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Üniversitemizde başlatılan Bozok Konferansları kapsamında İslam İşbirliği 
Teşkilatı Genel Sekreteri ve Türk Bilim Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ekme-
leddin İhsanoğlu “Türkiye’de Üniversitenin Kavram ve Kurum Olarak Doğuşu” 
konulu konferans vermek üzere Üniversitemize geldi. 

Sorgun MYO Öğrencileri Erdoğan 
Akdağ Kampüsü’nde Eğitim-
Öğretim Görecek

Üniversitemiz’de Vertigo 
Seminerinin 2.’ Düzenlendi

Sağlık Haftası Nedeniyle Sağlık 
Yüksekokulu’nda Konferans 
Verildi

Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde Fark Ücreti 
Yok

Üniversitemizde Su Sorununa 
Kalıcı Çözüm

Eğitimde İşbirliği Protokolü 
İmzalandı
Yozgat’taki  ilk, orta ve yükseköğretim 
kurumlarında eğitimin niteliğini 
geliştirmek, öğrencilerin ve 
öğreticilerin başarılarını yükseltmek 
ve ileri düzeyde öğrenim görme 
fırsatlarını artırmak amacıyla Yozgat 
Valiliği, Yozgat Belediye Başkanlığı, 
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında eğitimde işbirliği protokolü 
imzalandı.
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PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA MERKEZİ’NİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Türk Bilim Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu 
adına yaptırılacak olan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. 

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-

dağ, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekme-
leddin İhsanoğlu, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, 
Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Başer, Isparta Millet-
vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Yozgat Belediye Başka-
nı Yusuf Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Üniversitemiz kurucu Rektörü Prof. Dr. İnci Varin-
li, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ali İbrahim Savaş, IRCICA Genel Direktörü Dr. 
Hali Eren, Mimar Prof. Amir Pasic, IRCICA Kü-
tüphane Müdürü Dr. Abdullah 
Topaloğlu, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. 
Dr. Feyzullah Temurtaş, Ahmet 
Şevki Ergin Kültür ve Hizmet 
Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Er-
gin,  Hayırsever işadamı Bilal 
Şahin, Fakülte Dekanları, Dai-
re Müdürleri, akademik ve ida-
ri personel katıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar açılış konuşmasında gö-
reve geldikleri günden bu güne 
üniversitenin önündeki huku-
ki engelleri süratle aştıklarını 
belirterek yaşanan sıkıntılar-
dan kaynaklanan gecikmeleri 
bertaraf etmek amacıyla yarım 
kalan projelere ağırlık verdiklerini ve bu kapsam-
da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek binasını 
ve Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ni 
hizmete açarak fiziki alan konusunda üniversiteye 
yeni bir çehre kazandırıldığının altını çizdi. Üniver-
sitemizin eksiklerini bir sıra dâhilinde çözüme ka-
vuşturabilmek için TOKİ ve Üniversite işbirliği ile 
yapılan protokol çerçevesinde toplamda yaklaşık 
68 bin metrekare kapalı alanın temelinin bu ay so-
nunda atılacağı bilgisini veren Rektör Uçar Yenilik-
çilik Merkezi Binası’nın inşaatının devam ettiğini 
vurgulayarak temmuz ayı içerisinde teslim alınaca-
ğını söyledi. Rektör Uçar konuşmasının devamın-
da “temelini atmakla gurur duyduğumuz Prof. Dr. 

Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür, Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’nin mimarisi ve içinde yer 
alacak kıymeti ölçülemez eserleriyle Üniversitemi-
zin değerine değer katacaktır” ifadelerini kullandı. 
Ayrıca Rektör Uçar Yozgat’ın ve Üniversitenin 
hasretle beklediği Tıp Fakültesi Morfoloji ve Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi’nin Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ ve Yozgat Milletvekillerinin 
unutulmaz gayretleri ile kampüs alanında en kısa 
zamanda hak ettiği yeri alacağını belirtti. Rektör 
Uçar sözlerine şöyle devam etti. “Üniversite has-

tanesinin acil servis biriminin 
ağustos ayına kadar hizmete 
açılacak olup, MR cihazımızın 
alımı için gerekli izinleri Sağlık 
Bakanlığı’ndan alınmış, yine 
bu yıl içerisinde ilimiz insanına 
hizmetteki yerini alacaktır”. 

Kampüste içilebilir bir suyu 
olsun arzusuyla başlatılan ça-
lışmaların İslam Kalkınma 
Bankası’ndan alınması planla-
nan kredi ile su isale hattı pro-
jesinin çözüme kavuşacağını 
sözlerine ekleyen Rektör Uçar 
su için yapılan kamulaştırma 
çalışmalarının son aşamaya 
geldiğini ifade etti. Yaşanabilir 
kampüs arzusu ile süratle pey-

zaj çalışmalarına önem verildiğine değinen Rektör 
Uçar Orman Bakanlığı ile müştereken yürüttükleri 
ağaçlandırma çalışmasının bu yıl içerisinde sonuç-
lanacağı bilgisini verdi. Geleceğimizin teminatı 
olan öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda eği-
tim alması amacıyla yatırımlara önem verdiklerini 
belirten Rektör Uçar “öğrenci sayımızı artırmak 
için açmış olduğumuz İlahiyat fakültesi, mevcut 
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları-
mızdaki yeni açılan bölümlerimiz ve bu yıl öğrenci 
almasını ümit ettiğimiz Eğitim Fakültemiz, Sosyal 
ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki Yüksek Lisans ve 
Doktora öğrencilerimizin sayısını artırarak ilimizin 
sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamayı 

hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu. Rektör Uçar 
konuşmasının sonunda şunları söyledi “üniversite-
mizde yaptığımız yenilik ve yatırımlar bu kadarla 
sınırlı değil. Ama değerli zamanınızı alıp sizleri de 
sıkmak istemiyorum. Dünü ile bugünü ile üniversi-
temiz Yozgat’ın ve Yozgatlınındır. İlimizin en büyük 
lokomotifi olduğumuzun farkındayız. Bu vebalin 
üzerimizde olduğunun bilincindeyiz. Ben ve bütün 
çalışma arkadaşlarımın gayretleri her gün bir adım 
daha ileriye gidebilmek içindir. Başta çok kıymetli 
misafirimiz ve Hemşehrimiz Sn. İhsanoğlu’nu, Sn. 
TBMM Başkanımızı, Sn. Başbakan Yardımcımızı 
ve buraya kadar gelerek bu güzelliklere şahit olan 
siz değerli misafirlerimizi sevgi ve muhabbetle se-
lamlıyorum.”

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Türk Bi-
lim Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu ise yaptığı konuşmada Yozgat’ın dışında 
doğduğunu ve hiçbir zaman Yozgat’ın içinde yaşa-
yamadığını belirterek Yozgat’la olan bağını hiçbir 
zaman kesmediğini ve koparmadığının altını çize-
rek şu ifadeleri kullandı. “Yozgatlı Müderris İhsan 
Efendi’nin oğlu olarak anılmayı her görevden ve 
her rütbeden, bugün ulaştığım belki dünyaca sayı-
lı olan rütbelerden, makamlardan hepsinden üstün 
addettiğim bir husustur.”

İhsanoğlu yıllardan beri ne yapacağına karar vere-
mediği ve birçok yerden teklif aldığı kütüphane ve 
koleksiyonunun Bozok Üniversitesi’ne bağışladığı-
nı belirterek Batı dillerinde, Doğu dillerinde, İslam 
kaynakları, Sanat tarihi, Türk tarihi, Türk medeni-
yeti, Osmanlı tarihinin temel kaynakları, mimari 
tarihi, hatla ilgili her türlü sanat, musiki ile ilgili 
değişik dillerde 10 bin  cilt eserin Yozgat’ta Bozok 
Üniversitesi bünyesinde toplanmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Yozgat’ta Tarih ve Kül-
tür Araştırma Uygulama Merkezi gibi bir yapının 
olmasını çok temenni ettiğini belirten İhsanoğlu 
Rektörümüz Tamer Bey’in bu konağın kampüste 
kurulmasını daha uygun görmesi ile bugün burada 
toplandıklarını vurguladı.
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Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin Yozgat’ımız için Türk ilim alemi için 
hayırlı uğurlu olması temennisi ile konuşmaları-
na başlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
Ekmeleddin İnsanoğlu’nun Yozgat’ımızın iftihar 
ettiği değerli bir Yozgat evladı ve büyük bir bilim 
insanı olduğunu belirtti. Başbakan yardımcısı Boz-
dağ, Bozok Üniversitesi’nin en önemli görevlerin-
den birinin Ekmeleddin İhsanoğlu’gibi Yozgat’ın 
yetiştirmiş olduğu ilim irfan sahipleri tanıtmak ve 
yaşatmak olduğunu belirterek şöyle konuştu “Sade-
ce Ekmeleddin İhsanoğlu hocamın değil hem baba-
sının hem dedesinin hem Şehzade Ahmet Efendinin 
hem de Yozgat’ın diğer mana ve bilim sultanları-
nın önderlerinin mutlaka keşfedilmesi ve bugünkü 
nesillere, hem gelecek nesillere onların ilimleri ile 
birikimleri ile rehberliği ile aktarılmasında büyük 
faydalar olduğunu görüyorum. Bugün temeli atıl-
makta olan Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih 
ve Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bu 
noktada bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İn-
şallah Rektörlüğümüz bundan sonraki süreçlerde 
Yozgat’ın bilim ve mana açısından önderlerini ve 

liderlerini Türkiye kamuoyuna tanıtan başkada ça-
lışmalar yapacaktır. Sayın hocama bu kütüphaneyi 
Yozgat’a kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. 
Tarih Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 
Yozgat’ta bulunmasının pek çok araştırmacıyı 
Yozgat’a çekmesi noktasında avantaj olduğunu be-
lirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat’ın bu 
manada bir kültür bilim merkezi olarak tanınması 

noktasında da büyük katkı sağlayacağını sözlerine 
ekledi. Bozdağ konuşmasını şu sözlerle tamamladı. 
“bu emanetten feyz alacak ve buradan beslenerek 
daha nice müderris insanları daha nice Ekmeleddin 
İhsanoğullarını daha nice başka büyük bilim ve sa-
nat insanlarını bağrından çıkarmaya devam edecek-
tir. Ben bu işin başlama butonuna bastığı için ve bu 
günlere gelmesinde katkısından dolayı hem Rektö-
rümüze hem de kurucu Rektörümüz Prof. Dr. İnci 

Varinli Hanımefendi’ye teşekkür ediyor, bu Tarih 
Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi’mizin 
Yozgat’ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyor, hepinizi saygıyla, Allaha emanet ediyorum.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise üniversiteler 
toplumun lokomotifi, üniversiteler toplumla bü-
tünleşirlerse toplumla kaynaşır, toplumun ihtiyaç 
ve beklentilerine uygun insanları yetiştirebilirler-
se emin olun üniversite yatırımından daha faydalı 
bir başka yatırım söz konusu olmadığını belirterek, 
“Ancak üniversite dediğimizde sadece bina, tahta 
ve sıralardan ibaret değil, tam tersi üniversite de-
diğiniz zaman kütüphanedir, araştırma merkez-
leridir, laboratuvarlardır. Bunlardan yoksun olan 
bir üniversitenin içi boştur” ifadelerini kullandı. 
Türkiye’de 165 ‘in üzerinde üniversite olduğunu 
belirten TBMM Başkanı Çiçek “Türkiye 2023’te 
dünyanın ilk on ülkesi arasında olma gibi hedefi 
varsa, üniversitelerin de bir hedefi bir iddiası olma-
lıdır Türkiye ilk ona girecekse bence üniversite bir 
gelecek tasavvuru ortaya koymalı ve Türkiye’nin 
ilk on üniversitelerinden birisi haline gelmelidir” 
ifadelerini kullandı. Yozgat’ın dışında Yozgat’tan 

fazla yaşayan insanın bulunduğunu ve bunun her 
defasında söylendiğine değinen TBMM Başkanı 
Çiçek, “ Ekmeleddin bey burada yaşamadı. Ama 
aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen 
Yozgat’ı unutmadı. Belki de yapılabilecek en ha-
yırlı hizmeti Yozgat’a kazandırmak suretiyle örnek 
bir hemşehri olduğunu gösterdi. Bu başkalarına da 
örnek olsun. Hayat sadece para kazanmak, şöhret 
kazanmak değil. Adam gibi yaşamak biraz da baş-
kaları için de yaşamaktır. Belki de tümüyle başka-
ları için yaşamaktır. Onun için bu hizmetin buraya 
kazandırması bence son derece önemli ve anlamlı-
dır. İnşallah imkânı olan ilmi olan serveti olan baş-
ka hemşerilerimize de örnek olsun kuru kuruya da 
Yozgat’lılık olmuyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Çiçek, İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ek-
meleddin İhsanoğlu’a çini işlemeli vazo,  Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ IRCICA Genel Direktörü 
Dr. Halit Eren’e, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı 
Mimar Prof. Amir Pasic’e, Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar da Üniversitemiz Kurucu Rektörü Prof. 
Dr. İnci Varinli’ye Üniversitemiz logolu çini tabak 
hediye ettiler. Daha sonra Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu Tarih ve Kültür Araştıma ve Uygulama 
Merkezinin temeli atıldıktan sonra günün anısına 
ağaç dikimi gerçekleşti.
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Konferans öncesi Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, be-
raberinde IRCICA (İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştır-
ma Merkezi) Genel Direktörü Dr. Halit Eren, IRCICA 
Kütüphane Müdürü Dr. Abdullah Topaloğlu ve IRCICA 
Mimarı Prof. Dr. Amir Pasic ile birlikte Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret anısına Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Dr. Halit Eren’e Üniver-
sitemiz logolu, çini işlemeli tabak hediye ederken Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Dr. Halit Eren de Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar’a çeşitli hediyeler takdim etti. 
Prof. Dr. İhsanoğlu Rektörlük makamı ziyaretinde Üni-
versitemiz şeref defterini imzaladı. Prof. Dr. İhsanoğlu 
şeref defterine şunları kaydetti. “Bozok Üniversitesini 
ikinci defa ziyaret ederken kısa zamanda gerçekleşen 

gelişme ve ilerlemeleri görmekten dolayı çok mutluyum. 
Yarın temel atma merasimini gerçekleştireceğimiz Tarih 
ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezinin üniversite-
mize ve Yozgat’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
Bir Yozgatlı olarak bu gelişmeleri görmekten ve karınca 
kararınca katkıda bulunmaktan dolayı bahtiyarım. Sa-
yın Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Beyefendi’nin hayırlı 
gayretlerinin devam etmesini dilerim. En halisane kalbi 
duygularımla”

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Mer-
kezi ‘nde düzenlenen Konferansa Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Üniversitemiz Kurucu Rektörü Prof. 
Dr. İnci Varinli, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, İslam İşbirliği Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, IRCICA 
Genel Direktörü Dr. Halit Eren, IRCICA Mimarı Prof. 
Dr. Amir Pasic, IRCICA Direktörü Abdullah Topaloğlu, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. 

Feyzullah Temur-
taş, Yozgat Belediye 
Başkan Vekili Enver 
Çakıroğlu, Ahmet 
Şevki Ergin Kül-
tür ve Hizmet Vakfı 
Başkanı Dr. Ali Şa-
kir Ergin, Hayırsever 
İşadamı Bilal Şahin, 
Fakülte Dekanları, 
Daire Müdürleri, 
akademik ve idari 
personel ile çok sa-
yıda öğrenci katıldı.
Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar’ın 
konferans öncesinde 

yaptığı açılış konuşmasında Eğitim ve bilim müesse-
seleri olan üniversitelerin önemli görevlerinden birinin 
de bulundukları ilin sosyal ve kültürel hayatına ivme 
kazandıracak etkinlikler düzenlemek olduğunu dile 
getirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, öğrencileri-
mizin çok yönlü yetişmesi ve hayata bakışlarında yeni 
pencereler açmak açısından bilimsel, sosyal ve kültürel 
içerikli konferanslara önem verdiklerini vurguladı. 2011 
yılında TBMM Başkanımız Sayın Cemil 
Çiçek Başkanlığında yapılan toplantıda 
dört yıllık eylem planı hazırladıklarını 
hatırlatan Rektörümüz, İslam İşbirliği 
Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ek-
meleddin İhsanoğlu’nun bugün vereceği 
konferansın bu eylem planı kapsamında 
gerçekleştirildiğinin altını çizerek eylem 
planında mevcut olan diğer faaliyetle-
rinde eksiksiz olarak devam ettiği bilgi-
sini verdi.
Yozgat’ın yetiştirdiği önemli bilim in-
sanlarından biri olan İslam İşbirliği Teş-
kilatı Genel Sekreteri ve aynı zamanda 
Türk Bilim Tarihi Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Bozok 
Üniversitesini onurlandırarak gelmesin-
den duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, ayrı-
ca İhsanoğlu’nun İslam dünyası ve batı 
arasındaki kültürlerarası yakınlaşmaya 
sağlamış olduğu katkılardan ötürü ulus-
lararası tanınırlığa sahip olduğuna dikkat 
çekerek birleşmiş milletlerden sonra dünyanın en büyük 
ikinci organizasyonu olan İslam İşbirliği Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri olan İhsanoğlu’nun demokratik bir seçimle 
gelen ilk genel sekreter olduğunu vurgulayarak aynı za-
manda Türkiye deki ilk Bilim Tarihi Bölümü kuruculu-
ğu ve İslam Sanat Kültür ve Tarihi Araştırma Merkezi 
Kurucu Genel Müdürlüğü yaptığını belirtti.

Rektör Uçar; İnşaatı bu yıl ksım ayında bitmesi hedef-
lenen ve Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 
adını taşıyan Tarih Kültür, Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin ülkemizde ve Yozgat’ta önemli bir araştır-
ma ve uygulama merkezi olacağının altını çizerek “en 
kısa sürede akademisyen öğrenci ve araştırmacıların 
hizmetine sunulacak” dedi. Rektör Uçar konuşmasının 
sonunda katılımlarından dolayı Sayın Prof. Dr. Ekme-
leddin İhsanoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ise “Türkiye’de Üni-
versitenin Kavram ve Kurum Olarak Doğuşu” konulu 
konferansına başlamadan önce şunları söyledi: “Bozok 
Üniversitesi bana büyük şeref bahşetti. Beni mezunla-
rı arasında saydı. Bugün ise Sayın Rektörümüzün na-

zik davetiyle büyük borcumun ufak karşılığını ödemek 
istiyorum. 2006’da kurulan bu üniversitenin bugün 
Türkiye’de üniversite panoraması içerisinde nerede 
olduğunu göstermesi bakımından, Türkiye’de Üniver-
sitenin kavram ve kurumunun nasıl doğduğunu, nasıl 
geliştiğini, 2006’da doğmuş bir üniversitenin çok eski 
olduğu zannedilen üniversiteler arasındaki yerinin ne-
resi olduğunu merak eden genç arkadaşlarımızın, bazı 
öğretim üyelerimizin bulunacağının tahmin ederek bu 
konuyu işlemek istedim. Onun için bu nazik davetlerin-
den dolayı Sayın Rektör’e teşekkürlerimi sunmak isti-
yorum. Sizlere de teşriflerinizden dolayı teşekkür etmek 
istiyorum.”

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, medrese sisteminden 
üniversite haline geçiş sürecini Selçuklu ve Osmanlı 
tarihinden örneklerle açıkladı. İhsanoğlu, Tanzimat’tan 
itibaren üniversitenin bir kurum ve kavram olarak 
Türkiye’de üniversitenin kurulduğuna vurgu yaptı. İstan-
bul Darülfünun’unun dünya üniversite tarihinde ayrı bir 
yerinin olduğunu belitti Bu konuda hazırladığı iki cilt-
lik eserini Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne 
hediye ettiğini, ayrıntılı bilgilerin burada bulunduğunu 
söyledi.

Konferans sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Türk Bilim Ta-
rihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’na 
günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. 

Üniversitemizde başlatılan Bozok Konferansları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Türk Bilim Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Ekmeleddin İhsanoğlu “Türkiye’de Üniversitenin Kavram ve Kurum Olarak Doğuşu” konulu konferans vermek üzere Üniversitemize geldi. 

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU ÜNİVERSİTEMİZDE 
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ÜNİVERSİTEMİZDE SU SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

Üniversitemiz uzun süredir hem öğrenci nüfusunun 
ve hem de personel sayısının artmasından dolayı 

Erdoğan Akdağ Kampüsü’ndeki mevcut su isale hatla-
rının yetersizliğinden kaynaklanan sorunların ciddi bo-
yutlara ulaşması sonucu Üniversitemiz yönetimi çözüm 
adına çeşitli projeler hazırlatmış ve finansmanı için kay-
nak arayışına girmişti.
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, İslam Kalkınma Ban-
kası Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Tıktık ve İslam Kal-
kınma Bankası uzmanları ile Suudi Arabistan’ın Cidde 
şehrinde bir dizi temas ve görüşmelerde bulundu.

Cidde’de gerçekleştirilen ve iki aşamadan oluşan temas-
ların ilk ayağı İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardım-
cısı Dr. Ahmet Tıktık ile Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar arasında gerçekleşti. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel 
Sekreteri Prof Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun katkıla-
rıyla Üniversitemizin su isale hatlarının ve alt yapısının 

yenilenmesi adına İslam Kalkınma Bankası’ndan finan-
se edilecek olan krediler hakkında Başkan Yardımcısı 
Tıktık‘tan bilgi alan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
proje ve fizibilite çalışmaları hakkında Tıktık’a detaylı 
bilgiler aktardı. Kalkınma Bakanlığı’nın bütçe yatırım 
programına alınan ve Uluslararası kredi olması nede-
niyle Hazine Müsteşarlığı’nın aracılığı ile İslam Kal-
kınma Bankası’ndan sağlanacak kredi, Üniversitemiz 
bütçesine aktarılarak su isale hatlarının ve alt yapısının 
yenilenmesi amaçlı kullanılacak. Yapılan görüşmelerde 
Üniversitelerin toplumsal hizmet rolünün nasıl olması 
gerektiği yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunu-
lurken Üniversitelerin en önemli ilkeleri arasında yer 
alan bilginin toplumsal amaç için kullanılabilirliği adına 
karşılıklı temasların ilerleyen dönemlerde sıkça devam 
edeceği vurgulandı.
Ayrıca İslam Kalkınma Bankası Ülke Programları De-
partmanı Yöneticisi Cafer Biçer ile de İslam Kalkınma 

Bankası kredi imkânları konulu bir konferans verilmesi 
hususunda bir mutabakata varıldı.

Üye ülkelerdeki kuruluşlara veya verimli projelere ser-
maye iştirakinde bulunmak, kamu-özel sektör projele-
rine kredi sağlamak ve kalkınma faaliyetlerine katkıda 
bulunmak amaçlı faaliyetlerini sürdüren İslam Kalkınma 
Bankası’nın Üniversitemize sağlayacağı kredi imkânları 
hakkında ikili temaslarda bulunulduğunun altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar marka bir Üniversite 
vizyonu için çalıştıklarının altını çizdi.

İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet 
Tıktık görüşmelerin sonunda ziyaretten duyduğu mem-
nuniyetini dile getirirken, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar da İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Dr. 
Ahmet Tıktık’a Üniversitemizin çini işlemeli tabağını 
hediye etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (O.I.C) Genel Sekreterliği’nde 
verilen resmi yemekle başlayan görüşme Erdoğan Ak-
dağ Kampüsü’nde yapımına başlanılan ve bu yıl içeri-
sinde tamamlanması hedeflenen Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygulama 
Merkezi ile bu merkezde oluşturulacak olan Kütüpha-
ne, Müze ve Sosyal Tesis hakkında karşılıklı fikir alış-
verişi ile devam etti. Kendi adına yapılacak olan Tarih 
ve Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne 10 bin 
adet kitap bağışında bulunarak Üniversitemize önemli 
katkılar sağlayacak olan Prof. Dr. İhsanoğlu, konu hak-
kında Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar‘dan detaylı 
bilgiler aldı.

Görüşmenin devamında Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar bu yıl yapımı tamamlanacak olan Prof. Dr. Ekme-
leddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi’nin açılış törenine İslam İşbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreteri İhsanoğlu ve İslam Kalkınma Bankası 
Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Tıktık’ı onur konuğu 
olarak davet etti. Davete katılım sözü alan Rektör Uçar 
Üniversite öğrencilerine ve araştırmacılarına hizmet 
verecek Merkezin, Üniversitemiz başta olmak üzere 
çevre Üniversitelere de araştırma ve materyal bakımın-
dan önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar’a 
Yükseköğret im 
kurumlarını aka-
demik başarıları 
doğrultusunda de-
ğerlendirebilmek 
için bilimsel me-
totlar geliştirmek 
ve yapılan çalış-
maların sonuçla-
rını kamuoyu ile 
paylaşmak ama-
cıyla başta İslam 
İşbirliği Teşkilatı 
üye Ülke Üni-
versiteleri olmak 
üzere dünya gene-
lindeki tüm Üni-
versiteleri kapsayan 
çeşitli akademik performans kriterlerine göre bir sıra-
lama sistematiğinin oluşturulması yönünde çalışmalar 
başlatıldığı bilgisini veren Prof. Dr. İhsanoğlu, Rektö-
rümüz Tamer Uçar’ın bu konudaki görüşlerini ve öne-
rilerini dinledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (O.I.C) Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu görüşmelerin sonunda 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’a plaket takdim 
ederken, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar da İslam 
İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeled-
din İhsanoğlu’na Üniversitemizin çini işlemeli tabağını 
takdim etti.
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Yıllardır Erdoğan Akdağ Kampüsünde içme ve kullanma suyu ile ilgili yaşanan sorunların çözümü adına somut adımlar atılıyor.

REKTÖRÜMÜZDEN PROF.DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU’NA ZİYARET
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar resmi temaslar için gittiği Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı (O.I.C) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu ile bir dizi görüşmelerde bulundu.
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Protokol imza törenine Yozgat Valisi 
Abdulkadir Yazıcı, Belediye Başkanı 

Yusuf Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, 
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz, Eği-
tim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje 
Koordinasyon Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Mustafa 
Erol ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Danyal Kocabeyoğlu katıldı.

İki yıl süreyle uygulaması gerçekleşti-
rilecek protokol çerçevesinde okullarda 
Öğretmen-Üniversite öğretim elemanı 
işbirliği ile bilimsel araştırma çalışmala-
rı, üniversite öğrencilerine staj imkânı, 
kongre, konferans, seminer, konser, sergi, 
yarışma v.b bilimsel, sosyal ve kültürel 
etkinlikler düzenlenmesi ve üniversi-
te bünyesindeki öğrenci toplulukları ile 
okullarda yer alan öğrenci kulüpleri ara-
sında işbirlikleri yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş; Yozgat 
Valiliği, Bozok Üniversitesi, Yozgat Bele-
diye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü işbirliği ile Yozgat’ta eğitimin kalite-
sini artırmak amacıyla Eğitimde İşbirliği 
Protokolü’nün imzalandığını belirterek 
eğitimde başarı seviyesini yükseltmek 

için çalışmaların ivedilikle başlayacağı 
belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; Yük-
seköğretim Kurulu’nun Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile yapmış olduğu bir ön çalışma 
neticesinde bu yıl tüm illerde başlatılan 
İşbirlikleri Anlaşmalarının yapıldığın dik-
kat çekerek hem Yozgat ilinin gelişmesi 
hem de Üniversite ve Milli Eğitim arasın-
daki işbirliklerini pekiştirmek amacıyla 

protokolün imzalandığını vurguladı.

Yozgat’ın gelişmek için pek çok gayret-
leri olmuş olsa da yıllardır Ankara’nın 
gölgesinde kaldığını belirten Rektör Uçar 
Üniversite ile birlikte Yozgat’ın gelişmesi 
için son on yılda çok ciddi yatırımlar ve 
gelişmelerin olduğunun altını çizdi. Bir 
ilin yaşanılabilir bir belde olması için ca-
zip olması gerektiğine dikkat çeken Rek-
tör Uçar “üniversitemizin hem öğrenci, 

hem personel hem de öğretim elemanı 
açısından yaşanabilir ve tercih edilebilir 
bir kampüs ve üniversite olması için biz 
de gayret gösteriyoruz” dedi.

Protokolün ilimize ve ülkemize hayırlı ol-
ması temennisiyle konuşmasına başlayan 
Belediye Başkanı Yusuf Başer de “imza-
lanan bu protokolle Yozgat’ımızın eğitim 
seviyesini orta ve uzun vadede daha ileri 
ki yıllara taşıyacağımızı ümit ediyorum” 
dedi. Eğitime katkı sağlayacak bu tip ça-
lışmalara Belediye olarak her türlü katkı 
ve desteği vereceklerinin altını çizen Be-
lediye Başkanı Başer, “Valiliğin, Belediye 
Başkanlığı’nın, Bozok Üniversitesi’nin ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gayretleri 
ile eğitim anlamında ilimize önemli kaza-
nımlar sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Abdulkadir Yazıcı; Eğitim altyapısı 
ve yapılaşma noktasında genel ortalama-
nın üç buçuk ay önünde oldukları bilgisini 
verdi. Vali Yazıcı alışılmışın ve gelenek-
sel gidişatın üç buçuk ay önünde olmanın 
mutluluk verici olduğuna değinerek “Bu 
bir etken tek başına yeterli mi, değil! Ama 
böyle eğitimin önündeki engeller eğitimin 
kalitesinin artırılması noktasında yapıl-
ması gerekenleri böyle kalemlere böler-
sek bu da bizler için önemli bir etken”.

Yozgat’taki ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitimin niteliğini geliştirmek, öğrencilerin ve öğreticilerin başarılarını yükseltmek ve ileri düzeyde öğrenim 
görme fırsatlarını artırmak amacıyla Yozgat Valiliği, Yozgat Belediye Başkanlığı, Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde 
işbirliği protokolü imzalandı.

EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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SORGUN MYO ÖĞRENCİLERİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜ’NDE EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖRECEK

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Sorgun ilçesinde 
inşaatı devam eden Meslek Yüksekokulu’na 2013-

2014 akademik yılında öğrenci alacaklarını, alınacak 
öğrencilerin okulun inşaatı tamamlanıncaya kadar Erdo-
ğan Akdağ Kampüsü’nde eğitim göreceklerini söyledi. 
Sorgun Meslek Yüksekokulu’nun Bozok Üniversitesi 
ile birlikte kurulan ilk Meslek Yüksekokullarından biri 
olduğuna değinen Rektör Uçar Meslek Yüksekokulumu-
zun inşaat süreci devam ettiği için şimdiye kadar öğrenci 

alınamadığının al-
tını çizdi.

Eğitimin verilece-
ği Üniversitemiz 
Erdoğan Akdağ 
Kampüsü İktisadi 
ve İdari Bilim-
ler Fakültesi’nde 
konuşlandır ı lan 
Sorgun Meslek 
Yüksekokulu’nda 
incelemelerde bu-
lunan Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Sorgun Mes-
lek Yüksekokulu 
Müdür Yardımcı-
sı Doç. Dr. Murat 
Çetin’den bilgi 
aldı. Rektörümüz 
Uçar, Sorgun Mes-
lek Yüksekokulu 
Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Programı’na atamaları yapılan Öğretim 
Görevlileri Bekir Köroğlu, Furkan Çelebi ve Hasan Ön-
der Sarıdoğan ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. 
Yozgat’ın en büyük ilçesinin Sorgun olduğunu vurgula-
yan Rektör Uçar, “bu sebeple ilçemize bir Yüksekokulun 
eğitim-öğretime başlaması için biz de gerekli çalışmaları 
başlatarak, binayla ilgili ihale hazırlıkları yaptık ve bu 
yıl teslim alacağız. Okula daha erken öğrenci alabilmek 

için daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından açılma-
sı onaylanan bölümlerden Muhasebe ve Vergi Uygula-
maları programının öğretim görevlisi ihtiyacını tamam-
ladık. Öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu’na 
dosyamızı gönderdik, olumlu kararı bekliyoruz” şeklin-
de konuştu.

Rektör Uçar, “Sorgun’da Meslek Yüksekokulumuzun 
tüm ihtiyaçları tamamlanıncaya kadar bu şekilde eğitim 
öğretime devam edeceğiz. Bina ve her türlü ihtiyaçlar 
tamamlandıktan sonra öğrencilerimiz Sorgun’a geçe-
cekler. Daha önce başka ilçelerde yaşadığımız bir takım 
sorunlar vardı, onları da dikkate aldık. Öğrencilerimiz, 
bizlere ailelerinin birer emanetidir. Dolayısıyla eksiği 
olan, sıkıntısı olan ilçelere öğrenci göndermemiz müm-
kün değil. Yönetim Kurulu ‘muzca her şeyin tamam ol-
duğuna kanaat getirinceye kadar öğrencilerimizi ilçelere 
göndermeme kararımız var. Ümit ediyoruz ki en kısa 
zamanda bütün eksiklikler tamamlanır ve öğrencilerimiz 
de eğitim öğretimlerine Sorgun”da kendi okullarında 
başlarlar ”diye konuştu. 

Zaman zaman İlçelerdeki Meslek Yüksekokullarımızla 
ilgili olarak Üniversite yönetimi dışında bir takım açıkla-
malar yapıldığına değinen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, “Üniversitemizde yetkililerin bilgisi dışında ve ta-
rafımızdan yapılmayan haberlere de itibar edilmemesini 
kamuoyundan önemle rica ediyoruz. İlçelerdeki Meslek 
Yüksekokullarında yaşanan sıkıntıların muhatabı Bozok 
Üniversitesidir. Biz Meslek Yüksekokullarımızda her 
hangi bir sıkıntı yaşanmamasını istiyoruz. O yüzden bu 
konuda hassas davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sorgun MYO binası tamamlanıncaya kadar öğrenciler eğitimlerini Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde sürdürecek.
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SORGUN MEVLÜDE-AHMET DOĞANAY ANADOLU 
ÖĞRETMEN LİSESİ’NDE CEMAL SÜREYA SÖYLEŞİSİ 
YAPILDI

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Nilüfer İlhan, “Cemal Süreya ve Şiir 
Anlayışı” konulu bir söyleşide Sorgun 
Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileriyle 
buluştu. Söyleşiye Bozok Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen ve Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Ümit Eker de eşlik etti.

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İlhan söyleşide, 
öğrencilerin gerek Cemal Süreya, ger-
ek modern şiir hususunda sorularını 
cevapladı. II.Yeni şiirini oluşturan si-
yasî, sosyal ve kültürel sebepler üzeri-
nde durarak bilgiler aktaran Yrd. Doç. 
Dr. İlhan II.Yeni’nin çıkış macerasını 
özetleyerek II.Yeni’nin öncü şairlerinden 
Cemal Süreya’nın II. Yeni şiiriyle olan 
ortaklığına ve farklılığına dikkat çekerek, 
Cemal Süreya’nın şiirinin belirgin özel-
liklerinden olan; aşkın, kadının, ironinin 
ve lirizmin daima bu şiirleri hem şairin 
yaşadığı dönemde, hem de günümüzde 

kendisini okutturduğuna değinerek, ok-
uru olan şiirler olduğu hususu üzerinde 
durdu. Cemal Süreya’nın şiirinin bugün 
yazılan modern şiir üzerinde güçlü et-
kisine de değinen İlhan, özellikle imge 
kullanımında, lirizmle ironinin bir-
likte yer almasında ve kadın bedenin 
parçalanması bağlamında bu etkinin açık 
bir şekilde görüldüğünü söyledi. 

Söyleşide Süreya’nın şair kimliğinin 
yanı sıra entelektüel kimliğinin de üz-
erinde görüş belirten İlhan, Edward Said 
ve Jean Paul Sartre gibi düşünürlerden 
yola çıkarak şairin muhalif duruşuna ve 
entelektüel bir şair olduğuna vurgu yaptı.
Söyleşi, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İlhan’ın 
Cemal Süreya’nın 8.10 Vapuru adlı şiirini 
okumasıyla sona erdi. 

Söyleşinin ardından Bozok Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen öğrencilere Bo-
zok Üniversitesi hakkında bilgi vererek 
onların meslek seçimi ile ilgili sorularını 
cevapladı.

ÜNİVERSİTEMİZ’DE VERTİGO SEMİNERİNİN 2.’Sİ DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Vertigo Seminerle-
rinin bu yıl ki bölümüne Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Armağan İncesulu ve Başkent Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu, çağın hastalığı 
haline gelen, baş dönmesinin nedenleri, tedavisi ve gü-
nümüzdeki durumu hakkında anlatımlarda bulundu.
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Levent Saydam Vertigo Seminerlerinin bu yıl 
ikincisini düzenlediklerini söyledi. Saydam; “Şuanda ak-
tif olarak çalışmamız yaklaşık 3’üncü yılını kutluyoruz. 
Bu toplantıları bizim anabilim dallarının doğum günleri 
olarak algılıyorum” Tıp Fakültesi’nin Kulak Burun Bo-
ğaz Anabilim Dalı’nın 2012 yılı içinde yurtdışı akademik 
yayın sayısının 6 olduğunu belirtirken bu sayının Ocak 
2013 yılından itibaren 7’e yükseldiği bilgisini vererek ilk 
dört ayda geçen yılın yurtdışı akademik yayın sayısını 
geçmiş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar da konuşmasında, 
Bozok Üniversitesinin sadece hasta hizmetlerinde değil 
akademik çalışmalarda da gurur verici bir şekilde başa-
rısının artarak devam ettiğini belirterek Üniversitemizin 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nin gelişmelerinin de baş döndü-

rücü bir hızla ilerlediğinin altını 
çizerek Tıp Fakültesi’nin kısa bir 
süre önce kurulmasına rağmen 
öğretim üyesi ve diğer sağlık 
alanındaki çalışmalarla önemli 
adımlar attığını kaydetti. Mevcut 
hastane binasının ihtiyaçlara ce-
vap veremediğine dikkat çeken 
Rektör Uçar ” 200 yataklı has-
tane yapımı için çalışmalarımız 
son aşamada hem morfoloji hem 
de hastanemizin devreye girme-
siyle birlikte üniversitemize ya-
kışır hizmetler vermiş olacağız” 
dedi. Daha sonra sırasıyla kür-
süye gelen Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ku-
lak Burun Boğaz Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Armağan İnce-
sulu ve Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kulak Burun Boğaz 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu, 
Çocuklarda Vertigo’ ve ‘Vertigoda İntratimpanikTedavi-
ler’ konusunda önemli bilgiler aktardılar. 

Seminerin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Prof. Dr. Armağan İncesulu ve Prof. Dr. Levent Naci 
Özlüoğlu’na katılımlarından dolayı teşekkür plaketi ver-
di.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı eğitim faaliyetleri kapsamında Prof. Dr. Levent Saydam başkanlığında, Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu 
ve Prof. Dr. Armağan İncesulu’nun katılımıyla düzenlenen “Vertigo Seminerleri” nin ikincisi gerçekleştirildi.
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SAĞLIK HAFTASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTEMİZ 
SAĞLIK YÜKSEKOKULU’NDA KONFERANS VERİLDİ

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Rektör Yardımcısı Hasan Yumak 
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Sevinç Polat, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mu-
rat Korkmaz ile çok sayıda akademisyen 
ve öğrenci katıldı.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Sevinç Polat 1948 yılında kurulan Dünya 
Sağlık Örgütü tarafınca 7-13 Nisan tari-
hlerinin “Dünya Sağlık Haftası” olarak 
kutlanmakta olduğunu tüm katılımcıların 
Sağlık Haftası’nı kutlayarak sağlıklı 
yaşam dileklerinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından yaptırılarak üniversitemize 
hibe edilen ve çok kısa süre önce açılışı 
gerçekleştirilen Üniversitemiz Sağlık 
Yüksekokulu Binası’nın hayırlı uğurlu 
olmasını dileyerek konuşmasına başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, içinde 
bulunulan konferans salonunun ilk 
etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. 
Daha önce Yüksekokulun merkezde 

olduğunu belirten Rektör Uçar Kampüs 
yaşamının öğrenciler açısından daha 
avantajlı ve renkli olacağını vurguladı. 
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu’nun 
hemen yanında kaba inşaatı bitmek üz-
ere olan ve bu yıl açılışı hedeflenen 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
ve yatırım kararı alınarak bu yıl içeris-
inde temeli atılacak Yeni Tıp Fakültesi 
Morfoloji Binası ile Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi’nin hayata geçmesiyle 
birlikte bu bölgenin bir sağlık kampüsü 
olacağının altını çizdi.

Açılış konuşmalarının sona ermesi-
nin ardından Üniversitemiz Sağlık 
Yüksekokulu öğrencileri tarafından 
müzik dinletisi gerçekleştirildi. Keyifli 
dakikaların yaşandığı müzik dinletisine 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Daha son-
ra Öğretim Görevlisi Sibel Şentürk “Yurt 
Dışı Deneyimleri Eşliğinde Tamamlayıcı 
Tedavilerin Sağlığa Yansıması” konulu 
konferans verdi. Konferans sonunda Re-
ktörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar Öğretim 
Görevlisi Sibel Şentürk’e katkılarından 
dolayı plaket takdim etti.
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Gönüllülük ve topluma hizmet ilkesi 
çerçevesinde 09-13 Nisan tarihleri 

arasında gerçekleştirilecek olan etkinli-
ğin başlıca amaçları olan İnterneti geniş 
kitlelere tanıtmak, bilişim güvenliğini 
sağlamak, yeni projeler başlatmak ve 
Türkiye’de interneti yaygınlaştırmak ana 
fikri çerçevesinde düzenlenen ve bu yıl 
onuncusu gerçekleştirilen  Yozgat Bili-
şim Etkinlikleri açılış oturumuna; Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yumak, Sor-
gun Kaymakamı Levent Kılıç, Yozgat İl 
Defterdarı Mustafa Işık, İl Milli Eğitim 
Müdürü Saim Kuş, KOSGEB İl Müdürü 

Yüksel Özdemir, Yozgat Ticaret İl Müdü-
rü İbrahim Aktaş’ın  yanı sıra çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yoz-
gat Bilişim Etkinlikleri Koordinatörü 
Doç. Dr. Mustafa Böyükata gerçekleşti-
rilen bu etkinliğin çok teknik olması ve 
meraklılarının bir araya getirilmesi ba-
kımından zor olduğuna dikkat çekerek 
“Bu zorluklara rağmen on yıldır Yozgat 
Bilişim Etkinliklerini başarı ile üniversi-
temizde gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz“ dedi. İnternetin sosyal yaşan-
tımızın ayrılmaz bir parçası olduğuna de-

ğinen Böyükata, internetin sadece teknik 
bir alan olmadığı sosyal kültürel ve ticari 
boyutuyla da hepimizin hayatında önemli 
bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bilişim ve elektrik enformasyon tekno-
lojileri kavramının içeriği ile ilgili bilgi-
lendirme yaparak konuşmasına başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar elektrik 
elektronik ve bilişim teknolojilerinin top-
lumda her kesimin ilgi duyduğuna vurgu 
yaparak son yıllarda bilişim teknolojileri-
nin gelişim hızına dikkat çekti. 20-25 yıl 
öncesinde evimize telefon bağlatmak için 
aylarca sıraya girip beklenmesi gerekti-
ğini hatırlatan Rektör Uçar teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaş-
tıran kazanımlara vurgu yaptı. Teknolo-
jinin tarihinin insanlık tarihi kadar eski 
olduğunu belirten Rektör Uçar konuş-
masına şöyle devam etti. “Avcı-toplayıcı 
toplumlardan bugüne kadar geldiğimizde 
insanın hayatını idame ettirebilmesi için 
muhakkak teknik-teknolojik ürünlere 
ihtiyacı olmuştur. Bilim tarihinde İslam 
Bilginlerinin çok önemli bir yeri var ama 
daha sonra Batı’da özellikle 1700’lü yıl-
larda Marriotlar, Galileolar, Newtonlar, 
Archimetler bilimin temelini oluşturmuş; 
fakat bunun teknolojiye, ürüne dönüşme-
si yıllar almış. Ortalama olarak bir bilgi-
nin teknolojiye ve ürüne dönüşmesi 100 
yıldan fazla zaman almaktaydı. 1700’lü 

yıllardaki bir motor teknolojisinin piya-
sada kullanılabilir bir ürüne dönüşmesi, 
Sanayi Devrimi şeklinde olması 100 yılı-
nı almış insanlığın. Tabi bu süre giderek 
kısaldı, özellikle 1970’li yıllardan sonra 
önce elektrik, sonra elektronik teknolo-
jileri hızla gelişerek bilginin ürüne dö-
nüşme süresi son derece kısaldı. Şimdi 
artık bilişim teknolojilerinin tetikleyici 
etkisiyle aylar gibi çok kısa sürede insan-
lığa yayılabiliyor, ürüne dönüşebiliyor. 
Bu boşluğu çok iyi görenler de Dünya’da 
söz sahibi oluyorlar. Bill Gates’ler, Stee-
ve Jobs’lar bunların en güzel örnekleri” 
dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİ-
TAK Uzay, Proje Geliştirme Biriminden 
Dr. Erdal Yılmaz tarafından “İnsansız 
Hava Sistemleri Dünyadaki Uygulama-
lar ve Türkiye”, TÜRKSAT Uzman Yar-
dımcısı Ali Atılım Keleş tarafından ise 
TÜRKSAT A.Ş.’nin Bilişim Sektöründe-
ki Faaliyetleri” konulu sunum gerçekleş-
tirildi.

Programın sonunda Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Sorgun Kaymakamı Levent 
Kılıç, Yozgat İl Defterdarı Mustafa Işık, 
İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş tara-
fından program katılımcılarına ve emeği 
geçenlere plaket ve çeşitli hediyeler tak-
dim edildi.

Bozok Üniversitesi tarafından geleneksel hale gelen Yozgat Bilişim Etkinlikleri Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış 
töreniyle başladı.

ÜNİVERSİTEMİZDE YOZGAT BİLİŞİM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
HASTANESİ’NDE FARK ÜCRETİ YOK
Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 27 
farklı branşta 28 poliklinikte, 16 Profesör, 1 Doçent, 49 
Yrd. Doç., Uzman ve Araştırma görevlilerinden oluşan 
91 akademik personelle Yozgat ve çevre illerimize hizmet 
vermeye devam etmektedir.. Hastanemiz modern tıbbın 
bütün imkânlarını kullanarak; çevre illere hasta sevkine 
gerek kalmadan Sağlık Bakanlığı’nca en üst seviye olan 
3. Basamak Yoğun bakım hizmeti, Koroner Anjiografi ve 
Laboratuvarlarını hizmete açmıştır.Bozok Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde her geçen gün po-
liklinik sayısı artmakta ve vatandaşlarımıza en kaliteli 
hizmeti vermeye çalışmaktadır.Hastanemizde yapılan tahlil 
ve tetkikler için ve ayrıca Öğretim üyesi muayenelerinden 
hiç bir fark ücreti alınmamaktadır. Halkımız herhangi bir 
ücret ödemeden rahatlıkla tedavilerini yaptırabilirler.
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ÜNİVERSİTEMİZDE ‘BİR SEN EKSİKTİN’ ADLI 
TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ

Dünya Tiyatrolar 
Günü kapsamında 
Bozok Üniversitesi 
Tiyatro Topluluğu 
tarafınca ‘Bir Sen 
Eksiktin’ adlı tiya-
tro oyunu, tiyatro 
severlerle buluştu. 
Bozok Üniversitesi 
Tiyatro Topluluğu 
Genel Sanat Yönet-
meni Soner Tumgan, 
böyle muhteşem bir 
Kongre ve Kültür 

Merkezinin yapımında ciddi bir emeği olan Erdoğan Akdağ’a ve içinde 
bulunduğumuz bu salonun bu hale gelmesinde herşeyi ile bizzat ilgile-
nen, büyük emek sarf eden Rektörümüz Tamer Uçar’a teşekkürlerini 
iletirken, “biz üniversite topluluklarına düşen görev bu salona layık 
etkinlik ve faaliyetler ortaya koymaktır. Diğer üniversitelerin tiyatro 
topluluklarını “Bozok Üniversitesi Tiyatro Festivalleri” adı altındaki 
bir organizasyon çerçevesinde ağırlamak isteriz” ifadelerinde bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar oyunun sonunda sahneye çıkarak 
oyuncuları tebrik etti. Defalarca izlesek de bıkmayacağımız güzel bir 
oyun sergilendiğini belirterek “gençlerimize fırsat tanındığında ne 
kadar güzel işler başarabiliyorlar onu görmüş olduk. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Öğrenci kulüpleri-
nin aktif olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz 
Uçar, öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri bakımından bu tür 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin destekçisi olduklarının da altını 
çizdi.


