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Sağlık Yüksekokulu Binasının Açılışı Görkemli Törenle Yapıldı  

Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Yozgat Ticaret ve Sanayi 
Odası ortaklığınca organize edilen Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı, 
üniversitemiz ev sahipliğin de gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüs alanına yapılan Sağlık Yüksekokulu Binası’nın açılışı düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi.

Komedyen Recep Demirkaynak, 
Bozoklu Öğrencilerle Buluştu

Tazeoğlu Şiir Dinletisi İle 
Öğrencilerimizle Buluştu

Ahmet Taşgetiren, üniversitemizde 
Konferans Verdi

Prof. Dr. Türköne,üniversitemizde 
Konferans Verdi

Prof. Dr. Durmuş Günay, 
Üniversitemizde Konferans Verdi

Çanakkale Zaferi Muhteşem 
Konserle Kutlandı
Gaziantep Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı 
THM, Şef öğretim elemanı Hakan 
Tatyüz yönetiminde Çanakkale 
Zaferi’nin türkülerini Bozok 
Üniversitelilerle buluşturdular.

BAKANLIK-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
TOPLANTISI, ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE 
YAPILDI

GÖRKEMLİ AÇILIŞ
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TOBB TARAFINDAN YAPTIRILAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
TÖRENLE HİZMETE AÇILDI 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanına yapılan Sağlık Yüksekokulu Binası’nın açılışı düzenle-
nen törenle gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanında dü-
zenlenen törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Baş-

bakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, Yozgat 
Milletvekilleri Av. Yusuf Başer ve  Dr. Ertuğrul Soysal, 
Belediye Başkanı  Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı 
Metin Durgun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yıldırım 
Şafak, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Hasan Yumak, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Fakülte 
Dekanları, Yozgat TSO Başkanı Metin  Özışık, Kayseri 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, İlçe 
Kaymakam ve Belediye Başkanları, daire müdürleri, Si-
vil Toplum  Kuruluşları ve Siyasi Parti Temsilcileri Üni-
versitemiz öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Üniversitemiz  Sağlık Yüksek Okulu binasının  açılış kur-
delesi TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcı-
sı Bekir Bozdağ, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
il protokolü  tarafından kesildi. Açılışın ardından Üniver-
sitemiz Sağlık Yüksekokulu gezen heyete okulun fiziki ve 
genel durumu hakkında Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Hasan 
Yumak  bilgiler verdi.

TOBB BAŞKANI 
HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 

ÖĞRENCİLERİMİZE 
İSTİHDAM MÜJDESİ

Ünivers i temiz 
Sağlık Yükse-

kokulu binası-
nın  gezisi sı-
rasında TOBB 
Başkanı Rifat  
Hisarcıklıoğlu, 

Ünivers i te-

miz Sağlık Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilerin 
mezun olduktan sonra  TOBB Tıp Fakültesi ve TOBB 
ETÜ Hastanesi’nde istihdam edileceği müjdesini ver-
di. Öğrencilere tavsiyelerde bulunarak TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun müjdesini hatırlatan TBBM Başkanı 
Cemil Çiçek ‘’İyi okuyun, kaliteyi tutturun, iş garantiniz 
var! Onun için iyi çalışın, iyi yetişin, işiniz hazır. Ama iş 
garantimiz var diye de dersleri bırakmayın. Çünkü bunlar 
özel sektör, iyi çalışmazsanız bırakırlar’’ şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyet daha 
sonra uygulama sınıfına geçerek, öğrencilere tansiyon öl-
çümlerini yaptırdı.
İncelemelerin ardından, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 
Okul Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat, TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’na plaket takdim etti. Açılış töreninin 

ardından Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
düzenlenen ‘’Ekonomimize Değer Katanlar’’ ödül töre-
nine geçildi.
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Çanakkale Zaferinin anlatan halk müziğinin önemli 
eserlerini seslendiren Gaziantep Üniversitesi Türk 

Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri izleyenlere 
zaferin coşkusunu müzik ziyafetiyle sundular. Zeybek 

oyunu ile sema ve 
semah gösterilerinin 
de yer aldığı konser, 
protokol üyeleri ve 
izleyenlerden büyük 
alkış aldı. Konserde, 
seslendirilen türküler, 
gösterilen fotoğraf ve 
mini filmler ile katı-
lımcılar duygulu an-
lar yaşadılar. 
Konser sonunda Şef 
Hakan Tatyüz’e teşek-
kür için sahneye çıkan 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar üniver-
sitemiz öğrencileri 
tarafından ayakta al-
kışlandı. Üniversitede 
yapılan her faaliyetin 
öğrenciler için yapıl-
dığına dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, “Gazian-

tep Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ko-
rosu ekibine çok teşekkür ediyorum. Ekip çalışmasının 

takım ruhunun en güzel örneklerini hep birlikte bize ya-
şattılar. Üniversitemizde bu tip güzellikler başarılıyorsa 
bunun arkasında yatan bir ekip ve takım ruhu var bunları 
sizlerle hep birlikte gerçekleştiriyoruz, sizlere feda ol-
sun” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar,  Koro Şefi Sanatçı 
Öğretim Elemanı Hakan Tatyüz’e günün anısına teşekkür 
plaketi  takdim ederek, bu muhteşem akşam için emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Koro Şefi Hakan Tatyüz de 
Rektörümüz  Prof. Dr. Tamer Uçar’a  Gaziantep Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz  Coşkun adına 
El Sanatları Atölyesi’nin yapmış olduğu sedef işlemeli 
sandukayı hediye etti.

ÇANAKKALE ZAFERİ MUHTEŞEM KONSERLE KUTLANDI
Çöken bir imparatorluktan tekrar ulus olarak var olma destanının yazıldığı Çanakkale  Zaferi, 98.yılında Bozok Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği  konserle kutlandı. 

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ı makamında ziyaret etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, ve Tokat Gazi-
osmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Şahin, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi,  Sağlık Yüksekokulu, Bilim ve Tekno-
loji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkez, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi 
ve Kampüs alanının fiziki ve genel durumunu yerinde 
gördü. 

Tokat ve Yozgat’ın iki komşu il olduğunu belirten Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar,  Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi ile Bozok Üniversitesi arasında bundan ön-
ceki süreçte çeşitli konularda işbirliği yapıldığını ifade 
etti. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, “Bugün Rektö-

rümüz ile bir araya gelerek,  iki üniversite arasında ortak 
çalışma alanlarımızı lisans ve lisans üstü programların-
daki yapılabilecek işbirliklerini değerlendirdik. Bu iş-
birliğimiz artarak devam edecektir. Rektörümüze nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasına şunları 
söyledi: “Bozok Üniversitesini yeni bir Üniversite olma-
sına rağmen her yönüyle gelişmiş bir Üniversite olarak 
gördüm. İnşallah daha ileri ufuklara daha fazla yeni alan 
ve bölümlerle, nitelikli ve vasıflı öğretim elemanları ve 
çok sayıda öğrencisi ile birlikte Bozok Üniversitesi daha 
iyi konumlara gelecektir. Bozok Üniversitesi ile her za-

man işbirliği içinde olacağız. Bölge ve ülkemize hizmet 
için birlikte çalışmayı diliyorum. Rektörümüzü tebrik 
ediyor ve ekibini takdirle karşılıyorum inşallah hep be-
raber daha iyi daha güzel günlerde daha iyi eğitim öğre-
tim hizmet ve araştırmalara imza atarız.”

Karşılıklı iyi niyet ve başarı temennileri mesajları ile 
gerçekleşen ziyaret sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, günün anısına Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e Üniversitemiz logolu, çini 
işlemeli tabak hediye etti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’ de Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar’a  işlemeli tabak hediye etti. 
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Üniversitemiz Merkezi Yemekhane 
ve Kafeterya binası önünde gerçek-

leştirilen etkinliklere Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Tarım 
ve Doğa Bilimleri Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, Fen Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Şahingöz,Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ayhan Demiröz, 
İl Milli Eğitim Müdürü Saim 
Kuş, Genel Sekreter Vekili 
Levent Şimşek, çok sayıda 
akademik ve idari personel 

ile  öğrenciler katıldı.

Kutlama etkinliği Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar’ın 
yaptığı açılış konuşması ile 
başladı. Rektörümüz konuş-
masında Nevruz Bayramı’nın 
bu topraklarda yüzyıllardır 
barış içinde yaşayan Türk ve 
Kürt halklarının uzun yıllar 
süregelen geleneksel bay-
ramlarından biri olduğuna 
dikkat çekerek Nevruz Bay-
ramının Milli Kültürümüzde 
baharın müjdecisi olması ba-
kımından önemli olduğunu 

ifade etti. Tabiat ile iç içe, kucak kucağa 

yaşayan, toprağı “ana” olarak vasıflandı-
ran düşünce sisteminde baharın gelişinin  
elbette ki önemli bir yere sahip olduğu-
nu belirten  Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar; Türk’ü, Kürd’ü, Çerkez’i ve  Laz’ı 
ile bu topraklarda yaşayan insanlar ola-
rak her zamankinden daha fazla barış ve 
kardeşliğe ihtiyacımız olduğuna dikkat 
çekti.

Nevruzun tarihi bakımdan Hun, Göktürk, 
Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
döneminde bir örfi bayram olarak kabul 
edildiğine değinen Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar toplumlarda milli birlik ve 
beraberliğin, bir arada yaşama arzusunun 
kuvvetlenmesindeki en önemli unsurun 
bu tür milli geleneklerimizin yaşatılma-
sıyla gerçekleşeceğinin 
altını çizdi. Rektör Uçar 
konuşmasının deva-
mında şunları söyledi: 
“Nevruz, ortak bir kül-
türe, birlik ve beraberlik 
içinde sahip çıkar ve Do-
ğusuyla Batısıyla, Gü-
neyi ile Kuzeyi ile aynı 
kültürün insanları olarak 
kaynaşmamıza, birbi-
rimizi sevmemize yar-
dımcı olur. Bu duygu ve 
düşüncelerle hepinizin 

21 Mart Nevruz Bayramınızı kutluyor. 
Birlik ve beraberliğimize vesile olma-
sını diliyorum.” Merkezi yemekhane ve 
kafeterya binası bahçesinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar tarafından Nevruz 
ateşinin yakılmasının ardından katılımcı-
lar yanan ateşin üzerinden atlayarak Nev-
ruz coşkusuna ortak oldu. Program demir 
dövme geleneğinin yaşatılması, yumurta 
tokuşturma yarışmaları ile devam edildi. 
Programın sonunda Üniversitemiz öğ-
rencilerinden Ertuğrul Atasoy’un verdiği 
mini konser eşliğinde bir arada eğlenme-
nin keyfini çıkartan öğrencilerin coşkusu 
görülmeye değerdi. Program, katılımcıla-
ra yapılan ikramlarla sona erdi.

Baharın başladığı, doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen “21 Mart Nevruz Bayramı” üniversitemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
ÜNİVERSİTEMİZDE NEVRUZ BAYRAMI COŞKU İLE KUTLANDI 

ÜNİVERSİTEMİZDE YOZGATLI KINALI HASAN’IN ANISI YAŞATILIYOR

Üniversitemiz öğrencileri 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 

etkinlikleri kapsamında Çanakkale ruhu 
Adına kına standı kurarak Yozgatlı Kına-
lı Hasan’ın hatırasını ellerine yaktıkları 
kına ile yaşatmaya çalıştı.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde 
d ü z e n l e n e n 
“Türkülerle Ça-
nakkale Zaferi’ 
konulu konser 
öncesinde kı-
nalı ana kuzu-
larının canla, 
başla verdiği 
kutsal müca-
delenin ruhunu 
bir nebze de 
olsa yaşatıl-
ması amacıyla 
öğrencilerin ve 
akademik per-
sonelin ellerine 
kına yakıldı. Atalarımızın verdiği eşsiz 
mücadeleye karşı ufacık da olsa vefa 
gösterme çabası içindeki çok sayıda öğ-
renci “Çanakkale Savaşı” esnasında saçı-
na yakılan kına ile komutanının dikkatini 
çeken “Yozgatlı Kınalı Hasan’ın” hatıra-
sını Üniversitemizde ellerine yaktıkları 
kına ile yaşattılar. Kına Standı kurularak 

isteyen davetlilerin avuçlarına kına yakı-
lan etkinlik, öğrenciler tarafından büyük 
beğeni topladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları 
söyledi. Üniversitemizde 18 Mart  Ça-
nakkale şehitlerini anma günüyle ilgili 

olarak program 
yapıyoruz. Bu-
rada öğrenci-
lerimizin ini-
siyatif alarak 
kurmuş olduk-
ları bir kına 
standı var. Biz 
de bu anlamlı 
kınayı avucu-
muza yaktık.  
Kına geçmişte 
a t a l a r ı m ı z ı n 
yaptığı gibi bu 
memleket için 
her şeyi seve 
seve feda etme-
ye hazır oldu-

ğumuzun sembolik bir ifadesidir. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.

Etkinlik için yetkililere teşekkür eden öğ-
renciler de Çanakkale hatırasının yaşatıl-
ması gerektiğini vurgulayarak Çanakkale 
şehitlerini rahmet ve şükranla andıklarını 
ifade ettiler.

KOMEDYEN RECEP DEMİRKAYNAK BOZOKLU 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Üniversitemiz Altın Nesil Öğrenci 
Topluluğun organize ettiği prog-

ramda Komedyen Recep Demirkaynak  
Stand-Up gösterisi gerçekleştirdi. Er-
doğan Akdağ Kongre ve Kültür Mer-
kezi Çamlık Salonu’nu dolduran yüz-
lerce öğrenci Recep Demirkaynak’ın 
yaptığı stand-up gösterisi ile keyifli 
anlar yaşadı. Etkinliğe Genel Sekreter 
Vekili Levent Şimşek, Rektör Danış-
manları, Doç. Dr. Seyfullah Türkmen, 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Vekli, Mehmet 
Özbayram, öğretim üyeleri ve çok sa-
yıda öğrenci katıldı. Gösterisinin ba-
şında Üniversite öğrencilerinin bilinçli 
bir kitle olduğuna değinerek  “seçici 
izleyiciler olması yönünden Üniversi-
te gençliğini oldukça önemsiyorum” 
şeklinde konuştu. Annesinin tabiriyle 
14 senedir sahnelerde “güldürükçülük” 
yaptığını söyleyen Demirkaynak “ken-
di oyununa giderken bilet sorulan ilk 
ve tek stand-up’çı benim” diyerek sa-
lonu kahkahaya boğdu. Günlük hayatta 
karşılaşılan toplumsal sorunları mizahi 
bir dille eleştiren Recep Demirkaynak, 
“insanın orijinali güzel” sloganıyla 
yaptığı stand-up gösterisinde gençlere 
Türkçe’nin doğru, düzgün ve yerinde 
kullanılmasına yönelik espriyle karışık 
ince mesajlar verdi.

Program sonrası Üniversitemiz Genç 
Girişimciler Kulübü adına Emrullah 

Akbulut tarafından çiçek, Altın Ne-
sil Topluluğu Başkanı Nihat Güleç ve 
Topluluk Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ha-
san Çelik tarafından da günün anısına 
Üniversitemiz plaket tabağı ve seramik 
işlemeli vazo hediye edildi. 
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PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY, ÜNİVERSİTEMİZDE 
KONFERANS VERDİ

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konferan-

sa Rektörümüz Prof. Dr. Tamer, Uçar, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yu-
mak, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Re-
cep Şahingöz, Tarım ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Güçlü, 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş,  
akademik ve idari personel ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.
Konferans öncesi açılış konuşmasını ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Yükseköğretim Kurumunun yeni bir ya-
pılanma çerçevesinde ciddi bir efor sarf 
ettiğine değinerek son yıllarda göstermiş 
olduğu ilerleme ile ülkemizin saygın bir 
kurumu haline gelmiştir dedi. 

Türkiye’nin Yükseköğretim alanında 
gerçekten büyük sıçramalar ve gelişme-
ler kat ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dur-
muş Günay bu gelişmelerin beraberinde 

getirmiş olduğu sorunları, gelişmeleri ve 
eğilimleri paylaşmak amacıyla öğrenci 
ve akademisyenlerle bir araya geldikle-
rini belirtti.  Hesap verilebilirliğin, yö-
netici ve kişi düzeyinde; topluma, karşı, 
sorumluluğunu içselleştirmesi ve eleşti-
riyi hoşnutluk ile karşılaması açısından 
hayatımızın her alanında önemli oldu-
ğuna değinen Günay “hesap verilebilir-
liğin başlangıç noktası, özeleştiri ve öz-
değerlendirmeden geçer” dedi.Prof. Dr. 
Durmuş Günay:” İnsanlar hangi alanda 
isterlerse, hayatlarının hangi dönemin-
de isterlerse, ne zaman isterlerse, nerede  
isterlerse ve elektronik olarak hangi dili 
tercih ederlerse, eğitim alma imkânına 
sahip olmalıdırlar” diyerek konuşmasını 
noktaladı.Konferans sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Yozgat İl Milli Eği-
tim Müdürü Saim Kuş ile birlikte Yükse-
köğretim  Kurulu-Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Durmuş Günay’a günün anısına 
teşekkür plaketi takdim ettiler.

PROF. DR. TÜRKÖNE ÜNİVERSİTEMİZDE 
KONFERANS VERDİ

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konferansa 

Belediye Başkanı Yusuf Başer, Cumhu-
riyet Başsavcısı Metin Durgun, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Hasan  Yumak, Genel 
Sekreter Vekili Levent Şimşek, Sorgun 
Belediye Başkanı Ahmet Şimşek akade-
misyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 
Katılımın büyük olduğu konferansta Os-
manlı İmparatorluğu ve medeniyet vizyo-
nunu anlatan ve bugünkü gençlerinde bu 
vizyonu örnek alarak yetişmesi gerekli-
liğine vurgu yapan Gazeteci-Yazar Prof. 
Dr. Mümtaz’er  Türköne  medeniyet viz-
yonunun siyasetin üzerinde bir olgu oldu-
ğunun unutulmaması gerekliliğine dikkat 
çekerek iktidar ilişkilerine takılmadan, 
günlük siyasetten uzak bir bakış açısıyla  
medeniyet vizyonunun düşünülmesi ge-
rekliliğinin  altını çizdi.

Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Türköne ko-
nuşmasının devamında Türkiye’nin son 
250 yıl içindeki en güçlü nüfuzlu ve 
vizyonlu dönemini yaşadığını belirterek 
bu gücü siyasetle, ideolojiyle ve dünya 
görüşüyle değil ekonomi ve sanayisiyle 
bu topraklarda binlerce yıldır konuşulan 
Türkçe’nin güçlü bir dil haline gelmesiy-
le mümkün olduğunu belirtti.
Konferans sonunda Gazeteci-Yazar Prof. 
Dr. Türköne öğrencilerimizin gündemde-
ki konulara dair sorularını yanıtladı. Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar tarafından 
Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Türköne’ye pla-
ket takdim edildi. Plaket takdimi sırasın-
da konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, “Üniversitemizin marka ve vizyo-
nunun gün geçtikçe ilerlediğini belirte-
rek etkinlik sayımızın bir günde 2 ve 3’e 
çıkması geliştiğimizi ve büyüdüğümüzün 
açık bir göstergesidir” dedi.

AHMET TAŞGETİREN ÜNİVERSİTEMİZDE KONFERANS VERDİ

Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) ve Bozok Üniver-
sitesi işbirliği kapsamında Üniversitemizde Yazar 

Ahmet Taşgetiren “İslam Dünyasında Normalleşme 
Sancıları ve Türkiye” konulu bir konferans verdi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
23. Dönem Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, TÜRAP 
Genel Koordinatörü Ayşe Serap Şahiner, TÜRAP Pro-
je Koordinatörü Tuna Çakır, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Hatice Sarı ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz ile Öğretim üyeleri 
ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik TÜRAP Pro-
je Koordinatörü Tuna Çakır’ın Türkiye Aile Platformu 

kapsamında gerçekleş-
tirilen projeler hakkında 
bilgiler içeren açılış ko-
nuşmasıyla devam etti.
Ahmet Taşgetiren “İslam 
Dünyasında Normalleş-
me Sancıları ve Türkiye” 
başlıklı konferansında 
son yıllarda İslam ülkele-
rinde yaşanan süreçlerin 
ve bunun yansımalarına 
dikkat çekerek ülke ola-
rak hem tarih bağımız, 
hem ülke politikaları ve 
hem de ekonomik kon-
jonktür gereği kesinlikle 

bu tür sorunlara kayıtsız kalamayacağımızın altını çiz-
di.Taşgetiren konuşmasının devamında Türkiye de din 
devlet toplum ilişkilerinin sancılı olduğunu belirterek 
12 Mart -12 Eylül-28 Şubat gibi sancılı süreçler geçir-
diğimizi ifade etti. Devletin toplumu belirleme çabası 
ile Türkiye’de son yıllarda yaşanan sancılı süreçlere de-
ğinen Taşgetiren Türkiye halen normalleşmiş olmasa da 
normalleşme süreci içinde hızla yol almaktadır dedi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar yaptığı konuşmasın-
da 1980’li yıllarda usta kalemiyle ses getiren bir yazar 
olarak nitelendirilen Ahmet Taşgetiren ’in yine bugün 
bu salonda ses getirecek bir konferans vermesinden 
duyduğu mutluluğu dile getirerek kendilerine Üniversi-
temizin çini işlemeli tabağını takdim etti.

TBMM Başkanı ve 
Hemşehrimiz Cemil 

Çiçek’in Erdoğan Ak-
dağ Kampüsü’ndeki Mer-
kez Kütüphanesine destekleri devam ediyor. Şubat 
ayı içerisinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı’na teslim edilen kitapların tasnifi ve teknik 
işlemleri devam etmektedir.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, “Meclis Başkanımız Cemil Çiçek beyin 
Üniversitemize her konuda büyük destekleri mevcut. 
Geçen yıllarda Kütüphanemize yapmış olduğu kitap 
bağışlarına bu yıl da devam ediyor. Şubat ayı içerisinde 
yeni bağışlarmış olduğu kitaplar Üniversitemize ulaş-
mış olup, ilgili arkadaşların bu konudaki çalışmaları 
devam etmektedir. Kendilerine çok teşekkür etmek is-
terim. Gerçekten bizlerin ihtiyaç duyduğu her konuda 
yanımızda olması bizlere güven vermektedir” dedi.

Üniversitemiz Kütüphanesi koleksiyonuna yeni dâhil 
edilen kitapların tasnif ve teknik işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından kullanıcılarının hizmetine sunula-
caktır.

MECLİS
BAŞKANIMIZDAN 
KÜTÜPHANEMİZE 
BAĞIŞ
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Şenliğe Yozgat Valisi Abdulkadir Ya-
zıcı, Milletvekili Av. Yusuf Başer, 

Belediye Başkanı Yusuf Başer, Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Türk 
Cumhuriyetleri’nden gelen davetliler,  
daire müdürleri,sivil toplum örgütü tem-
silcileri, Bozok ve Gazi Üniversitesi öğ-
rencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Baharın gelişini de müjdeleyen şenliğin 
açılış konuşmasını yapan Yozgat Bele-
diye Başkanı Yusuf Başer, örf, adet ve 
geleneklerin, milletleri millet yapan en 
önemli yapı taşları olduğunu belirterek, 
“Örf ve adetlerimiz geçmişten geleceğe 
köprü vazifesi görürler. Çiğdem gezmesi 
UNESCO tarafından somut olmayan kül-
türel miras listesine alındı. Yozgat Bele-
diyesi olarak bu kültürümüzü yaşatmak 
ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 
bu yıl 3. Çiğdem Gezdirme Şenliği’ni dü-
zenliyoruz” dedi.

Daha sonra il protokolü tarafından mani-
ler okundu. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar ise, 
“Dertliyim dermanın yok,
Elimde fermanın yok,
Yükettim gam yükümü,
Geçecek dermanın yok.” mani dizelerini 
okuduktan sonra yaptığı konuşmasında 
geçtiğimiz yıllarda da Belediye Başkan-
lığımız tarafından organize edilerek icra 
edilen “Çiğdem Şenliği”nin bu yıl üçün-
cüsünün kutlandığını belirterek, “Bozok 
ve Gazi Üniversitelerinin işbirliği ile 
Yozgat Belediye Başkanlığı’mız ve Sa-
yın Vali’mizin himayesinde bir araya gel-
mekten duyduğum mutluluğu sizlere ifa-
de etmek istiyorum. Bugün dışarıda hava 
soğuk, rüzgârlı ve sert. Ama Yozgat’ın 
mert insanlarının gayretleri, bir çiğdemde 

dostluk kardeşlik ve birlikteliğinin sıcak-
lığı içimizi ısıtıyor” dedi.

Bir çiğdemle   dostluğun    kardeşli-
ğin   birlik ve beraberliğin nasıl sağlan-
dığını Bozok yaylasını yiğit insanlarının 

gösterdiğini dile getiren Rektörümüz, 
“Yozgat’a sağlamca bağlanmak için bu 
bizlere yetiyor. Başta Sayın Vali ve Be-
lediye Başkanı olmak üzere emeği geçen 
herkse teşekkür ediyorum. Yozgat’ın so-
mut olmayan kültürel mirası olarak bu 

güzellikleri literatüre kazandıran Gazi 
üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. 
Dr. Öcal Oğuz beyefendiye de şükranla-
rımı sunuyorum. Çiğdem gezdirilmesi di-
ğer bir ifade ile Çiğdem Şenliği Yozgat’ta 
nesilden nesle gelen bir geleneğin adıdır. 
Üçüncü Çiğdem Şenliğimiz Yozgat’ımıza 
ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de yap-
tığı konuşmasında, gelenek ve kültürlerin 
yaşatılmasında bu tür faaliyetlerin önemli 
olduğunu söyledi. 

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı da 
Türkiye’nin çok zengin bir kültüre sahip 
olduğunu belirterek “Türkiye çok güçlü 
bir ülkedir. Renk noktasında gül nokta-
sında her rengi bünyesinde barındırıyor. 
Bu ülkenin bayrağını Mevla gökyüzüne 
dikmiş, biliyorsunuz kıymetli şeyler her 
yerde olmaz, her yere yayılmaz. Örfü-
müzde Kuran-ı Kerim kıymetlidir ve her 
zaman en güzel yerde muhafaza ederiz. 
Bayrağımızda yine bizim olmazsa olmaz-
larımızdandır. Bu kültürlerimizin gelecek 
nesillere aktarılmasında bu tür etkinlikle-
rin önemi büyüktür. Bu vesile ile şenliği-
mizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo-
rum.” dedi.

Şenlikte Özbekistan, Kırgızistan ve 
Çuvaşistan’dan gelen müzik ve halk 
oyunları ekibi sergiledikleri oyunlarla 
salondaki davetlilerin beğenisini topladı. 
Bozok Üniversitesi öğrencileri ile Gazi 
Üniversitesi öğrencileri arasında ip çek-
me, çuvalda yürüme ve topaç oyunu ya-
rışmaları çekişmeli mücadelelere ve renk-
li görüntülere sahne oldu.

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen ve geleneksel hâle getirilen Çiğdem Şenliği’nin 
üçüncüsü gerçekleştirildi. 

ÜÇÜNCÜ ÇİĞDEM ŞENLİĞİ ÇOŞKUYLA YAPILDI

Üniversite-
miz Türkçe 

Topluluğu tara-
fından organize 
edilen program-
da Şair -Yazar 
Kahraman Taze-
oğlu  “Baharda 
Aşk Başkadır “ 
şiir dinletisi ile 
öğrencilerimizle 
buluştu. Üniver-
sitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre 
ve Kültür Mer-
kezi Çamlık 
Salonu’nda dü-

zenlenen programa Belediye Başkan Vekili Enver Çakı-
roğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, 
Genel Sekreter Levent Şimşek, Rektör Danışmanı Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Böyle mükemmel bir salonda Bozok Üniversitesi öğren-
cileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile 
getiren Tazeoğlu “Büyük kitlelere hitap edebilecek bu tip 
salonları ülkemizin her yerinde görmek isteriz” şeklinde 
konuşarak Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezine 

olan hayranlığını dile getirdi. Şiir dinletisi için gelen öğ-
renciler Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nin 
tamamını doldururken birçok kişi de programı ayakta iz-
lemek durumunda kaldı.

Şiire karşı gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini be-
lirten Tazeoğlu “Bu ülkede yazar olarak yola çıkmış, ki-
tap okumayı insanlara sevdirmeye 
çalışan biri olarak bu tablo beni çok 
duygulandırdı. Sizleri görünce kitap 
okumanın daha iyi bir noktaya geldi-
ğini görüyorum” dedi.

İnsanı düzeltmenin yolunun edebi-
yattan, sanattan geçtiğini söyleyen 
şair “Edebiyat toplumun aynasıdır” 
şeklinde konuştu. Şair, programında 
“seni içimde terk ediyorum”, “seni 
intihar ediyorum”, “araz” ve “yârim 
sevgili” adlı şiirlerini seslendire-
rek, öğrencilere şiir ziyafeti sundu. 
Dinleyenleri şiirleriyle büyüleyen 
Tazeoğlu, birçok şiirini belediye 
otobüsünde seyahat ederken yaz-
dığını belirterek belediye otobüsü 
seyahatleri esnasında tanık olduğu 

kadın- erkek ilişkilerine dair yaptığı gözlemleri öğrenci-
lerimizle paylaştı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ve Türk-
çe Topluluğu Başkanı Çetin Gökçe günün anısına teşek-
kür plaketi takdim etti. Program sonrası Şair -Yazar Kah-
raman Tazeoğlu, kurulan imza standında kitaplarını şiir 
severlere imzaladı. 

TAZEOĞLU, ŞİİR DİNLETİSİ İLE ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU
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BAKANLIK-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZ EV 
SAHİPLİĞİNDE YAPILDI
Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığınca organize edilen Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı Üniversitemiz 
ev sahipliğin de gerçekleştirildi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi Salonu’nda düzenlenen 

toplantıya Vali Vekili Kemal Şahin,  
Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer,  
Cumhuriyet Başsavcısı Metin Durgun, 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak, 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Yozgat 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Yusuf Şahin, Yozgat Ticaret Sanayi 
Odası Başkanı Metin Özışık, fakülte 
dekanları, öğretim  elemanları, sanayicil-

er, işadamları daire 
amirleri, sivil 
toplum örgütü 
temsilcileri ve çok 
sayıda öğrenci 
katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Tanıtım filmi gösterimi ile başlayan 
toplantı Yozgat Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin’in 
açılış konuşması ile devam etti. Üniver-
site Sanayi işbirliğinin arttırılmasının 
hedeflendiği toplantıda konuşan Şahin, 
Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarınca 
verilen hibe desteklerin tanıtılması ve bu 
desteklerden Yozgat ilimizin maksimum 
düzeyde yararlandırılması kapsamında 

ilgili tarafların bilgilendirilmesi ve 
projelerin ortaya çıkması amacıyla 
toplandıklarının altını çizdi. 

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Metin Özışık yaptığı konuşmasında ülke 
olarak Türk ekonomisinin rekabet ede-
bilme yeteneğinin arttırmanın Üniversite 
Sanayi işbirliğinden geçtiğini belirterek 
bunun için de sanayinin teknoloji ürete-
bilme kabiliyetini artırmak ve kendi 
teknolojisini kendisinin üretir olması 
gerekliliğinin şart olduğunun altını çizdi. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın, bilgi 
çağı olduğunu hatırlatarak başladığı 
konuşmasında Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar bilim ve teknolojinin 

gelişmesinin kendilerini daha ileriye 
taşıyacağının bilincinde olduklarını belir-
terek Bozok Üniversitesi olarak bilimsel 
çalışmalara, üniversite-sanayi işbirliğine 
ve AR-GE çalışmalarına oldukça önem 
vermekteyiz dedi. 

Konuşmaların ardından Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı,  Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uz-
man Yardımcısı Ahmet Eren Topçu San-
ayi Tezleri Destek Programları,  Ekrem 
Türker Fidan Teknogirişim Sermaye 
Destek Programı, TÜBİTAK Bilişim 
Teknolojileri Grubu Uzman Yardımcısı 
Merve Vildan Şimşek, TÜBİTAK bünyes-
inde verilen Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları, KOSGEB Yozgat Hizmet 
Merkez Müdürü Yüksel Özdemir ise 
KOSGEB destek Programlarının tanıtım 
sunularını yaptı.

Toplantı soru görüş ve önerilerin dinlen-
mesi ile devam etti. Toplantı sonunda 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, su-
num yapan katılımcılara teşekkür plaketi 
takdim etti. 

ÜNİVERSİTEMİZDEN BİR İLK DAHA

Bilimsel çalışmaları ile dikkat çeken Üniversitemizin 
bir projesi daha Sanayi Bakanlığı tarafından kabul 

edildi. Proje kapsamında  “Akıllı Polimerler ile pişik 
yapmayan bebek bezi hammaddesi” tasarlanacak.

Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2013 yılı 
“Tekno-girişim Sermayesi Desteği” kapsamında Bozok 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğ-
retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Orhan Hazer ve Yrd. 
Doç. Dr. Ali Delibaş’ın birlikte sunduğu bir yıl süreli 
100.000,00 TL bütçeli “Akıllı Polimerler ile Pişik Yap-
mayan Bebek Bezi ” başlıklı projeleri kabul edildi.
Proje kapsamında bebekler ve bez kullanan hastalar için 
çok önemli bir sorun olan pişiğin önüne geçilmeye çalı-
şılacak. Pişik oluşumuna yüksek sıcaklıklarda veya fark-
lı asitlikte olabilecek idrarı daha fazla hapseden, ayrıca 
içerdiği pişik önleyici kremi gerektiğinde salarak anında 
pişik oluşumuna müdahale edebilecek akıllı polimerler 
sentezlenerek, prototip düzeyde bir bebek bezi hammad-
desi tasarlanacak.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü öğretim üye-

si Yrd. Doç. Dr. Orhan Hazer, 
“Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na sunduğumuz “Akıl-
lı Polimerler ile Pişik Yapmayan 
Bebek Bezi” projesi kabul edildi. 
Bir yıl süreyle 100 bin TL destek 
alınarak hayata geçirilecek proje 
kapsamında, pişik önleyici, pi-
şik oluşumunu geciktirici içeren 
ve gerektiğinde salan bir bebek 
bezi hammaddesi ve prototipi 
tasarlanacak. Akıllı polimerler 
özellikleri itibari ile son dönem-
lerde oldukça dikkat çekmekte-
dir. Bizler de bu özelliklerinden 
faydalanarak bu ürünü ve projeyi 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Akıllı 
polimerler, bebek bezi içerisinde 
idrar bulunduğunda farklı sıcak-
lıklarda farklı pH değerlerinde 
olan idrarı daha fazla hapsedip 
cilde temasını azaltacak ve aynı zamanda içerdiği pişik 

önleyici kremi salarak da pişik oluşumunun önüne geçil-
meye çalışılacaktır” dedi. 

Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2013 yılı “Tekno-girişim Sermayesi Desteği” kapsamında verilen ilk proje desteğini üniversitemiz aldı.
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Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kong-
re ve Kültür Merkezi Salon Nohutlu 

da düzenlenen sempozyuma Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Yumak,  Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahin-
göz, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut 
Gürdal, Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat 
Korkmaz, öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Her insan için değişik mana ve önem ifa-

de eden yaşlılık evresinin hayatın çok özel 
bir dönemi olduğunu ifade ederek başla-
dığı açılış konuşmasında Sağlık Hizmet-
leri MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat 
Korkmaz “dün ile bugün arasında köprü 
kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi ya-
rınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımı-
zın en değerli varlıklar olduğunu belirtti. 
Bu güzel ve anlamlı günde yaşlılarımı-
zın bir kez daha hatırlanması gerektiği-
nin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Korkmaz 
yaşlılarımızın köşede kalmadıklarını her 
zaman için bizim göz bebeğimiz olduğu-
nu vurguladı. Yaşlılara saygı haftası kap-

samında osteoporozun önemine değinen 
Korkmaz 17-35 yaş arasındaki genç ke-
sime kalsiyum ve bununla ilgili yiyecek-
leri bol tüketmeleri ve güneş ışığından 
bol yararlanmaları gerektiğini belirterek 
“bugünün geçleri yarının yaşlıları olması 
sebebiyle de osteoporoza karşı şimdiden 
duyarlı olmaları” noktasında, gençleri 
uyardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar Salon 
Nohutlu’da ilk programın düzenlenme-
sinden duyduğu memnuniyeti dile getir-
di.  Rektör Uçar “850 kişilik oturma ka-
pasiteli Salon Çamlık’ta geçen haftalarda 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden sonra 
içerisinde bulunduğumuz bu salondaki 
ilk etkinliğimizin bu sempozyum” oldu-
ğuna dikkat çekerek “yapımında ki katkı-
larından dolayı Sayın Erdoğan Akdağ’a 
teşekkür etmek isterim” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lumuzun iki yıldır faaliyette olduğuna 
değinen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, “Bu kadar kısa bir süre içerisinde 
hem öğrenci sayısı hem yeni kurulan bö-
lümleri hem de sosyal kültürel ve toplu-
mu bilinçlendirici faaliyetleri ile Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 
şimdiden göz doldurmaya başladığını be-
lirtmek isterim” dedi. Yaşlılığın yaratılış 
gayesinin bir evresi gereği kaçınılmaz bir 
son olduğuna dikkat çeken Rektörümüz 

Prof. Dr. Tamer Uçar toplumsal hayattan 
kopmadan sağlıklı bireyler olarak yaşlan-
manın önemli olduğuna değindi. 
Sempozyumda, Öğretim görevlisi Nur-
sel Üstündağ, Osteoporoza giriş, Epide-
miyolojisi ve Bir Dakikalık Risk Testi, 
Öğretim görevlisi Dilek Yıldırım Oste-
oporozda Risk Faktörleri ve Korunma, 
Öğretim görevlisi Ebru Sarı Osteoporoz-
da Tanı, Yrd. Doç. Dr. Özlem Balbaloğlu 
Osteoporozda Tedavi, Öğretim görevlisi 
Seda Gündüz ise Osteoporozda Maliyet 
Analiz konuları hakkında bilgilendirici 
sunular gerçekleştirdi.

Sempozyumun düzenlenmesindeki katkı-
larından dolayı Sağlık Hizmetleri MYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Korkmaz, 
Yrd. Doç. Dr. Özlem Balbaloğlu Öğretim 
görevlileri Nursel Üstündağ, Dilek Yıldı-
rım, Ebru Sarı ve Seda Gündüz’e Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar tarafından 
teşekkür belgesi takdim edildi.

Üniversitemizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” münasebetiyle Yaşlılık ve 
Osteoporoz (kemik erimesi) konulu sempozyum düzenlendi.

ÜNİVERSİTEMİZDE YAŞLILIK VE OSTEOPOROZ SEMPOZYUMU 

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNDEN HUZUREVİ ZİYARETİ
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu idare ve öğrencileri 
18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 
“Yaşlılara Saygı Haftası” münasebetiyle 
Alparslan Türkeş Huzurevi’ni ziyaret etti.

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Al-
parslan Türkeş Huzurevine gerçekleştirilen 
ziyarete Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar’ın 
eşi Demet Uçar, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat 
Korkmaz, öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
idare ve öğrencileri huzurevini gezerek 
huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. 
Huzurevi sakinlerine çiçek takdim eden 
öğrenciler yaşlılarla sohbet ederek yalnız 
olmadıkları mesajını verdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Murat Korkmaz  “1982 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi İle 18-24 
Mart’ın  Yaşlılar Haftası olarak kutlan-
maya başladığını belirterek Üniversitemiz 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri ile bera-
ber yaşlılarımızı ziyaret edip onlarla güzel 
vakit geçirmek istedik. Öğrencilerimiz 
yaşlılara çiçek takdim edip haftalarını 
kutladılar. Yaşlılarımıza unutulmadıklarını 
bir köşeye bırakılmadıklarını göstermeye 
de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek öğrencilerimize 
“Siz de  bir gün yaşlanacaksınız sağlığınızın 
kıymetini bilin ”şeklinde  altın değerinde 
öğütler verdiler.
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