. Sempozyumun 

düzenlenmes�ne büyük katkı ları  olan başta 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey ve Hayırsever 

�şadamı B�lal Şah�n beyefend� ve düzenleme 

kom�tes�ne teşekkürler� sunuyorum.” �fadeler�n� 

kullandı.

ÜNİVERSİTEMİZ
XI. DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
KOORDİNASYON TOPLANTISI'NA
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ün�vers�tem�z B�lal Şah�n İlah�yat Fakültes�, 5-6 Eylül 2015 tar�hler� arasında 
düzenlenen XI.  D�n Sosyoloj�s� Anab�l�m Dalı Koord�nasyon toplantısı ve “Günümüz 
İslam Toplumları ve Problemler�” konulu sempozyuma ev sah�pl�ğ� yaptı. Türk�ye'n�n 
bütün İlah�yat Fakülteler�nden  D�n Sosyoloj�s� Anab�l�m Dalı öğret�m elemanları, 
yüksekl�sans ve doktora öğrenc�ler�n�n katıldığı toplantı Ün�vers�tem�z Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Konferans Merkez�, Çamlık Salonu'nunda yapıldı.
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PROF. DR. KARACABEY:
“HZ. PEYGAMBER BİRBİRİNDEN UZAKLAŞMIŞ
KALPLERİ BİRLEŞTİRDİ”

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Türk�ye'n�n 

dört b�r yanından gelen b�l�m �nsanlarına hoş geld�n�z 

d�yerek sözler�n� şöyle sürdürdü:  

“Bu yıl �lk defa Yozgat'ta İlah�yat Fakülteler� Ana 

b�l�m Dalları’ndan b�r�n�n koord�nasyon toplantısını 

gerçekleşt�r�yoruz.  Bu b�z�m �ç�n büyük b�r mutluluk. 

S�zler� burada görmekten büyük b�r memnun�yet 

duyduğumu ve gerçekten ün�vers�tem�z ve Yozgat 

�ç�n öneml� b�r kazanım olduğunu �fade etmek 

�st�yorum. Yapacağınız çalışma hem b�l�m dalı �ç�n 

hem de ülkem�z �ç�n gerçekten öneml� b�r çalışma 

konusu.

Tar�hten günümüze baktığımızda yaşadık-

larımızdan �ç�m�z�n acımadığını söyleyemey�z. 

B�rb�rler�n� sevmeyen, b�rb�rler�ne saygı duymayan 

sosyal hayatı parçalanmış b�r topluma güneş g�b� 

doğan Hz. Peygamber'�n b�rb�r�nden uzaklaşmış 

kalpler� nasıl b�rleşt�rd�ğ�n�, b�rb�r�nden nefret 

edenler�n arasını nasıl muhabbetle bağladığını, 

dağınık b�r toplumdan o günün �k� tane büyük 

meden�yet� �le yarışan b�r m�llet oluşturduğunu 

hatırladığımızda ve bu dünyaya veda ederken d�yordu 

k�; 'Ey �nsanlar, benden sonra esk�den olduğu g�b� 

b�rb�r�m�z�n boynunu vuran kafirler olarak ger�ye 

dönmey�n. Hanımların s�z�n üzer�n�zde, s�z�n de onlar 

üzer�nde hakları vardır. Ey �nsanlar,  b�rb�r�m�zden 

farkımız yok. Ne Arap'ın Acem'e, ne Acem'�n Arap'a 

üstünlüğü vardır. Hep�n�z Adem’dens�n�z, Adem �se 

topraktandır.'

Bu uyarıları hatırlarken Veda Haccı’nda Arafat'ta 

vakfe sırasında şu üç cümlel�k üç ana noktaya �şaret 

eden; 'Ey �nsanlar, müm�nler kardeşt�r. Müm�n�n 

müm�ne malı, canı ve namusu haramdır.' uyarısını 

hatırladığımızda bugün yaşadıklarımızın özümüzden 

kopuş olduğunu anlamak b�z� gerçekten müteess�r 

ed�yor. Bugün ve yarın b�rl �kte yapacağımız 

değerlend�rmelerle �nşallah bu yaranın çözümüne 

katkı sunacak �fadeler� s�zden d�nleyeceğ�z. Üm�t 

eder�m k� bu  hem D�n Sosyoloj�s�  Anab�l�m Dalı adına 

hem de ülkem�z adına hayırlar get�r�r ve b�z�m bazı 

değerler�m�z�  yen�den düşünmem�z�, yen�den sah�p 

olduğumuz ve olmamız gereken  değerler� hatırlayıp 

özümüze dönmem�ze ves�le olur.”

Sempozyumun �lk açılış konuşmasını İstanbul 

T�caret Ün�vers�tes� Sosyoloj� Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Korkut Tuna yaptı. Prof. Dr. Tuna  “Batılı B�lme 

Tarzları Karşısında İslam� B�lg�” konusunda b�lg�ler 

aktardı.

Sempozyumda Emekl� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. 

Ünver Günay'ın oturum başkanlığında; “Günümüz 

İslam Toplumlarında Ş�ddet ve Terör” başlığı altında  

D�cle Ün�vers�tes� İlah�yat Fakültes� Öğret�m Üyes� 

Yrd. Doç. Dr. Esra Arslan “D�n Ş�ddet Eksen�nde 

Kadın C�nayetler�”, Harran Ün�vers�tes� İlah�yat 

Fakültes� Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. Sal�h Aydem�r 

“D�n� Kaynaklı Terör Üzer�nde Eğ�t�m�n ve Çevresel 

Faktörler�n Etk�s�”, Kafkas Ün�vers�tes� Öğret�m 

Üyes� Doç. Dr. Em�ne Öztürk “Türk�ye'de  A�le İç� 

Ş�ddet ve Kadın Sığınma Evler�”, Uludağ Ün�vers�tes� 

Öğret�m Üyes� Prof. Dr. İzzet Er'�n �k�nc� oturum 

başkanlığında �se  “Günümüz İslam M�lletler�n�n 

Problemler�” başlığı altında Marmara Ün�vers�tes� 

İlah�yat Fakültes� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Zek� 

Arslantürk “İslam Ümmet�n�n Problemler�”, Uludağ 

Ün�vers�tes� İlah�yat Fakültes� Öğret�m Üyes� Prof. Dr. 

A b d u r r a h m a n  K u r t  “ İ s l a m  To p l u m l a r ı n ı n 

Ger�lemes�ne İl�şk�n Tar�hsel Sürece Sosyoloj�k B�r 

Bakış”, Çukurova Ün�vers�tes� İlah�yat Fakültes� 

Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Mehmet Al� K�rman 

“İslamofob� Korkudan Düşmanlığa” konularında �lk 

gün programında b�lg� aktardı. 

6 Eylül Pazar günü gerçekleşt�r�len çalıştay 

programında �se b�r�nc� grup oturum başkanı Prof. 

Dr. Vejd� B�lg�n “D�n Sosyoloj�s� Dersler�nde 

Karşılaşılan Problemler”  konusunu, �k�nc� grup 

oturum başkanı Prof. Dr. Abdulvahap Taştan “D�n 

Sosyoloj�s� L�sanüstü Eğ�t�m Programlarında Ortak 

Müfredat Gel�şt�rme” konularındak� b�lg�ler�n� 

katılımcılara aktardı.

XI.  D�n Sosyoloj�s� Anab�l�m Dalı Koord�nasyon 

toplantısına katkı sağlayan düzenleme kurulu 

üyeler�ne, katılımcılara ve Hayırsever �şadamı B�lal 

Şah�n'e Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey 

tarafından teşekkür plaket� ver�ld�.
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ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ
Ün�vers�tem�z B�lal Şah�n İlah�yat Fakültes� 

Dekanlığı görev�ne Yıldırım Beyazıt Ün�vers�tes� 
İlah�yat Fakültes� Tasavvuf Anab�l�m Dalı Öğret�m 
Üyes� Prof. Dr. Ömer Yılmaz atandı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Sal�h Karacabey'�n uhdes�nde bulunan İlah�yat 
Fakültes� Dekanlığı görev�, düzenlenen dev�r tesl�m 
tören� �le Prof. Dr. Ömer Yılmaz'a tesl�m ed�ld�. 

İ l a h � y a t  F a k ü l t e s �  D e k a n l ı k  b � n a s ı n d a 
gerçekleşt�r�len dev�r tesl�m tören�ne �l�şk�n açıklama 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey: “Prof. 
Dr. Ömer Yılmaz hocamız alanında yet�şm�ş, uzun 
yıllar bu alanda h�zmet görmüş b�r arkadaşımız. 
Uhdemde olan B�lal Şah�n İlah�yat Fakültes� Dekanlığı 
görev�n� kend�ler�ne tesl�m ed�yorum. Fakültem�z ve 
şehr�m�z �ç�n faydalı �şler yapacağı konusunda 
�nancımız tam. Hayırlı ve uğurlu olsun.” �fadeler�n� 
kullandı.

Ün�vers�tem�z İlah�yat Fakültes� Dekanlığı görev�n� 
Rektörümüzden tesl�m alan Prof. Dr. Ömer Yılmaz 
yaptığı konuşmada, İlah�yat Fakültes� koltuğuna 
oturmanın sorumluluğu ve b�l�nc�nde olduğunu 
vurgulayarak,  akadem�syen ve �dar� personel �le b�rl�k 
ve beraberl�k �ç�nde İlah�yat Fakültes�’n� bulunduğu 
yerden daha �ler�ye götürmek �ç�n çalışacaklarının 
altını ç�zd�. İlah�yat Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Ömer 
Yılmaz konuşmasının sonunda “Rektörümüz Prof. Dr. 
Sal�h Karacabey'�n destekler� �le “Ün�vers�tem�z� 
gel�şt�rmek adına el�m�zden gelen her türlü çabayı 
göstereceğ�z.” ded�.

ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YENİ KAYIT OLAN
ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ORYANTASYON EĞİTİMİ DÜZENLEDİ

Ün�vers�tem�z İlah�yat Fakültes� bünyes�nde, 2015-2016 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde İlah�yat Fakültes� 

bölümler�ne yen� yerleşen öğrenc�ler�n, ün�vers�te ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bölümler�n 

yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla oryantasyon programı düzenlend�. İlah�yat 

Fakültes� Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�len uyum programı çerçeves�nde öğrenc�ler�m�z yen� arkadaşlarla 

b�rl�kte olmanın yanı sıra fakülte ve hocalarını tanıma fırsatı yakaladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlah�yat Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz İlah�yat Fakültes�'ne 

yerleşen yen� öğrenc�lere hoş geld�n�z d�yerek 

kend�ler�n� “Bozok Ün�vers�tes� A�les�” �ç�nde 

görmekten duyduğu memnun�yet� d�le get�rd�. Dekan 

Prof. Dr. Yılmaz, öğrenc�ler�m�ze öğren�mler�n� 

sürdürecekler� bölümler� tanıtmak, öğrenc�ler�n uyum 

sürec�n� hızlandırmak ve Bozok Ün�vers�tes� ruhunu 

kazandırmak amaçlı  oryantasyon programını 

düzenled�kler�n� sözler�ne ekled�. Fakülte Dekanımız 

Prof. Dr. Ömer Yılmaz öğrenc�lere b�lg�, deney�m ve 

tecrübeler�n� aktararak, 12 adımda İlah�yat Fakültes� 

öğrenc�s� olma gerekl�l�kler�nden bahsett�.

Program, Yozgat Rehberl�k ve Araştırma Merkez� 

Müdürlüğü'nden rehber öğretmen Mustafa Yalçın'ın 

öğrenc�ler�m�ze yaptığı sunum �le sona erd�.
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REKTÖRÜMÜZDEN YERKÖY ADALET MYO'YA ZİYARET  
Rektörümüz  Pro f.  Dr.  Sa l �h  Karacabey 

ün�vers�tem�z Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu'nu 

z�yaret ederek �ncelemelerde bulundu. Yerköy Adalet 

Meslek Yüksekokulu’nu yer�nde görüp �ncelemelerde 

bulunan Rektörümüz, yüksekokulumuzun fiz�k� ve 

genel durumu hakkında Yüksekokul Müdürü Yrd. 

Doç. Dr. Kad�r Tan'dan b�lg�ler aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey z�yarette, 

akadem�k çalışmaların öğrenc�lerle yakından 

�lg�lenerek sürdürülmes�n�n önem�ne değ�nerek, 

personel�n�n özver�l� çalışmalarından memnun�yet 

duyduğunu ve bu başarılı çalışmaların artarak 

sürmes� gerekt�ğ�n� sözler�ne ekled�. Bozok 

Ün�vers�tes�'n� bulunduğu yerden çok daha �ler� 

noktalara taşımayı amaçladıklarına vurgu yapan 

R e k t ö r ü m ü z :  “ S � y a s � l e r � m � z  v e  Yo z g a t l ı 

hemşer�ler�m�z�n destekler� �le bunu başaracağımıza 

�nancım tam.” ded�.

Z�yarette yüksekokulumuzun akadem�k ve �dar� 

çalışmaları hakkında da b�lg�ler alan Rektörümüz, 

akadem�k ve �dar� personel�m�ze çalışmalarında 

başarılar d�led�. Bozok Ün�vers�tes� Yerköy Adalet 

Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kad�r Tan 

ve yüksekokul �dares� Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey'�n z�yaret�nden duyduğu memnun�yet� 

d�le get�rerek Rektörümüze teşekkürler�n� bel�rtt�ler.

G e l e n e ks e l  h a l e  g e l e n  Ü n � ve r s � te m � z 

Bayramlaşma Tören�, bu yıl da Kurban Bayramı 

münasebet�yle Ün�vers�tem�z Merkez� Yemekhane 

ve Kafeterya B�nası'nda akadem�k ve �dar� 

personel�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'�n 

katılımıyla düzenlenen tören Merkez� Yemekhane 

ve Kafeterya B�nası'nda yapıldı. Kutlama tören�ne 

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. H�kmet Şell� Aybar,  

Prof.  Dr.  Kad�r Özköse, fakülte dekanları , 

yüksekokul müdürler�, akadem�k ve �dar� personel 

katıldı.

Bayramlaşma tören�nde tek tek her personel�n 

bayramını kutlayan Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey, bayramların b�rl�k ve beraberl�ğ�n 

pek�şt�r�lmes� �ç�n en güzel günler olduğunu 

vurgulayarak, Bozok Ün�vers�tes� a�les� olarak b�rl�k 

ve beraberl�k çerçeves�nde n�ce bayramlar 

geç�r�lmes� temenn�ler� �le sağlık, mutluluk ve başarı 

d�lekler�nde bulundu.

Ün�vers�tem�zde, Kurban Bayramı dolayısıyla 
“ G e l e n e k s e l  B a y r a m l a ş m a  Tö re n � ” 
düzenlend�.

ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI
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ÜNİVERSİTEMİZ
2015-2016 AKADEMİK YILI AÇILIŞI
DÜZENLENEN TÖRENLE YAPILDI  

Ün�vers�tem�z�n 2015-2016 Akadem�k Yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleşt�r�ld�. Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkez�'nde düzenlenen törene Val� Abdulkad�r Yazıcı, 1. İl Jandarma 
Komutan Vek�l� Jan. Yarbay Hasan Başkök, Beled�ye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Cumhur�yet 
Başsavcısı Ahmet Yavuz, İdare Mahkemes� Başkanı Ahmet Yanık, Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 
Karacabey, Ün�vers�tem�z Kurucu Rektörü Prof. Dr. İnc� Var�nl�, Baro Başkan Vek�l� Av. Em�n 
Erkılıç, Val� Yardımcısı Gökhan İk�temur, İl Emn�yet Müdürü Sa�m Akpınar, İlçe Kaymakam ve 
Beled�ye Başkanları, Pol�s Meslek Yüksekokulu Müdürü Şaban Kütükoğlu, Hayırsever İşadamı 
B�lal Şah�n,  S�v�l Toplum Örgüt ve S�yas� Part� Tems�lc�ler�, Rektör Yardımcıları, Fakülte 
Dekanları, ün�vers�tem�z akadem�k ve �dar� personel� �le çok sayıda öğrenc� ve öğrenc� vel�s� 
katıldı.
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Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunmasıyla 

başlayan program ün�vers�tem�z tanıtım slayt sunumu 

�le devam ett�. Tören�n açılış konuşmasını yapan 

Rektörümüz Prof.  Dr.  Sal �h Karacabey Bozok 

Ün�vers� tes� 'n �n tar �hsel  geçm�ş�nden kısaca 

bahsederek ün�vers�tem�z�n bugünlere gelmes�nde 

öneml� b�r gel�şme kat ett�ğ�n� sözler�ne ekled�.

Rektör Prof. Dr. Sal�h Karacabey; "Kabına Sığmayan 

B�r Ün�vers�te.” 

R e k t ö r ü m ü z  P r o f .  D r .  S a l � h  K a r a c a b e y 

konuşmasında önümüzdek� yıl eğ�t�m öğret�me 

başlaması planlanan İlet�ş�m Fakültes�, Tur�zm Fakültes�, 

Akdağmaden� Sağlık Yüksekokulu, Hayvansal Üret�m 

Yüksekokulu ve Beden Eğ�t�m� Spor Yüksekokulu'nun 

b�r sonrak� eğ�t�m öğret�m yılına hazır hale get�r�leceğ�n� 

sözler�ne ekled�. Ayrıca Tıp Fakültem�zde öğren�m 

görmekte olan öğrenc�ler�m�ze ayrı b�r parantez açan 

Rektörümüz Karacabey, önümüzdek� yıl b�r�nc� sınıf 

ö ğ re n c � l e r � m � z �  ü n � ve r s � te m � z  k a m p ü s ü n d e 

ağırlayacaklarını bunun �ç�n de gerekl� tüm hazırlıkların 

yapıldığını sözler�ne ekled�. Rektörümüz konuşmasının 

devamında; “Tıp Fakültem�z�n sağlık h�zmetler� 

açısından özell�kle yen� b�namıza taşındığımızda bugün 

olduğundan çok daha kal�tel� ve çok daha hızlı h�zmet 

vereb�leceğ�n� dolayısıyla Yozgat'tan h�çb�r hastamızın 

Yozgat dışına çıkma �ht�yacı h�ssetmeyeceğ�n� özell�kle 

bel�rtmek �st�yorum.” �fadeler�n� kullandı.

Çayıralan, Sarıkaya, Yen�fakılı, Şefaatl� g�b� �lçelerde 

Yüksekokul açılmasına yönel�k yoğun talepler olduğunu 

bel�rten Rektörümüz, �nşallah çok kısa süre �ç�nde 3 

Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 

tane Yüksekokulumuzun kararını ün�vers�tem�z 

senatosunda sonuca bağlayacağız. Böylece meslek 

yüksekokulu sayımız 9'a Yüksekokul sayımız  �se 10'a 

ulaşacaktır.” ded�.

“Ün�vers�te ve Şeh�r Bütünleşmes�n� En İy� Şek�lde 

Sağlayacağız.”

Yükseköğret�m Kurulu tarafından ün�vers�telere yen� 

b�r m�syon ç�z�ld�ğ�ne d�kkat çeken Rektörümüz; 

“Ün�vers�teler�n bulundukları şeh�rle entegre olarak 

bulundukları şehr�n kalkınmasına yön verecek şek�lde 

yapılanması ve ün�vers�teler�n bulundukları şehr�n 

şartları ve �mkanlarını değerlend�rerek m�syonlarını buna 

göre bel�rlemeler�n� konusunda ortak b�r konsensüs 

oluşturulmuştur.  B�z de bu çerçevede Bozok 

Ün�vers�tes� olarak Yozgat'ımızla bütünleşmek ve 

Yo z g a t ' ı m ı z ı n  � m k â n l a r ı n ı  d e ğ e r l e n d � re re k 

m�syonumuzu buna göre bel�rlemek �st�yoruz.” ded�. 

Bu m�syon çerçeves�nde ün�vers�te ve Yozgat'ın 

bütünleşmes� noktasında projeler�n� tek tek anlatan 

Rektörümüz; “Fen-Edeb�yat Fakültes� bünyes�nde 

h�zmete g�recek olan Arkeoloj� bölümüyle Yozgat'ın 

geçm�ş� araştırılarak geleceğe ışık tutmak �st�yoruz. 

Çünkü Yozgat'ın yer altı tar�h� yer üstü tar�h�nden daha 

esk�d�r. Yozgat'ın jeotermal kaynaklarının ortaya çıkarılıp 

Tıp Fakültes� Araştırma ve Uygulama Hastanes� 

bünyes�nde fiz�k tedav� alanında değerlend�r�lmes� 

Yozgat ve Ün�vers�tem�z �ç�n öneml� b�r kazanım 

olacaktır. Antropoloj� Bölümü �le de Yozgat'ın tar�h�n� 

yen�den yazma ve gerçekten Yozgat ' ı  tar �h � 

der�nl�kler�yle dünyaya duyurma �mkânını elde etm�ş 

olacağız.” ded�.

“Her Şey Öğrenc�ler�m�z İç�n” 

Öğrenc�lere s�zler �ç�n varız d�yen Rektörümüz Prof. 

Dr.  Sal �h Karacabey:  “Kampüsün kapısından 

g�rd�ğ�n�zde gördüğünüz her şey s�z�n �ç�n var. S�zler 

olmasaydınız burada bu gördüğünüz b�naların h�çb�r 

ehemm�yet� olmayacaktı. Bu kadar �nsan burada 

çalışmayacaktı. Hep�m�z s�zler�n �y� yet�şmes� sağlıklı b�r 

ortamda ve huzurlu yet�şmes� �ç�n varız ve bu noktada 

s�z�n yanınızdayız. Öncel�kle �y� b�r eğ�t�m alab�lmen�z 

�ç�n her türlü �mkânı hazırlananların dışında �ht�yaç 

olduğu kadar hazırlayacağız. En �y�s� olmanız �ç�n 

Türk�ye'de ve tüm dünyada paydaşlarınız arasında en 

�y�s� olmanız �ç�n el�m�zden gelen� yapacağız. Tab� k� 

sadece b�z�m değ�l ,ülkem�z�n ve m�llet�m�z�n beklent�ler� 

var, bu beklent�ler özell�kle s�z�n eğ�t�m öğret�mde �y� 

yet�şmen�z kadar bu ülken�n her karış toprağına sah�p 

çıkacak, her türlü değerler�ne sah�p çıkacak b�r kal�te ve 

anlayışta b�r ahlak� değer �ç�nde yet�şmen�zd�r.” şekl�nde 

konuştu.

“Öğrenc�ler�m�z Evladımız ve Emanet�m�zd�r”

Öğrenc� vel�ler�ne de seslenen Rektörümüz Bozok 

Ün�vers�tes� çalışanları olarak s�zler�n evlatlarını kend� 

evladımız, kend� kardeşler�m�z g�b� görecek ve onların 

her türlü derd�n� ve sıkıntısını g�dermek �ç�n el�m�zden 

gelen� yapacağız.” ded�.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey konuşmasının 

sonunda ün�vers�tem�z�n kuruluşunda emeğ� geçen 

s�yas� ve bürokratlara ün�vers�tem�z�n yapılaşmasında 

büyük katkısı olan Hayırsever �şadamları Erdoğan 

Akdağ ve B�lal Şah�n'e, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. İnc� 

Var�nl� ve İk�nc� Dönem Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 

Uçar'a teşekkürler�n� �fade ederek 2015-2016 akadem�k 

yılının hayırlara ves�le olması temenn�s�nde bulundu.
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Yozgat Beled�ye Başkanı Dr. Kazım Arslan; 
“Bugün Bozok Ün�vers�tem�z Göğsümüzü 

Kabartan B�r Noktadadır.” 

Bozok Ün�vers�tes�'n�n Yozgat �ç�n öneml� b�r değer 

olduğunun altını ç�zen Beled�ye Başkanı Dr. Kazım 

Arslan Bozok Ün�vers�tes�'n�n gerek öğrenc� ve 

akadem�syen sayısıyla gerekse de eğ�t�m kal�tes�yle 

Türk�ye'n�n önde gelen ün�vers�teler� arasına g�rme 

yolunda öneml� adımlar atıldığına d�kkat çekt�.

Dr. Arslan konuşmasının devamında şunları söyled�: 

“Ün�vers�tem�z hızlı b�r �vme �le gel�ş�rken b�zler de 

Yozgat'ımızı daha yaşanılab�l�r b�r şeh�r yapmak 

adına çalışıyoruz. Gayem�z Yozgat'ın kent k�ml�ğ� 

olan b�r şeh�r hüv�yet�ne kavuşturmaktır.”

Yozgat M�lletvek�l� Av. Yusuf Başer; 
“Bozok Ün�vers�tes�  Artık İmren�len B�r 

Ün�vers�te Konumunda.”

Yen� eğ�t�m-öğret�m yılının başta Bozok Ün�vers�tes� 

olmak üzere tüm eğ�t�m cam�asına hayırlı olması 

temenn�s� �le konuşmasına başlayan Yozgat 

M�lletvek�l� Av. Yusuf Başer şunları kaydett�: 

“Ün�vers�teler eleşt�rel aklın, özgür düşüncen�n ve 

tüm fik�rler�n özgürce �fade ed�ld�ğ� ve bu �fadeler�n 

net�ces�nde de kavganın olmadığı, huzurun olduğu, 

fik�r mücadeleler�n�n yapıldığı mekanlardır. 

Ün�vers�teler�m�z�n her geçen gün özgür olmasını, 

eleşt�rel aklın b�raz daha gel�şmes�n� ve gelecek 

kuşaklara güçlü Türk�ye bırakma �deal� temel�, 

olduğunu düşünüyoruz. Ün�vers�teler� yasama ve 

yürütme ve yargıya yön veren ve şehr�n k�ml�ğ�n�n 

oluşmasında öneml� b�r değer olarak görüyoruz.

Bozok Ün�vers�tes�'n�n kurulduğu dönemdek� emsal 

ün�vers�teler arasında öğrenc� sayısı altyapı ve fiz�k� 

mekanları �le çok daha �ler� de olduğunu bel�rten 

M�lletvek�l� Başer, Bozok Ün�vers�tes�'n�n kurulan 

emsal ün�vers�teler arasında �mren�len b�r ün�vers�te 

hal�ne dönüştüğünü sözler�ne ekled�.

Yozgat Val�s� Abdulkad�r Yazıcı; 
“Bozok Ün�vers�tes� Her Geçen Gün Daha da 

Büyüyor ve Gel�ş�yor.”

Yozgat'ta üç yıldır devam eden h�zmet hayatı 

süres�nce Bozok Ün�vers�tes�'n�n her açıdan farklı 

b�r konuma geld�ğ�ne vurgu yapan Val� Abdulkad�r 

Yazıcı kampüs �ç�ndek� yapılaşma konusunda, 

eğ�t�m kal�tes� konusunda ve �l �ç�ndek� farklılıklar 

konusunda Bozok Ün�vers�tes� her geçen gün 

daha da büyüyor ve gel�ş�yor.” ded�.

Val� Yazıcı konuşmasının devamında öğrenc�lere 

seslenerek şunları söyled�: “Bozok Ün�vers�tes� 

sıralarında kend� hayatınız açısından öneml� b�r 

sürey� geç�receks�n�z. B�zler bu �l�n yönet�c�ler� 

olarak ülkem�z�n bundan sonrak� hamurunu 

yoğuracak ve şekl�n� verecek olan s�z gençler�n 

h�zmet�ndey�z. S�zler de bu yı l lar ınızı  �y� 

değerlend�rerek kend�n�z� �y� yet�şt�rmen�z 

gerek�yor. B�zler de meden� ve sosyal faal�yetler� 

çok olan b�r �lde s�z öğrenc�ler�m�z� m�safir 

etmekten memnun�yet duyuyoruz.” 
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Konuşmaların ardından Bozok Ün�vers�tes� Kurucu Rektörü Prof. Dr. İnc� Var�nl�, “Swot Anal�z�” konulu 

akadem�k yılın �lk ders�n� verd�. Tören ün�vers�tem�z fakülteler�ne b�r�nc�l�kle yerleşen öğrenc�ler�m�ze Yüksek 

Öğret�m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından gönder�len tebr�k belgeler�n�n takd�m� �le sona erd�.

Akadem�k Yılın “İlk Ders�” Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. İnc� Var�nl�'den
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2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER İÇİNDE 9. SIRADAYIZ 

ODTÜ Enformat�k Enst�tüsü bünyes�nde faal�yet 

gösteren URAP (Un�vers�ty Rank�ng by Academ�c 

Performance) laboratuarı tarafından hazırlanan 

URAP 2015 Dünyanın Akadem�k Performansı En 

yüksek 2000 Ün�vers�tes� ve URAP-TR 2015-2016 

Türk�ye özel sıralamasında Ün�vers�tem�z “2000 

Yılından Sonra Kurulan” 62 ün�vers�te arasında 9. 

sırada ve  “2000 Yılından Sonra Kurulan ve Doktora 

Öğrenc�s� Olan Ün�vers�teler Genel Sıralaması”nda da 

Ün�vers�tem�z 56 ün�vers�te �ç�nde 9. sırada yer alarak 

�k� başarıya daha �mza attı.

Sıralama kr�terler�n�n; öğret�m üyes� başına düşen 

yayın sayısı, atıf sayısı,  toplam b�l�msel doküman 

sayısı, k�ş� başına düşen toplam doküman sayısı, 

doktora öğrenc� sayısı, doktora öğrenc� oranı, k�ş� 

başına düşen öğrenc� sayısı g�b� b�l�msel üretkenl�ğe 

dayanan performansa dayanan sıralamada; 2006 

yılında kurularak b�l�msel ve fiz�ksel olarak hızlı b�r 

�lerleme gösteren Ün�vers�tem�z, 2000 yılından sonra 

kurulan ün�vers�teler arasında 9. sıraya yükseld�.

Ü n � v e r s � t e m � z � n  U R A P  2 0 1 5 - 2 0 1 6 

sıralamasındak� yüksel�ş başarısına �l�şk�n b�r 

açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey, “Ün�vers�tem�z�n uluslararası standartlar 

çerçeves�nde yapılan değerlend�rmeler sonucu her 

ge çe n  y ı l  başar ı  � v me s � n �  a r t t ı rmas ı  h e m 

Ün�vers�tem�z hem de ülkem�z adına öneml� b�r 

adımdır. Bu ves�le �le Ün�vers�tem�z�n başarılarında 

özver�l� çalışmaları �le katkısı bulunan tüm çalışma 

arkadaşlarımı tebr�k eder�m.” ded�.

REKTÖRÜMÜZ YOZGAT SEVDALILARI
FİKİR VE PROJE KULÜBÜ SORGUN TOPLANTISINA KATILDI  

Ankara'da oluşturulan Yozgat Sevdalıları F�k�r ve 

Proje Kulübü �s�ml� oluşum tarafından Sorgun'da 

gerçekleşt�r�len �lk toplantıya katılan Ün�vers�tem�z 

Rektörü Prof. Dr. Sal�h Karacabey katılarak b�r 

konuşma yaptı.

Yozgat m�lletvek�ller� Abdulkad�r Akgül ve Ertuğrul 

Soysal, Sorgun Kaymakamı Al� Arslantaş, Sorgun 

Beled�ye Başkanı Ahmet Ş�mşek, Çayıralan Beled�ye 

Başkanı Yas�n Şah�ner, Yozgat M�ll� Eğ�t�m Müdürü 

Sa�m Kuş, İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hüsey�n Ek�nc�, 

Ankara'dan Yozgatlı bürokrat, �ş adamı ve STK 

mensuplarının yer aldığı toplantıya Ün�vers�tem�z 

Tur�zm Fakültes� Dekan Vek�l� Prof. Dr. Mustafa 

Böyükata ve Sağlık Yüksekokulu Öğret�m Üyes� Yrd. 

Doç. Dr. Mahmut Kılınç katıldı.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürlüğü Eğ�t�m 

Ortamları ve Öğrenme Süreçler� Da�re Başkan Vek�l� 

Yrd. Doç. Dr. İbrah�m Erdoğan öncülüğünde 

organ�zasyonu gerçekleşt�r�len buluşma akt�f 

katılımla gerçekleşt�r�ld�. 

Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı konuşmada 

� lçelerde gerçekleşt�r � len “Yöresel Kalkınma 

Çalıştayları” hakkında b�lg�ler aktardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey yaptığı 

konuşmada Yozgat �ç�n gönül veren ve sevdası olan 

�nsan lar ın  değer �ne  vurgu yaparak  Bozok 

Ün�vers�tes�'n�n mevcut durumu hakkında b�lg�ler 

verd� ve bölge �ç�n önem�ne da�r düşünceler�n� 

paylaştı. Yozgat ve çevres�nde üzer�nde çalışılmaya 

değer potans�yellere değ�nd�.
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Ün�vers�tem�z Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı tarafından organ�ze ed�len Cumhur�yet 
Turnuvası,  oynanan final müsabakası �le sona erd�. 

CUMHURİYET TURNUVASI'NIN ŞAMPİYONU YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU 

Eğ�t�m, Fen Edeb�yat, İkt�sad� İdar� B�l�mler, 

Mühend�sl�k-M�marlık, Tarım ve Doğa B�l�mler� 

Fakülteler� �le Yozgat Meslek, Sağlık Yüksek, Sağlık 

H�zmetler�, Yerköy Adalet ve Sorgun Meslek 

Yüksekokulu olmak üzere 10 takımın �şt�rak� �le 

gerçekleşt � r � len müsabakalar  e leme usulü 

oynanandı. F�nal müsabakası oynamaya hak 

kazanan Yozgat Meslek Yüksekokulu �le İkt�sad� ve 

İdar� B�l�mler Fakültes� futbol takımları şamp�yon 

olab�lmek �ç�n karşı karşıya geld�.  Yozgat �l�n�n 

tanınmış hakemler�nden Serhat Alper'�n düdük 

çaldığı ve 90 dak�ka boyunca büyük heyecan ve 

çek�şmeye sahne olan müsabaka sonunda  Yozgat 

Meslek Yüksekokulu, İkt�sad� İdar� B�l�mler Fakültes�'n�  

4-2'l�k skorla mağlup ederek  şamp�yonluğunu �lan 

ett�. 

Ün�vers�tem�z stadyumunda oynanan final 

müsabakasını Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, 

Ün�vers�tem�z Genel Sekreter Vek�l� Yrd. Doç. Dr. 

Güsamett�n Erdoğan,  Sağlık Kültür ve Spor Da�re 

Başkanı Zümr�ye Dem�rel �le çok sayıda  öğrenc� tak�p 

ett�. 

Cumhur�yet Turnuvası kapsamında düzenlenen 

futbol müsabakalarına �l�şk�n b�r açıklama yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, “Müsabakayı 

düzenlemem�zdek� amacımız s�z öğrenc�ler�m�z�n 

yoğun ders programından uzaklaşıp, stres atarak 

moral bulmalarını sağlamaktı. Oynanan müsabakalar 

cent�lmenl�k �ç�nde geçt�. Bu turnuvada kaybeden 

olmadı. Bütün takımlarımız b�z�m gönlümüzde 

şamp�yon oldular.  Bu başarının ün�vers�teler arası 

müsabakalarda da elde ed�lmes�n� arzu ed�yorum. Bu 

temenn�lerle turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, 

�darec�ler�n� ve şamp�yonluğa ulaşan Yozgat Meslek 

Yüksekokulumuzu tebr�k ed�yor,  başarılarının 

devamını d�l�yorum.”  ded�. 

Daha sonra turnuvada şamp�yonluğa ulaşan 

Yozgat Meslek Yüksekokulu, turnuva �k�nc�s� İkt�sad� 

İdar� B�l�mler Fakültes�, turnuva üçüncüsü Fen 

Edeb�yat Fakültes�'ne kupaları takd�m ed�l�rken d�ğer 

takımlara da katılım belgeler� ver�ld�.
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Son yıllarda, Azerbaycan, Gürc�stan, Fas, Kazak�stan, 

Pak�stan, Almanya ve ABD'de çalışmalar yürüten 

Ün�vers�tem�z, b�rçok seçk�n ün�vers�te �le protokoller ve 

�şb�rl�ğ� anlaşmaları �mzalayarak uluslararası öğrenc�ler� 

ün�vers�tem�ze kazandırmaya devam ed�yor. 10 Temmuz 

2015'te sona eren başvurularda görülen yoğun talep, 

dünyanın b�rçok ülkes�nden ün�vers�tem�ze olan �lg�y� b�r 

kez daha gösterd�.

Uluslararası öğrenc�ler�n her geçen yıl artış gösterd�ğ� 

ün�vers�tem�zde 50'y� aşkın ülkeden 1.409 başvuru 

değerlend�r�lerek fakülte ve yüksekokullarımıza toplamda 

348 uluslararası öğrenc� as�l olarak yerleşme hakkı 

kazandı.

Konuya �l�şk�n açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey Bozok Ün�vers�tes�'n� dünyada tanınan b�r 

ün�vers�te konumuna er�şt�rmek amaçlı sürdürülen 

çalışmaların kısa sürede olumlu sonuçlar vereceğ�n� 

sözler�ne ekled�. Uluslararasılaşma yolunda büyük adımlar 

atan Bozok Ün�vers�tes� bu yıl 348 yurtdışından öğrenc�n�n 

kayıt hakkı kazandığını bel�rten Rektörümüz, dünyanın 

farklı renk ve kültürler�n� Bozok Ün�vers�tes� kampüsünde 

buluşturmaya devam edecekler�n�n altını ç�zd�.

Dünyanın çeş�tl� ülkeler�nden Bozok Ün�vers�tes�'ne 

eğ�t�m �ç�n gelecek olan öğrenc�ler�m�z�n Yozgat'ımız �ç�n 

çok öneml� kültürel b�r kazanım olduğuna değ�nen 

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey; “Ülkem�z, 

Yozgat'ımız ve ün�vers�tem�zle kend� ülkeler� arasında b�rer 

kültür köprüsü kuracak bu öğrenc�lere �y� b�r ev sah�pl�ğ� 

yapacağımızdan k�msen�n şüphes� olmasın.” ded�.
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Ülkem�z� Bozok Ün�vers�tes� Halk Oyunları 

Topluluğu'nun tems�l ett�ğ� Uluslararası Halk Oyunları 

Fest�val� kapsamında Bulgar�stan, Romanya, 

Meks�ka, KKTC, Paraguay, Afr�ka ülkeler� g�b� 

dünyanın farklı ülkeler�nden gelen folklor ve müz�k 

grupları fest�val süres�nce yerel halk dansları ve 

müz�kler�nden oluşan koreografilerle göster�ler yaptı.

Fest�val�n �lk gününde katılımcı folklor ek�pler�, 

tanıtım amaçlı yaptıkları sokak göster�ler� �le 

Macar�stan halkının büyük beğen�s�n� topladı. Halk 

Oyunları Topluluğumuzun davul, zurna eşl�ğ�nde 

sunduğu Gaz�antep yöres�ne a�t halk oyunları ve 

çeş�tl� yöreler�n oyunları coşku �le alkışlandı. 

Katı l ımcı ülkeler �ç�n ver� len hoşgeld�n�z 

yemeğ�nde b�r araya gelen Romanya, Bulgar�stan, 

KKTC halk oyunları katılımcıları ülkeler�nden 

get�rd�kler� hed�yeler� dağıttı. Yemekte konuşma 

yapan Fest�val Kom�tes� Başkanı, etk�nl�kler�ne renk 

kattıkları �ç�n katılımcı ek�plere teşekkürler�n� bel�rtt�. 

Ün�vers�tem�z Halk Oyunları Topluluğu Koreografı 

Okt. Al� Kemal Taşkın, Fest�val Kom�tes� Başkanı ve 

katılımcı ülkelere Ün�vers�tem�zden hed�yeler takd�m 

ett�. 

Fest�val�n �k�nc� günü atlı araba �le şehr� gezen 

ek�pler halkı selamladı. Anfi T�yatro'da resm� açılışın 

yapıldığı Gala Geces�'nde sunulan halk oyunları 

performansları renkl� görüntülere sahne oldu. Gala 

Geces�'n�n sonunda meşaleler eşl�ğ�nde tüm ek�pler 

büyük b�r da�re oluşturarak sey�rc�y� de coşkularına 

ortak ett�.Fest�val programı dâh�l�nde Budapeşte 

şehr�n� gezen Halk Oyunları Topluluğumuz tar�h� ve 

coğrafi güzell�kler� �le dünyanın sayılı şeh�rler�nden 

b�r� olan Budapeşte'y� görme �mkânı buldu. 

Fe s t � va l � n  d ö rd ü n c ü  g ü n ü n d e  K � l � s e d e 

düzenlenen programda her ülkeden gelen ek�pler 

yerel müz�k aletler� eşl�ğ�nde kend� ülkeler�ne a�t 

�lah�ler söyled�. Halk Oyunları Topluluğumuz Yunus 

Emre'den b�r �lah� seslend�rd�. Fest�val alanında 

yapılan çeş�tl� halk oyunları göster�ler� �le program 

devam ett�. Akşam programında �se katılımcı ülkeler 

kend� halk danslarını fest�vale gelen Macar halkına 

öğreterek b�rl�kte halay çek�p oynadılar.

Fest�val�n beş�nc� gününde ülke tems�lc�ler�ne 

makamında b�r reseps�yon veren Jaszbereny 

Beled�ye Başkanı Dr. Szabó Tamás katılımcı ülkelere 

teşekkürler �n�  bel � rtt � .  Ün�vers�tem�z adına, 

Uluslararası Halk Dansları Fest�val�'ne davet ett�kler� 

�ç�n Okt. Al� Kemal Taşkın Jaszbereny Beled�ye 

Başkanı Dr. Szabó Tamás'a teşekkür ederek 

Ün�vers�tem�z�n hed�yeler�n� takd�m ett�. Fest�vale 

katılan tüm müz�k ve folklor ek�pler�n�n geleneksel 

kostümler�yle kortej yürüyüşü �le caddelerde renkl� 

görüntüler ve büyük b�r coşku oluştu. Program 

Fest�val alanında yapılan çeş�tl� etk�nl�kler ve halk 

dansları göster�ler� �le devam ett�.

Fest�val�n son gününde Fest�val alanında yapılan 

çeş�tl� müz�k ve dans göster�ler�n�n ardından 

“Jaszbereny'e Veda” programı düzenlend�. 

Programda Fest�val süres�nce objekt�flere düşen 

renkl� görüntülerden oluşan kısa b�r film sunumu 

yapıldı. Gecen�n sonunda yapılan hava� fişek 

göster�ler� �le fest�val son buldu. Katılımcı ek�pler hem 

ülkeler�n� tems�l etmen�n onuru ve sev�nc�n� hem de 

farklı kültürlerle tanışmanın heyecanını yaşayarak 

b�rb�rler� �le vedalaştı.

Ün�vers�tem�z Halk Oyunları Topluluğu, Macar�stan'ın Jaszbereny şehr�nde düzenlenen 25. 
Csango Fest�val�'ne katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU
ULUSLARARASI HALK OYUNLARI FESTİVALİ'NDE
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ÜNİVERSİTEMİZDE 1. BOZOK NÖROŞİRURJİ GÜNÜ DÜZENLENDİ

Ün�vers�tem�z Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez�’nde gerçekleşt�r�len sempozyuma 
Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey, Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� Dekan Vek�l� Prof. Dr. Selda 
Seçk�n, Ün�vers�tem�z Araştırma ve Uygulama Hastanes� Başhek�m� Yrd. Doç. Dr. Mesut 
S�pah�, öğret�m üyeler� ve çok sayıda davetl� katıldı. 

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunması �le 

başlayan sempozyumun açı l ış 

konuşmasını Ün�vers�tem�z 

Tıp Fakültes� Bey�n ve S�n�r 

Cerrah�s� Anab�l�m Dalı 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. 

Tugay Atalay yaptı. 

Bozok Ün�vers�tes�'n�n 

2 0 0 6  y ı l ı n d a 

k u r u l d u ğ u n u  2 0 07 

yılında Tıp Fakültes�n�n 

açıldığını, 2010 yılında da 

geç�c� olarak kullanılan Eğ�t�m 

ve Araştırma Hastanes�n�n h�zmet 

verd�ğ�n� bel�rten Atalay, Hastane bünyes�nde Bey�n 

ve S�n�r Cerrah�s� Anab�l�m Dalı Başkanlığı olarak 

2013 yılında amel�yatlara başlandığını bel�rtt�. Yen� Tıp 

Fakültes� ve Morfoloj� b�nası açıldığı ve kend� 

�mkanlarımızı kullandığımız zaman hastane ve bey�n 

cerrah�s� olarak daha �y� konuma gelecekler�ne vurgu 

yapan Atalay; “Bu yıl �lk kez düzenled�ğ�m�z 

sempozyumumuza katkılarından dolayı Rektörümüz 

Prof. Dr. Sal�h Karacabey ve sempozyuma katılan 

konuklarımıza teşekkür ed�yorum.” d�ye konuştu.

Türk Nöroş�rurj� Dermeğ� Başkanı Prof. Dr. Zek� 

Şekerc� �se Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 

Nöroş�rurj� Anab�l�m Dalı tarafından düzenlenen 1. 

Bozok Nöroş�rurj� Günler�nde bulunmaktan gurur 

duyduğunu söyled�. “Türk Nöroş�rurj� Derneğ�'n�n bu 

tür toplantılara çok büyük önem verd�ğ�ne d�kkat 

çeken Prof. Dr. Şekerc� Anadolu'nun çeş�tl� yerler�nde 

b�l�m yuvaları olarak �nşa ed�len, faal�yete başlayan 

y e n �  ü n � v e r s � t e l e r � n  e ğ � t � m  v e  a r a ş t ı r m a 

hastaneler�ndek� meslektaşlarımızın b�r�nc� elden son 

derece kal�fiye, konusunda uzman yet�şm�ş hocaların 

ayaklarına gelerek ed�nd�kler� tecrübeler� ve son 

gel�şmeler� hızlı b�r şek�lde kend�ler�ne aktarmalarına 

olanak sağlayan çok özel bu toplantıları Türk 

Nöroş�rurj� Derneğ� kuruluşundan ber� destekl�yor ve 

bundan sonra da desteklemeye devam edecek. Bu 

toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ed�yorum.” 

ded�. 

Tıp Fakültes�’n�n genç ve hızla gel�şmekte olan 
b�r fakülte olduğunu bel�rten Ün�vers�tem�z Tıp 
Fakültes� Dekan Vek�l� Prof. Dr. Selda Seçk�n; 
“Fakültem�z�n genç, d�nam�k ve çok çalışkan 
öğret �m üyeler �n�n düzenled�ğ�  ve � lk  kez 
gerçekleşt�r�len toplantıya ev sah�pl�ğ� yapmaktan 
onur duyuyoruz. B�l�msel çalışmalar ve toplantılar 
yapmak çok öneml�. Konusunda uzman öğret�m 
üyeler�n�n b�lg� ve b�r�k�mler�n�, aktarmalarını çok 
önems�yor ve değerl� buluyoruz.” �fadeler�n� 
kullandı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'de yaptığı 

konuşmasında Bozok Nöroş�rurj� Sempozyumu'nun 

Yozgat'ta �lk kez düzenlend�ğ�n�n altını ç�zerek; “Tıp 

Fakültem�z ve d�ğer fakülteler�m�z�n öneml� b�l�msel 

çalışmalara �mza atacaklarından em�n�m. Bu yıl 

b�r�nc�s�n� yaptığımız Nöroş�rurj� toplantılarının 

devamını görmek �st�yorum. Önümüzdek� yıl Kocael� 

Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Bey�n ve S�n�r Cerrah�s� 

Anab�l�m Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Ceylan'dan söz 

aldık. Yen� Tıp Fakültem�z ve Hastanem�z h�zmete 

g�rd�ğ�nde önce amel�yat yapıp sonra toplantıyı 

düzenleyeceğ�z.” ded�. Bozok Ün�vers�tes�’n�n yen� 

b�r ün�vers�te olduğunu ve bütün alanlarda 

gel�şmekte olduğunu �fade eden Rekötümüz Prof. Dr. 

Sal�h Karacabey; “Bu gel�şmey� olab�ld�ğ�nce hızlı ve 

sağlıklı yapab�lmek �ç�n el�m�zden gelen� yapacağız. 

Tıp Fakültem�z�n yönet�m�, fakültem�z�n başarılı 

olab�lmes� ve çok �y� h�zmetler vereb�lmes� �ç�n 

el�nden gelen� yapıyor. İl�m�ze m�safir olarak gelen 

konuklarımıza teşekkür ed�yor ve her zaman 

be k l � yo ruz .  Ge nç  a rkadaş la r ım ız a  de ste k 

olacağınızdan em�n�m.  Yozgat'a ve Bozok 

Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�'ne katkıda bulunacak her 

arkadaşımıza el�mden gelen her türlü �mkanı 

sağlamaya söz ver�yorum. Hayat şartları ne olursa 

olsun, sosyal şartlar ne kadar değ�ş�rse değ�şs�n, 

b�l�m �nsanları b�l�msel çalışmalarını h�çb�r zaman 

bırakmazlar, bırakamazlar. B�zler b�l�m �nsanlarıyız. Bu 

noktada dünyanın her yer�nde �nsanların sosyal 

statüler�ne d�nler�ne, d�ller�ne, renkler�ne bakmaksızın 

ve ayırmaksızın her zaman her gel�şmeye açık 

�nsanlarız. Ün�vers�tem�zde bunlardan b�r�s� olacaktır. 

Sempozyumun başarılı geçmes�n� d�l�yor emeğ� 

geçenlere teşekkür ed�yorum.” d�ye konuştu.

Moderatörlüğünü Türk Nöroş�rurj� Derneğ� 

Başkanı  Prof.  Dr.  Zek �  Şekerc � 'n �n  yapt ığ ı 

sempozyumun b�r�nc� oturumunda Ün�vers�tem�z Tıp 

Fakültes� Bey�n ve S�n�r Cerrah�s� Anab�l�m Dalı 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tugay Atalay “H�pofiz Bez�n�n 

Embr�yoloj�s�, Gel�ş�m� ve Sellar Bölge H�pofiz 

Anatom�s�,” Yrd. Doç. Dr. Hakan Ak “H�potalamus-

H�pofiz Aksının F�zyoloj�s�” konusunda b�lg�ler aktardı. 

Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� Dekan Vek�l� Prof. Dr. 

Selda Seçk�n'�n moderatörlüğünü yaptığı �k�nc� 

oturumda �se Yrd. Doç. Dr. Fatma Gündoğdu “Sellar 

Bölge ve H�pofiz Radyoloj�s�,” Uzm. Dr. Pınar Eser 

Ocak “Sellar Bölge Lezyonlarında Ayırıcı Tanı” 

konularında katılımcıları b�lg�lend�rd�. Devam eden 

oturumlarda �se Yrd. Doç. Dr. İsma�l Gülşen “H�pofiz 

Adenomlarında Cerrah� End�kasyonlar,” Doç. Dr. 

Hayr� Kertmez “H�pofiz Adenomlarına Transsfeno�dal 

Yaklaşım”, Doç. Dr. İhsan Anık “Endoskop�k H�pofiz 

Cerrah�s�,” Yrd. Doç. Dr. Ahmet Küçük “H�pofiz 

Adenomlarında Cerrah� Tedav� ve Karşılaşılan 

Sorunlar” konularında b�lg�ler aktardılar. Son 

oturumda �se Kocael� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 

öğret�m üyes� Prof. Dr. Savaş Ceylan ve İstanbul 

Ün�vers�tes� Cerahpaşa Tıp Fakültes� Öğret�m üyes� 

Prof. Dr. Nurper� Gaz�oğlu “Ülkem�zde H�pofiz 

Cerrah�s�n�n Dünü Bugünü ve Yarını  İle İlg�l� 

Beklent�ler” konulu sunum yaptılar ve deney�mler�n� 

paylaştılar. 

Sempozyum sonunda sempozyum başkanı 

Rektörümüz Prof.  Dr.  Sa l �h  Karacabey ve 

Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� Dekan Vek�l� Prof. Dr. 

Selda Seçk�n, sempozum düzenleme kuruluna ve 

katılımcılara günün anısına ün�vers�tem�z logolu ç�n� 

tabak ve amet�st taşı hed�ye ett�.
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HEMŞİRELİK HAFTASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTEMİZ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU'NDA KONFERANS VERİLDİ
Hemş�rel�k Haftası etk�nl�kler� kapsamında Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes�, Sağlık 
Yüksekokulu ve Sağlık Bakanlığı Türk�ye Kamu Hastaneler� Kurumu �şb�rl�ğ�nde 
“Kan Transfüzyonlarında Hemş�ren�n Rolü” konulu konferans ver�ld�.

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Mustafa Koç tarafından sunulan 
müz�k d�nlet�s� �le devam ett�.

 Açılış konuşmasını yapmak üzere söz alan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sev�nç Polat bu yıl 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bel�rlenen “Hemş�reler Değ�ş�m İç�n B�r Güç”; Etk�n Bakım, Etk�n 
Mal�yet” konulu tema �şlend�ğ�n�n altını ç�zerek; “Tüm hemş�re meslektaşlarımızın etk�n bakım ve 
mal�yet konusunda anahtar b�r rol üstleneceğ�ne yürekten �nanıyorum.” şekl�nde konuştu. Sağlık 
Haftası temasını da kapsayacak şek�lde beğen�yle d�nlenecek b�r konferans gerçekleşt�rd�kler�n�n altını 
ç�zen Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Polat tüm katılımcıların Sağlık Haftası'nı kutlayarak sağlıklı yaşam 
d�lekler�nde bulundu.
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Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe 

Ün�vers�tes� Hemş�rel�k Fakültes� Öğret�m Üyes� Prof. 

D r.  H � c r a n  Ç a v u ş o ğ l u  t a r a f ı n d a n   “ K a n 

Transfüzyonlarında Hemş�ren�n Rolü” Bozok 

Ün�vers�tes� Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevl�s� 

Betül Kuş tarafından da Dünya Sağlık Örgütü'nün bu 

yılk� teması olan “Hemş�reler Değ�ş�m İç�n B�r Güç”; 

Etk�n Bakım, Etk�n Mal�yet” konulu konferans verd�.

Kan transfüzyonunun doku transplantasyonu 

g�b� düşünülmes� gerekt�ğ�n� bel�rten Prof. Dr. H�cran 

Çavuşoğlu günümüzde transfüzyon tedav�s�nde 

tam kan ver�lmes� yer�ne hastada eks�k olan kan 

ürünler�n�n ver�lmes� gerekt�ğ�n� vurguladı. Kan  

transfüzyonunun yaşamı kurtarıcı b�r g�r�ş�m olarak 

tanımlayan Çavuşoğlu bu uygulamanın amel�yat 

neden�yle kan kaybı, ş�ddetl� anem�, lösem� ve 

talasem� g�b� hematoloj�k sorunların tedav�s�nde 

uygulandığını sözler�ne ekled�. Ün�vers�tem�z Sağlık 

Yüksekokulu Araştırma Görevl�s� Betül Kuş 

sunumunda temel sağlık h�zmetler�n�n başarısının 

hemş�relere bağlı olduğunu bel�rterek hemş�rel�k 

mesleğ� �le �lg�l� temel b�lg�lere yer verd�. 

ÜNİVERSİTEMİZE MARKA TESCİL BELGESİ VERİLDİ
Ün�vers�tem�z�n Türk Patent Enst�tüsü'ne yapmış olduğu başvuru üzer�ne “Bozok Ün�vers�tes� 
2006” �barel� logosu 2014 79287'nolu “Marka Tesc�l Belges�” aldı.

Türk Patent Enst�tüsü tarafından Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname'ye göre 21 Ağustos 2015 tar�h�nden �t�baren 10 yıl süreyle 21 Ağustos 2025 tar�h�ne kadar geçerl� 

Marka Tesc�l Belges� ver�lerek Ün�vers�tem�z tesc�l ed�ld�.

Ün�vers�tem�z Patent Destek B�r�m� tarafından marka başvurusu yapılan ve B�r�m Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. 

Hasan Börekç� tarafından tesc�l sürec� tak�p ed�len “Bozok Ün�vers�tes� 2006” �barel� marka başvurusu Türk 

Patent Enst�tüsü tarafından tesc�l ed�lmes�nden dolayı 

Patent Destek B�r�m� Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Hasan 

Börekç�, Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey'� 

makamında z�yaret ett�.

Ün�vers�tem�z adına öneml� b�r gel�şme olduğunu 

bel�rten Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey “Marka 

Tesc�l Belges�” ün�vers�tem�z �ç�n kal�te ve prest�j 

referansı olacak.   Bozok Ün�vers�tes� logosunun 

kullanımında kurallara uygunsuz hareket eden, Bozok 

Ün�vers�tes�'n�n haklarını ç�ğneyen veya yasalara aykırı 

kullananlara karşı aldığımız Marka Tesc�l Belges� �le  

yasa l  �ş lem baş latma hakk ına  sah �p  o lduk. 

Ün�vers�tem�z Marka Tesc�l Belges�'n�n alınmasında 

emeğ� geçen herkese teşekkür ed�yorum.” ded�.
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21 YAŞINDAKİ GENCE BOZOK'TA ŞİFA ELİ
Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� Araştırma ve Uygulama Hastanes�'nde başarılı cerrah� operasyonlara 
b�r yen�s� daha eklend�. Son model teknoloj�k tıbb� c�hazlarla donatılan hastanede modern tıbbın 
bütün �mkânlarını kullanılarak bölge halkına n�tel�kl� ve kal�tel� sağlık h�zmet� sunuluyor. 

Akdağmaden� �lçes�nde meydana gelen trafik 

kazasında yaralanan 21 yaşındak� Sal�m Yılmaz �s�ml� 

genç,  ün�vers�tem�z Araştırma ve Uygulama 

Hastanes�'nde yapılan cerrah� operasyon sonrası 

sağlığına kavuşarak felç olmaktan kurtuldu. 

Akdağmaden� �lçes�nde meydana gelen trafik 

kazasında araçtan fırlayarak yaralanan hastaya 

yoğun bakım ün�tes�nde Göğüs Cerrah�s� Anab�l�m 

Dalı öğret�m üyeler� Yrd. Doç. Dr. Bayram Met�n ve 

Yrd. Doç. Dr. Şener Yıldırım tarafından yapılan �lk 

müdahalen�n ardından Bey�n ve S�n�r Cerrah�s� 

kl�n�ğ�ne sevk ed�ld�. Yapılan tetk�klerde dokuzuncu 

torakal (sırt) omurunda kırık ve akc�ğer�nde 

zedelenme tesp�t ed�len hasta Bey�n ve S�n�r Cerrah�s� 

Anab�l�m Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tugay Atalay ve 

Yrd. Doç. Dr. Hakan Ak tarafından amel�yata alındı. 

Yaklaşık üç saat süren başarılı b�r cerrah� operasyon 

sonrası hastanın omur�l�ğ�ndek� kırıklar tedav� 

ed�lerek sağlığına kavuşması sağlandı. 

Konuya �l�şk�n açıklamada bulunan ün�vers�tem�z 

Bey�n ve S�n�r Cerrah�s� Anab�l�m Dalı Başkanı Yrd. 

Doç. Dr. Tugay Atalay, Bozok Ün�vers�tes� Araştırma 

ve Uygulama Hastanes� 'nde bu ve benzer� 

amel�yatların başarı �le yapıldığına d�kkat çekt�. Yrd. 

Doç. Dr. Atalay,  “Vatandaşlarımızın artık bu tür 

amel�yatlar �ç�n başka �llere g�tmes�ne gerek kalmadı. 

Amel�yatı başarı �le gerçekleşt�rerek 21 yaşındak� 

hastanın felç olmasının engellenmes�nde emeğ� 

geçen ek�p arkadaşlarımızı kutluyorum.” ded�.

Bey�n ve S�n�r Cerrah�s� Anab�l�m dalı öğret�m üyes� 

Yrd. Doç. Dr. Hakan Ak �se, Yozgat'ın Akdağmaden� 

�lçes�nde meydana gelen trafik kazası sonrası 21 

yaşındak� Sal�m Yılmaz �s�ml� hastanın araçtan 

fırlaması neden� �le bel omur�l�ğ�nde kırıklar oluşup 

akc�ğer�nde �se kanama �le ün�vers�tem�z hastanes�ne 

get�r�ld�ğ�n� söyled�.  Hastaya anında müdahale 

ed�lerek amel�yata alındığını bel�rten Yrd. Doç. Dr. 

Hakan Ak, “Amel�yat yaklaşık üç saat sürdü ve çok 

b a ş a r ı l ı  g e ç t � .  H a s ta ya  a n ı n d a  m ü d a h a l e 

ed�lememes� g�b� durumlarda �se hastanın felç olma 

�ht�mal� vardı.  Şükürler olsun hastamız yen�den esk� 

sağlığına kavuştu.   Kl�n�ğ�m�zde bu ve benzer� 

omurga amel�yatları başarı �le yapılmakta olup son 

2,5 yıl �ç�nde toplamda 350 c�varı hasta amel�yat 

e d � l m � ş t � r.  Ya k ı n  z a m a n d a  a l t  y a p ı m ı zd a 

sağlayacağımız tekn�k �mkânlarla bu sayı daha da 

artacak ve omurga hastalığı neden� �le �l dışında ş�fa 

aramak zorunda kalmayacak.” ded�.
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"SAĞLIĞIM İÇİN HAYIR DİYORUM" PROJESİ
Sorgun Bağımsız Gençler Grubu tarafından sunulan Erasmus+ KA1 Gençl�k Değ�ş�mler� programı 
kapsamında Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından kabul ed�len  “Sağlığım �ç�n Hayır d�yorum! �s�ml� 
proje hayata geçt�. Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları z�yaret ed�lerek çeş�tl� akt�v�telerle 
madde bağımlılığı konusunda toplumda farkındalık yaratılması amaçlanıyor. 

Sorgun'da uygulanan proje kapsamında Proje 

Koord�natörler� Hal�l Uğuz,  M�ka�l Armut, Proje 

Eğ�tmen� Eng�n Çavuş ve projeye üye ülkeler olan 

İ ta lya,  Romanya,  Slovakya,  Bulgar �stan ve 

İspanyadan gelen gençler Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h 

Karacabey'� makamında z�yaret ederek proje 

hakkında b�lg�ler verd�.

Proje Koord�natörü Hal�l Uğuz, projen�n 

çalışmalarını ve amaçlarını şöyle açıkladı; 

“Bağımlılık; b�r nesneye, k�ş�ye, ya da b�r varlığa 

duyulan önlenemez �stek veya b�r başka �raden�n 

g ü d ü m ü  a l t ı n a  g � r m e  d u r u m u  o l a r a k 

tanımlanmaktadır. Son yıllarda madde bağımlılığı 

Ülkem�z ve tüm dünya ülkeler� �ç�n oldukça öneml� b�r 

toplumsal sorun hal�ne gelm�şt�r. 

Araştırmalara göre, maalesef çocuk ve gençler�n 

madde kullanımı sayısının gün geçt�kçe arttığına ve 

madde kullanım yaşının g�derek düştüğünü 

görüyoruz. Ülkem�zde son yıllarda açıklanan 

raporlara göre gençler arasında uyuşturucu ve 

madde bağımlığının günden güne arttığını ve tehl�ke 

boyutuna ulaştığını ortaya koymaktadır.

Arkadaşlar arasında “B�r kereden b�r şey olmaz” 

demes�yle başlayan bağımlılık süres� ne yazık k� 

zaman zaman ölümlerle sonuçlanmaktadır. Şüphes�z 

dünyanın en büyük sorunlarından b�r� olan madde 

bağımlılığı Yozgat'ında en büyük sorunları arasında 

yer almaktadır. Özell�kle 2014 yılında madde 

kullanımı �l�m�z ve �lçem�zde c�dd� oranda artmıştır. 

Pro jem�z �n en büyük amaçlar ından b� r � ; 

uyuşturucuya h�ç başlamadan gençler�m�z� 

b�l�nçlend�rmek ve bu konuda gençler arasında 

toplumsal duyarlılığı arttırmak mücadelede etmekt�r. 

Çünkü uyuşturucu ve madden�n bağımlısı olarak b�r 

genc�n tekrar topluma kazandırılması ve esk� 

sağlığına kavuşturulması oldukça zordur. Ayrıca 

Gençler�; uyuşturucu ve madde bağımlılığının 

zararları konusunda b�l�nçlend�rmek, Bu alanda 

çalışan veya konuyla �lg�l� olan kurum ve kuruluşlar �le 

b�rl�kte madde bağımlılığı �le mücadele ederek 

gençler�m�z arasında kamuoyu oluşturmak, Çocuk 

hakları ve madde bağımlılığı konularında halka açık 

olarak faal�yetler yaparak farkındalık oluşturmak, 

Gençler�n Avrupa'da b�rl�kte yaşayab�lmek ve 

çalışab�lmek �ç�n b�r sorun teşk�l etmeyeceğ�n�n 

farkına varılmasını sağlamak, yabancı düşmanlığı ve 

ırkçılığın etk�ler�n� azaltmak, d�ğer ülkelerden gelen 

kat ı l ımcı lar la  � let �ş �m�m�z�  gel �şt � rerek yen� 

faal�yetlerde bulunmak d�ğer amaçlarımızdır.”

Rektörümüz Prof. Dr. Sal�h Karacabey �se 

Ün�vers�tem�z ve Ün�vers�tem�z�n gençler�n zararlı 

alışkanlıklardan korunması konusunda sürdürdüğü 

faal�yetler hakkında b�lg� verd�. Z�yaret sonunda 

Rektörümüz yurtdışından gelen öğrenc�lere günün 

anısına Ün�vers�tem�z logolu ç�n� tabak hed�ye ederek 

hatıra fotoğrafı çekt�rd�.
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