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Üniversitemiz 6. Bahar Şenlikleri şenlik meşalesinin yakılması 
ile başladı. 12’de

•Rektörümüz Uçar: “öğrencilerimizin iyi ki burada okudum” 
demesi için var gücümüzle çalışıyoruz”

•Vali Vekili Şahin: “inanıyorum ki tüm öğrencilerimiz 
değerlerine değer katarak mezun olmuşlardır”

•Belediye Başkanı Başer: “bugün mezun olan öğrencilerimiz 
Yozgat’ın elçileridir”

•Üniversitemiz Birincisi Babaarslan: “mezun olmanın haklı 
gururunu yaşamayı hak ettik”
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Rektörümüz Uçar: “öğrencilerimizin iyi ki 
burada okudum” demesi için var gücümüzle 

çalışıyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, üniversitemizin yetiştirdiği genç ve güçlü 
dimağları uğurlamak için toplandıklarını belirterek 
“Evlatlarımızın bu özel gününde siz öğrenci velilerini 
de Yozgat’ta ağırlamaktan memnunuz. Sizler büyük 
fedakârlıklarla yetiştirdiğiniz evlatlarınızın, hayata 
atıldığı bugünde onlarla berabersiniz. Onlarla ve 
akademisyen arkadaşlarımla gurur duyuyorum” 
ifadelerini kullandı.

2013 yılı itibariyle 2196 öğrenciyi mezun 
ettikleri bilgisini veren Rektör Uçar, yeni açılan 
bölümlerden Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu ve 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl 

ilk mezunlarını verdiğini belirterek üniversitenin 
fakülte ve yüksekokulların yeni bölümleri ile büyük 
bir hızda büyümekte ve gelişmekte olduğunu dile 
getirdi.

Bozok Üniversitesi 7 yaşında olsa da köklü bir 
geçmişe sahip olduğunu belirten Rektör Uçar 37 
yıllık Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl 36. mezuniyet 
törenini, 21 yıllık Mühendislik Mimarlık Fakültesinin 
de 16. mezuniyet törenini gerçekleştirdiğinin altını 
çizdi. Rektör Uçar  Üniversitenin  kurulduğu 
yıldan bu yana binlerce mezun verdiğini belirterek 
“öğrencilerimizin de mezun olduktan sonra 
üniversitemizle irtibatı koparmamaları için mezunlar 
birliğimizi oluşturduk ve teşkilatlandırdık. Çeşitli 
faaliyetleriyle göz dolduran etkinlikler yapıyorlar. 
Siz değerli mezunlarımızın üniversitemiz de bağını 
koparmamalarını istiyor, web sitemizde bulunan 
mezunlar birliği diyalog formunu doldurarak iletişim 
içinde olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm Bozok Üniversitesi mensuplarının “İyi ki 
burada çalıştım, iyi ki burada okudum” demesini 
sağlamak için var gücümüzle çalıştıklarını 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
konuşmasının devamında “bu amaçla ve azimle, 
birlik ve beraberlik ruhu içinde çalışıp, projelerimizi 
hayata geçiriyoruz. Burada Yozgat’ımızın yönetimi, 
işadamlarımızın ve tabiî ki Yozgat halkının desteği 
bizim en önemli destek gücümüz olmaktadır ve 
olacaktır. Genç ve dinamik çalışma ekimizle bu zor 
işlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Aldığımız 
hizmet bayrağını daha yukarılara çıkarmanın gayreti 
içindeyiz. Öncelikle “yaşanabilir bir kampüs” 
sloganıyla çıktığımız yolda peyzaj çalışmalarımıza 

başladık ve bu çalışmaları Temmuz ayı içerisinde 
tamamlamayı planlıyoruz. İhtiyaç duyulan hizmet 
binalarımızın ihaleleri yapılmış olup çalışmalar 
devam etmektedir” dedi.

Konuşmasının sonunda Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar “özverili çalışmaları ile gerek Bozok 
Üniversitesi’nin gelişimine ve gerekse öğrencilerin 
yetiştirilmesinde gösterdikleri hassasiyetlerinden 
dolayı tüm öğretim elemanlarımıza, lojistik destek 
sağlayan idari birimlerimize emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde tüm mezun 
öğrencilerimizi ve ailelerini başarılarından dolayı 
tebrik ediyor, yaşamlarının bundan sonraki kısmında 
da her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum” 
dedi.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI MEZUNLARINI VERDİ
Üniversitemizde 2012–2013 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Bozok Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi.
Törene Yozgat Vali Vekili Kemal Şahin, Belediye Başkanı Yusuf Başer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Recep Yalçınkaya, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
eşi Demet Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ile Yozgat Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Polis Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Fazlı Öcal, İl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Öğretim elemanları, çok 
sayıda öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni mini konserle devam etti.

“Üniversitemizde dereceye giren öğrencilerimize 
dizüstü bilgisayar hediye edildi”
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Üniversitemiz Birincisi Babaarslan: “mezun 
olmanın haklı gururunu yaşamayı hak 

ettik”

Tören Üniversitemiz birincisi olan Fen Edebi-
yat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Derya 
Babaarslan’ın mezun öğrenciler adına yaptığı 
konuşma ile devam etti. 

Babaarslan konuşmasında  “büyük bir heyecan 
ve azimle yola çıktıkları zorlu öğretim yılı so-
nunda, ben ve bütün arkadaşlarım uzun ve yo-
rucu maratonu tamamlayarak mezun olmanın 
coşkulu ve gururlu anını yaşamayı hak ettik” ifa-
delerini kullandı. Babaarslan tüm mezunlar adı-
na yaptığı konuşmasında “bizler sadece Bozok 
Üniversitesi mezunları değiliz. Aynı zamanda 
hayat üniversitesi mezunlarıyız. Sorumluluk ve 
sahip olduğumuz değerlerin bilincindeyiz. Ge-
lecekte bu değerleri koruyacağımıza ve toplu-
ma faydalı bireyler olacağımıza söz veriyoruz”. 
Babaarslan konuşmasının sonunda mezun olan 
tüm arkadaşlarına seslenerek bundan sonraki 
hayatlarında başarılar dileyip mezuniyetlerinin 
hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde  bulundu.

Belediye Başkanı Başer: “bugün mezun olan 
öğrencilerimiz Yozgat’ın elçileridir”

Belediye Başkanı Yusuf Başer konuşmasında  
“Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İşte onun için 
bugün itibari ile mezun oluyorsunuz, ama esas 
hayat şimdi başlıyor. Bozok Üniversitesi’nden 
mezun olan tüm öğrencileri Yozgat’ın elçisi ola-
rak görüyorum ve bundan sonraki yaşamlarınız-
da hepinize başarılar diliyorum.

Vali Vekili Şahin: “inanıyorum ki tüm 
öğrencilerimiz değerlerine değer katarak 

mezun olmuşlardır”

Vali Vekili Kemal Şahin, sözlerine Çin Ozanı 
Kuan-Tzu'nun çok bilinen sözüyle başlayarak 
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek ağaç 
dik 10 yıl sonrası ise tasarladığın. Bir kez to-
hum ekersen bir kez ürün alırsın bir kez ağaç 
dikersen 10 kez ürün alırsın. 

Birisine bir balık verirsen doyar bir defalık ba-
lık tutmasını öğret hep karnı doyar” ifadelerini 
kullanarak bugün bu törenin balık tutma töre-
ni olduğunu ifade eden Vali Vekili Şahin ko-
nuşmasının devamında şunları söyledi. Yozgat 
Bozok Üniversitesinin şöyle bir sloganı var. 
“Bozok Üniversitesi Değerinize Değer Katar” 
Ben inanıyorum ki tüm öğrencilerimiz Bozok 
Üniversitesi’nde kendi değerlerine değer kata-
rak mezun olmuşlardır. 

Bunlarda değerli hocalarımızın, ailelerimizin 
ve en önemlisi de öğrencilerimizin kendi çalış-
malarının emeğidir. Hepinizi tebrik ediyorum.

Mezuniyet töreni dereceye giren öğrencilerin kütüğe plaka çakmaları sonrasında dereceye giren öğrencilere 
ödüllerinin protokol tarafından verilmesi ile devam etti. 2012 -2013 akademik yılı mezuniyet töreni büyük 
bir coşkuyla kep atmayı bekleyen öğrencilerin hep birlikte kep atması ile sona erdi.
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Uluslararasılaşma konusunda sağlam 
adımlarla ilerleyen üniversitemiz 

yabancı öğrencileri şehrimize kazandır-
mak amacıyla yurtdışı eğitim fuarlarına 
katılıma hız verdi. 

Bu kapsamda üniversitemizi tanıtmak 
üzere görevlendirilen; BOSUYAM (Bo-
zok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi) Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Burhan Ünal, Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı Şube Müdürü Osman 
Özer ve Uluslararası Ofis Başkanlı-
ğı Dış İlişkiler Uzmanı Mustafa Recep 
Oktay, Kazakistan’ın iki ayrı şehrinde 
düzenlenen fuarlara katılarak Bozok 
Üniversitesi’nin ismini Kazakistan’da 
duyurdular. 

İlk fuar 17 Mart 2013 tarihinde 
Kazakistan’ın en kalabalık şehri ve eski 
başkenti olan Almatı’da, 19 Mart 2013 
tarihinde ise Kazakistan’ın ikinci kalaba-
lık şehri ve yeni başkenti Astana’da ger-

çekleştirildi. 
19 ülkeden 80 üniversitenin katıldığı 
fuara Türkiye’den ODTÜ, Bilkent Üni-
versitesi, Karabük Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Yaşar 
Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, İs-
tanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Kül-
tür Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi 
olmak üzere on üniversite katıldı. 

Öğrencilerle ve Veliler ile birebir gö-
rüşmeler yapılarak üniversitemizin tüm 
imkân ve olanakları 
detaylı bir şekilde 
anlatıldığı fuara ilgi 
oldukça yoğundu. 
Tanıtım filmimiz 
eşliğinde yapılan 
görüşmelerde hem 
öğrenciler hem de 
veliler merak ettik-
leri konularda üni-
versitemiz hakkında 
bilgi edindiler. 

KAZAKİSTAN

Uluslararasılaşma konusunda sağlam 
adımlarla ilerleyen üniversitemiz 

yabancı öğrencileri şehrimize kazandır-
mak amacıyla yurtdışında katıldığı eğitim 
fuarlarına bir yenisini daha ekledi. 
Bu kapsamda üniversitemizi tanıtmak 
üzere görevlendirilen; Uluslararası Ofis 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Böyükata, 
Uzman Hatice Başar, Basın-İletişim ve 
Enformasyon Birimi’nden Hasan Çelik, 
Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye 
Üniversiteleri’nin tanıtımına yönelik  dü-

zenlenen fuarda Bo-
zok Üniversitesi’nin 
ismini duyurdular.
27-28 Nisan 2013 tari-
hinde Azerbaycan’ın 
en kalabalık şeh-
ri ve başkenti olan 
Bakü’de gerçekleş-
tirilen fuarda Bozok 
Üniversitesi standı 

büyük ilgi gördü. Ülkemiz üniversiteleri-
nin yoğun katılım gösterdiği fuara Bozok 
Üniversitesi’nin yanı sıra çok sayıda va-
kıf ve devlet üniversitesi de katıldı.
Azerbaycan‘dan ülkemize olan eğitim 
alanındaki yoğun ilgiyi somut işbirli-
ğine dönüştürmek amacıyla öğrenci ve 
velilerin bilgilendirildiği fuarda Bozok 
Üniversitesi’ne öğrenci kabul edilecek 
programların adları, kontenjanları ve baş-
vuru koşulları ayrıntılı olarak öğrencile-
re anlatıldı. Öğrenciler ve veliler ile bire 
bir görüşmeler yapılarak üniversitemizin 
tüm imkân ve olanakları detaylı bir şekil-
de anlatıldığı fuarda hem öğrenciler hem 
de velilerin merak ettikleri konularda so-
ruları cevaplandırıldı.
Türkiye Bakü Büyükelçisi Müsteşarı Me-
ral Barlas ve Büyükelçilik 2.Katibi Bahar 
Doğan ve Kocaeli Milletvekillerinden 
Zeki Aygün standımızı ziyaret ederek ba-
şarı temennilerinde bulundular.

AZERBAYCAN

Türkiye’nin onur konuğu olarak davet 
edildiği, Kuzey Afrika’nın en popüler 

şehirlerinden olan Fas’ın Casablanca şeh-
rinde düzenlenen 22. Uluslararası Öğrenci 
Fuarına katıldı. Dünyanın farklı ülkelerin-
den gelen 800 katılımcı kurum veya kuru-
luşun iştirak ettiği fuarı, yaklaşık 300 bin 
kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Türkiye’ye karşı büyük sevgi ve ilginin ol-
duğu Fas’ta öğrenciler ve veliler ile bire-bir 
görüşmeler yapılarak üniversitemizin tüm 
imkân ve olanakları detaylı bir şekilde an-

latıldığı ve bu yıl 22.si düzenlenen eğitim 
fuarına üniversitemiz standını YÖK Baş-
kanı Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya da 
ziyaret ederek başarı temennilerinde bulun-
du. Fuara Türkiye’den 35 devlet ve vakıf 
üniversitesi katıldı. Bozok Üniversitesi’ni 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (BOSUYAM) Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Burhan Ünal, Yabancı Diller Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Tan ve Bozok 
Üniversitesi Mevlana Öğrenci Değişimi 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Onur Oktay 
temsil etti.

FAS

Bozok Üniversitesi 03 – 04 Mayıs 
2013’te Gürcistan Tiflis’te gerçekleş-

tirilen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarına 
katıldı.  Toplam 11 Türk yükseköğretim ku-
rumunun katıldığı fuara çok sayıda öğren-
ci ve veli ziyaret etti. Fuara ziyaret edilen 
öğrenciler ve velilere üniversitemizi tanıtıcı 
materyaller verilerek üniversitemizin bö-
lümleri ve imkanları tanıtıldı. 

Ayrıca üniversitemiz standını Gürcistan- 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü 
Barış Demir, Gürcistan Türkiye Büyü-

kelçiliği İkinci Kâtip ve Eğitim Müşaviri 
Mehmet Yalçın ve Uluslararası Karadeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şevket Ercan 
Tunç ziyaret ettiler ve Bozok Üniversitesini 
Gürcistan’da görmekten duydukları mem-
nuniyetlerini dile getirdiler.

Etkinliğe üniversitemizi temsilen Mevlana 
Değişim Programı Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Onur Oktay, Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı Şube Müdürü Osman Özer ve Uz-
man Güzide Şenalp katıldı. 

GÜRCİSTAN

ÜNİVERSİTESİTEMİZDEN ULUSLARARASILAŞMA ATAĞI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI EĞİTİM FUARLARINDA
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU
Üniversitemiz tarafından öğrencilerin sorunlarının, isteklerinin, görüş ve önerilerinin doğrudan üniversite yönetimine iletilmesi ve çözüm yollarının 
aranması amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar öğrencilerimiz ile buluştu.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi 
Salon Çamlık’ta gerçekleştirilen toplantıya Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Rektör Danışmanları, Genel Sekreter 
Vekili Levent Şimşek, Daire Başkanları ile Fakülte ve 
Yüksekokullarda eğitim gören öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan 
programda Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu müzik 
grubu tarafından mini konser verildi. Konser sonrası 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, müzik grubunu çeşitli 
hediyeler ile ödüllendirdi

HESAP VEREN BİR ÜNİVERSİTEYİZ

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, yaptığı açılış konuşmasında şunları 
söyledi. “Bugün konuşma sırası sizde. İsteklerinizi, 
şikâyetlerinizi ve önerilerinizi bizlere iletebileceksiniz. 
Resmi web sayfamızda bir süre önce açtığımız linkten 
sizin taleplerinizi topladık. Onları tek tek değerlendirdik 
ve tasnif ettik. Bu konularda bilgiler vereceğiz. Rektör 
yardımcımız, danışmanlarımız, akademik ve idari 
kadromuz üniversite yönetimi olarak hepimiz tam kadro 
sizlere hizmet etmek için gayret ediyoruz. Her şeyin 
daha iyisi ve güzelini yapabilmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz, bundan emin olmanızı istiyoruz. Bugün de 
hesap verme zamanı olduğunu düşünüyorum. Biz sizlere 
hizmet ediyorsak, verdiğimiz hizmetin kalitesini de sizlerin 
sorgulayabiliyor olması gerekiyor.

Burası Üniversite, insanlar özgürce düşüncelerini ve 
fikirlerini gayet demokratik bir şekilde şiddete başvurmadan 
paylaşabilmeli ve konuşabilmeli. Biz de sizlerin kendinizi 
en iyi şekilde ifade edebilmesi için her türlü imkânı seferber 

etmiş bulunmaktayız. Öğrenci topluluklarımız aktif bir 
şekilde faaliyet düzenliyorlar. Elimizden geldiği kadarı ile 
onları destekliyoruz. Tabi hiçbir kaynak sonsuz değildir. 
Muhakkak bir sınırı vardır. Dolayısıyla elimizden geldiği 
kadarı ile demekle yetiniyorum. Sizin yazılı olarak bizden 
talep ettiğiniz konular var. Onları sizinle paylaşacağız. 
Açık yüreklilikle birbirimizi tanıyarak istediğimiz gibi 
düşünce, görüş, öneri ve şikâyetlerimizi paylaşabiliriz. 
Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.”

Rektörümüz Uçar, daha önceden mail yoluyla gelen 
öğrenci isteklerini ve bilgi alınmak istenen konulara 
değindikten sonra öğrencilerin sorularına geçildi. Sorunları 
ile görüş ve önerilerini bizzat Rektörümüz ile yüz yüze 
paylaşma imkânı bulan öğrenciler bu ortamı kendilerine 
sunan Bozok Üniversitesi yönetimine teşekkür ederek söz 
aldılar. Tek tek bütün sorunlarını dile getiren öğrenciler, 
alt yapı çalışmalarından donanım eksikliklerine, ders 

müfredatından bahar şenliğine, ulaşımdan sosyal ve kültürel 
etkinliklere ve öğrenci kulüplerine kadar gördükleri tüm 
sorunları özgürce ifade etme ve önerilerini sunma imkânı 
buldular.

Bozok Üniversitesi’nin gelişim sürecini ve yönetim 
olarak göremedikleri eksiklikleri öğrencilerle yaklaşık 2,5 
saat süren bir toplantı ile paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar “Bu toplantılar aracılığıyla amacımız sizlerin 
sorunlarını ve beklentilerini öğrenip, en doğru ve hızlı bir 
şekilde taleplerinize çözüm üretebilmektir. Öğrencilerimiz 
tarafından dile getirilen tüm sorunların çözümü noktasında 
gereğinin eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Ayrıca bu 
tür paylaşım programların sık sık yapılacağının teminatını 
veriyorum” dedi.

Program öğrencilerle birlikte kokteyle geçilmesiyle sona 
erdi.

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ’NE 220 ÖĞRENCİ GELİYOR
Fiziki alt yapısını kısa zamanda tamamlayarak yaklaşık 750 öğrenciye rahat bir ortamda eğitim imkânı sunan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik 
ve idari kadrosu ile Bozok Üniversitesi’nin parlayan yüzü olmaya devam ediyor.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Bedir yaptığı açıklamada Bozok Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
17 akademik personeliyle ilahiyat lisans düzeyinde 62 
öğrenciyle eğitim- öğretim faaliyetlerine başlandığına dik-
kat çekerek aynı eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında 45 
öğrenciyle Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yük-
sek lisans, 4 öğrenciyle aynı eğitim öğretim yılının bahar 
döneminde ise Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda 
doktora programlarında hizmet verdiklerinin altını çizdi.
Eğitim-öğretim aktivitelerinin yanı sıra akademik 
yayın faaliyetlerinin de hızla yürütüldüğünü belirten 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bedir hakemli dergi 
çıkarttıklarını da ifade ederek iki sayısını yayın hayatına 
kazandırdıklarını belirtti. 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 
Yayın Hayatına Başladı

Yayın hayatında henüz çiçeği burnunda 
tabir edebileceğimiz İlahiyat Fakültesi 
Dergisi’nin birinci sayısına, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar bir takdim 
yazısı ile katkı sağladılar. Dekanımız Prof. 
Dr. Ahmet Bedir’in, fakülte binasını büyük 
bir cömertlik örneği sergileyerek inşa eden 
hayırsever işadamı Bilal Şahin Bey ile 
gerçekleştirdiği söyleşi, hem dergimize ayrı 
bir renk getirdi ve hem de üniversitemizin 
hayırsever işadamına mütevazı bir vefa if-

adesi oldu. Birinci sayı, emek mahsulü dokuz makale ve 
bir çeviriden müteşekkildir. 

Dergimizin ikinci sayısı, nostalji anlamı taşıyan yine bir 
söyleşi ile başlamaktadır. Muhterem konuğumuz Dr. Ali 
Şakir Ergin. Kendileri 04 Ocak 1980 yılında Yozgat’ta 
açılan ancak 12 Eylül 1980 darbesiyle tekrar kapanan 
Yozgat Yüksek İslam Enstitüsü’nün Müdürü. İsterseniz 
olayın gelişim seyrini Muhterem Hocamızın kendine özgü 
anlatımıyla dergimizden takip edelim. İkinci sayı, yine 
emek mahsulü yedi makale ve bir çeviriden oluşmaktadır. 
Geçen yıla kadar eğitim fakültelerine bağlı müstakil bir 
bölüm olarak devam eden ve Yüksek Öğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından alınan isabetli bir kararla yeniden ilahi-

yat fakültelerine bağlanan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’ne 50 gündüz ve 50 de ikinci 
öğretim olmak üzere 100 öğrenci kontenjanı verildiğini 
ifade eden Bedir, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Yük-
sek Öğretim Kurulu’nca ilahiyat lisans programı için 60 
gündüz, 60 da ikinci öğretim olmak üzere 120 öğrenci 
kontenjanı verildiğini ifade ederek gelecek yıl lisans 
düzeyinde toplam öğrenci sayısının 280’lere ulaşmasını 
beklediklerini söyledi. Açıklamanın devamında İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir “Üniversitemiz So-
syal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak devam eden lisan-
süstünde ise mevcut öğrenci sayımızın yaklaşık 50 olduğu 
düşünüldüğünde, yeni dönemde alınacak öğrencilerle 
birlikte lisansüstünde de kayda değer bir rakama ulaşmış 
olacağız” dedi.
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Üniversitemiz Bozok Konferanslar dizisine bir yenisini daha ekledi. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Üniversitemiz İrfan Kültür ve Sanat 
Topluluğu organizesiyle “Manevi Mimarlarımız-Mehmet Zahid Kotku” konulu konferans düzenlendi.

MANEVİ MİMARLARIMIZ-1 “MEHMET ZAHİD KOTKU” KONULU KONFERANS’LA ANILDI

ÜNİVERSİTEMİZDE KÜRESEL EKONOMİDE ANADOLU 
SERMAYESİNİN YERİ KONULU PANEL DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Genç Gi-
rişimciler Kulübü tara-

fından organize edilen “Kü-
resel Ekonomide Anadolu 
Sermayesi’nin Yeri” konulu 
panel Erdoğan Akdağ Kong-
re ve Kültür Merkezi salon 
Çamlık’ta gerçekleşti. 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif 
Ersoy’un moderatörlüğünü 
yaptığı panele konuşmacı 
olarak katılan BAYKAN A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kan, BAYNAK Lo-
jistik Yönetim Kurulu Başkanı 
ve MÜSİAD Lojistik Sektör 
Kurulu Başkanı Murat Bay-
kara, HAKMAR Yönetim 
Kurulu ve MÜSİAD Tarım ve 
Gıda Sektörü Kurulu Başkanı 
İsa Albayrak ile Optimal Proje 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
MÜSİAD İnşaat Sektörü Ku-
rul Başkanı Burhan Özdemir 
“Küresel Ekonomide Anadolu 
Sermayesinin Yeri” konularını 
anlattı.

Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Anadolu’nun dört bir köşesin-
de yeni Üniversiteler kuruldu-
ğunu ve geliştiğini belirterek 
Üniversitemizin de hayırse-
ver işadamlarının katkılarıyla 
devlet-millet işbirliği ile geli-
şen Üniversiteler arasında yer 
aldığını ve en güzel örnek-
lerinden birini sergilediğini 
söyledi.

Rektör Uçar; Üniversiteden 
mezun olduktan sonra devlet 
kapısında iş bulmanın arzu-
landığını ama artık daha giri-
şimci kendi işini kuran, iş ara-
yan değil iş yapan ve işveren 
durumunda bireyler yetiştirme 
arzusunda olduklarını belirtti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Arif 
Ersoy, üniversitelerimizin ya-
pacağı araştırmalarla gelecek-
te küresel düzeyde rekabetin 
nasıl yapılacağı konusunda 
görüş ve teoriler geliştirilece-
ğine inandığını söyledi.

MÜSİAD Tarım ve Gıda 
Sektörü Başkanı İsa Albay-
rak, “Yozgat’ın Kadışehri 
İlçesi’nde uygulanan proje ve 
yapılan yatırımla Bozok Üni-
versitesi Tarım ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Bahçe Tarımı 
Bölümü’nde eğitim gören 11 
öğrencimize burs veriyoruz. 
Öğrencilerimiz bizim tesisle-
rimizde yerinde uygulamalı 
olarak eğitim görerek, alanın-
da uzman olarak mezun ola-
caklar” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Lojistik Sektör Ku-
rulu Başkanı ve BAYNAK Lo-
jistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Baykara ise “Ulaştırma 
ve Lojistik Sektörünün Öne-
mi ve Geleceği” konusunda 
bilgiler verdi. BAYKAN A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Kan ise çocukluk ve 
gençlik yıllarından başlayan 
girişimcilik ruhu ve azmi ile 
oluşan başarılarını anlattığı 
konuşmasında gençlere altın 
öğütler verdi. 

SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Bu yıl ilk kez öğrenci alarak eğitim-

öğretime başlayacak olan Sorgun Meslek 
Yüksekokulu’nun geldiği son noktayı konuş-
mak amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Sorgun Kaymakamı Levent Kılıç, Sor-
gun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve sivil 
topum örgüt temsilcileri bilgilendirme toplan-
tısında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, “şu ana kadar 
ekonomik nedenler ve bazı imkânsızlıklardan 
dolayı Sorgun’a üniversitenin bölümleri-
ni açamadık. Başbakan Yardımcımız Bekir 
Bozdağ’ın destekleriyle okulun yarım kalan 
inşaatı Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından 
devralındı. Sayın Rektörümüz inşaat ihalesi-
nin tamamlandığı ve normal ihale sürecinin 
sonuna gelindiği, 5-6 ay gibi bir zaman zarfın-
da yapım işleminin gerçekleşeceği müjdesini 
verdi. İnşallah eğitim-öğretim sezonuna yeti-
şir diye düşünüyoruz.” dedi. Sorgun Kayma-
kamı Levent Kılıç da Sorgun’un, Kömürüyle, 
Uranyum madeni rezervleriyle, kaplıcasıyla, 
yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren proje-
siyle ve yine yapımına önümüzdeki zaman-
larda başlanması planlanan Havaalanı’yla çok 
büyük ve çok zengin bir yere sahip olduğunu 
ifade etti. Kılıç: “İlçemiz, Yozgat’ın en büyük 
ilçesi. Gelişmeye ve büyümeye çok müsait bir 

coğrafik yapıya sahip. İnşallah Sorgun Meslek 
Yüksekokulu inşaatın tamamlanıp, öğrencile-
rin Sorgun’da eğitime geçmesiyle birlikte ge-
lişimini daha da hızlandıracaktır. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar:Sorgun’un, 
Yozgat’ın en büyük ilçesi aynı zamanda hız-
lı gelişen bir ilçe konumunda olduğuna işaret 
ederek, “Bu kadar büyük bir ilçede Meslek 
Yüksekokulu’nun olmaması büyük eksiklikti. 
Senatomuz ve çalışma arkadaşlarımızla bunu 
değerlendirdik. Şu anda ihale aşaması tamam-
landı. İnşaatın da yapımı bu yıl Kasım ayına 
kadar tamamlanmış olacak. İnşaatın ve diğer 
altyapı-üst yapı çalışmalarının da tamamlan-
masının ardından Sorgun Meslek Yükseko-
kulu öğrencileri eğitimlerine burada devam 
ettirecekler. Bu yıl öğrenci almak için elimiz-
deki 2012 yılı kadrolarından Sorgun’a özel 
olarak ayırdığımız ve hem öğrenci isteklerinin 
yoğun olduğu ve hem de öğretim elemanı ih-
tiyacımızı karşılayabilecek bölümlerden Mu-
hasebe ve Vergi Uygulamaları bölümümüze 
öğrenci alınacak, Ancak şu anda okulumuzun 
inşaatı tamamlanmadığı öğrencilerimiz Erdo-
ğan Akdağ Kampüsü’müzde tahsis ettiğimiz 
mekânlarda eğitim görecek. Sorgun Meslek 
Yüksekokulu’nun üniversitemize renk, ilçemi-
ze de canlılık katacağına inancımız tamdır” 

Üniversitemiz Bozok Konferanslar diz-
isine bir yenisini daha ekledi. Bozok 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Üniver-
sitemiz İrfan Kültür ve Sanat Topluluğu 
organizesiyle “Manevi Mimarlarımız-
Mehmet Zahid Kotku” konulu konferans 

düzenlendi.

Konferans öncesi Mehmet Zahid Kot-
ku Efendi’nin hayatının anlatıldığı kısa 
bir sinevizyon gösterisi ve Çapanoğlu 
Büyük Cami İmam hatibi Cemal Şahiner 

tarafından Kur-an tilaveti 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar üniver-
sitemiz 2011 eylem planı çer-
çevesinde Bozok Konferansları 
dizisinin tüm hızıyla devam 
ettiğine dikkat çekerek çok 
değerli ve önemli katılımcıların 
konuk olduğu bu konferanslar 
dizisinin üniversite ve ilim-
izin kalkınması açısından old-
ukça önemli olduğunun altını 
çizdi. Manevi mimarlarımızın 
anlatılacağı yeni bir konfer-
ans dizisinin İlahiyat Fakültesi 
tarafından başlatıldığını belirten 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akkuş’un 
teşrifleriyle çok değerli büyüğümüz Me-
hmet Zahid Kotku Efendi’nin yaşamı ve 

manevi kişiliği hakkında engin bilgiler 
edinileceğini belirterek bu konferansın 
gerçekleşmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Konferansa konuşmacı olarak katılan 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akkuş 
ise, “Manevi Mimarlarımız Mehmet 
Zahid Kotku” konulu konferansında 
mimarların dünyayı imar etmesi gibi, 
manevi mimarlarımız olan insan-ı kâmill-
er de gönül dünyamızı imar ettiklerini be-
lirterek Mehmet Zahid Kotku Efendi’nin 
irfan ufkundan yararlanılması gerektiğini 
belirtti.

Konferans sonunda Yozgat Valisi Ab-
dulkadir Yazıcı ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar tarafından konferans veren 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akkuş’a 
üniversitemiz çini işlemeli tabak ve çeşitli 
hediyeler takdim etti.
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Üniversitemiz Gençlik Kulübü tara-
fından organize edilen konferansta 

“Ortadoğu Suriye ve Mavi Marmara’da 
Yaşanılan Olaylar ve Savaşlar” konusu 
Gazeteci–Yazar Adem Özköse tarafından 
anlatıldı.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda düzenlenen prog-
rama Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Recep Şahingöz, İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mu-
rat Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardım-
cısı Necati Şahin, Rektör Danışmanları 
Doç. Dr. Seyfullah Türkmen, Mehmet 
Özbayram ile Öğretim Üyeleri ve çok sa-
yıda öğrenci katıldı.

Konferans öncesi konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar son zamanlarda Bo-
zok Üniversitesi öğrenci topluluklarının 
güzel etkinliklere imza attıklarını belir-
terek bu tip faaliyet ve organizasyonların 
sosyal, kültürel ve sportif anlamda sadece 
üniversite öğrencilerine değil, Yozgat’a 
da canlılık katacağını ifade etti.

Gazeteci-Yazar Adem Özköse, Filistin, 
Tunus, Suriye gibi ülkelerde yaşanan iç 
karışıklıkların nedenlerini, gelişmeleri 
ve tutuklu kaldığı iki ayı ayrıntılı olarak 
anlattı.
Konferans sonrası Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Gazeteci- Yazar Adem 
Özköse’ye günün anısına Üniversitemiz 
logolu çini tabak hediye etti

ORTADOĞU’DA SURİYE’DE MAVİMARMARA’DA YAŞANILAN 
OLAYLAR SAVAŞLAR KONFERANSLA ANLATILDI

Üniversitemiz ve Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü tarafından “Tedbiri Elden 

Bırakma Keneyi Hafife Alma” sloganı 
ile ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ konulu 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Üniversitemiz Sağlık Yüksek Okulu Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen konferansa 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Yu-
mak, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Sevinç Polat, Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. M. Akif Karaarslan, öğretim üyeleri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yozgat Halk Sağlığı Müdürü Dr. M. 
Akif Karaarslan, yaptığı açılış konuş-
masında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
Hastalığı’nın tarihsel gelişimi, ülkemiz-

deki riskli bölgeler, müdürlük tarafından 
yürütülen çalışmalar, bilimsel araştırma-
lar ve korunma yolları hakkında bilgiler 
verdi.Toplantıda yaptığı sunular eşliğin-
de bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Balcı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığı’nın ateş, yaygın vücut ağrısı, 
deri, mukoza ve iç organlarda kanama-
lar ile seyreden kene kaynaklı viral bir 
enfeksiyon olduğunu belirterek, dikkate 
alınmaması durumunda ölüme sebebiyet 
verebileceğine vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. 
Balcı, halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut 
ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal 
şikâyetlerinden herhangi birinin görülme-
si halinde, zaman kaybetmeden en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurulması gerekti-
ğini de belirtti.

‘KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ’ KONULU 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Üniversitemiz ve Maliye Bakanlığı Ver-
gi Denetim Kurulu Başkanlığı işbirliği 

ile düzenlenen “Vergi Denetim Kurulu ve 
Vergi Müfettişliği Mesleği’nin Tanıtımı” 
konulu bilgilendirme toplantıları Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi Salon 
Nohutlu’da 2 oturumda gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantılarına Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Yumak, öğretim üyeleri ve 
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi öğrenci-
leri ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nin sayısal 
bölümlerinin öğrencileri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; Üniver-
site bünyesinde yer alan her öğrenciyi sade-
ce diploma almak amaçlı yetiştirmediklerini 
belirterek mezuniyet sonrasında iş yaşamı ve 
kariyer odaklı hayata hazırladıklarının altı-
nı çizdi. Vergi Müfettişleri Ramazan Aktaş, 
Metin Nicancı ve Aykut Aydın, toplantılar-

da yaptıkları sunumlarda Türkiye’de vergi 
denetimi yapısı, Vergi Denetim Kurulu’nun 
görev ve yetkileri, amaç ve hedefleri, ver-
gi müfettişliği mesleğine giriş konularında 
bilgiler verdi. Vergi Müfettiş Yardımcıla-
rının, en az dört yıllık lisans eğitimi veren 
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve 
İdari Bilimler ile Hukuk Fakülteleri’nden 
veya Mühendislik programları ile Eğitim, 
Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin Matematik, 
İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bi-
limleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerin-
den ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu’nca kabul edilen yurt içi ve yurt dı-
şındaki öğretim kurumlarından mezun olan, 
sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş ya-
şını doldurmamış olan ve ÖSYM tarafından 
yapılacak sınavı kazananlar arasından, ya-
pılacak sözlü sınavında başarılı olmak şartı 
ile Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş 
Yardımcısı olarak atandığı bilgileri gelen 
öğrencilere verildi.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERGİ DENETİM 
KURULU  VE VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ ANLATILDI

Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği 
tarafından “Kariyer Semineri” 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz eski mezunlarından. 
Kayseri Tomarza İlçesi Kaymakamı Cafer 
Sönmez, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müfettişi Duran Turan Çiftçi, Serbest 
Muhasebeci-Mali Müşavir ve Karaca 
Tekstil İdari ve Mali işler Koordinatörü 
İsmail Yalçın’ın konuşmacı olarak katıldığı 
seminerde yapılan konuşmalarda, 5-10 
ve 15 yıl sonra kendinizi nerede görmek 
istediğinizi düşünmelisiniz. İş hayatında 
kariyer basamaklarını tırmanmak için 
ODTÜ’lü veya Boğaziçi’li olmaya 
gerek yok. Önemli olan ne kadar bilgili 
olduğunuzdur. İş hayatında büyük 
şehirlerdeki üniversitelerin mezunlarıyla 
rahatlıkla rekabet edilebiliyor, çoğu 

zaman da onları geride bırakabiliyoruz. 
Yaz aylarını da boş geçirmemek gerekiyor. 
Ya kamuya yönelik sınavlara çalışmak 
veya özel sektörde bir işletmede çalışmak 
akıllıca olacaktır. İngilizce, bilgisayar 
bilgisi ve mesleki mevzuata hâkim olmak 
iş hayatı için hayati derecede önemlidir. 
Hiç kimse başarı merdivenlerini elini 
kolunu sallayarak çıkmamıştır. Başarı 
istiyorsanız fedakârlık yaparak çalışmak 
zorundasınız mesajları verildi.

Konuşmacılar adına Tomarza 
Kaymakamı Cafer Sönmez son olarak 
“imkânsızda mümkünü görebilme 
fikrini Mehmetlerden biri “FATİH” 
hayata geçirmiştir. Gemilerin karadan 
yürütüleceği fikri imkânsızda mümkünü 
görebilmedir.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI BİRLİĞİ 
KARİYER SEMİNERİ DÜZENLEDİ



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
ile birlikte Orta Anadolu Kalkın-

ma Ajansı’nın Yozgat'ta düzenlediği 
"Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı"na 
katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yıl-
maz, Çalıştay sonrası Üniversitemizi 
ziyaret etti. Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kampüsünü yakından gören ve 

kısa bir süre önce hizmete giren Orta 
Anadolu’nun en büyük ve en modern 
kongre ve kültür merkezini gezen Kal-
kınma Bakanı Yılmaz, üniversite kam-
püsü hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bakan Yılmaz: Bozok Üniversitesi 
gerçek üniversiteye güzel bir örnek

Bakan Yılmaz Bakanlık olarak Bozok 
Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren 
96 milyon TL yatırım ödeneği tahsis 
edildiğini belirterek, “bu yatırımların 
burada bir karşılık bulduğunu görmüş 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum” 
dedi. Üniversite sayılarının artmasına 
yönelik “tabela üniversiteleri kuruyor-
lar” eleştirilerine cevap veren Bakan 
Yılmaz “o eleştirileri yapanlar, bugün 
gelsinler bu üniversitelerimizi bir gör-
sünler. Bozok Üniversitemiz bunun en 
güzel örneklerinden biri olmuş. Ger-
çekten son dönemde çalışmaların sü-
ratlendiğini görmekten dolayı büyük 
bir mutluluk duyduğumu belirtmek 
isterim”. İfadelerini kullandı.

Rektörümüz Uçar: Bozok 
Üniversitesi’nin hızlı gelişmesi için 
var gücümüzle çalışıyoruz

Bozok Üniversitesi’nin hızlı gelişmesi 
için var gücüyle çalıştıklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Ba-
kan Yılmaz’ın Bozok Üniversitesi’ni 
ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu 
dile getirerek “Kalkınma Bakanımız 
Sayın Cevdet Yılmaz Üniversitemiz-
de yapılan işleri, tamamlanan ve de-
vam eden inşaatları yakından görmüş 
oldular. Kendilerinin katkıları büyük, 
bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 
Hızımızı kesmeden çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz” ifadelerini kullan-
dı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
Üniversitemizi ziyaret anısına Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz’a Üniversi-
temiz logolu çini tabak hediye etti.
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Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Üniversitemiz Kampüsünü incelerken yaptığı açıklamada yeni üniversiteler arasında yerini 
alan Bozok Üniversitesi’nin 2006 yılında kurulmuş olmasına rağmen çok kısa sürede çok önemli mesafe kat ettiğini ifade etti. 
Bozok Üniversitesine aktarılan yatırımların hayata geçtiğini görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Bakan Yılmaz Bozok 
Üniversitesi’nin Yozgat’ın kalkınmasında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’ın Üniversitemizi her ziyaretinde dile getirdiği ve uzun süredir bizzat takip ettiği Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Morfoloji Binası ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni hizmet binası yapımı için TOKİ ile beklenen protokol nihayet imzalandı.

MORFOLOJİ BİNASI VE YENİ ARAŞTIRMA HASTANESİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
ve TOKİ Başkanı Ahmet Haluk 

Karabel tarafından imzalanan protokolle 
üniversitemizin yıllardır ihtiyaç duyduğu 
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi yeni hizmet binası 
Erdoğan Akdağ Kampüsü’ne yaptırılacak. Bu 
kapsamda halen Hacettepe Üniversitesi’nde 
eğitim gören yaklaşık 200 Tıp Fakültesi 
öğrencimiz, inşaatın tamamlanmasının 
ardından artık ilimizde eğitimlerini 
sürdürecekler. Morfoloji binasında eğitim-
öğretim için gerekli derslikler ve anfilerin 
yanısıra, konferans salonları ve öğretim 
elemanları için çok sayıda oda mevcut olup, 
ayrıca eğitim ve öğretimde ihtiyaç duyulan 
laboratuvar ve diğer birimler de olacak.

İmzalanan protokolle TOKİ’ye yaptırılacak 
olan ve önümüzdeki günlerde yapım ihalesi 
gerçekleştirilecek Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi yeni hizmet binası da 200 yatak 
kapasitesine sahip. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar “Başbakan 
Yardımcımız Bekir Bozdağ’ın uzun süredir 
bizzat takip ettiği projenin yapımıyla ilgili 
TOKİ Başkanlığı ile protokolü nihayet 
imzaladık. Projenin tamamlanmasıyla Tıp 
Fakültesi öğrencilerimiz eğitimlerini artık 
ilimizde sürdürecekler. Ayrıca Yozgat ve 
Bölge halkına daha iyi ve kaliteli sağlık 
hizmeti vermeyi amaçlayan Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi gerek mimari 
projesiyle ve gerekse dikkat çekici modern 
yapısıyla halkımıza yakışır bir binaya sahip 
olacak. Değerli katkılarından dolayı Sayın 
Bozdağ’a bir kez daha teşekkür etmek 
isterim” dedi.

KUTLU DOĞUM ADINA 10 BİN FİDAN 
TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Üniversitemiz öğrenci topluluklarından İrfan, 
Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından organize 

edilen fidan dikim töreni Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ kampüs alanında gerçekleştirildi. Fidan dikim 
törenine Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir, İl Milli 
Eğitim Müdürü Saim Kuş, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Necati Şahin, Genel Sekreter Vekili 
Levent Şimşek, akademik ve idari personel ile çok 
sayıda öğrenci katıldı. Kampüs alanında belirlenen 
sahada fidanlar toprakla buluşturuldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar Kutlu Doğum 
Haftası kapsamında üniversitemizi tüm yerleşkelerinde 
ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirtti. 
Toplamda 10 bin fidanın toprakla buluşturulacağını 
belirten Rektör Uçar Tarım ve Doğa Bilimleri, 
Eğitim ve İlahiyat Fakülteleri sırtlarındaki geniş 
bir alanda ağaçlandırma çalışmasının kısa sürede 
tamamlanacağının bilgisini verdi. Rektör Uçar; 
“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber 
Efendimiz’in (S.A.V.) kutlu doğum haftası 
münasebetiyle böyle bir ağaçlandırma çalışmasını 
başlattık. Emeği geçen bunu düşünen ve organize 
eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz hayırlı 
uğurlu olsun.” Ağaç dikim çalışmalarının bu kadarla 
sınırlı kalmayacağının altını çizen Rektör Uçar 
Üniversite kampüsünün Çamlık sırtlarına kadar olan 
2,5 km karelik geniş bir arazide 400 bine yakın fidanı 
toprakla buluşturulacağını belirterek önümüzdeki 
10 yıl içerisinde öğrencilerimiz ve personelimiz için 
yaşanabilir yemyeşil güzel bir kampüs elde etmiş 
olacağız şeklinde konuştu.
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından organize edilen Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Üniversitemiz ve Ticaret Sanayi Odası’nın katkıları ile 
düzenlenen ve “Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı” yapıldı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) “YOZGAT 2023 KALKINMA ÇALIŞTAYI” 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
“Yozgat’ın gelişmesi için üniversite 
olarak her türlü katkıyı vermeye 

hazırız”

Çalıştaya Yozgat Valisi Abdulkadir 
Yazıcı, Belediye Başkanı Yusuf 

Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
İl Genel Meclis Başkanı Ayhan Can, Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Dr. Mustafa Palancıoğlu, daire müdürleri 
ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 

Genel Sekreteri Dr. Mustafa Palancıoğlu, 
“Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgemizi 
nasıl kalkındıracağız ne tür faaliyetler 
yapacağız, ne tür projelerin yapılmasında 
fayda var bunları belirleyeceğiz. Bölge 
planı, önümüzdeki yıllar için bir rehber 
ve yol haritası olacak. Bu konuda da 
çalıştaya katılanların fikirleri bizim için 
çok önemlidir” 

Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, 
Yozgat’ta eski sanayi bölgesinde kentsel 
dönüşüm projesine start verdiklerini 
belirterek, “Yozgat’ta tarıma hayvancılığa 
ve jeotermale yönelik çalışmaların 

yapılması çok önemlidir. Belediyemize 
ait et ve süt entegre tesisleri Et ve Balık 
Kurumu’na devredildi. Bu da ilimizde ve 
bölgemizde hayvancılığın kalkınmasında 
büyük katkı sağlayacaktır. Yine ilimize 
yapılacak çevre yoluyla ilimizin daha 
hızlı gelişeceğine inanıyorum. Yine 
çevre yoluna Yozgat bağlantısının çamlık 
altından tünel ile bağlantısını istenebilir. 
Yozgat çevre yoluna daha kısa yoldan 
bağlanmış olur” diye konuştu.

2011 verilere göre sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralaması bakımından 
Yozgat’ın 65. sırada yer aldığını hatırlatan 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
Kalkınma Bakanlığı’nın son yıllarda 
kalkınmışlık düzeyinin artırılması ve 81 
il arasındaki kentsel ve kırsal alanlardaki 
kalkınmışlık farkını indirgemeye 
yönelik ciddi gayret ve çalışmalarının 
olduğunu belirtti. Üniversitelerin 
bilim üreten ve bilimi yayan kurumlar 
olarak kalkınmışlıkta önemli bir rol 
üstlendiklerinin altını çizen Rektör Uçar, 
Yozgat’ın sosyo-kültürel ve ekonomik 
anlamda kalkınmasını üniversite olarak 
önemsediklerini kaydetti.

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı da yaptığı 
konuşmada demokrasilerde oy vermeyen 
insanın söz hakkı yok demektir. Oy 
vermiyorsa söz söylemeye de hakkı yok 
demektir. Yozgat’ta yaşayan, Yozgat’ta 
rızkını kazanan Yozgat içerisinde nefes 
alan insanların da Yozgat ile ilgili sözleri, 
düşünceleri ve fikirleri olmalıdır. Artık 
zamanımızda kurtarıcı dönemi bitmiştir. 
Bir toplumu, bir devleti bir kişinin gelip tek 
başına kurtaracağı dönemler çok gerilerde 
kalmıştır. Artık o yöreyi o yörede yaşayan 
insanlar kurtaracak. Bize de bu konuda 
çok iş düşüyor. Valilik, belediyemiz, 
üniversitemiz ve odalarımız olarak geniş 
katılımlı bir toplantı olması yönünde 
gayret ettik. Söz söyleme zamanında eğer 
sözünüzü söylemezseniz ondan sonra 
hükmü kalmıyor. Konuşmaların ardından 
tarım ve hayvancılık, sanayi, ticaret ve 
turizm, madencilik ve eğitim, sağlık ve 
kültür konularında dört ayrı oturumda 
çalıştay düzenlendi. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALIYOR

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 
2013-2014 yılında alacağı 

160 öğrenciyle eğitim-öğretim 
faaliyetlerine başlıyor. Üniversitemiz 
Eğitim Fakültesi 2013-2014 yılında 
alacağı 160 öğrenciyle eğitim-öğretim 
faaliyetlerine başlıyor. Öğrenci 
alınması için sürdürülen çalışmalar 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
onayıyla sonuçlandırılmış oldu. 

Eğitim Fakültesi’nde bulunan Fen 
Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi 

Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği 
Anabilim Dallarına öğrenci alınması 
kararıyla Yozgat’ımıza 160 öğrenci 
daha gelecek.

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan çıkan 
karara göre Fen Bilgisi Öğretmenliği 
‘ne 40 öğrenci, Sınıf Öğretmenliği 
‘ne 40 öğrenci ve Okul Öncesi 
Öğretmenliği I. Öğretime 40 ve II. 
Öğretime 40 öğrenci olmak üzere 
Eğitim Fakültesi’ne toplam 160 
öğrenci alınacak.

Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ali İbrahim Sa-
vaş Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar’ı makamında 
ziyaret ederek Üniversi-
temizde gerçekleştirilen 
konferans ve temel atma 
pogromlarına katıldı. 
Prof. Dr. Ali İbrahim Sa-
vaş, “ Bozok Üniversi-
tesi Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar hocama 
daha önceden hayırlı ol-
sun ziyaretine  gelmek 
için sözüm vardı. Hem 
konferansa katılmak hem 
de temel atma törenine 
katılmak üzere Rektörü-
mün davetlisi olarak  Yozgat’a 
geldim. Biz Çankırı Karatekin 
Üniversitesi olarak Bozok Üni-
versitesinin  her türlü faaliye-
tinde birlikte çalışmaya katkı 
sağlamaya ve katkı almaya ha-
zırız ” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’a 

teşekkür eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar,  Çankı-
rı Karatekin Üniversitesi ve 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
2000  yılından sonra kurulmuş 
ve coğrafi olarak birbirine çok 
yakın iki il ve Üniversite ol-
duğunu belirterek, “ Üniversi-
telerimizin   çok benzer özel-
likleri var. Dolayısıyla bizler 
Ülkemizdeki  170 Üniversite 
içerisinde giderek artan reka-

bet ortamında ayakta kalabil-
mek için yakın Üniversitelerle 
işbirliğine son derece önem 
veriyoruz.  Çankırı Karatekin 
üniversitesi ile de bu işbirlikle-
rimiz artarak devam edecektir.  
Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim 
Savaş’a  Üniversitemizi ziyaret 
edip programlarımıza katıldığı 
için bir kez daha teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. 
ALİ İBRAHİM SAVAŞ’TAN ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretime devam eden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimiz Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ile bir 
araya geldi.

REKTÖRÜMÜZ HACETTEPE’DE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRARAYA GELDİ

Hacettepe Üniversitesi Kongre ve 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 

birlikteliğe Yozgat eski Milletvekili 
Mehmet Çiçek, Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bülent Sivri, Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık 
Delibaş, Bozok Üniversitesi Anestezi ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ülkü Aypar ile birlikte çok sayıda tıp 
fakültesi öğrencilerimiz katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Tıp 
Fakültesi öğrencilerimize ”Her ne kadar 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde eğitim-
öğretim görüyor olsanız dahi Bozok 
Üniversitesi çatısı altında bulunmanızdan 
dolayı kendimi bu toplantının ev sahibi 
olarak hissediyorum” şeklinde konuştu. 
Rektör Uçar; Bozok Üniversitesi olarak 
Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimlerine 
devam eden Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
Bozok Üniversitesi mensubu olduğunu 
ve her türlü sorunları ile ilgileneceğine 
vurgu yaparak “her türlü problemlerinizle 
ilgilenmek bizim boynumuzun borcu” 
ifadelerini kullandı. Hacettepe Üniversitesi 
ile yapılan işbirliği çerçevesinde Tıp 
Fakültesi öğrencilerimizin öğrenimlerinin 
burada devam etmesinin Bozok Üniversitesi 
için çok ciddi bir katkı olduğuna değinen 
Rektör Uçar, Bakanlık tarafından yatırım 
programına alınan ve bu yıl içerisinde 
temeli atılacak yeni Tıp Fakültesi ve 
Morfoloji Binasının tamamlanmasıyla 
birlikte Tıp Fakültesi öğrencilerimizin 
kendi yuvalarına döneceğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Tuncer ise Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerini herhangi bir ayrım 
gözetmeksizin kendi öğrencileri olarak 
gördüklerinin altını çizerek, öğrencilere  
“siz de bir şekilde bu ailenin bir parçası 
oldunuz” ifadelerini kullandı. Rektör 

Tuncer, öğrencileri ileride akademisyen 
olarak görmek istediğini belirterek, 
“bulunduğunuz üniversiteye hizmet 
noktasında elinizden gelen her türlü 
faydayı sağlayacaksınız buna inancımız 
tam “şeklinde konuştu. 

Yozgat eski Milletvekili Mehmet Çiçek, 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
bir marka olduğunu vurgulayarak o 
markanın Yozgat’ta kök salması, onun 
gölgesinde Bozok Üniversitesi’nin 
gelişmesi gerçekten bizim için mutluluk 
verici şeklinde konuştu. 

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Namık Delibaş, altyapı, donanım, 
akademik kadro açısından üst düzey 
standartlarda eğitim verecek seviyeye 
gelmeden öğrencilerimizin Yozgat’a 
getirilmeyeceğinin altını çizerek eğitim 
kalitesinden taviz vermemek adına var 
güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Bozok Üniversitesi Anestezi ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ülkü Aypar konuşmasında şunları 
söyledi.” 
Beyaz önlüklerle sizleri gördüm, bu 
gömleğin hakkını verecek erdemlere sahip 
olacağınıza Hacettepe bünyesinde bunu 
pek çok örnek davranışla yapacağınıza 
inanıyorum. Hepiniz pırıl pırıl gözlerinizin 
içi gülüyor. Tıp eğitimi zor bir eğitim. Ama 
birlikte bu işi inşallah kucaklayacağız”.

Kısa süre içinde öğrencileri Yozgat’ta 
ağırlamak istediklerini dile getiren Rektör 
Uçar Tıp Fakültesi öğrencilerinin sorularını 
yanıtladı. Rektör- Öğrenci buluşmasının 
sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
tarafından Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Tuncer ve Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bülent Sivri’ye çini işlemeli tabak hediye 
etti.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ORTAK PROJE
Çocukların doktor ve hastane 

korkularını yenmek isteyen Bozok 
Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğrencileri, çocuklar için 
“Oyuncak Ayı Hastanesi” kurdu. Minik 
öğrenciler ayıcıklarına ebeveyn olurken, 
doktor adayları da onları muayene edip 
iyileştirdi.

Tıp Fakültesi öğrencileri, çocukların 
doktor korkularını yenmesi ve hastanenin 
düşündükleri gibi korkutucu bir yer 
olmadığını gösterip, bu konuda bakış 
açılarını değiştirmek amacıyla “Oyuncak 
Ayı Hastanesi” etkinliği düzenledi. 
Ankara Kaşgarlı Mahmut İlkokulu’nda 
düzenlenen etkinlikte doktor adayları, 
hastanenin korkutucu bir yer olmadığını 
anlatarak gün boyunca minik öğrencilerle 
oyunlar oynadı.

Çocuklar Ayıcıklara Ebeveyn Oldular

Çocukların doktorlara ve hastaneye 
farklı bir acıdan bakmasının amaçlandığı 
etkinlikte, minik öğrenciler ebeveyn rolü 
alarak Oyuncak Ayı Hastanesi’ne hasta 
ayıcıklarını getirdi ve hekim adayları da 
ayıcıklarını iyileştirdi. Doktor odasında 
ayıcıklarını muayene ettiren çocuklar, 
eczane odasından da ayıcıklarına ilaç aldı. 
Yaklaşık 200 kadar ilkokul öğrencisinin 
katıldığı etkinlikte minik öğrenciler, el 
yıkama, diş fırçalama gibi temel hijyen 
bilgilerinin yanı sıra, temel beslenme 
bilgileri ve vücut hakkında da Bozok 
Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından 
bilgilendirildi. Gerçekleştirilen proje ile 
çocuklar için hem eğlendirici hem öğretici 
bir etkinlik yapmayı hedeflediklerini 
belirten Tıp Fakültesi öğrencileri en 
duyarlı olmamız gereken konulardan biri 
olan çocuklara mutlu bir gün yaşatmayı 
amaçladıklarının altını çizdi.
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Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 6. düzenlenen Bozok 
Üniversitesi Spor Şenlikleri Yapıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE 6. SPOR ŞENLİKLERİ YAPILDI

Üniversitemizde her yıl büyük 
çekişmeye sahne olan 6. spor 

şenlikleri Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah 
Temurtaş’ın katılımları ile öğrenciler 
tarafından spor meşalesinin yakılması ile 
start aldı. Bu yıl 29 Nisan-10 Mayıs 2013 
tarihleri arasında yapılan spor şenliğinde, 
futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi 
ve satranç kategorilerinde müsabakalar 
gerçekleştirildi.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi ve Tarım ve Doğa Bilimleri 
Fakülteleri ile Sağlık Yüksek Okulu, 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, 
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu 
ve Yozgat Meslek Yüksek Okulu’nun 
katılımı ile gerçekleştirilecek olan 
müsabakalar kampüs alanındaki spor 
tesislerinde yapılacak.

Şenlik kapsamında ilk gün yapılan futbol 

müsabakasında Mimarlık Mühendislik 
Fakültesi ile  İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi futbol takımları karşı karşıya 
geldi. Karşılaşmanın başlama vuruşunu 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar yaptı.

Spor şenliklerine ilişkin açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar,  Spor 
Şenlikleinin bu yıl 6. sını düzenlediklerini 
belirterek temel amacın öğrenciler arasında 
birlik beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak 
olduğunu söyledi. Sporun dostluk kardeşlik 
olduğuna dikkat çeken Rektör Uçar spor 
şenliklerinin centilmenlik çerçevesinde 
gerçekleştiğini sözlerine ekledi. 

Eğitim-öğretimin yanında bahar aylarında 
spor ve bahar  şenliklerinin öğrencilere 
dinamizm ve motivasyon kazandırdığını 
belirten Rektör Uçar bu tür etkinliklere 
aktif olarak katılan öğrencilerin derslerinde 
daha başarılı olduklarını sözlerine ekledi.

ULUS ÖTESİ GENÇLİK SEMİNERİ SONA ERDİ

Üniversitemiz Proje Koordinasyon 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından yürütülen,  AB Gençlik 
projeleri kapsamında gerçekleşen 
“Discussing Youth Employment to EU” 
adlı Ulus-ötesi Gençlik Semineri sona 
erdi.

Estonya, İtalya, Letonya, Macaristan, 
Romanya, İspanya ve Türkiye’den 50 
katılımcıyla gerçekleşen projede 15-
30 yaş arası gençler bir araya gelerek 
ülkelerindeki işsizlik, istihdam durumu, 
işsizliğin sebepleri ve neler yapılabileceği 
konularını tartıştı. CV nasıl hazırlanır?, 
işe başlamadan önce nelere dikkat edilir?, 
yükselen meslekler, takım çalışması nedir 
gibi konularda fikir alışverişinde bulunan 
gençler profesyonel etiğimler eşliğinde 
deneyimlerini paylaştılar. 

Seminer kapsamında Avrupa Birliği, 
Gençlik Programı ve Türkiye’yi tanıtan 
sunular ve video gösterimleri yapıldı. 
Avrupa’da ve Türkiye’de Genç istihdamı 
konusunda uzman konuşması, iş hayatına 
giriş ve CV hazırlama konusunda 
uygulamalı workshoplar, ülke ve kuruluş 

tanıtım sunuları, grup tartışmaları, 
Gençlik projeleri, Gençlik faaliyetlerine 
STK’ların yaklaşımı gibi konularda 
birçok çalışma gerçekleştirildi.

Ulus Ötesi Gençlik Semineri kapsamında 
tarihi ve turistik yerlere gezi de düzenlendi. 
Bilgisayar İşletmeni Nalan İbreşoğlu 
katılımcılara madımak toplamayı öğretti. 
Üniversitemizde düzenlenen Hıdrellez 
şenliklerine de katılan gençler daha sonra 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde ülkelerini 
ve üniversitelerini tanıtan bir panele de 
katıldılar. Seminer kapsamındaki bütün 
gençler gruplar halinde Türk ailelerine 
misafir oldular, akşam oturmasına 
gittiler. Bir Türk ailesinin yaşamını 
yerinde incelediler, kahve yaptılar, çay 
doldurdular, ev işlerine yardım ettiler. 

Böyle bir deneyimi ilk kez yaşadıklarını 
dile getiren gençler ev sahiplerine 
şükranlarını sundular. Katılımcı gençlere 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer UÇAR 
plaket verirken, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ ise 
katılım belgelerini verdi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN
TARİHİ HARRAN GEZİSİ

2012-2013 Güz yarıyılında 60 
öğrencisiyle lisans eğitimine başlayan 

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
bir yıllık zorlu ve yoğun Arapça hazırlık 
eğitiminde yorulan öğrencilerini, yılın 
tatlı yorgunluğunu unutturmak ve final 
öncesi moral sağlamak düşüncesiyle 
peygamberler diyarı Şanlıurfa’ya anlamlı 
bir gezi gerçekleştirdi. 

Sırasıyla Hz. İbrahim’in mancınıkla ateşe 
atıldığı ve Allah Teâlâ’nın kudretiyle serin 
bir göle dönüşen ve Balıklı Göl olarak 
bilinen mekân, Hz. Eyyüp peygamberin 
makamı ve türbesi, tarihi Harran şehri, 
öldükten sonra manevi tasarruffu devam 
eden manevi büyüklerden biri olan Şeyh 
Yahya b. Abdülaziz el-Harrani camii ve 
türbesi, Eyyubiler dönemine ait önemli 
bir kervansaray olan Hanel Barur ve 
M.Ö. 4-5 yıllarında Romalılara ait olan 
ve Romalıların Efes’i olarak bilinen Hz. 
Şuayp Antik Şehri ziyaret edildi. 

Geziye, akademik hayatının 18 yılını 
Şanlıurfa’da geçiren ve alanında İslam 
dünyasında hazırlanma şekli ve muhteva 

itibarıyla tek eser olarak kabul edilen 
“Kur’an Atlası”nın yazarı, İlahiyat 
Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Bedir de iştirak ederek, ziyaret edilen 
yerleri Kur’an’ın ışığında doyurucu 
bir muhtevayla anlattı. Bir kültür 
ve inanç diyarı olan Şanlıurfa’dan 
sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yapıtlarından biri olan ve tamamen 
milli ekonomi ve mühendislikle inşa 
edilen Atatürk Barajı da gezildi. İlahiyat 
Fakültesi öğrencileri, bu gezinin 
çok faydalı olduğunu ve imkânlar 
ölçüsünde daha başka mekânlara geziler 
düzenlenmesi temennisinde bulundular. 

Geziye katılan İlahiyat Fakültesi 
öğrencileri, gezinin gerçekleşmesinde 
emeği geçen başta Bozok Üniversitesi 
Rektörlüğü olmak üzere, İlahiyat 
Fakültesi’nin bânisi hayırsever işadamı 
BİLAL ŞAHİN Beyefendi’ye, büyük 
bir misafirperverlik örneği sergileyen 
Şanlıurfa’nın vefalı iş adamları Satılmış 
Öz ve Dr. Ömer Baysal’a ve gezinin her 
aşamasında bulunan Fakülte dekanı ve 
hocalarına çok teşekkür ettiler. 

Haziran 2013 
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ÜNİVERSİTEMİZ 6. BAHAR ŞENLİKLERİ COŞKUYLA KUTLANDI

Rektör Uçar Reyhanlı’daki 
Hain Saldırıyı Kınadı

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
6. Bahar Şenlikleri kapsamında 
yaptığı konuşmasında, Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesinde meydana ge-
len ve 50 kişinin ölümü ve 100’e 
yakın vatandaşımızın da yaralan-
ması ile sonuçlanan hain terör 
saldırısından duyduğu üzüntüyü 
dile getirerek, hain saldırıda ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılara da 
acil şifa dileklerinde bulundu.

Rektör  Uçar  konuşmasının 
devamında şunları söyledi. 
“Türkiye’miz büyük bir hızla iler-
liyor. Bunun herkes tarafından gö-
rünüyor olması lazım. Türkiye’nin 
büyümesi başkalarının küçülmesi 
anlamına geliyor. Dolayısıyla bu 
büyümeği ve gelişmeyi çekeme-
yenler bu tür olayları yapacaklar-
dır. Ama bu hiç birimizi yıldırma-
yacaktır. 

Suriye batağına çekilmek istenen 
ülkemiz çözüm sürecinin baltalan-
ması ve kardeşi kardeşe kırdırma 
faaliyetlerinin içerisine doğru çe-
kilmekte olduğunu hepimiz gör-
mekteyiz. Terörün dini, insani ve 
ahlak anlayışı bulunmamaktadır. 
İnsanın en temel hakkı olan yaşa-
ma hakkını bile kısıtlama yöntem-
lerini kullanarak, baskı ve şiddet 
yoluyla yıldırmak ve huzursuzluk 
yaratmak gibi eylemler içerisin-
de bulunmaktadırlar. Fakat güçlü 
Türkiye’miz bunu çok rahatlıkta 
atlatabilecek durumdadır”.

Üniversitemiz 6. Bahar Şenlikleri şenlik meşalesinin yakılması ile başladı. Bu yıl 13-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında, bir dizi etkinliklere sahne olan Bahar 
Şenlikleri Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi önünden Sorgun Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda son 
buldu. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan bahar şenliklerinin açılış törenine Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 

“Yozgat’ın Türkiye’nin küçük bir modeli 
olduğunu, Türkiye’nin ise tüm Dünyanın 

bir modeli haline geldiğini belirterek, Üni-
versitemizin şehre sosyal, kültürel ve eko-
nomik anlamda önemli katkılar sağladığını 
ve Yozgat’ın, Bozok Üniversitesi ile geliş-
tiğini söyledi.
 
Üç gün sürecek olan Bahar Şenliklerinde 
Reyhanlı’da yaşanan üzücü olaylar nede-
niyle daha sade  bir şekle dönüştürdüklerini 
belirten Rektör Uçar, İç barışını sağlayan 
bir Türkiye’yi hiç kimse tutamayacaktır 
ifadelerinin kullandı.

Erdoğan Akdağ Kampüs alanında farklı 
etkinliklerin sahne aldığı şenliklerde, öğ-
renciler bir yılın yorgunluğu ve stresini gö-
nüllerince attılar.

Etkinlikler öğleden sonra Erdoğan Akdağ 
Kampüsünde bulunan kapalı spor salonun-
da Üniversitemiz, Akdağmadeni ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulları halk 
oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardın-
dan günün akşamında ise Üniversitemiz 
Keman Topluluğu ve Türk Halk Müziği 
Korosu’nun vermiş olduğu konserlerle iz-
leyenlere neşeli saatler yaşattı.

Eğlencenin  Dozu “Ceceli” Konseriyle 
Zirveye Ulaştı

İkinci günün gündüz etkinliklerinde Yer-
köy Adalet Meslek Yüksekokulu Tiyatro 
Topluluğu’nun oyunu ve akşam etkin-
liklerinde ise Türk Pop Müziği’nin sevi-
len sanatçısı Mustafa Ceceli sahne aldı. 
Üniversite gençliği Mustafa Ceceli’nin 
seslendirdiği şarkılarla coşarak gönülle-
rince eğlendi. Ceceli kendisini dinlemeye 

gelen 5 binden fazla öğrenciye unutulmaz 
bir gece yaşattı. Üniversitemiz 6.Bahar 
Şenliği’nin son gününde ise gündüz etkin-
liklerinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde Öğretim Görevlisi Müm-
taz Levent Akkol tarafından Gitar Dinletisi 
gerçekleştirildi. Gitar dinletisinin hemen 
ardından Üniversitemiz Tiyatro Topluluğu 
tarafından “Entrikalı Dolap Komedyası” 
adlı oyun sergilendi. Üniversitemiz öğren-
ci gruplarının konserlerinin de yer aldığı 
şenlik programında öğrenciler, zorlu geçen 
eğitim döneminin stresini sosyal ve kültü-
rel faaliyetler eşliğinde attı.

“Gece Yolcuları” 
Mest Etti

Bozok Üniversitesi 6.bahar şenliğinin ka-
panış konserini Rock müziğinin önde ge-
len gruplarından “Gece Yolcuları” verdi. 
Bazen hüzünlü, bazen coşkulu şarkılarıyla 
izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan gruba, 
Bozok Üniversiteli öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi. Konsere katılan binlerce öğrenci 
ve davetli, Gece Yolcuları Grubu’nun ses-
lendirdiği şarkılara eşlik etti.
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