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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle üniversitemizi 
onurlandırdı. Bozok Üniversitesi 10. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Üniversitemiz tarafından
İktisat Politikası Fahri Doktora Unvanı tevcih edildi.
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Üniversitemiz 10. Kuruluş Yıldönümü
Etkinlikleri kapsamında 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
programı düzenlendi. 

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet 
gösteren Uygulama Kreşi ve 
Anaokulu öğrencileri üniversitemiz 
kampüs alanında fidan dikti. 
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ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI

SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A
“İKTİSAT POLİTİKASI FAHRİ DOKTORA UNVANI” TEVCİH EDİLDİ

“Üniversitemiz 
ve Anadolu 
Üniversitelerinin 
Sorunları”

Programın açılış konuşmasını 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey 
yaptı. Rektörümüz konuşmasının 
başında; “Sayın Cumhurbaşkanım, 
sözlerime İstanbul’un fethi müjdesi 
ile başlayıp günümüzde de aynı 
hissiyat ve heyecan ile devam eden bu 
toprakları vatan yapma ideali uğruna 
canını feda etmekten çekinmeyen 
bütün şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anarak başlıyorum. Bugün, 
ülkemizin birliğini korumak ve 
insanımızın her türlü güvenliğini 
sağlamak üzere teröre ve teröristlere 
karşı mücadele verirken hayatını 
kaybeden şehitlerimizin, şehit 
ailelerinin, devletin ve milletin 
yanında olmak yerine düşünce 
özgürlüğü maskesi arkasına saklanıp 
terör lobilerinin üniversitelerdeki 
maşası olmayı tercih edenleri de 
esefle kınıyorum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey, Bozok Üniversitesi’nin 
1970’li yıllardan bu yana Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı yüksekokullar 
ve Erciyes Üniversitesi’ne bağlı 
birkaç fakülteyle yıllardır eğitim 
verdiğini, ancak Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 
Bozok Üniversitesi’nin 1 Mart 
2006 tarihinde kurulduğunu ifade 
ederek onuncu kuruluş yıldönümünde 
kendilerinin üniversitemize 
teşriflerinin anlamlı olduğunu 
sözlerine ekledi. 

Üniversitemizin akademik ve idari 
kadrosu ile öğrenci sayıları hakkında 
kısa bilgiler veren Rektörümüz 
konuşmasının devamında şunları 
söyledi: “…On yıllık bir üniversite 
için elbette övünülecek bir seviye 
değildir. Ancak arzu edilen 
gelişmeyi yakalayabilmek için bazı 
iyileştirmelerin yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.Ünivers i te ler in 

büyümesi ve gelişmesi, kendilerinden 
beklenen amacı gerçekleştirebilmeleri 
öncelikle yetişmiş öğretim üyeleri 
ile mümkündür. Üniversitemiz ve 
bizimle aynı konumda olan Anadolu 
Üniversitelerinin önemli sorunlarının 
başında öğretim üyesi temini 
gelmektedir. Büyük şehirlerde ihtiyaç 
fazlası kadro tahsislerini kısıtlamak 
gibi bazı tedbirler bu konuda 
belli oranda fayda sağlayabilir. 
Ayrıca Bozok Üniversitesi’nin 
diğerlerinden daha fazla dezavantajı 
bulunmaktadır. Kalkınmışlık 
düzeyi aynı olan hatta Yozgat’tan 
çok daha ileri seviyede kalkınmış 
illerin Üniversitelerinde görev 
yapan öğretim elemanları Bozok 
Üniversitesinde görev yapan çok daha 
fazla geliştirme ödeneği aldıkları 
gibi, büyük çoğunluğu da lojman 
imkânlarından yararlanmaktadırlar. 
Bu durum Bozok Üniversitesi’ni 
tercihte olumsuz etki yapmaktadır. 
Gelişmişlik düzeyi Yozgat ile 
aynı olan illerdeki üniversitelerde 
öğretim üyelerine ödenen geliştirme 
ödeneğinin Bozok Üniversitesi 
öğretim üyelerine de ödenmesi 
konusundaki direktiflerinizin 
öğretim üyesi temininde pozitif 
sonuçlar doğuracağı kanaati 
paylaşılmaktadır.”

“Kampüs Alanımız 
Yetersiz”

Devlet üniversitelerinin 
ortalama kampüs alanlarının 
yaklaşık 20 bin dönüm olduğunu 
ancak Bozok Üniversitesi’nin 
sadece 4 bin dönüm kampüs alanı 
bulunduğunu bildiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Karacabey, “Bu alan 
yerleşim ve bina inşa etmek için 
uygun bir alan değildir” ifadelerini 
kullandı. Rektörümüz Prof. Dr. 
Salih Karacabey konuşmasında: 
“Üniversiteler ülkelerle birlikte 
büyüyen ve yaşayan eğitim 
kurumlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile beraber yaşayacağına, 
yaptığı bilimsel çalışmalar ve 
yetiştirdiği bilim insanları ile 
bu devlete hizmet vereceğine 
inandığımız Üniversitemiz 
şimdiden bu hedefe uygun bir 
yapılanma içerisinde olmalıdır. Bu 
kapsamda Bozok Üniversitesi’nin 
yerleşke alanının Türkiye 
ortalamasına yaklaştırılması 
hususunda direktifleriniz 
üniversitemizin gelişmesine büyük 
katkı sağlayacaktır.” dedi.

Rektörümüz, 
Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi 
Talebinde Bulundu

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey, konuşmasının 
devamında Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Sorgun’da Veteriner Fakültesi 
müjdesi verdiğini hatırlattı ve bir 
kez daha Sayın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a bu hayırlı müjdesi için 
teşekkür ederken, ayrıca Havacılık 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
talebinde bulundu. Rektörümüz 
Karacabey, “Ekonomik savaşların 
bile siber tabanlı yaşandığı 
günümüzde, teknolojiyi kullanan 
nesiller değil, teknolojiyi üreten 
nesiller yetiştirmeyi görev 
süremiz boyunca ilke edinmiş 
bulunmaktayız. Bu nedenle Bozok 
Üniversitesi’ne Havacılık ve Uzay 
Bilimleri Fakültesi kurulmasını 
planlanmaktayız. Havacılık ve 
Uzay Bilimleri Fakültesi sayesinde 
Türkiye Cumhuriyeti’nin orta 
ve uzun vade hedeflerine destek 
vermek mensubu olmaktan gurur 
duyduğum Bozok Üniversitesi 
adına beni heyecanlandırmaktadır. 
Ayrıca bu fakülte kurulduktan 
sonra Türkiye’nin en güvenli 
şehirlerinden biri olan Yozgat’ta 
savunma sanayiinin faaliyetlerine 
başlaması konusundaki 
destekleriniz Üniversitemiz 
için bilimsel projelerimizde yol 
gösterici olacağı gibi Yozgat 
halkını mutlu edeceği kanaatimi 
arz ederim.” diye konuştu.

Tıp Fakültemiz İçin 
Destek İstendi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin 8 yıldır Hacettepe 
Üniversitesi ile yapılan anlaşma 
çerçevesinde Hacettepe 
Üniversitesi’nde eğitim gördüğüne 
dikkat çeken Rektörümüz; “Sayın 
Cumhurbaşkanım, Tıp Fakültesi 
inşaatımızın sözleşme bitim süresine 
sadece  19 gün kaldı; ancak 
müteahhit firma bitirmemek adına 
elinden geleni yapıyor, bu noktada 
da talimatlarınızı beklemekteyiz” 
dedi. Rektörümüz üniversitemizin 
diğer istek ve taleplerini de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
aktardıktan sonra, üniversitemizin 

önümüzdeki yıllardaki hedefleri ve 
eylem planlarını arz etti. 

“14’e Tamamlansın”
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Bozok 
Üniversitesi’ne  V e t e r i n e r l i k 
Fakültesi sözü verdiğini kürsüden 
hatırlatan Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey, “Cumhurbaşkanımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz ancak biz 
fakülte ve meslek yüksekokullarımızın 
sayısının ilçe sayımızın karşılığı olan 
14’e tamamlanmasını arz ediyoruz.” 
dedi.

Rektörümüz konuşmasının 
sonunda; “Ülkemizin huzur ve refahı 
için Türkiye Cumhuriyeti’nin milli 
politikalarının üretime dönüşeceği 
her aşamada, Bozok Üniversitesi 
olarak üstümüze düşen tüm görevleri 
yapmaya hazır olduğumuzu bildirir, 
fahri doktora tevcih töreni nedeniyle 
Üniversitemize teşrifinizle bize 
yaşattığınız güven ve mutluluk 
nedeniyle Bozok Üniversitesi 
adına Zat-ı Alinize teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım.” ifadelerini 
kullandı. Rektörümüzün yaptığı 
konuşma öğretim elemanları ve 
öğrenciler tarafından yoğun alkış 
aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey üniversite senatomuz 
tarafından alınan: “Üniversitemiz 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanlığı’nın Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a “İktisat 
Politikası” anabilim dalında Fahri 
Doktora unvanı tevcih edilmesi 
bildirilen görüşü değerlendirmeye 
alınmıştır. Senatomuz tarafından 
yapılan görüşmeler sonucunda; 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
14. maddesi (b) fıkrası 5. bendi 
gereğince, Ülkemizin ekonomik 
alanda kalkınması ve güçlenerek 
dünyanın en önemli ekonomileri 
arasına girmesindeki başarılı 
hizmet ve katkılarından dolayı 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, “İktisat Politikası 
Fahri Doktoru” unvanının tevcihine 
oybirliğiyle karar verilmiştir.” karar 
metnini okudu.



Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’dan 
Üniversitemize 
Destek

Konuşmasına, kendisine 
verilen fahri doktora unvanı 
dolayısıyla üniversite yönetimine 
teşekkürlerini ileterek başlayan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, üniversitenin 
kuruluşunun Başbakanlığı dönemine 
isabet etmesinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
üniversitemize destek olacağını 
sözlerine ekledi.

Yeni kurulan üniversiteleri 
lüzumsuz addedenlere şu anda 
13 bini aşkın öğrencisinin olduğu 
böyle bir üniversitenin aslında en 
güzel bir cevap olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, “Yani 
üniversiteye gelen değil, üniversitenin 
gençlerin ayağına gittiği bir süreci 
başlatması sebebiyle bunu çok çok 
önemsiyorum.” dedi.

Üniversitemize 
Veteriner Fakültesi 
Müjdesi

Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Bozok 
Üniversitesinin geldiği yerin önemli 
olduğunu ancak Yozgat için yeterli 
olmadığını belirterek, “Az önce 
Rektörümüzün yakındığı dert, 
yani 20 bin dönüm gibi bir arazi 
konusu, bu da yine üniversitemiz 
için sorun değildir. Çünkü gelişmeye 
ve genişlemeye müsait bir çevre var. 
Bunları Adalet Bakanımızın da az 
önce bana ifade ettiği gibi bu gelişme 
burada mümkün dediler. Belediye 
Başkanımız da burada, onlar da işin 
imar çalışmalarını süratle yapmak ve 
böylece de bu gelişme, bu genişleme 
rahatlıkla yapılabilir. Yeter ki mesele 
üniversite olsun, üniversite olduktan 
sonra gerisi teferruattır. Biraz önce 

Sorgunlu kardeşlerimle Veteriner 
Fakültesi’nin ilçemize yakışacağı 
konusunda mutabık kaldık. Bu talebi 
üniversite yönetimimizin de dikkatine 
sunacağımı orada söyledim. Az 
önce sizlerin de ifadesinde öyle 
zannediyorum ki burada verdiğimiz 
söz inşallah Üniversite Senatosunda 
da tecelli edecektir, hayırlı olsun 
diyelim” dedi.

“Hukuk 
Fakültesi’nin 
Kuruluşuyla 
İlgili İşlemlerin 
Sonuçlanmak 
Üzere”

Gerek büyükbaş hayvancılıkta, 
gerek küçükbaş hayvancılıkta 
Yozgat ve ilçesi Sorgun’un önemli 
bir merkez olduğuna dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyleyse 
bunu bilimsel noktada da iyi bir 
konuma taşımak için önemli adımları 
atmamız gerekir diye düşünüyorum. 
Diğer yandan Hukuk Fakültesi’nin 
kuruluşuyla ilgili işlemlerin 
sonuçlanmak üzere olduğunu 
biliyorum, bunu zaten Adalet 
Bakanımız da yakından takip ediyor. 
Kuruluşu tamamlanan, ancak henüz 
öğrenci almayan okullarımız var. 
Sadece fakülte kurmak, yüksekokul 
açmak elbette yetmez. Bunların 
akademik ve teknolojik olarak güçlü 
bir altyapıyla teçhiz edilmesi de 
şart.”dedi.

“Rektörüm Gözünü 
Uzaya Dikmiş 
Vaziyette”

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

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

Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Erdoğan konuşmasının 
devamında; “Aynı şekilde bilimsel 
araştırmalara, projelere, yayınlara 
ve benzeri çalışmalara ağırlık 
verilmesi de gerekiyor. Tüm bunları 
gerçekleştirdiğimizde Bozok 
Üniversitesi sadece bölgesinin değil, 
ülkemizin önde gelen üniversiteleri 
arasına girecektir, bundan hiç 
şüphem yok. Bozok Üniversitesi 
Türkiye’de saygın üniversiteler 
arasındaki yerini alacaktır” diye 
konuştu. Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, üniversite 
yönetmenin bir vizyon işi olduğunu 
belirterek, Bozok Üniversitesi’ni 
Türkiye’nin ilk 20, ilk 10 üniversitesi 
arasına sokmak gibi bir hedef 
olmaması durumunda, bulunduğu 
yeri muhafaza etmesinin mümkün 
olmayacağını dile getirdi. Bugün 
Türkiye’de 193 üniversite bulunduğu 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu 
yola çıkarken 76 üniversiteyle çıktık 
ve 76 üniversiteden sonra artış devam 
ederken bizim asıl hedefimiz şuydu; 76 
üniversiteyle biz kaç vilayette varız? 
Ülkemizin neredeyse üçte biri gibi. 
Fakat benim Muş’taki, Hakkâri’deki 
bir gencim acaba üniversiteye girmek 
isterse nasıl girecek? Ailesinin mali 
imkânları bunun için yeterli mi? 
Gidip gelebilecek mi? Bu şartlar var 
mı? İstanbul’a, Ankara’ya nasıl gelip 
gidecek? Orada kalma imkânları 
var mı? Bundan 20 yıl öncesini 
düşünün. Bizim üniversite öğrencilik 
yıllarımızı düşünüyorum, heyhat 
nerede, mümkün değil. Ama şimdi 
artık Hakkâri’deki öğrenci ‘benim 
şehrimde üniversitem var.’ diyor.

81 İle 193 
Üniversite

Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 25 
havalimanından şu anda 57 
havalimanına ulaşıldığını belirterek, 
“Buralara bir azimle, bir gayretle 
geldik. Bütün bu adımlar atılırken 
de, dedik ki; 76 tane üniversitesi bu 
ülkeye yetmez. Biz 81 ilimizin her 
birine en az birer tane üniversite 
yapacağız dedik ve 193 üniversiteyi 
81 vilayetimize yaptık. Bu tabii aynı 
zamanda bir inancın işi. Hep söylerim; 
gençler, başarının altyapısında 
inanmak var, başarının alt yapısında 
çalışmak var, başarının altyapısında 
araştırmak var, uygulamak var. 

Ondan sonra takip var, takip, takip. 
Ancak neticeye böyle ulaşırsınız.” 
dedi.

“Göç konusunda 
Bozok 
Üniversitesi’ne
çok iş düşüyor”

Yapılan yatırımlarla göçü 
engellemenin gayreti içerisinde 
olacaklarına dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Benim 
Yozgatlı kardeşlerime sözüm var. 
Yozgat’ı sürekli göç veren bir şehir 
durumundan kurtarıp istihdamıyla, 
üretimiyle, hayat kalitesiyle cazip 
bir şehir haline dönüştüreceğiz. 
Bu mücadelede üniversitemize 
tabii çok önemli görev düşüyor. 
Rektörümüzden, hocalarımızdan ve 
idari personelimizden bu doğrultuda 
çok daha fazla gayret ortaya 
koymalarını bekliyorum.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin ve dünyanın içinde 
bulunduğu sıkıntılardan çıkış 
yolları ararken en büyük desteği 
üniversitelerden beklediklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ancak bazı akademisyenlerin ve 
onları kollayan üniversitelerin, 
akıl almaz bir şekilde istismar 
ettikleri kavramlar üzerinden terör 
örgütlerinin yanında yer almayı 
tercih ettiklerini belirterek bu 
tavrın bilimsellikle, özgürlükle, 
demokrasiyle, hakla, hukukla 
kesinlikle bir ilgisinin bulunmadığını 
vurguladı.

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey üniversitemiz yerleşke 
alanında 10 bin adet fidandan oluşan 
ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın muhterem annesi 
anısına düzenlenen “Tenzile Erdoğan 
Hatıra Ormanı” sertifikasını 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a takdim etti.

Üniversitemiz tarafından 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a tevcih edilen fahri doktora 
töreni Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın üniversitemizi 
ziyareti anısına fidan dikimi ile son 
buldu.

3



4

BOZOK ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 
ÜNİVERSİTELER ARASI TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

“ŞİMDİ SİZİN İÇİN YENİ BİR GÜN DOĞUYOR” ÜNİVERSİTEMİZ
ÖĞRENCİLERİ

YAŞLILARI
UNUTMADI

Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında çeşitli üniversitelerin tiyatro 
topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilen Tiyatro Festivali’nin ilk konukları 
İstanbul Halk Tiyatrosu oyuncuları Cem Davran, Erkan Can, Bahtiyar 
Engin, Tuğçe Kıltaç, Yıldıray Şahinler sergiledikleri “Alevli Günler” adlı iki 

perdelik oyunla tiyatro severlerle buluştu. “Alevli Günler” çocukluluğundan 
beri ayrılmamış üç kafadarın, farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle 
yaşadıkları, anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla dolu komik olayların konu 
edindiği oyun izleyenleri kahkahaya boğdu.

Bozok Üniversitesi, 
KOSGEB, TOBB Yozgat 
Kadın Girişimciler Kurulu, 
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
ortaklığında “Şimdi Sizin İçin 
Yeni Bir Gün Doğuyor” konulu 
panel düzenlendi.

İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen panele 
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı 
Ahmet Yavuz, Belediye 
Başkan Yardımcısı Şahin 
Kılıçarslan, Rektörümüz Prof. 
Dr. Salih Karacabey, KOSGEB 

Başkan Müşaviri Salih Tuna 
Şahin, Yozgat TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Özışık, 
işadamları ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
“Şimdi Sizin İçin Yeni Bir 
Gün Doğuyor”  konulu panelde 
Yozgat’ta hizmet ve imalat 
sektöründe başarılı kadın 
yönetici profili çizen Hatice 
Sarı, Nevin Özışık, Fatma 
Güler, Gülşen Solmaz ve Hatice 
Yorulmaz kadın girişimcilerin 

sorunları, yatırım önerileri, 
başarı hikâyeleri dinleyicilerle 
paylaştı. Yozgat’ta kadın 
girişimci olmanın avantajları 
ve dezavantajları, sektörel 
zorluklar, finans yönetimi, 
kurumsallaşma, KOSGEB 
destekleri ve kariyer planlaması 
gibi çeşitli konularda 
öğrencilerimize bilgilerin 
aktarıldığı panelin sonunda 
Girişimcilik Eğitimi’ni başarı 
ile tamamlayan kursiyerlere 
sertifikaları dağıtıldı.

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanılan 
Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı 
Bakımı Bölümü öğrencilerimiz huzurevi 
sakinleriyle bir araya geldi. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü’ne 
bağlı Alparslan Türkeş Huzurevi’ne 
gerçekleştirilen ziyarette Yaşlı Bakımı Bölümü 
öğrencileri huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti. 
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren 
huzurevi sakinleri öğrencilerimizle sohbet etti.

Bozok Üniversitesi 10. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Tiyatro Topluluğu’nun koordinatörlüğünde
Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali, sahnelenen “Alevli Günler” adlı tiyatro oyunuyla start aldı. 
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ve 
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

ÜNİVERSİTEMİZ KAMPÜS ALANINA
YAPILACAK GÖLET İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Üniversitemiz 10. Kuruluş Yıldönümü 
Etkinlikleri kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferi 
ve Şehitleri Anma programı düzenlendi. İstiklal 
Marşı’nın Bozok Üniversitesi Korosu ile birlikte 
söylenmesiyle başlayan program “Çanakkale 
Geçilmez” konulu slayt gösterisi ile devam etti. 
Üniversitemiz Tiyatro Topluluğu tarafından 
“Çanakkale Geçilmez” adlı oratoryo gösterisi 
sahnelendi. Çanakkale Savaşı’nda askere alınarak 
vatanı ve bayrağı için canını veren şehitlerimizi 
konu alan oratoryo gösterisi izleyiciler tarafından 
ayakta alkışlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey; “Toprağı 
vatan yapan şehit kanıdır. 1071 Malazgirt Zaferi 

ile başlayan ve İstanbul’un fethine kadar devam 
eden süreçte Anadolu pek çok şehit verilerek 
korunmuştur. İstanbul’un Fethinden sonra Anadolu 
özellikle İstiklal Savaşı’na kadar huzurlu bir 
dünya, huzurlu bir mekân olmuştur. Bu toprakların 
muhafaza edilmesi için her zaman ve dönemde 
insanımız kendi hayatını hiçe sayarak şehit olmayı 
göze alabilmiştir. Ecdadı şehit olarak, kanını 
dökerek koruduğu bu topraklarda o ecdadın 
torunları arasından çıkan hainler bizim için üzüntü 
kaynağıdır. Ümit ediyorum ki içerden ve dışarıdan 
bu ülkeyi, bu toplumu bölmek ve parçalamak 
isteyen hainlere Çanakkale’de olduğu gibi İstiklal 
Savaşı’nda olduğu gibi hiçbir zaman imkân ve 
fırsat tanımayacağız.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yunus 
Özger, “Çanakkale Ruhu” konferansı verdi. 
“Çanakkale´de 1915 yılında yaşananlar bu 
ülkenin ilelebet payidar kalacağının en net 
ifadesidir.  Hep yitirme psikolojisinin birden 
kazanmaya döndüğü yerdir. Türk toplumuna 
Kurtuluş Savaşı mücadelesinin azim ve 
kararlılığını veren bir noktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti´nin devamlılığının ve varlığının 
şekillendiği yerdir. Çanakkale; imanıyla, 
ruhuyla, vatan sevgisiyle ve milli şuurla 
vatanını bekleyen Mehmetçiğin destan yazdığı 
yerdir. Bu vesileyle Çanakkale ruhunun gelecek 
nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.” dedi.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Devlet Su İşleri 12. Bölge 
Müdürü Hayrullah Coşkun; 
“Değerli Rektörümüzün 
talebi üzerine bugün Bozok 
Üniversitesi’nde bulunuyoruz. 
Üniversite yönetiminin, 
üniversite yerleşkesindeki yeşil 
alanların sulanması adına bir 
gölet yapılması hususunda 
talepleri olmuştu. Konuyu 
mühendis arkadaşlarımızla 
birlikte yerinde inceledik. 
Üzerinde detaylı olarak da 
çalışacağız. Hayırlısıyla güzel 
bir iş yapmak için düğmeye 
bastık. DSİ olarak bu hayırlı işe 
imza atabilirsek ne mutlu bize.” 
şeklinde konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey ise; Gölet yapımı 
projesinin Üniversitemizin uzun 
yıllar su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla önemle üzerinde 
durdukları bir konu olduğunu 
belirterek zemin çalışması ve yer 
etüdü için bir araya geldiklerinin 
altını çizdi. Üniversitemiz 
kampüs alanının daha estetik 
ve imrenilen bir kampüs 
hüviyetine kavuşturulması 
açısından da gölet yapımının 
önemli olduğunun altını çizen 
Rektörümüz, Devlet Su İşleri 
12. Bölge Müdürü Hayrullah 
Coşkun ve ekibine konuya 
gösterdikleri duyarlılık için 
teşekkür etti.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi tarafından “Bankacılık 
Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey” 
konulu seminer düzenlendi. İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi mezunlarımızdan 
Türk Ekonomi Bankası Ticari Portföy 
Yöneticisi Hasan Coşar ve İş Bankası 
Anadolu Hayat Bireysel Emeklilik 
Uzmanı Selçuk Özer’in konuşmacı olarak 
katıldığı seminere çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Öğrencilerin eğitim hayatları 
süresince, özellikle yaz dönemlerinde 
iş hayatının içerisinde bulunmalarını, 
iş hayatını tanımalarını ve kendilerini 
iş hayatına hazırlamalarını öneren 
Türk Ekonomi Bankası Ticari Portföy 
Yöneticisi Hasan Coşar, insan ilişkilerinde 
başarılı olmanın, iş hayatında, özellikle 

de bankacılıkta büyük önem taşıdığını 
sözlerine ekledi.

Bankacı olmak isteyenlerin, insan 
ilişkilerinde başarılı, mücadeleci, 
dikkatli, strese dayanıklı olmaları 
gerektiğinin üzerinde duran Coşar, 
bankacılıkta ilk birkaç yılda gayretiyle 
kendini ispat edenlerin, üst kademelere 
tırmanmaları ve yüksek kazanç elde 
etmelerinin mümkün olacağının altını 
çizdi.

Öğrencilere iş başvurularında 
güçlü olabilmek için hiçbir semineri 
kaçırmamaları ve katıldıkları 
seminerleri özgeçmişlerine yazmalarını 
söyleyen İş Bankası Anadolu Hayat 
Bireysel Emeklilik Uzmanı Selçuk Özer, 
özgeçmişlerinin dolu olması açısından 
avantaj sağlayacağını ifade etti.

Doç. Dr. Yunus Özger
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Öğretim Üyesi

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ve Üniversitemiz iş 
birliğinde üniversitemiz kampüs alanında hayata geçirilmesi 
planlanan su göleti projesi için düğmeye basıldı. 
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İSTİKLAL 
MARŞIMIZIN
KABULÜ VE 

MEHMET AKİF 
ERSOY’U ANMA 

PROGRAMI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden 
İsmet Kanveren tarafından okunan Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan program, millî 
karakterimizi, tarihimizi, imanımızı, Millî 
Mücadele ruhunu, nesilden nesile aktaran 
İstiklâl Marşımızın koro halinde okunması ile 
devam etti.

Edebiyat Topluluğu Akademik Danışmanı 
Araş. Gör. Arif Edip Aksoy “Safahattaki 
Mehmet Akif Ersoy” isimli konuşmasını yaptı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğrencilerinden Evrim Aykut, Mehmet Akif 
Ersoy’un “Uyan”,  Meltem Korkmaz “Atiyi 
Karanlık Görerek Azmi Bırakmak”, Çağrıhan 
Yılmaz, “Korkma”, Öznur Kılıç “Azimden 
Sonra Tevekkül” adlı şiirleri okudu.

Üniversitemiz Tiyatro Makinası Topluluğu 
tarafından Mehmet Akif Ersoy’un “Kocakarı 
ile Ömer” şiirinin tiyatro olarak sahnelenmesi 
ile devam eden program İstiklâl Marşımızın 
salondaki tüm öğrenciler tarafından yeniden 
okunmasıyla son buldu.

Uzun yıllar yoksulluklarla, savaşlarla 
bitkin düşen Türk milletinin “yoktan var 
olma” mücadelesini anlatan, kurtuluşun 
simgesi İstiklâl Marşı’nın Kabulü’nün 
95. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü münasebetiyle üniversitemizde 

program düzenlendi.

İkinci Yozgat Potansiyelleri Paneli “Konaklarımız” teması ile üniversitemiz Turizm 
Fakültesi’nde düzenlendi. 

İKİNCİ YOZGAT POTANSİYELLERİ PANELİ 
ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÜNİVERSİTEMİZDE “8 MART DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ” KUTLANDI

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Kreşi ve Anaokulu öğrencileri üniversitemiz 
kampüs alanında fidan dikti. Toplamda 41 fidanı toprakla buluşturan minikler diktikleri fidanlara kendi 
adlarını verdi. Yaşları 3 ila 6 yaşlarında değişen miniklerin fidan dikim etkinliğine Rektörümüz Prof. 
Dr. Salih Karacabey de katıldı. Uygulama Kreşi ve Anaokulu öğrencileri Rektörümüzle birlikte fidanları 
toprakla buluşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadı.

Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle 
Üniversitemiz kadın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutlayarak karanfil takdim etti. 

Panelin açılış konuşmasını Turizm Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Böyükata, seri halinde 
devam ettirmeyi düşündükleri panelin üniversite 
ve şehir işbirliği açısından önemine değinerek, 
katılımcılara ve panelin gerçekleşmesinde emeği 

geçenlere teşekkür etti. 
Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. 

Salih Karacabey, konaklarımızın önemine vurgu 
yaparak, üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen 
bu tür çalışmaların kültürümüze ait değerleri 
hatırlamamız açısından oldukça önemli adımlar 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Panelde Öğr. Gör. Ferruh Toruk “Türk Evi Plan 
Tipolojisi”, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen 
“Nizamoğlu ve Hayri İnal Konakları”, Yrd. Doç. 
Dr. Filiz Sönmez “Nostalji ve Koruma”, Öğr. Gör. 
Nefise Yüksel “Yozgat Konaklarında Kullanılan 
Süslemeler” ve Fadime Solmaz ise Yozgat 
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon 
uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında 
bulundu. 

Rektörümüz Prof. Dr. Karacabey,  yaptığı 
açıklamasında; “İnsanoğlunun varoluşundan bu 
yana insanlık medeniyetinin ağır yükünü taşıyan 
kadınlarımız, sonsuz ve karşılıksız sevgiyle nesillerimizi 
kucaklayıp yetiştiren annelerimiz; barışın, huzurun, 
bereketin hem mimarı hem koruyucusu, varlığımızın 
yegane sebebi, kutsalımız olan kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eder, sağlık, mutluluk 
ve esenlik dolu günler dilerim. Tüm dünya, ülkemiz ve 
üniversite bünyemiz içinde görev yapan kadınlarımızın 
8 Mart Kadınlar Günü vesilesi ile kutluyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

MİNİK ELLER FİDANLARI
TOPRAKLA BULUŞTURDU
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YERKÖY ADALET MYO’DAN 
CEZA İNFAZ KURUMU’NA 

TEKNİK GEZİ
“52. KÜTÜPHANELER HAFTASI”

ETKİNLİKLERİ

MODERN TOPLUMDA SEKÜLERLEŞME VE DİN 

Yerköy Adalet MYO Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Recep Temel ve Öğr. Gör. Gülçin Eroksal 
nezaretinde gerçekleşen ziyarette öğrencilere, 
kurum yetkilileri, kurumun işleyişi ve burada 
bulunan tutuklu ve hükümlülerin hakları ile 
ileride bu kurumlarda görev alacak kişilerin 
ne gibi özellikler taşımaları ve özlük hakları 
konusunda ayrıntılı bilgiler aktardılar. Ziyaret 
sürecinde öğrenciler tutuklu ve hükümlülerin 
morallerini yükseltmek amacıyla icra edilen 
konseri de izleme imkânı buldular. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yozgat 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, kitapların 
olmadığı bir dünyanın düşünülemez olduğunu 
belirterek eğitimin,  bilimin  ve sanatın temelinin 
kitaba   dayandığını  sözlerine ekledi. İbiş 
konuşmasının devamında “Düzenlediğimiz 
etkinliklerle amacımız,  halkımıza ve öğrencilerimize 
kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap 
sevgisini artırarak kitaplardan daha çok 
yararlanmasını sağlamaktır.” dedi.

Kitaba olan susamışlığımızın bugünün değil 
geçmişten gelen güçten kaynaklandığını belirterek 
sözlerine başlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Kadir Özköse, “Eğer kitaba yatırım yaparsanız 
düşünceniz de, gücünüz de, sermayeniz de, yarınınız 
da emin olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

Açılış konuşmalarının ardından Ahmet Şevki 
Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı (Aşk Vakfı) Başkanı 
Dr. Ali Şakir Ergin tarafından “Türk Kültüründe 
Kitap Medeniyeti Konulu” konferans verildi. Ergin 
konuşmasında, Üniversitemizin kuruluşunun 10. 
yılı vesilesiyle organize edilen konferansa teşrif 
eden katılımcılara teşekkür ederek medeniyetlere 
yön veren ve medeniyetlere aracılık eden en yegâne 
ve gerekli gücün kitap olduğunu çeşitli örnekler 
çerçevesinde dinleyicilere aktardı.

Konferansın sonunda Yozgat İl Halk 
Kütüphanesi’nde en fazla kitap okuyan yetişkinlerde 
Osman Solmaz, İlköğretim öğrencilerinden Ali 
İpeker ve Ezel Suna Daşdemir’e; Üniversitemiz 
idari personellerimizden Süleyman Hayran, Aslı 
Kahraman ve Adem Sevim’e hediye takdimi yapıldı.

 Üniversitemiz Sosyoloji 
Bölümü, Sosyoloji Araştırma 
Topluluğu tarafından “Modern 
Toplumda Sekülerleşme ve Din” 
konulu konferans düzenlendi. 
F e n - E d e b i y a t  Fakültesi 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve Sekülerleşme, 
Dinden Uzaklaşmanın Hikayesi” 
adlı kitabıyla tanınan Aksaray 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Araş. Gör. Volkan Ertit’in 
konuşmacı olarak katıldığı 

konferansa çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Konferans Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Alper Mumyakmaz’ın, 
“sekülerleşme olgusunun teolojik 
değil, sosyolojik yönüyle ne olup 
ne olmadığını anlamak” için 
vurguladığı açılış konuşmasıyla 
başladı.  

Açılış konuşmasının ardından 
Aksaray Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü Araş. Gör. Volkan Ertit 

tarafından verilen   “Modern 
Toplumda Sekülerleşme ve Din” 
konulu konferansa geçildi. Ertit 
konuşmasında; sekülerleşmenin 
ne olduğunu, sekülerleşmenin 
farklı bakış açılarıyla nasıl 
anlaşıldığını, sekülerleşmenin 
laiklik, laikleşme, aydınlanma, 
dinsizleşme ile karıştırılmaması 
gerektiğini ve sekülerleşmenin 
kendine ait dinamikleri olan 
bir süreç olduğunu ayrıntılı bir 
biçimde anlattı.

Ceza İnfaz Kurumu’nu ve işleyişini 
yakından görmeleri amacıyla Yerköy Adalet 
MYO’nun Adalet Programı’nda öğrenim 
gören 10 öğrenci Yozgat E Tipi Kapalı ve 
Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti.

Üniversitemiz Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulu’nun 
trafik eğitimine destek 
amacıyla hazırladığı “Trafikte 
Kural Olsun, Kazalar Yok 
Olsun” projesinin protokolü 
Meslek Yüksekokulumuz ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından imzalandı.

Akdağmadeni Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Mevlüt Arslan 
yaptığı  açıklamada; 

“Ülkemizde son zamanlarda 
yaşamış olduğumuz trafik 
kazalarının bir nebze de olsa 
önüne geçebilmek amacıyla 
ilçemizde bulunan ilkokul 
öğrencilerimize Meslek 
Yüksekokulumuz tarafından 
hazırlanan “Trafikte 
Kural Olsun, Kazalar Yok 
Olsun” projesinin protokolü  
okulumuz ve  İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasında 
imzalanmıştır. Projenin 

ilkokul öğrencilerimize hayırlı 
olmasını dilerim.” dedi.

Mart ayında uygulamasına 
başlanan proje kapsamında 
Akdağmadeni merkeze bağlı 
yedi ilkokulun üçüncü sınıf 
öğrencilerine 45’er dakikalık 
trafik eğitimi verilerek 
Akdağmadeni’nde bulunan 
tüm ilkokul öğrencilerine 
eğitici broşür, balon ve bayrak 
dağıtımı yapıldı.

TRAFİKTE KURAL OLSUN, KAZALAR YOK OLSUN

31 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında kutlanılan “52. Kütüphaneler Haftası” etkinlikleri Üniversitemizde 
başladı. Bozok Üniversitesi 10. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Üniversitemiz ile İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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KONAK SOHBETLERİ DEVAM EDİYOR

 “Yozgat’ın En Uzak Köyündeki 
Çocuklarımız Üniversite Hayali 
Kurmalı”

Rektörümüz Prof. Dr. Salih 
Karacabey öğrencilere yaptığı 
konuşmasında şunları söyledi; 
“Amacımız Yozgat’ın en uzak 
köyündeki çocuklarımızın ilkokula 
başladığı zaman üniversitenin 
hayalini kurarak eğitim - öğretim 
hayatına başlamalarıdır.  Bu vesileyle 
bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 
Kariyer ve Eğitim Planlama 
Seminerlerinin gelecek yıllarda daha 
kapsamlı bir şekilde devamlılığını 
sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

 “Sahip Olduklarınız Olduğunuz 
Kadardır”

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Kadir Özköse ise, “Eric From’un 
kitabında yer aldığı gibi  ‘sahip 
olduklarınız olduğunuz kadardır’ 
ifadesinden hareketle, olmak ve 
olgunlaşma yolunda kat ettikleriniz 
size mutlaka özlediğiniz sahiplikleri 
takdim edecektir. Genç demek 
hazine demektir. Fırsatlar hergün 
kapıyı çalmaz, bazen fırsatlar 
sizin ihmalkâr davrandığınız anda 

sadece selam verir ve eğer sizden 
bir iltifat yoksa olanca fırsatlar bir 
başkasının eline geçebilir.  Gençlik 
denilen fırsatı, bilge olmak için, bilgi 
sahibi olarak güçlü olmak için iyi 
değerlendirmelisiniz.” dedi. 

“Sizler Aydınlık Türkiye’nin 
Geleceğisiniz”

Üniversitemiz Genel Sekreter 
Vekili Yrd. Doç. Dr. Güsamettin 
Erdoğan yaptığı konuşmasında; 
“İmam Hatipli ya da endüstri meslek 
liseli olmak üniversiteye gidememek 
değildir. Üniversite okumak için 
de Anadolu ya da fen liseli olmak 
gerekir yanılgısına da kesinlikle 
düşmeyin. Okuduğunuz her bir liseden 
üniversiteli olabilirsiniz. Sizlerden 
ricam kendinizdeki potansiyeli 
ortaya çıkarmanız ve kendinize olan 
güveni kaybetmemenizdir.” dedi.

“Tüm Başarmış İnsanların Ortak 
Noktası Çok Çalışmaktır”

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Saim 
Kuş, Yozgat gençliğinin her şeyi hak 
ettiğini ve çok çalışması gerektiğini 
belirterek şunları kaydetti; 
“Arkadaşlar kendinize güvenmek 
zorundasınız. Sahaya çıkarken, 

mindere çıkarken yenileceğim 
diyerek çıkarsan yenilirsiniz. Tüm 
başarmış insanların ortak noktası çok 
çalışmaktır. Sizler de hayallerinize 
ve kariyer hedeflerine ulaşmak için 
çalışmak zorundasınız.” dedi.

“Başarının Sırrı İyi Bir Okuryazar 
Olmaktır”

İlahiyat Fakültemiz Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Yılmaz başarının 
sırrı için iyi bir okuryazar olunması 
gerektiğini söyleyerek üniversiteli 
olmanın en önemli unsurunun iyi 
bir okuryazar olmaktan geçtiğini 
kaydederek; “Hangi mesleği 
seçerseniz, hangi işi yaparsanız 
yapın kendinizi dinletmek, işinizi 
layıkıyla yerine getirebilmek, güncel 
olanı yakalamak için iyi bir okuyucu 
olmanız gerekmektedir.” dedi. 

Kariyer ve Eğitim Planlama 
Seminerleri Kapsamında;

Üniversitemiz fakülte, yüksekokul 
ve meslek yüksekokullarında görev 
alan 40’a yakın öğretim elemanı ve 
idari birim yetkilileri üniversite giriş 
sınavlarına hazırlanan öğrencilere 
her şeyden önce bu aziz toprakların 
evladı olarak çok çalışmanın önemi 

ve gereği vurgulanarak, kendileri için 
değil, gelecek nesiller için, onların 
önünü açmak için, imkanları koşulları 
sağlayan aileniz, ecdadınızın hakkı 
için gayret göstermeleri, başarmak 
için öncelikle istemenin ve bunun 
için her koşul ve şartta, kendine olan 
özgüvenini kaybetmeden çalışmanın 
ülkemiz için vazgeçilmez bir değer 
olduğu belirtildi.

Özellikle Yozgat’ta öğrenim gören 
öğrencilerin diğer şehirlerde yaşayan 
akranlarından daha fazla çalışması 
gerektiği ifade edilen seminerlerde, 
Yozgat’ın gelişmesi, kalkınması 
Yozgat’a ve Yozgatlıya yakışır, 
ekonomisiyle, sanayisiyle, sanatıyla, 
turizmiyle, sosyal ve kültürel 
hayatıyla, üniversitesiyle modern ve 
gelişmiş bir şehir olmasının yegane 
ümidinin gençler olduğunun altı 
çizildi.

23 oturumda gerçekleştirilen 
seminer programlarına, ilçelerde 
yer alan 71 liseden 4000 öğrenci, 
Yozgat merkezde ise 22 liseden 1500 
öğrenci, toplamda 5500 öğrenci 
katıldı. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fidan “Fuzuli’de Aşk ve Aşık” 
temalı Konak Sohbetleri konuşmasında, Fuzuli’nin 
yaşamını, edebi kişiliğini, eserlerini, şiir örneklerini 
ve aşk anlayışını ele aldı. Şiirlerinde aşkın ızdırâbını 
mukaddesleştirerek sanatta zirveye ermiş Fuzûlî’yi yedi 
büyük şairlerden biri olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. 
Fidan, Fuzuli’nin İlâhî aşkın en ince sırlarını, beşerî 
aşkı terennüm eder göründüğü şiirleri arasına ustaca 
yerleştirerek klâsik edebiyatın en güzel eserlerini verdiğini 
sözlerine ekledi. “Fuzûlî aşk derdinden hasta olmuş. Ama 
onun diğer hastalardan mühim farkı var. O, hastalığından 
kurtulmak istemiyor. Aksine hep bu hastalıkla yaşıyor 
ve bu hastalıktan kurtulmanın kendisi için aslında ölüm 
olduğunu söylüyor.” ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ömer 
Yılmaz “İslam’da Kadının Yeri” temalı Konak 
Sohbetleri konuşmasında, “Bütüncül olarak 
konuya yaklaşıldığında İslam’da her şeyden önce 
mesele bir ‘cinsiyet’ meselesi değil, bir ‘insan’ 
meselesidir. Çünkü kişinin kadın veya erkek 
olarak dünyaya gelmesi kader değil, takdirdir. 
Eğer kadın dinde, toplumda, hayatın her alanında 
hak ettiği yeri bulamamış ise bunun faturası dine 
değil, onu algılayan, anlayan ve yaşayanlara 
sormak gerekir. Anne, eş ve kardeş gibi birçok 
rolü bünyesinde barındıran dünyayı sevgi ile 
dolduran kadınlarımızın mağdur değil mağrur 
oldukları günler hepimizin arzusudur.”dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Tayip 
Duman “İdeal Bir Eğitimci Olmak” temalı 
Konak Sohbetleri konuşmasında, 1948 yılında 
ülkemizde ilk kez kurulan Muallim Yetiştirme 
Okulları, İbn-i Sina’nın eğitim üzerine görüşleri 
ve ideal bir eğitimde ebeveyn ve öğretmenin 
rolü hakkında aydınlatıcı bilgiler aktardı. 
Anne baba başta olmak üzere, aile bireyleri 
ve öğretmenlerin eğitimci rollerinin neler 
olması gerektiği hakkında bilgiler aktardı. 
Katılımcılara güzel bir sohbet fırsatı sunan 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Tayip Duman’ın dinleyicilerin sorularını 
cevaplamasıyla sohbet sona erdi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 14-15 Mart tarihlerinde dört oturumda gerçekleştirilen seminere 
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Hikmet Şelli Aybar ve Prof. Dr. Kadir Özköse, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz, Genel Sekreter 
Vekili Yrd. Doç. Dr. Güsamettin Erdoğan,  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Karaca, Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Başaran, Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanı Yrd. Doç. Dr. Selda Yüzer, Sağlık 
Yüksekokulu Araş. Gör. Aybike Bahçeli, Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Okt. Ahmet Eren, Milli Eğitim Şube Müdürü 
Metin Halıcı yer aldı.


