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G Ö Ğ Ü S  H A S T A L I K L A R I  B R O N K O S K O P İ 
Ü N İ T E S İ  H İ Z M E T E  G İ R D İ  
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
modern tıbbın imkânları ile donatılarak gelişimini 

sürdürüyor. 
H a s t a n e 
bünyesinde 
G ö ğ ü s 
Hastalıkları 
Bronkoskopi 
Ü n i t e s i 
hizmete girdi

BÖBREK TAŞLARI HAKKINDA 
BİLMEMİZ GEREKEN HERŞEY

KARLI YOLDA ELLERİNİZ 
CEBİNİZDE YÜRÜMEYİN 

Ortopedi ve Trav-
matoloji Anabilim 
dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Fatih 
Karaaslan ,vatan-
daşları kış mevsi-
minde kar ve buz-
lu alanlarda daha 
dikkatli yürümeleri 
konusunda uyardı.

Tarımsal Yükseköğretimin 167. 
Yıldönümü Üniversitemiz Ta-

rım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
tarafından düzenlenen törenle kut-
landı.
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DAHA ONAY 

TARIMSAL 
YÜKSEKÖĞRETİMİN 
167. YILDÖNÜMÜ 
TÖRENLE KUTLANDI

HABER
BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ŞUBAT  2013  Bozok Üniversitesi Aylık Yayın Organı   Yıl 1   Sayı 3 

gazetesi

VALİ YAZICI; KONGRE VE KÜLTÜR 
MERKEZİNİ GEZDİ
Yozgat Valisi Abdulka-

dir Yazıcı Üniversite-
miz Erdoğan Akdağ Kam-
püsünde bulunan 2008 
yılında yapımına başlanı-
lan ve iç tefrişatının üni-
versitemiz  öz kaynakların-
dan sağlanan finansmanla  
yapılan Orta Anadolu’daki 
Üniversiteler arasındaki en 
büyük Kongre ve Kültür 
Merkezinde incelemeler-
de bulundu. Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar ve 
Genel Sekreter Vekili Le-
vent Şimşek’te inceleme-
lere eşlik etti.

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNDEN 
ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET

Hayırsever İşadamı Erdoğan Akdağ tarafından 2008 yılında yapımına 
başlanılan ve iç tefrişatı Üniversitemiz  öz kaynaklarından sağlanan 
finansmanla  yapılan Orta Anadolu’daki üniversiteler arasındaki en büyük 
Kongre ve Kültür Merkezi dev  açılışa hazırlanıyor.  

3’de

6’da

B.Ü. ORTA ANADOLU’NUN 
SANAT VE KÜLTÜR ÜSSÜ OLACAK

SAĞLIKLI 
YAŞAM İÇİN SPOR 

2’de

3’de

Böbrek taşları 
oldukça sık görülen 
ve ortalama 
erkeklerin yüzde 
10-15’i kadınların 
yüzde 5’inde  
karşılaşılan bir 
hastalıktır.
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Tarımsal Yükseköğretimin 167. Yıldönümü Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans 
salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Tarım ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Güçlü, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Ülkemiz tarımsal açıdan büyük bir 
potansiyele sahip

Programda açılış konuşmasını ya-
pan Tarım ve Doğa Bilimleri Fa-

kültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Güçlü; 
ülkemizin coğrafi konumu ve iklim 
özellikleri göz önüne alındığında, ta-

rımsal açıdan büyük bir potansiyele 
sahip olunduğunu, bu potansiyelin iyi 
değerlendirilmesi için tarımda eğitim-
öğretim, araştırma ve yayım faaliyetle-
rine karşı duyarlı davranılması gerekti-
ğine vurgu yaptı. 

Tarımın iktisadi ve işletmecilik 
yönü olduğu unutulmamalı

Programda konuşan Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, tarımsal ve kırsal kal-
kınmanın entegre ve çok yönlü ele alın-
ması gereken bir konu olduğunu vurgu 
yaparak tarımın iktisadi ve işletmecilik 
yönünün olduğunun unutulmaması ge-
rektiğne vurgu yaptı. Yozgat tarımına 
ve kırsal kalkınmasına, evrensel bilime 
hizmet etmek amacıyla Üniversitemi-
zin tüm bölümleri ile ortak hareket et-
tiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Uçar, 
“Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde 
Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri bö-
lümlerinde öğrenci alınmıştır. Bu yıl 
Bitki Koruma Bölümü’ne de öğrenci 
alınarak eğitim öğretime devam edile-
cek.” dedi. Hayvansal Üretim Yükse-
kokulu kapsamında açılması planlanan 
bölümler hakkında da bilgiler veren 
Rektörümüz, Tarım ve Doğa Bilimleri 
Fakülte binası ile ilgili sorunların da en 
kısa zamanda çözülerek binanın aktif 

olarak hizmet edecek duruma getirile-
ceğini belirtti. Prof. Dr. Uçar; “Gedik-
hasanlı Beldesi’nde, Kadışehri’nde ve 
Yerköy ilçelerimizde de eğitim öğretim 
ve tarımsal üretim anlamında yapılan-
ma çalışmalarımız devam etmektedir. 
Ben emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum.” dedi.

Programda, Tarım ve Doğa Bilimle-
ri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Fatih Seyis tarafından “Kolzada Bi-
yoteknoloji Destekli Kalite Islahı” 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tanzer Eryıl-
maz tarafından,“Mühendislik Eğitimi 
ve Biyosistem Mühendisliği” ve İkti-
sadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekan 
yardımcısı Doç. Dr. Murat Çetin tara-
fından da “Ülkemizde İşsizlik ve Tarım 
Sektöründeki Gelişmeler” konulu su-
numlar yapıldı. Etkinlik, soru cevap ve 
kokteyl ile sona erdi. 

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİMİN 167. YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

HABER
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Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı 
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 

Kampüsünde bulunan, 2008 yılın-
da yapımına başlanılan ve iç tefrişa-
tı üniversitemiz  öz kaynaklarından 
sağlanan finansmanla  yapılan Orta 
Anadolu’daki üniversiteler arasındaki 
en büyük Kongre ve Kültür Merke-
zinde incelemelerde bulundu. Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve Genel 
Sekreter Vekili Levent Şimşek de in-
celemelere eşlik etti.

Vali Abdulkadir Yazıcı önümüzdeki 
ay içerisinde hizmete açılması planla-
nan Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde devam eden çalışmaları 
yerinde görerek  son durum hakkında 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’dan 
bilgiler aldı. İnceleme sonrasında bir 
açıklama yapan Vali Yazıcı, Bozok 
Üniversitesinin  sürekli gelişen, kendi-
sini yenileyen, yeniliğe ayak uyduran 
ve 10 bin  öğrencisi ile bilime hizmet 
eden bir yükseköğretim kurumu oldu-
ğunu belirterek, “Orta Anadolu’nun en 
büyük Kongre ve Kültür Merkezi’nin 
Bozok Üniversitesi bünyesinde yer 
alıyor olması heyecan verici.” dedi. 
Vali Yazıcı açıklamasının devamında;  
İlimizde uluslararası düzeyde  çalış-
taylar, sempozyumlar   düzenlenebile-
ceği  bir yere ihtiyaç vardı o ihtiyaç 
da Üniversite kampüsüne inşa edilen    
Kongre ve Kültür Merkezi ile çözüle-
cek. Kongre ve Kültür Merkezi kısa 
bir süre sonra hizmete açılacak. İli-
mizde böyle bir merkezin bulunması 
mutluluk verici. Yozgat’ımız ve Üni-
versitemize hayırlı ve uğurlu olsun.” 
dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar da 
yaptığı açıklamasında şunları söyledi; 
“Kongre Kültür Merkezi  bünyesinde;  

850 kişi ka-
pasiteli  çok 
amaçlı kul-
lanıma sahip  
büyük salo-
nun dışında 
200 kişilik 
orta büyük-
lükte bir salo-
nu ve  8 adet  
80 ila  100 
kişi oturma 
kapasiteli  orta büyüklükteki salon-
larımız  mevcut. Bu olanaklara sahip 
olan Kongre ve Kültür Merkezimizde  
uluslararası organizasyonlara  ev sa-
hipliği yapacağız.” dedi. 

Prof. Dr. Tamer Uçar;  “Üniversitemiz 
için çok büyük kazanım olan Kong-
re ve Kültür Merkezini 20 gün içeri-
sinde hizmete açmış olacağız. Hem 
öğrencilerimiz hem de  akademik 
çalışmalarımız için kullanabileceği 
gibi Yozgat halkının da çok rahatlık-
la  istifade edebileceği bir tesis ortaya 
çıkmış oluyor. Binanın kaba kısım-
larını yapan hayırsever iş adamımız 
Erdoğan Akdağ Bey’e  çok teşekkür 

ediyorum. İç Anadolu da ve Türkiye 
Üniversiteleri içerisinde  sayılı büyük-
lükte ki  Kongre Kültür Merkezimiz  
hem Yozgat’ımıza, hem Üniversite-
mize  hem de halkımıza hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi. 

VALİ YAZICI; KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNİ GEZDİ
Vali Abdulkadir Yazıcı önümüzdeki ay içerisinde hizmete açılması planlanan Erdoğan Akdağ Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde görerek  son durum hakkında Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar’dan bilgiler aldı. 

Hayırsever İşadamı Erdoğan 
Akdağ tarafından 2008 yı-

lında yapımına başlanılan ve iç 
tefrişatı üniversitemiz  öz kay-
naklarından sağlanan finansman-
la  yapılan Orta Anadolu’daki 
üniversiteler arasındaki en büyük 
Kongre ve Kültür Merkezi dev  
açılışa hazırlanıyor.  

Toplam 3 bin 460 metrekare alan 
üzerine kurulu üç katlı Kongre ve 
Kültür  Merkezi;  8 bin 57 metre-
kare kapalı alana sahiptir. Bozok 
Üniversitesi kaynakları ile ya-
pılan Kongre ve Kültür Merkezi 
Konferans Salonu 785 metrekare 
seyirci oturma alanı ve 218 met-
rekare sahne genişliği, 774 kişilik 
oturma kapasitesi, 6 adet loca ve 
8 adet salon ile  birlikte  toplamda 
828 kişilik kapasiteye  sahip olup 
Orta Anadolu’daki üniversiteler 
arasındaki en büyük Kongre ve 
Kültür Merkezi olma  özelliği ta-
şıyor. 

Modern, Teknolojik ve Kon-
forlu

Önümüzdeki ay içerisinde açı-
lışı gerçekleştirilecek olan Er-
doğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 174 kişilik toplan-
tı salonu, sergi ve açık faaliyet 
alanları mevcut olup 30 ve 48 kişi 
kapasiteli 8 adet salon  ve fuaye 
alanını bünyesinde barındırıyor.
Kongre ve Kültür Merkezi mo-
dern salon ve tasarımı, simultane 
sistemleri, projeye özgü tavan ve 
sahne görünüm sistemi dizayn 
edilmiş olup aynı anda gösteri, 
sergi ve uluslararası boyutta top-
lantı yapma imkanı sunmaktadır. 
Son model teknik alt yapı ve ses 
sistemleri ile donatılan konferans 
salonu seyirci kapasitesine göre 
özel sistemle sahne daraltma ve 
genişletme özelliği taşımaktadır.

Yozgat’ın ve Bölgenin En Bü-
yük Konferans Salonu

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Uçar; “Üniversitemiz 
hayırsever işadamlarının desteği 
ile büyüyüp geliştiğini belirte-
rek, Orta Anadolu’daki Üniversi-
teler arasında yer alan en büyük 
Kongre ve Kültür Merkezini Üni-
versitemize kazandıracak olma-
nın heyecanını yaşıyoruz.” dedi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
yaptığı açıklamada Yozgat’ın ve 
bölgenin en büyük konferans  sa-
lonunun  iç dekorasyon, tefriş ve 
düzenlemesinin  Üniversitemiz 
bütçesi ile yaptırıldığının altını 
çizerek merkezin Yozgat ilinde 
mekansal anlamda sosyal ve kül-
türel eksikliği tamamlaması adına 
oldukça önemli olduğunu belirtti. 
Kongre ve Kültür Merkezi’nin 
sosyal ve kültürel etkinliklerin 
ilk adresi olacağına vurgu ya-
pan  Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar; “Ulusal ve uluslararası bir 
çok organizasyona ev sahipliği 
yapması noktasında da önemli bir 
mekan olacaktır.” dedi.

B.Ü. ORTA ANADOLU’NUN SANAT VE KÜLTÜR ÜSSÜ OLACAK

Üniversitemiz  öz kaynaklarından sağlanan finansmanla  yapılan Orta Anadolu’daki Üniversiteler arasındaki en büyük 
Kongre ve Kültür Merkezi dev  açılışa hazırlanıyor.  
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Hastanemiz Bronskoskopi 
ünitesi Türkiye’de başka 

hastanede bulunmayan son de-
rece modern tekniklerle dona-
tılmış bir birimdir.

Açılış sonrası konuşan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; 
“Hastanemiz gelişimini, hızla 
sürdürüyor. Bugün Bronkos-
kopi Ünitesini açarak hasta ka-

bulüne başladık. Bronskosko-
pi ünitemiz Türkiye’de başka 
hastanelerde bulunmayan son 
derece modern tekniklerle do-
natılmış bir birim oldu. Yozgat 
halkına bu hizmetleri vermek-
ten onur duyuyoruz. İnşallah 
hastalarımız da bu ünitemizde 
şifa bulurlar.” dedi. 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Namık Delibaş da yaptığı ko-

nuşmasında şunları söyledi; 
“Araştırma ve Uygulama 
Hastanemizde eksikliği his-
sedilen üniteleri bir bir hiz-
mete açıyoruz. Amacımız 
Yozgatlı hemşerilerimize bu-
rada kendi Üniversitelerinde, 
kendi evlerinde, başka yere 
gitmeden tedavi olma konfo-
runu yaşatmaktır. Bunun için 
var gücümüzle çalışıyoruz.” 

Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yavuz 
Selim İntepe ise Bronskos-
kopi yönteminin göğüs has-

talıklarının teşhis ve tedavisin-
de olmazsa olmaz bir tanı ve 
tedavi yönetimi olduğunu be-
lirtti. Kurulan ünite ile göğüs 
hastalıkları ile ilgili enfeksi-
yon, akciğer kanseri ve akciğer 
hastalıklarının teşhis ve tedavi-
sinde görüntülü Bronkoskopi 
işlemini gerçekleştirebilecek-
lerini belirtti. 

GÖĞÜS HASTALIKLARI BRONKOSKOPİ 
ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ 

HABER
BOZOK ÜNİVERSİTESİ gazetesi HABER

BOZOK ÜNİVERSİTESİ gazetesi

Ünitenin açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ın yanı sıra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Namık Delibaş, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Mesut Gürdal, Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tugay Atalay eşlik etti. 

Yozgat’ta kalp rahatsızlığı bulunan vatandaşlar diğer 
illere gitmeden tedavi olabilecekler. Bozok Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde 
koroner anjiografi işlemi yapıldı. Tıp Fakültesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve ekibi tarafından 6 
hastaya Koroner Anjiografi uygulanırken, iki hastaya 
açık kalp ameliyatı kararı alındı.

YOZGAT İÇİN  ÖNEMLİ

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza 
Erbay, Yozgat’ta sağlık alanında yaşanan bu gelişmelerin 
birer devrim niteliğinde olduğunu belirterek, “Yozgat’ta 
güzel günler yaşanacak. Sağlık alanında sıkıntı çeken 
vatandaşlarımız artık diğer illere gitmeden tedavi ola-
bilecekler. Yozgat’ta ilk kez koroner anjiografi yapıldı. 
Yozgat için çok önemli bir gelişme. Koroner anjiografi 
işlemi için il dışına çıkan yüzlerce hastanın, şehrimizde 
tedavi olması manasına geliyor” dedi.

İL DIŞINA GİDİLMEYECEK

Prof. Dr. Erbay, Yozgat’ta kalp hastalıklarının yoğun 
görüldüğüne vurgu yaparak, koroner anjiografi ve açık 
kalp ameliyatları için hastaların artık il dışına gitmele-
rine gerek kalmadığını bildirdi. Prof. Dr. Erbay şunları 
kaydetti: “Koroner Anjiyografi kalbin koroner damar-
larının görüntülenmesi demektir. Damar içine damarla-
rın görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast madde 
olarak tanımlanan ilaç verilerek, özel röntgen cihazları 
yardımıyla filmler elde edilir. Damarsal yapı görüntü-
lenir. Anjiografi koroner arter hastalığı bulunup bulun-
madığını gösteren en doğru yöntemdir. Damar sertliği 
nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar 
daraldığını veya tıkandığını tespit edebilir.” dedi.

YOZGAT’IN KALBİ 
SAĞLAM ATACAK

Vatandaşların, özellikle soğuk havalarda, karlı 
ve buzlu ortamlarda, zemin şartlarına uygun 

olarak hareket etmesi gerektiğini  belirten Yrd. 
Doç. Dr. Fatih Karaaslan, vatandaşları evden dışarı 
çıkmadan önce mevsime uygun  kaymayan türde  
ayakkabı tercih edilmesi konusunda uyardı.

Kar ve buzlu yollar da yürüyen va-
tandaşların yürürken ellerini cebi-
ne koymamalarını küçük adımlarla 
yürümelerini öneren Yrd. Doç. Dr. 
Fatih Karaaslan vatandaşların buzda 
yürümektense yumuşak karlı zemin-
de yürümeleri konusunda dikkatli 
olmalarını belirtti. Yozgat  Bozok Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabi-
lim dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih 
Karaaslan düşmeden mütevellit  el bileği, 
dirsek kırıkları, ayak bileği burkulmaları 
yumuşak doku travmaları ayak bileği kırık 

ve çıkıklıkları vakalarından artış gözlendiğini be-
lirtti. Yaşlı ve hamile vatandaşların mecbur kalma-
dıkça dışarı çıkmamaları  ifade eden Karaasla; Dı-
şarı çıkarken de hazırlıklı çıkmak ve aynı zamanda 
yürürken dikkatli adım atmak gerektiğine vurgu 
yaptı.

KIRIK ÇIKIKÇILARA KESİNLİKLE GİTMEYİN 

Kırık, çıkık türü yaralanmalar olduğu zaman has-
taların mutlaka herhangi bir ortopedist veya acil 
sağlık kuruluşuna  başvurmaları gerektiğinin altını 
çizen Yrd. Doç. Dr. Karaaslan sağlık hizmetlerinin 
çok yaygınlaştığı bu yüzyılda  bu tip yaklaşımlar 
insanlarımızın aklına bile getirmemesi  gerektiği  
belirterek, “hastaya uygulanacak bu tür herhangi 
bir uygulama sonucu kalıcı ve ciddi sakatlıklara 
neden olabilir. Vatandaşların kesinlikle halk arasın-
daki tabir ile sınıkçılara itibar eetmesinler.” dedi.

Yozgat  Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan,vatandaşları kış mevsiminde kar ve buzlu 
alanlarda daha dikkatli yürümeleri konusunda uyardı. 

BÖBREK TAŞLARI HAKKINDA 
BİLMEMİZ GEREKEN HERŞEY

BÖBREK AĞRILARININ TEMELİNDE GENELLİKLE ORGANDA 
OLUŞAN TAŞLAR VAR. HASTALARA BÜYÜK SIKINTI YAŞATABİLEN 

BÖBREK TAŞLARI VE TEDAVİLERİ KONUSUNDA BOZOK 
ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÜROLOJİ 
BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MESUT GÜRDAL’A MERAK 

ETTİKLERİNİZİ SORDUK

Böbrek Taşı Nedir Nasıl Oluşur?

Böbrek taşı genellikle; idrarın, idrar yollarına 
geçmeden önce toplandığı böbreğin orta 

kısmında meydana gelir. İdrardaki kalsiyum ve 
ürik asit gibi belli maddelerin kristalleşmesi ve 
bu kristallerin zamanla kümeleşmesi sonucu 
oluşur. Küçük taşlar herhangi bir soruna sebep 
olmadan vücudu kendiliğinden terk eder. Büyük 
taşlar mesaneye doğru ilerlerken idrar yolların-
da hasara neden olur. Şiddetli ağrı meydana ge-
lir ve idrar akımı tıkanır. Böbrek taşları daha çok, 
genç ve orta yaşlı kişilerde görülür. Erkeklerde 
kadınlara kıyasla daha sıktır. Sıcak bölgelerde 
yaşayan kişilerde de böbrek taşı gelişme riski 
daha yüksektir. Çünkü sıcak sebebiyle vücutta 
su kaybı fazladır ve dolayısıyla idrarda yoğun 
şekilde mineral birikir. Eğer bir kez böbrek taşı 
düşürmüşseniz, tekrar etme olasılığı yüksektir. 
Bu nedenle, böbrek taşınızın sebebini belirle-
yerek tekrar oluşmasını engellemeye çalışmak 
akıllıca olacaktır.
Böbrek Taşının Oluşum Sebeplerı ̇Nelerdir ?
Böbrek taşlarının neden bazı insanlarda sık sık 
görülürken diğerlerinde hiç oluşmadığı bilinme-
mektedir. Vakaların % 90’ında neden belirsizdir. 
Nedenler arasında aşağıdaki faktörler sayılabi-
lir.
•Kalıtımsal faktörler: Aynı aile içerisinde birden 
fazla kişide görülebilir.
•Gut hastalığı, iltihabi barsak hastalığı veya kro-
nik idrar yolları enfeksiyonu olan kişilerde daha 
sık görülür.
•Çok az sıvı almak ve uzun süreli yatak istira-
hati
•İçeriğinde kalsiyum bulunan mide asidini gi-
derici ilaçların uzun süreli kullanımı
•Beslenme bozukluğu: Özellikle B6 vitamininin 
ve magnezyumun az alınması
•Kandaki kalsiyum miktarını arttıran hastalık-
lar: Paratiroid bezinin aşırı çalışması, süt-alkali 
sendromu, sarkoidoz, paget hastalığı, kemik tü-
mörleri
•Doğumsal bozukluklar
•Kalıtsal olarak böbrek taşı yapma ihtimali yük-

sek olan kişilerde; çikolata, üzüm, ıspanak ve 
çilek gibi kalsiyumdan zengin gıdaların aşırı 
tüketilmesi
Böbrek Taşının Tedavıṡı ̇Nasıldır ?
Böbrek taşlarının %90’ı, 3-6 hafta arasında 
kendiliğinden düşer. Dolayısıyla doktorunuz 
başlangıçta, içebildiğiniz kadar su içmenizi ve 
ağrı kesici almanızı önerebilir.
•Ağrıyı hafifletmek için antispazmodik ilaçlar
•Enfeksiyon gelişmişse, idrar kültürü yapılarak 
uygun antibiyotik verilir.
•Taş düşürülemeyecek kadar büyükse, taş kır-
ma yöntemi (ESWL) uygulanır.
•Tam tıkanıklık ve böbrek yetmezliği bulguları 
gelişirse cerrahi girişim uygulanmalıdır.
Düşen veya çıkarılan taşın cinsi belirlenir. Nük-
sü engellemek için uygun ilaçlar verilir ve gere-
kiyorsa beslenme şeklinde değişiklikler yapılır.

Böbrek Taşından Korunmak İçin Ne Yapılmalıdır 
•Günde en az 3 litre su için. Yaz aylarında ise 3 
litreden fazla su içmeye gayret edin.
•Bol miktarda kalsiyum içeren yiyeceklerden 
uzak durmaya çalışın. Süt ve sütlü besinleri; 
çay ve kakao gibi içecekleri; çikolata, ıspanak 
ve maydanoz gibi yiyecekleri; kuru yemişleri ve 
aşırı C vitaminini kısıtlayın.
•Her gün B6 vitamini (10mg) ve magnezyum 
(300mg) takviyesi alın.
•D vitamini takviyesi almaktan kaçının.
•Düşük proteinli diyet uygulayarak vücudunuz-
daki ürik asit miktarını sınırlayın.
•İçeriğinde kalsiyum bulunan mide asidini gi-
derici ilaçlar almayın.
•Günde 3 gramdan fazla olma-
mak kaydıyla tuz alımını kısıt-
layın.

BÖBREK TAŞLARININ % 90’I 3-6 HAFTA 
ARASINDA KENDİLİĞİNDEN DÜŞER. 
DOLAYISIYLA DOKTORUNUZ BAŞLANGIÇTA 
İÇEBİLDİĞİNİZ KADAR SU İÇMENİZİ VE AĞRI 
KESİCİ ALMANIZI ÖNEREBİLİR.

Prof. Dr. Mesut GÜRDAL

!
BÖBREK TAŞININ BELİRTİLERİ 
NELERDİR ?  

• Sırt ve bel bölgesinde başlayarak 
kasığa doğru yayılan "kuşak" tarzında 
şiddetli ağrı
• Bulantı ve kusma
• Aşırı terleme
• İdrarda kan görmek, idrarda pembe-
kırmızı renk değişikliği
• Acilen idrara çıkma isteği
• Bazen olaya idrar yolları enfeksiyonu 
da eşlik eder. Bu durumda aşağıdaki 
belirtiler de tabloya eklenebilir.
• Yüksek ateş, ürperme, titreme
• Sık sık gelen acilen idrara çıkma 
isteği
• Ağrılı idrar yapma
• Bulanık renkli veya kötü kokulu 
idrar

“KARLI YOLDA ELLERİNİZ CEBİNİZDE 
  YÜRÜMEYİN” 
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Üniversitemiz Uluslararası Ofis Başkanlığı tarafından Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda eğitim 
gören öğrencilere proje hazırlama konulu eğitim semineri düzenlendi. 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi 

Dr. Mustafa Kocakaya tarafından, mantarlarla 
alglerin ortak yaşamasıyla ortaya çıkan yaşam 
birlikteliği olan liken cinslerinden birisi olan 
Cladonia cinsi ile ilgili  “Türkiye Cladonia 
Türlerinin Morfo-Anatomik Karekterleri, Multi 
Lokus Moleküler Sekans Analizleri ve Sekonder 
Bileşikleri ile Modern Revizyonu” adlı bilimsel 
çalışması TÜBİTAK tarafından onay aldı.

TUBİTAK tarafından onay gören proje 
kapsamında Türkiye’den Cladonia cinsine 
bağlı daha önce kayıt edilmemiş çok sayıda 
yeni tür ve ülkemiz için yeni kayıt durumunda 
olan türlerinbilim dünyasına kazandırılması 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile dünyanın 
farklı bölgelerinde bulunan türler ile ülkemizde 
tespit edilen türlerin  akrabalık dereceleri 
belirlenerek Cladonia cinsi üzerinde yaşayan 
mantarlar da tespit edilecektir. Ülkemiz 

biyoçeşitliliğine önemli katkılar sağlayacak 
olan çalışma Türkiye’de modern bir revizyonun 
yapılmasına olanak tanıyacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozok 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Araştırma Görevlisi ve Proje Yöneticisi 
Mustafa Kocakaya TÜBİTAK tarafından kabul 
görülen çalışmayla, günümüze kadar 61 türle 
temsil edildiği bilinen Cladonia türlerinin 
Türkiye’deki revizyonun yapılacağının altını 
çizerek,  Cladonia cinsinin Dünya’daki uzmanı 
olan Dr. Teuvo AHTI ‘nin  projeye danışmanlık 
yapacağını belirtti. Cladonia cinsine ait 
likenleşmiş mantarların dağılımını belirlemek 
ve türlerin listesini ortaya koymak amacıyla 
bu projenin TÜBİTAK tarafından destek 
gördüğüne değinen Mustafa Kocakaya bu 
çalışma sonucunda bilim dünyasına yeni türler 
kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Böyle bir projenin Bozok Üniversitesi 
bünyesinde gerçekleştirilmesinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Proje 
yöneticisi Mustafa Kocakaya, Erciyes 
Üniversitesinden 1, Anadolu Üniversitesinden 
2 araştırmacının projede yardımcı araştırmacı 
olarak görev aldığını sözlerine ilave etti.

TÜBİTAK’TAN BİR PROJEYE  DAHA ONAY 
“Türkiye Cladonia Türlerinin Morfo-Anatomik Karekterleri, Multi Lokus Moleküler Sekans Analizleri ve Sekonder Bileşikleri ile Modern Revizyonu” adlı bilimsel 
çalışması TÜBİTAK tarafından onay aldı.

SİNCAN YOZGATLILAR DERNEĞİ BAŞKAN VE 
ÜYELERİ REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

HABER
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ÖĞRENCİLERE PROJE SEMİNERİ 

Uluslararası Ofis Başkanı ve 
Erasmus Kurum Koordina-

törü Doç. Dr. Mustafa Böyükata 
tarafından verilen eğitimde pro-
je fikri nasıl oluşur, nasıl geliş-
tirilir, proje oluşturmanın önemi 
hakkında bilgiler verildi.

Yerköy Adalet Meslek Yükse-
kokulu Konferans Salonu’nda 
düzenlenen seminere Yerköy 
Adalet Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat 
Koçsoy, öğretim elemanları ve 
öğrenciler katıldı. Uluslararası 

Ofis Başkanı ve Erasmus Kurum 
Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa 
Böyükata; gençlerin girişkenli-
ğini, topluma karşı duyarlılığını, 
ve kendilerinin yapabileceği pek 
çok proje olduğunu onlara anlat-
mak, fark ettirmek için eğitim 
semineri yapmayı planladıkla-
rını belirtti. Doç. Dr. Böyüka-
ta; “Proje fikri nasıl geliştirilir, 
sosyal proje nasıl yapılır, bunun 
döngüleri, aşamaları ve teknik 
kısımlarını anlatmak; öğrencile-
rimizin AB ve Gençlik Projele-
rine yönelik neler yapabilecek-

lerini onlarla paylaşmak istedik. 
Gençlerimizin topluma karşı 
duyarlılık sahibi olması gereki-
yor. Toplumda var olan birçok 
problemin kendileri tarafından 
çözülebileceğini öğrenmelerini 
istiyoruz. Toplumdaki problem-
leri bir proje şekline dönüştürüp, 
bunu hayata geçirebileceklerini 
fark etmelerini sağlamak ama-
cıyla bu semineri düzenleyerek; 
öğrencilerimizin projelere iliş-
kin bilgili ve daha bilinçli hale 
gelmelerini sağlamak istedik.” 
dedi. 

ÖĞRENCİLER FİNAL 
ÖNCESİ STRES ATTILAR 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğren-
celerinden oluşan Dil ve Tarih Topluluğu 

tarafından organize edilen ve Yozgat Sürme-
li ekibinin katılımı ile gerçekleştirilen müzik 
dinletisi programı keyifli anlara sahne oldu. 
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen etkinliğe Prof. Dr. Taha Niyazi 
Karaca, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Seyfullah Türkmen, Tarih Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Yunus Özger, öğretim eleman-
ları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Müzik dinle-
tisinde Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Müziği, 
Özgün Müzik ve hareketli eserler seslendirildi. 
Öğrenciler yaklaşan final sınavları öncesi stres 
atarak gönüllerince eğlendiler.

Sincan Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Kadir Tokat ve Genel Muhasip Veysel Kılıçarslan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar’ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette Üniversitemizin gelişimi 
konuşuldu. Görüşmede Sincan Yoz-

gatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hamdi Yılmaz; “Üniversitemi-
zin gelişimini yakından takip ediyoruz. 
Yozgat’ın kalkınması ve gelişmesinde 
çok önemli bir rol oynuyor. Üniversi-
temizin gelişip kalkınmasını görmek 
gurbette yaşayan biz Yozgatlıları çok 
mutlu ediyor. Bizler de Üniversitemizin 
gelişiminde her türlü destek ve katkıyı 
sağlamaya hazırız.” dedi.

Görüşmede ayrıca Der-
nek Başkanı Hamdi Yıl-
maz Ankara‘da gerçek-
leştirilecek olan Testi 
Kebabı tanıtım gecesine 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar’ı davet etti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar ise nazik ziya-
retlerinden dolayı Sincan 
Yozgatlılar Kültür ve Da-
yanışma Dernek Başkan 

ve üyelerine teşekkür etti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar şöyle devam etti; 
“Üniversite yönetimi olarak amacımız 
Üniversitemizi bulunduğu yerden daha 
ileriye götürmek ve Türkiye’de saygın 
üniversiteler arasında yer almasını sağ-
lamaktır. Bu amacımızı Yozgat halkı ve 
sizlerin de destekleri ile gerçekleştirece-
ğiz.” Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
ziyaret anısına misafirlerine Üniversite-
miz tanıtım materyallerinin bulunduğu 
çanta hediye etti. 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR’IN 
“10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” KUTLAMA MESAJI

Gazeteciler topluma yaptıkları işle yol 
gösteren, olaylar hakkında bilgi aktaran, 

gündemi hem yaratan hem de gündemin taki-
bini sağlayan fikir emekçileridir. Bazen hayat-
ları pahasına sürdürdükleri bu kıymetli mesle-
ği yürütürken objektif değerlere sadık kalarak 
toplumu bilinçlendirmeleri sorumluluklarının 
farkında olmaları büyük önem arz etmektedir. 
Bütün bu sorumluluklarla birlikte gazetecile-
re görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri 
için uygun çalışma koşulları, düşüncelerini 
rahatlıkla ifade edebilecekleri özgür bir or-
tam ve belli başlı yasal hakların sağlanması 
gerekir. Çünkü basın, günümüzde önemli bir 
güçtür. Demokratik, çağdaş ve gelişmiş bir 
ülke olabilmek ancak özgür ve sansürsüz bir 
basın ile mümkündür. Fikirlerin özgürce ifade 
edilebildiği bir ülke herkesin sesi olan basının 
sesinin kısılmaması ile mümkündür. Bu uğur-
da kalemleri ile mücadelelerini sürdüren tüm 
basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında 
başarılarının devamını dilerim.

ÖĞRENCİLERDEN UYGULAMALI TEKNİK GEZİ

Teorik eğitimi okullarında alan Üniversitemiz  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Yaşlı Bakımı programı 1. Sınıf öğrencileri uygulamalı 
eğitimi bölümleri ile ilgili faaliyet gösteren kurumları yerinde inceleyerek tatbik ediyor.

Çocuk Gelişimi programı öğrencileri Kayse-
ri Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü 

Çocuk ve Gençlik Merkezi ile Rehabilitasyon 
Merkezi’ni ziyaret ederek çeşitli incelemelerde 
bulundular. İncelemeler sırasında Kayseri Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Ka-
radeli ve Kayseri Çocuk Gençlik Merkezi Mü-
dürü Şahin Erturhan öğrencilerimize  kurumların 
çalışma faaliyetleri ile çocuklara yönelik yapılan 

çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 75. Yıl İstik-
bal Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek, 
burada eğitim gören çocukları yakından gözlem-
leme imkânı bulan öğrencilerimiz aldıkları teo-
rik bilgileri uygulama alanında gözlemleme ve 
inceleme  fırsatı yakaladılar. Yaşlı Bakım progra-
mı öğrencileri de derslerde alınan teorik bilgile-
rin pekiştirilmesi ve yapılan uygulamaların daha 
iyi anlaşılması açısından oldukça faydalı olaca-

ğı amacıyla Kayseri Geriatri Merkezi’ni ziyaret 
ederek, burada yatan yaşlılara yapılan uygulama-
ları birebir gözlemleme imkânı buldu. Okul Mü-
dürü Yrd. Doç.Dr. Murat Korkmaz konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada öğrenciler için bu tür gezi-
lerin çok verimli olduğunu belirterek, “ilerleyen 
zamanlarda, öğrencilerimizin alanlarına yönelik 
bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.
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Spor yapan sağlıklı bireylerin yaşamın her alanında başarılı olacaklarına inanan Bozok  Üniversitesi, 
öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik her türlü spor etkinliğini yapabilecekleri tesis ve ortamı sağlayarak, 
bireyin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimine önemli katkıda bulunuyor. 

Erdoğan Akdağ Kampüs alanı 
içerisinde yer alan kapalı spor 

salonu, basketbol sahası, tenis kor-
tu, voleybol sahası, stadyum, kapalı 
halı saha ve kapalı spor salonu içe-
risinde bulunan fitness ve kickboks 
merkezlerinde, Üniversite takımları-
mızda yer alan sporcular  antrenörler 
nezaretinde çalışmalarını sürdürü-
yor. Son teknoloji ürünü makinele-
rin yer aldığı Fitness Center’da, ant-
renörler eşliğinde hazırlanan özel 
antrenmanlar sayesinde, öğrencile-
rin yaşam kalitelerini arttırmalarına 
yardımcı olunuyor. Üniversitemiz 
kampüs alanı içinde çok sayıda spor 
tesisinden faydalanan  spor tutkunu 
öğrenciler antrenörler  gözetiminde 
spor yaparak zinde kalıyor. Üniver-
site takımlarında yer alan sporcular 
müsabakalara kampüsümüzde bulu-
nan spor tesislerinden faydalanarak 
hazırlanıyor tesislerden yararlanan 
öğrenciler hem antrenman yapıyor 
hem de sağlıklı yaşam için spor ya-
pıyoruz şeklinde konuştular. 

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPOR 

Bozok Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu Mayıs Ayı İçersinde 6.’sı 
düzenlenecek olan  Bahar Şenlikleri kapsamında  vereceği konser 
için çalışmalarına start verdi.

Müzik Kulübü Akademik Danışmanı Emine Çiğdem Ye-
şil başkanlığında, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Şef Adnan 

Şahin yönetimdeki Bozok Üniversitesi Türk Halk Müziği Ko-
rosu  halk müziğinin eşsiz  eserlerinden oluşan repertuarları ile  
Bahar Şenliklerinde verecekleri konsere hazırlanıyor.

Bozok  Üniversitesi öğrencileri ve Türk Halk Müziği’ne gönül 
vermiş  yetişkinleri bünyesinde toplayan koro amatör ruhla ve 
yarı profesyonel bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Kon-
serlerini geleneksel hale getirmeyi amaçlayan Bozok Üniver-
sitesi Türk Halk Müziği Korosu  Türk Halk Müziğine gönül 
vermiş  tüm halk müziği severlerin katılımlarını bekliyor.

T.H.M KOROSU 
KONSERE HAZIRLANIYOR 

Yozgat Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 

son sınıf öğrencileri 
okul müdürü Ekrem 
Canbaş öncülüğünde 
Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kampüsü’nü 
gezdi. Üniversite ile 
ilgili bilgi almak ve 
üniversiteyi tanımak 
amaçlı yapılan gezi 
boyunca Basın-Halkla 
İlişkiler Müdür Vekili 

Cahide Dişlitaş 
öğrencilere eşlik etti.

İlk olarak Bilal Şahin 
İlahiyat Fakültesi’ni 
gezen öğrencilere 
fakültenin eğitim-
öğretim imkânları, 
fiziki özellikleri 
hakkında Fakülte 
Sekreteri Erol 
Sorucu bilgiler verdi. 
Öğrenciler Merkezi 

Kütüphane’yi de 
gezerek, kitap ve 
kaynak kapasitesi, 
çalışma üslubu ve 
diğer online hizmetlere 
ilişkin bilgiler aldı. 
Daha sonra Erdoğan 
Akdağ Fen Edebiyat 
Fakültesi’ne geçen 
öğrenciler, gezi 
sonunda kampüs 
ana girişinde hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. 

A N A D O L U  İ M A M  H A T İ P  L İ S E S İ 
Ö Ğ R E N C İ L E R İ N D E N  Ü N İ V E R S İ T E M İ Z E 
Z İ Y A R E T

•Türkiye’nin merkezinde 
bulunan 

•Nitelikli ve dinamik bir 
akademik kadroya sahip

•Kariyer hedeflerini 
belirleme ve gerçekleştirme 
yolunda öncü

•Kendini  geliştiren ve 
geleceğe yön veren  

•Çağdaş, yenilikçi 
dinamik ve en önemlisi 
sorgulayan ve düşünen 
bireyler için var olan

•Şehir ve üniversite 
birlikteliğine önem veren 

•Marka olma yolunda 
hızla ilerleyen 

Çünkü;

Neden Bozok Üniversitesi
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