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H E M O R O İ D   A M E L İ Y A T L A R I N D A 
K A N S I Z ,  D İ K İ Ş S İ Z  Y Ö N T E M  İ L E 
C E R R A H İ  O P E R A S Y O N 

Üniversitemiz Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi 
Genel Cerrahi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mesut Sipahi tarafından 
hemoroid ameliyatlarını 
daha kolaylaştıran 
“Ligasure Yöntemi” ile 
ilk kez cerrahi operasyon 
gerçekleştirildi.

M U L T İ F O K A L  T O R İ K  L E N S  U Y G U L A M A S I 
İ L E  K A T A R A K T  A M E L İ Y A T I  İ L K  K E Z 

H A S T A N E S İ ’ N D E  G E R Ç E K L E Ş T İ R İ L D İ

ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ ORTOPEDİ 
KLİNİĞİ BAŞARILI AMELİYATLARINA BİR 
YENİSİNİ EKLEDİ

Ü n i v e r s i t e m i z 
Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi, 
Ortopedi ve Trav-
matoloji Kliniği de 
yapılan cerrahi mü-
dahalelere bir yeni-
si daha eklendi.  

Yozgat’ta 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü bir dizi etkinlik-

le kutlandı. 

Prof. Dr. Uçar; Proje  beldenin ekonomik ve sosyal 
gelişimine canlılık katacaktır
Rektörümüz Prof. Dr. Ta-

mer Uçar, Gedikhasanlı 
Kasabası Belediye Başkan-
lığınca 30 yıllığına Üniver-
sitemize tahsis edilen alan-
da,  Üniversitemiz Tarım ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi ta-
rafından yürütülen çalışma-
ları yerinde görmek amacıy-
la Gedikhasanlı Kasabası’na 
gitti.

Öğrencilerimiz Hayat 
                    Kurtarıyor

ENGELLERİ 
KALDIRAN 
BİRLİKTELİK

2’de

3’de

HABER
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
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gazetesi

Bozok Üniversitesi Dünyadaki Tüm Üniversiteler Arasında Yapılan Sıralamada İlk Yüzde 10’da

Büyük Başarı

Bozok Üniversitesi Dünyadaki 20 bin üniversitenin sıralandığı lis-
tede ilk % 10’a girerek bir başarıya daha imza attı. Türkiye’deki 

köklü ve büyük üniversitelerin arasında olduğu ilk yüzde 10’nun sı-
ralandığı listeye girme başarısını gösteren üniversitemiz bu başarı-

nın haklı onurunu ve gururunu yaşıyor.ODTÜ Enformatik Enstitüsü 
bünyesinde faaliyet gösteren uluslar arası geçerliliği ve prestiji olan 
URAP Laboratuarınca hazırlanan ‘’Dünyanın En İyi 2000 Üniversite-
si Listesi’’ne 77 Türk Üniversitesi girdi.

Unutmayın! Her Birey 
Bir Engelli Adayıdır.

Türkiye’de sayılı Tıp Merkezlerinde yapı-
lan Multifokal Torik Lens Uygulaması 
B. Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi’nde 
başarı ile yapılıyor. 

ŞAMPİYON BOZOK

BAŞARI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Bozok Üniversitesi Bilimsel Yayın 
Ödülleri İl Kültür Müdürlüğü salo-
nunda gerçekleştirilen törenle sahip-
lerini buldu. Fen Bilimleri, Sosyal 
Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanla-
rındaki Bilimsel Yayınlarda ilk üçe 
giren Öğretim Elemanlarına ödülle-
rini takdim edildi.

2’de

3’de

6’da
8’de
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Bozok Üniversitesi dünyadaki 20 
bin üniversitenin sıralandığı liste-

de ilk % 10’a girerek bir başarıya daha 
imza attı. Türkiye’deki köklü ve bü-
yük üniversitelerin arasında olduğu ilk 
yüzde 10’nun sıralandığı listeye girme 
başarısını gösteren üniversitemiz bu 
başarının haklı onurunu ve gururunu 
yaşıyor.ODTÜ Enformatik Enstitüsü 
bünyesinde faaliyet gösteren uluslar 
arası geçerliliği ve prestiji olan URAP 
Laboratuarınca hazırlanan ‘’Dünyanın 
En İyi 2000 Üniversitesi Listesi’’ne 77 
Türk Üniversitesi girdi.

Üniversitemiz bu 77 üniversite-

den biri olarak uluslar arası ba-
şarıya imza attı. 
Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı da 
URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Ak-
bulut, günümüzdeki rekabet ortamında 
dünya üniversitelerini çeşitli ölçütle-
re göre sıralayan sistemlerin giderek 
daha fazla ilgi çektiğini söyledi. URAP 
dünyadaki 20 bin üniversitenin değer-
lendirildiği uluslararası çalışmada üni-
versiteleri yayın ve bilimsel doküman 
sayısı, dergi etkinlik çarpanı ve ulus-
lararası işbirliği gibi kriterler dikkate 
alınarak sıralandı. Listeye göre dünya 
çapında 2 bin üniversite akademik per-
formanslarına göre sıralandı. 

Liste Umut Verici
URAP Koordinatörü Akbulut; ‘’Türk 
üniversitelerinin bu kadar başarılı çık-
masını biz de beklemiyorduk. Bizi çok 
sevindirdi. Türk halkının bilmediği ve 
bizim de düşünmediğimiz 161 Türk 
üniversitesinden 77’sinin dünyanın 
en iyi 2 binine, ilk yüzde 10’a girme-
si büyük bir başarı. Amerika’da 400 
tane üniversite ilk 2 bine girdi. İyi de 
Amerika’da 3 bin küsur üniversite var. 
Demek ki 77 Türk üniversitesi, 2 bin 
500-3 bin civarında Amerikan üniversi-
tesinden daha iyi. Ayrıca, Türk üniver-
siteleri, bir sürü Avrupa üniversitesinin 
de önüne geçmiş. Bunların bir kısmı da 
8-10 yıllık üniversiteler. Sonuçlar, biz-
leri çok umutlandırdı.’’

Üniversitemiz 15. Sırada
Konuya ilişkin bir açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
şunları kaydetti; “Bozok Üniversitesi 
de URAP’ın yaptığı değerlendirmede 
dünyadaki 20 bin üniversite’de %10’a 
girerken; dünya çapında ulaşmış oldu-

ğu akademik başarısı ile seçkin 2000 
Üniversitenin arasına girmeyi başardı. 
URAP’ın yaptığı akademik başarı de-
ğerlendirmesinde bu 2 bin üniversite-
den 77 tanesi Türk Üniversiteleri oldu. 

Üniversitemiz yine URAP’ın yaptı-
ğı bir başka sıralamada ise 2000 yı-
lından sonra kurulan üniversiteler 
sıralamasında ise 15. sırada yer aldı. 
Üniversitemizin Uluslararası başarı-
larında akademisyenlerimizin özverili 
bilimsel çalışmalarının bir sonucudur. 
Tüm akademisyen arkadaşlarımı ba-
şarılarından dolayı kutluyorum. Bo-
zok Üniversitesi’nin bu başarısı bizim 
göğsümüzü kabarttı ve gurur kaynağı 
oldu. Üniversitelerin asli görevi bilim-
sel çalışmalar ve araştırmalar ile ülke 
ve dünya ekonomisine, sosyal ve kül-
türel hayatına katkı sunmaktır. Biz bu-
rada bilimsel çalışmalarımızla üzerimi-
ze düşen görevi yapmış bulunuyoruz. 
Bundan da ayrıca büyük bir sevinç ve 
gurur duyuyorum.” 

B. Ü. DÜNYADAKİ TÜM ÜNİVERSİTELER 
ARASINDA YAPILAN SIRALAMADA İLK 

YÜZDE 10’DA

Yozgat’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günüm biz dizi etkinlikle kutlandı. Üniversitemiz, Yoz-
gat Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İç Anadolu Ortopedik Engelliler 
Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenlendi. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ne-
deniyle Yozgat Belediye Başkanı 

Yusuf Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar ve Vali Yardımcısı Yavuz Gü-
ner, İl Emniyet Müdür Hasan Yılmaz 
ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Şerafettin Akyüz ile birlikte İç Ana-
dolu Ortopedik Engelliler Derneği’ni 
ziyaret ederek engelli vatandaşlarımız-
la bir araya geldi. Daha sonra Şahin 
Tepesi’nde ‘’Engelliler Ağaçlandırma 
Sahası’’ oluşturuldu. Rektörümüz Prof. 

Dr. Tamer Uçar “Engelliler Ağaçlan-
dırma Sahası”nda engelli vatandaşlarla 
birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Yusuf Başer, yaptığı 
açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nün anısına Yozgat Belediye-
si, Bozok Üniversitesi, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü ve İç Anadolu 
Ortopedik Engelliler Derneği ile ‘’En-
gelliler Ağaçlandırma Sahası’’ oluştur-
duklarını söyledi.

Rektörümüz Prof Dr. Tamer Uçar ise 
her bireyin engelli adayı olduğuna 
dikkat çekerek ‘’Her an bizde engelli 
bir vatandaş olabiliriz. Bu vatandaşla-
rımız, kardeşlerimiz de bizimle aynı 
şartlarda eşit bir şekilde hem vatandaş-
lık hem de eğitim hizmetlerini almala-
rı önemli. Biz de Bozok Üniversitesi 
olarak engelli vatandaşlarımızın haya-
ta tutunmaları için bu tür etkinliklere 
destek veriyoruz’’ dedi. Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü 
kutlamaktan ziyade kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve sivil toplum örgüt-
lerinin duyarlılığının artması amacıyla 
bir takım etkinlikler düzenlediklerini 
belirtti. Türk toplumunun artık engelli 

vatandaşlara daha duyarlığı davrandı-
ğını anlatan Akyüz, “engelli vatandaş-
ların engellerini kaldırarak engelsiz bir 
toplum oluşturmaya çalışacaklarını” 
söyledi.
İç Anadolu Ortopedik Engelliler Der-
neği Başkanı Hamide Taşarslan ise, 
Yozgat’ta Türkiye ortalamasının üze-
rinde engelli vatandaşın yaşadığını 
bildirerek, ‘’Sayımız çok fazla ama 
yardım edecek bürokratımız da fazla. 
Bugün bir örneğini Belediye Başka-
nımız, Rektörümüz ve müdürümüz ile 
birlikte ağaç dikimizde gösteriyor. Bize 
bugüne kadar köklü kalıcı destekleri ile 
başkanımızı onursal başkanımız olarak 
görüyoruz. Bugün hepimiz adına birer 
ağaç dikerek bizleri onurlandırdılar.’’

BÜYÜK USTAYA SAYGI KONSERİ

Sanat Yönetmenliğini Kırıkka-
le Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamit Önal’ın 
yaptığı Kırıkkale Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Müzik Bö-
lümü Türk Halk Müziği Topluluğu 
Korosu, Büyük Usta Neşet Ertaş’ın 
sevilen eserlerini seslendirdiler.
İl Kültür Müdürlüğünde gerçek-

leştirilen törene 
Vali Abdulkadir 
Yazıcı, Garni-
zon Komutanı 
Jandarma Albay 
Recep Yalçın-
kaya, Belediye 
Başkanı Yusuf 
Başer, Rektö-
rümüz Prof Dr 
Tamer Uçar, 
Rektör Yardım-
cıları Prof Dr 

Feyzullah Temurtaş Prof. Dr. Hasan 
Yumak ve Genel Sekreter Vekili Le-
vent Şimşek’in yanı sıra çok sayıda 
akademisyen, öğrenci ve Yozgat 
halkı katıldı.
Bozkır’ın Tezenesi halk ozanı Ne-
şet Ertaş’ın anısına verilen konser 
sonrasında konuşan Vali Abdulka-
dir Yazıcı “Böyle güzide bir müzik 

topluluğunun ilimize gelmesine ve-
sile olan Bozok Üniversitesi’ne te-
şekkür ediyorum” dedi. Vali Yazıcı 
konuşmasının devamında şunları 
söyledi: “Bu güzel emeği ortaya ko-
yan Kırıkkale Üniversitemizin çok 
kıymetli Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü Türk Halk Müziği 
çok teşekkür ediyorum. Ömrümde 
ilk kez kutulardan bu kadar anlamlı 
ve güzel seslerin çıktığına şahitlik 
ettim sazını ve sözünü konuşturan 
bu değerli arkadaşlarıma çok teşek-
kür ediyorum”
Programın sonunda Kırıkkale Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü Türk Halk Müziği 
Korosu Sanat yönetmeni Yrd. Doç. 
Dr. Hamit Önal’a Vali Abdulkadir 
Yazıcı tarafından plaket, Belediye 
Başkanı Yusuf Başer tarafından da 
çiçek takdim edildi.

Akademisyenlere bilimsel yayın ödüllerinin verildiği tören kapsamında aramızdan bir süre önce vefat ederek, ayrılan “Bozkır’ın 
Tezenesi” halk ozanı Neşet Ertaş anısına da özel bir konser düzenlendi.

ÖĞRENCİLERİMİZ HAYAT 
KURTARIYOR… 
Kızılay Yozgat Şubesi ve Bozok Üniversitesi 
Makine Mühendisleri Kariyer Topluluğu işbirliği 
ile üniversitemizde gerçekleştirilen kan bağışı 
kampanyasına öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

Hayata Kan Verin” sloganıyla gerçekleş-
tirilen kan bağışı kampanyası öğrenci 

akademisyen ve idari personelimizden yoğun 
ilgi gördü.Kan verenler özellikle insanlık için 
en önemli ihtiyaçların başında kanın geldiği-
ni vurgulayarak;kanın acil değil,sürekli bir 
ihtiyaç olduğunu belirttiler.Kan veren öğren-
ciler tüm vatandaşlarımızın da bu bilinçte ol-
ması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak kan 
bağışının hem sağlık açısından hem de hayat 
kurtarması bakımından son derece önemli ol-
duğunu gözler önüne serdiler. 

Sağlık yetkilileri, kampanyanın güzel geç-
tiğini ve kampanyanın sonunda hedeflerine 
ulaştıklarını belirterek üniversite olarak gös-
terilen misafirperverlikten dolayı memnun 
olduklarını söylediler.Yardımlarını esirgeme-
yen Bozok Üniversitesinin duyarlı öğrencile-
ri ve idari personeline teşekkür etiklerini be-
lirten sağlık yetkilileri bu tür kampanyaların 
sıklıkla yapılması gerektiğinin altını çizdiler.

ENGELLERİ KALDIRAN BİRLİKTELİK

Üniversitemizde değişik birimlerde görev yapan ak-
ademik ve idari personel Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim 
seminerine katıldı. Sunum Strateji Geliştirme Daire 
Başkan Vekili Müslüm İlbaş tarafından yapıldı. Hizmet 
içi eğitim seminerine katılanlara jüri üyelerine ödenecek 
ücretler, devlet teşkilatı veri tabanı, ek ders sınav esas 
ve usulleri, taşınır kayıt ve yönetim sistemi, yolluklar, 
maaşlar ve yılsonu yapılması gereken işlemler gibi konu-

lardaki yeni gelişmeler anlatıldı. Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar; “Mevzuat sürekli yenileniyor ve değişiyor 
kendimizi alanımızda iyi bir şekilde yetiştirmememiz 
bu açıdan önemli. Hizmetiçi eğitimlerle daha da önem-
lisi uygulamada birliktelik sağlanıyor.” dedi. Rektörü-
müz hizmetiçi eğitimlerin ihtiyaç duyulan alanlarda 
devam edeceğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür 
ederek konuşmasını tamamladı.

ÜNİVERSİTEMİZDE HİZMETİÇİ EĞİTİMLER BAŞLADI

HABER
BOZOK ÜNİVERSİTESİ gazetesi HABER

BOZOK ÜNİVERSİTESİ gazetesi

BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bozok Üniversitesi Bilimsel Yayın 

Ödülleri İl Kültür Müdürlüğü salo-
nunda gerçekleştirilen törenle sahiplerini 
buldu. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve 
Sağlık Bilimleri alanlarındaki Bilimsel 
Yayınlarda ilk üçe giren Öğretim Ele-
manlarına ödüllerini takdim edildi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen törene Vali 
Abdulkadir Yazıcı, Garnizon Komutanı 
Jandarma Albay Recep Yalçınkaya, Be-
lediye Başkanı Yusuf Başer, Rektörümüz 
Prof Dr Tamer Uçar, Rektör Yardımcıla-
rı Prof Dr Feyzullah Temurtaş Prof. Dr. 
Hasan Yumak ve Genel Sekreter Vekili 

Levent Şimşek’in yanı sıra çok sayıda 
akademisyen, öğrenci ve Yozgat halkı 
katıldı.

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; “Gö-
nül isterdi ki unvanı ve akademisyenliğin 
hangi aşaması olursa olsun, her türden 
bilimsel ve akademik çalışmalar yanında 
öğretim ve toplumsal hizmet kategorile-
rini de tek tek ödüllendirme imkânı ol-
sun. Mmaalesef eski ve yeni taslak YÖK 
yasalarında bile bu tür hususlar indeksli 
yayınlar kadar somut ölçütlere bağla-
namamıştır” dedi. Ödüle layık görülen 
öğretim elemanlarının belirlenmesinde 

Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik 
kabul esaslarından olan Web Of Scıence 
kayıtlarındaki sayıları dikkate aldıkları-
nı belirten Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar,  bilimsel yayın ödüllerin dağılımın-
da bu kriterlere bağlı kaldıklarının altını 
çizdi. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuşmasının sonunda “Üniversitemizin 
diğer Üniversiteler arasındaki sıralaması-
na katkıları bulunan değerli Öğretim Ele-
manı arkadaşlarımıza Üniversitemiz ve 
şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ın 
açılış konuşmasının ardından bilimsel 
yayın ödüllerin takdimine geçildi. Fen 
Bilimleri Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bi-

limler alanlarındaki yayınlarda birincilik 
ödüllerini Garnizon Komutanı Jandarma 
Albay Recep Yalçınkaya, ikincilik ödül-
lerini Belediye Başkanı Yusuf Başer, 
üçüncülük ödüllerini ise Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar takdim etti. 

Rektörümüz son olarak da Üniversite-
miz kampüsünün ağaçlandırılmasında ve 
yeşillendirilmesi çalışmalarına değerli 
katkılarda bulunan ve özverili çalışmala-
rıyla tüm personele örnek olan Çevre ve 
Yeşil Alan Koordinatörü Ziraat Yüksek 
Mühendisi Özcan Şahin’e Takdir Belge-
sini ve Plaketini verdi. Ödül töreni toplu 
fotoğraf çekilmesiyle son buldu.
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Türkiye’de sayılı Tıp Mer-
kezlerinde yapılan Multi-

fokal Torik Lens Uygulaması 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde başarı ile yapı-
lıyor. Hem yakını görme prob-
lemi olan hem de astigmatiz-
ması ve katarakt sorunu olan, 
yaşı uygun hastalarda cerrahi 
operasyon gerçekleştirilerek 
hasta uzakla birlikte yakını da 
gözlüksüz görmeye başlıyor. 
Multifokal (çok odaklı) göz 
içi lensleri, farklı mesafelere 
odaklanabilen içyapısıyla araba 
kullanmak, televizyon-sinema 

izlemek, spor–alışveriş yap-
mak, gazete–kitap okumak ve 
bilgisayar monitöründe çalış-
mak gibi günlük aktivitelerde 
gözlükten bağımsız bir hayat 
sağlıyor. Üniversitemiz Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi 
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. İzzet Can 
Türkiye’de sayılı Tıp Merkez-
lerinde yapılan, Yozgat’ta da 
ilk defa hastanemizde uygula-
nan cerrahi operasyona ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Prof. 
Dr. İzzet Can, Katarakt ameli-
yatı sırasında göz içine takılan 
tek odaklı lens yerine multifo-

kal torik lens diye adlandırılan 
ve hem yakına hem de uzağa 
odak yaratan lens takılarak 
operasyonun gerçekleştiğini 
belirtti. 

Prof. Dr. İzzet Can, “yapılan 
bir ameliyatla hastanın kata-
raktının alındığını bununla be-
raber astigmatizmasının, yakın 
ve uzağı görme sorunlarının 
ortadan kaldırılarak 18 yaşın-
daki bir insan gibi rahat görme 
imkânına kavuştuğunu” sözle-
rine ekledi. Bu yöntemle has-
taların gözlükten bağımsız hale 
geldiklerine dikkat çeken Prof. 
Dr. Can; “Yalnız bu işlem her 
hastaya yapılan bir işlem değil. 
Muhakkak hastanın gözünde 
önceden yapılan muayenelerle 
uygunluğunun tespit edilme-
si lazım. Hasta uygun olduğu 
zaman bir takım teknolojik öl-
çüm yöntemleri kullanarak bu 
teknikleri gerçekleştirebiliyo-
ruz.” dedi. 
Ameliyatların başarısı için kli-
niğin teknik donanımının ve bu 
ameliyatlarda deneyimli cerra-
hın önemli iki faktör olduğunu 
belirten Prof. Dr. Can, Araştır-
ma ve Uygulama Hastanemizin 
bu anlamda yeterli olduğunun 
altını çizdi. 

Multifokal Torik Lens Uygulaması 
İle Katarakt Ameliyatı İlk Kez Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde Gerçekleştirildi
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KOAH Hastalığının Tanısı 

İçin Halkımız Solunum 
Fonksiyon Testi Yaptırmalı
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Gö-
ğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Yavuz Selim İntepe ‘’14 Kasım Dünya Koah 
Günü’’ nedeniyle bir açıklama yaparak hastalığın 
tanı ve tedavisinde kullanılacak yöntemleri anlattı. 

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim İntepe şunları söyle-
di; “14 Kasım Dünya KOAH günüdür. KOAH; 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin 
baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. KOAH tam 
olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı kısıtlaması 
ile karakterize, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir 
hastalıktır.KOAH da akciğerlerde meydana gelen 
hasar ve nefes borularındaki daralma uzun sürede 
ortaya çıkar. Hastalık kalıcıdır ve ilerleyicidir. 

Sigaraya erken başlayanlarda hastalık 30’lu yaşlar-
dan sonra görülmeye başlar.” Hastalığın belirtileri 
ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Yrd. 
Doç. Dr. İntepe; ”KOAH tanısı Solunum Fonksiyon 
Testi yapılarak konulur. Soluk testi kolay ve kısa sü-
rede yapılan bir testtir. Tedavinin birinci basamağı 
Sigarayı bırakmaktır. Koruyucu aşıları yaptırmak, 
bol sıvı tüketimi, beslenme ve kilo kontrolü önem-
lidir. İlaç olarak KOAH tedavisinde nefes yoluyla 
alınan ilaçlar, gerektiğinde antibiyotik ve oksijen 
tedavisi kullanılmaktadır. KOAH tanısı ,tedavisi ve 
takibi için göğüs hastalıkları hekimine başvurmanız 
gerekmektedir.” dedi

Hemoroid  Ameliyatlarında 
Kansız, Dikişsiz Yöntem İle 

Cerrahi Operasyon
Cerrahide yaşanan gelişmeler, artık hemoroid ameli-
yatlarının daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor.  
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ge-
nel Cerrahi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi 
tarafından hemoroid ameliyatlarını daha kolaylaştıran 
“Ligasure Yöntemi” ile ilk kez cerrahi operasyon ger-
çekleştirildi.

Üniversitemiz hastanesinde hizmete giren Li-
gasure yöntemi ile yapılan cerrahi operasyon 

sonrası bilgiler veren Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç Dr. Mesut Sipahi; “Bu sistem damarları 
ve dokuları kanama olmadan yapıştırma ve kesme 
özelliğine sahip ve ameliyatı yapan cerraha büyük 
kolaylık sağlamaktadır. Dokuların ve kanama ya-
pan damarların elektro termal yöntem ile yapıştırıl-
dığı bu sistem tıpta ameliyatlarda kullanılan en son 
teknolojik sistemlerden bir tanesidir.” dedi. Yrd. 
Doç. Dr. Sipahi, Ligasure sistemi ile ameliyat süre-
lerinin kısalıp, hastaların ameliyat sonrası ağrıları 
ve ağrı kesici ihtiyaçlarının azaldığını ve hastaların 
erken taburcu olarak normal yaşamlarına kısa süre-
de döndüğünü belirtti. Hemoroid hastalığının halk 
arasında sık görülen bir hastalık olduğunu ameliyat 
olması gereken hastaların ağrı, kanama gibi korku-
larından dolayı ameliyat olmak istemediklerinden 
söz eden Yrd. Doç. Dr. Sipahi; “Klasik hemoroid 
ameliyatlarında, hastaların iyileşme süresi yaklaşık 
30 gün iken ligasure yönteminde 15 gün; 45-50 da-
kika olan ameliyat süresini 5-15 dakikada tamam-
lıyoruz.” dedi. 

Şeker, Guatr ve Hormon 
Hastalıklarının Tanı ve 
Tedavisi Üniversitemiz 
Hastanesi’nde Yapılacak

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesinde eksikliği hisse-

dilen branşlara öğretim üyesi atamaları devam 
ediyor.   Hastanemiz İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalık-

ları Bölümüne atanan Prof. Dr. Murat Suher 
hasta kabulüne başladı. Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları alanında ihtisasını tamamlayan 
Prof. Dr. Murat Suher son olarak Ankara Ata-
türk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik 
şefi olarak görev yaptı. Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 
göreve başlayan Prof. Dr. Murat Suher şeker, 
guatr ve hormon hastalıklarının tanı ve tedavi-
sinde Yozgat halkına sağlık hizmeti verecek.

Uyku Hastalıkları ve Sigara 
Bıraktırma Polikliniği 

HizmetAçıldı 
Hastanemizde son olarak Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı bünyesinde Uyku Hastalıkları Polikliniği ile Siga-
ra Bıraktırma Polikliniği Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’ın katılımı ile açılarak hasta kabulüne başladı. 

Modern tıbbın son teknolojik imkanları kullanı-
larak gerekli tıbbi teçhizatla donatılan Uyku 

Hastalıkları Polikliniği’nde uyku ile ilgili sorunları 
olan vatandaşlar hizmet alırken;  Sigara Bıraktırma 
Polikliniği’nde sigaranın zararları ve sigaranın neden 
olduğu hastalıklar anlatılarak insanların sigarayı bı-
rakmaları için terapi yapılacak. Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar; Hem hastanemiz bünyesinde eksikliği 
hissedilen hem de ilimizde olmayan birçok poliklini-
ği hizmete açarak halkımızla buluşturuyoruz. Sigara 
Bıraktırma Polikliniği Türkiye’de ilk kez Sağlık İl 
Müdürlüğü vasıtasıyla Valilikten izin alınarak faali-
yete başlamış bir poliklinik, hizmete açılan her iki 
polikliniğin hastanemiz ve ilimiz adına hayırlı olma-
sı temenni ediyorum” dedi Üniversitemiz Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim İn-
tepe, gece normal uyku sırasında soluk alıp verme 
sıkıntısı yaşayan; nefesini 10 saniye veya daha fazla 
sürede zor alıp veren hastaların tedavilerinin Uyku 
Polikliniğinde yapılacağını belirterek, akciğer has-
taları, aşırı kilolular ve solunumla ilgili sıkıntı çe-
ken ilaca bağlı uyku bozukluğu olan kişilerin de bu 
kapsama alınabileceğinin altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. 
İntepe sözlerini sigarayı bırakmak isteyen vatandaş-
ları Sigara Bıraktırma Polikliniği’ne davet ederek 
tamamladı. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları kliniğinde göz 
hastalıklarının tanı ve tedavisinde modern tıbbın en son teknolojik imkanları kullanılarak hiz-
met veriliyor. 

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi gelişimi-
ni sürdürüyor. Branşında uzman öğretim üyeleri birçok 

hastalığın tanı ve tedavisini başarılı ile yapıyor. Üniversitemiz 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Kliniğin de yapılan cerrahi müdahalelere bir yenisi daha ek-
lendi.  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Murat Korkmaz ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan 
Yozgat’ta ilk kez (halk arasında kamburluk olarak bilinen) 
skolyoz hastalığını cerrahi yöntemle tedavi etti. Bu operasyon 
bölgemizde ilk defa yapılan ameliyatlar arasına girdi. 

Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde her türlü ortopedik 
travmalara yönelik tedavi hizmetlerinin yanı sıra; başta diz, 
omuz, kalça olmak üzere halk arasında kapalı ameliyat olarak 
bilinen “artroskopi” işlemi ve halk arasında kireçleme olarak 
tabir edilen  “osteoartrit“lerde eklem yüzey değiştirme ameli-
yatları başarı ile yapılıyor. Bel fıtığı hastalığı tedavileri; kapa-
lı şekilde, kansız, anestezi uygulanmadan (hastalar uyutulma-
dan) perkütan yöntemlerle yapılmaktadır. Ayrıca çocukların 
doğuştan ortopedik anormallikleri gerek ameliyatsız gerek 
ameliyatlı yöntemlerle tedavi ediliyor.

Üniversite hastanemizde Yozgat halkı yerinde ve kaliteli sağ-
lık hizmeti almaya devam ederken, yapılan başarılı operas-
yonlarla il dışı sevklerin de önüne geçiliyor.

Üniversitemiz Hastanesi Ortopedi 
Kliniği Başarılı Ameliyatlarına Bir 
Yenisini Ekledi

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Se-
vinç Polat‘ın, Ayşe Parlak Gürol 

ve Ümran Çevik ile birlikte yaptığı ve 
SCI kapsamında Internatiol Journal of 
Nursing Practice adlı dergide yayın-
lanan  “Hand hygiene compliance of 
nurses: a 5-unit observational study in 
North-EasternAnatolia”  adlı makale-
si, 20 makale içinde birinci sırada yer 
aldı.

20 milyon makaleyi içine alan bir 
arama motoru olan BioMedlib Jour-
nal tarafından kendi konu alanında 
en iyi 20 makale içinde birinci sırada 
yer alan Okul Müdürü Polat’ın çalış-

ması; Türkiye’de iki farklı şehirde 5 
yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 
gerçekleştirildi. Çalışma kapsamın-
da hemşirelerin el hijyen uyumları 
araştırıldı. Tüm dünyada önemli bir 
sorun olan, hastanede yatış süresinin 
azalması ve tedavi boyutu ile oldukça 
yüklü bir maliyete neden olan, ölümle-
re yol açan hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesinde ulusal ve uluslararası 
önlemlere yer verilen makalede, sağ-
lık personelinin özellikle hemşirelerin 
el hijyen uyumlarının artırılması ile 
hastane enfeksiyonlarının yarı yarıya 
azaltılabileceği vurgulandı.

Bozok Üniversitesi  Başarılarını Sürdürüyor
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülke genelindeki sağlık yüksekokulları arasında kaliteli eğitimi ve uluslararası 
bazda başarılı bilimsel yayınları ile adından söz ettiren Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bir başarıya daha imza attı. 
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Eğitimci-Yazar Ahmet Şerif 
İzgören’in konuşmacı olarak 

katıldığı etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Yumak ve Prof. 
Dr. Feyzullah Temurtaş, İl Emniyet 
Müdürü Hasan Yılmaz, Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürü Recep Öcal, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin 
Özışık, Üniversitemiz akademik ve 
idari personeli ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar şu 
konulara değindi; “Hatırlayacağınız 
üzere 2012 yılı Mart ayında yine 
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği 
ile yapmış olduğumuz Kariyer 
Günleri programında Ali Sabancı 
ve Avea CEO’su ve Türkiye Bilişim 
Sanayiciler Derneği’nin Başkanı ile 
çok değerli işadamlarımızı burada siz 
öğrencilerimiz ile buluşturmuştuk. 

Girişimcilik, kariyer konularında 
bilgiler verip tecrübelerini 
paylaşmışlardı. “Kariyer Günleri” 
adı altında bu ilk programımızdı. 
Daha sonra ikincisi Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı tarafından 
yapıldı. Bugün Kariyer Günleri’nin 
üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz.” 
Kariyer Günleri etkinliklerinin devam 
edeceğini belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Uçar, Eğitimci - Yazar Ahmet 
Şerif İzgören’in konferans vereceği 
programdan öğrencilerin olabildiğince 
istifade etmeleri gerektiğine vurgu 
yaptı.

Konferans öncesi bir konuşma 
yapan Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Recep Öcal ise Yozgat 
ilinde İstihdamın korunması, 
geliştirilmesi yaygınlaştırılması ve 
işsizliğin önlenmesi için müdürlük 
olarak çalışmalarının devam ettiğini 
belirterek bu tür etkinliklerle  

geleceğimizin  teminatı öğrencilerimizi 
bilgilendirerek    daha bilinçli hale 
gelmelerini sağlamayı amaçladıklarını 
vurguladı. Öcal Kariyer günlerinin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ederek sözlerini tamamladı. 

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Metin Özışık da yaptığı konuşmada 
şunları söyledi; “İnanıyorum ki bu 
ülkeyi çok sevmek çok çalışmak, çok 
kazanmak, çok istihdam yaratmak ve 
çok vergi vermektir. Benim için 
en değerli insanlar iş dünyasında 
mücadele veren insanlardır. Kariyer 
Günleri etkinliklerimize devam 
edeceğiz. Başarılar diliyorum.” 

Programda konferanstan önce 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
İş ve Meslek Danışmanı Tuğba 
Erdoğan tarafından “İş Arama 
Becerileri” konulu bir  sunum 
yapıldı. Program Eğitimci-Yazar 

Ahmet Şerif İzgören’in “Süpermen 
Türk Olsaydı, Motivasyon 
Girişimcilik” konularındaki engin 
bilgilerini katılımcılarla paylaştığı 
konferansla devam etti. 

Program Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
Recep Öcal ve Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Özışık, tarafından 
Ahmet Şerif İzgören’e günün anısına 
hediyeler verilmesi ile sona erdi. 

Üniversitemiz ev sahipliğinde Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Kariyer Günleri programı Eğitimci-Yazar 
Ahmet Şerif İzgören’in katılımıyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. 
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Rektörümüz Yerköy Adalet MYO’da İncelemelerde Bulundu

İncelemede Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Murat Koçsoy’dan okulun fiziki 
ve genel durumu hakkında bilgiler aldı. 

Daha sonra okul konferans salonunda okul 
idarecileri ve öğrencilerle bir araya gelerek 
sohbet toplantısı gerçekleştiren Prof. Dr. 
Uçar, toplantıda özellikle öğrencilerin 
sorunları ve ihtiyaçları hakkında tek tek 
bilgi alarak, öğrencileri dinledi. Meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin üniversitemizin 
değerli bir parçasını oluşturduğunun altını 
çizen Rektörümüz Prof.  Dr. Tamer Uçar, 
öğrencilerin sorunlarının kendi sorunları 
olduğunu belirterek, bu sorunların çözümü 
için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz 
dedi.  Adalet Meslek Yüksek okulumuzun 
kültürel anlamda Yerköy ilçesindeki tek bina 
olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif  
faaliyetler yapabilecekleri mekanların zamanla 
kazandırılacağını söyledi. 

Yerel yönetimler ile iş birliğinde içinde 
bu faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve 
öğrencilerimize kazandırılması adına 
girişimlerde bulunulduğuna dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, öğrenci 
sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması 
adına çalışmaların süratle devam ettiğini 
belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuşmasının devamında Yerköy Adalet 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulma 
kararı alınan Hukuk Bölümü Sosyal Güvenlik 
Programının açıldığını belirterek, burayı 
kazanan öğrencilerin de kısa süre içinde eğitim 
öğretime başlayacağının ifade etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Yerköy’e gitti. İncelemeler sırasında Rektö-
rümüz Prof. Dr. Uçar’a Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Yumak ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Genel Sekreter Vekilimiz Levent Şimşek eşlik etti. 

Ziyarette Sorgun Kaymakamı Levent Kılınç, 
Gedikhasanlı Belde Belediye Başkanı Halil 

İbrahim Soysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Tarım ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, Proje Koordinatörü. Doç. Dr. Yaşar 
Ertürk,  öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri 
de hazır bulundu.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültemizin 
Akademik ve idari personelinin el birliği ile 
burada çok güzel bir proje hayata geçirdiğine 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
projenin gelecek yıllarda beldenin ekonomik 
ve sosyal gelişimine canlılık katacağı inancı 
taşıdığını belirtti.
Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü 
Doç. Dr. Yaşar Ertürk Araştırma ve Uygulama 
alanının kurulması ve bugünlere gelme sürecini 
slâyt sunumu ile anlatarak bilgiler verdi. 
Sunumda Gedikhasanlı  Beldesindeki Araştırma 

Uygulama alanının yaklaşık 114 dönüm alan 
üzerine kurulduğu 2012 bahar döneminde 

tamamı klonal ağaçlar üzerine aşılı elma, armut 
ve kiraz türlerine ait çok sayıda çeşitten oluşan 
bir plantasyon tesisi yaptıklarına dikkat çeken 

Ertürk şöyle devam etti; “2013 yılında ise ceviz, 
kırmızı ve beyaz dut, ahududu ve böğürtlen ile 
çilek plantasyonlarını oluşturacağız.
ket takdim etti. Ayrıca; tesis tam otomatik sula-
ma sistemi ile sulanacak. Fakültemizde eğitim 
görecek öğrencilerimizin yaklaşık % 20 ‘lik 
kısmının bu tesislerde staj yapmasını ön gör-
mekteyiz.”

Araştırma Uygulama alanının bir staj merkezi 
haline geleceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ertürk 
öğrencilerin  meyve ve sebzeyle alakalı uygula-
malı eğitimlerini  bu uygulama alanında rahat-
lıkla görebileceklerine değindi. Buğday ekilen 
arazilerin  ekonomik anlamda iyi değerlendi-
rilmediğine vurgu yapan Doç. Dr. Yaşar Ertürk 
Gedikhasanlı Araştırma ve Uygulama alanının 
Kadışehri Deveci Havzası Meyvecilik Enteg-
rasyon Projesinden sonra Yozgat’ın ikinci bü-
yük meyvecilik entegrasyon projesine önderlik 
edebileceğinin altını çizdi.

Rektörümüz Gedikhasanlı Beldesi’ndeki Araştırma ve 
Uygulama Alanında İncelemelerde Bulundu
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Gedikhasanlı Kasabası Belediye Başkanlığınca 30 yıllığına Üniversitemize tahsis edilen alanda,  Üniversitemiz Tarım ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla Gedikhasanlı Kasabası’na gitti.

Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin
Yozgat İl Emniyet Mü-

dürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü 
(KOM) görevlilerince, 
Yerköy Adalet Meslek 
Yüksekokulu’nda “Madde 
Bağımlılığı ve Korunma 
Yolları” konulu konferans 
düzenlendi.Yerköy Adalet 
MYO konferans salonunda 
gerçekleştirilen konferan-
sa Yerköy İlçe Kaymakam 
Vekili Mustafa Türkcan, 
Adalet MYO Müdürü Mu-
rat Koçsoy, İlçe Emniyet 
Müdürü İbrahim Cibelek, 
Yüksek Okul Sekreteri 
Oğuz Duygu ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Konferansta, gençlerde 
madde bağımlılığına karşı 
farklılık yaratmak ama-
cıyla böyle bir uygulama 
yapıldığını ifade eden Yoz-
gat İl Emniyet Müdürlüğü 
KOM Şube Amiri Hakan 
Ülger, bağımlılığın teda-
vi edilmesi gereken bir 
hastalık olduğunu, madde 
bağımlılarının çoğunlukla 
bağımlılıklarının farkında 
olmadığını belirtti. Arkadaş 
çevresi ve aile sorunlarının 
da gençleri madde bağım-
lılığına ittiğine işaret eden 
Ülger, “Bir kereden bir şey 
olmaz demeyin. O kıskaca 
düşersiniz. Madde kullanı-
mı insanlık suçudur. Kişi 

sadece kendine değil, top-
luma, insanlığa zarar verir. 
Bağımlılık sadece bağım-
lının değil, tüm toplumun 
sorunudur.” dedi.

Kimsenin, kendi hayatıyla 
kumar oynama hakkı bu-
lunmadığını vurgulayan 
Ülger, kişiyi madde bağım-
lılığına iten nedenler ara-
sında yüzde 42 ile ilk sırayı 
merak duygusunun aldığını 
kaydetti.Ülger’in konuş-
ması sonrasında, Yozgat İl 
Emniyet Müdürlüğü KOM 
Şube personellerinden Ka-
mil Ünlü, öğrencilere, gra-
fiklerle madde bağımlığı 
hakkında verileri aktardı.
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Bozok Üniversitesi Makine Mühendisleri Kariyer Topluluğu, Asım Yıldırım’ın katılımıyla ‘Bir Yudum Hikaye’ adlı program düzenledi.

Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dai-
re Başkanlığı ve Makine Mühendisleri Kariyer 

Topluluğu işbirliği ile Yozgat İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Asım 
Yıldırım’ın söyleşisine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Yumak, Genel Sekreter Vekili Levent Şimşek, 
Rektör Danışmanı Mehmet Özbayram, Sağlık, Kül-
tür ve Spor Daire Başkanı Zümriye Demirel’in yanı 
sıra  çok sayıda akademisyen, öğrenci ve Yozgat hal-
kı katıldı. Yoğun ilgi gören programda, uzun süredir 
TV ekranlarında haber programcılığı yapan ve haber 
programlarının sonunda seslendirdiği ‘Bir Yudum 
Hikaye’ ile geniş bir izleyici kitlesinin gönlüne taht 
kuran Asım Yıldırım öykü ve hikayeleriyle katılımcı-

lara güzel dakikalar yaşattı. Nasıl bugünlere geldiğini 
belirtmek adına kısaca ailesinden de bahseden Yıldı-
rım; “Annesi babası ilkokul mezunu bile olamamış 
belki de zorlama ile olmuş bir aileden geldim. Ama 
daha ortaokulda annesinin zorlamasıyla ansiklopedi 
okuyan ve iki sene içerisinde 11 cilt ansiklopedi oku-
muş ve arkasından da müthiş bir genel kültüre sahip 
olmuş bir arkadaşınızım.” dedi.

Konferans salonunu dolduran vatandaşlara kendi ha-
yatından da kesitlerin yer aldığı hikayeler ve şiirler 
seslendiren Asım Yıldırım’ı dinleyen Yozgatlı sanat-
severler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olmakta 
zorlandı. Yeni çıkacak olan ve sadece Osmanlıyı an-

latan  ‘Ulu Çınar’ adlı kitabından da söz eden Asım 
Yıldırım Ecdadı okudukça ecdadın doğru  anlatılma-
sını istediğinden dolayı böyle bir kitabı  kaleme al-
dığını belirtti.“Türk Olmak ” adlı şiiriyle söyleşisini 
tamamlayan Yıldırım bütün öğrencilere başarılar di-
ledi. Söyleşinin sonunda katılımcılara kendi kitabını 
imzalayan Asım Yıldırım kendi memleketi Yozgat’ta 
olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Hasan Yumak ve 
Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili Levent Şimşek 
tarafından günün anısına Asım Yıldırım’a hediyeler 
takdim edildi. 

Bozok’ta Duygusal Buluşma

12-18 Kasım Diyabet ve Obezite Haftası nedeniyle 
Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen kurumlar arası voleybol turnuvası, Celal Atik 
Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşması ile sona 
erdi. Final müsabakasına Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yu-
mak ve Prof .Dr Feyzullah Temurtaş, Kamu Hasta-
neleri Kurumu Genel Sekreteri Dr. Tuncay Öztürk, 
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, 
Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili Levent Şimşek 
ve çok sayıda spor sever katıldı.

Turnuva boyunca 12 takım, 3 grup altında müca-
dele etti. Bu 12 takım arasından yarı final ve final 
oynamaya hak kazanan ekipler Celal Atik Spor 
Salonu'nda karşı karşıya geldi. Oynanan final müsa-
bakasında Bozok Üniversitesi ekipleri şampiyonluk 
için ter döktüler. Karşılaşmayı  25-18 önde tamam-
layan Bozok Üniversitesi 1 ekibi şampiyon olurken, 
Bozok Üniversitesi 2 ekibi ise ikinci oldu. 

Müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreni 
ile dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. 
Şampiyonluk kupasını takdim eden Bozok Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar konuşmasında, 

“Diyabet dünya üzerinde bulunan en büyük sağlık 
problemlerinden biri. Düzenlenen bu tür etkinlikler, 
bu hastalıkla mücadelede son derece önemli bir yer 
tutuyor. Yozgatımızda da bu tür etkinlikler sayesinde 
hem sağlıklı yaşama dikkat çekiliyor hem de centil-
mence insanlarımızın spor yapmaları ve birbirleriyle 
kaynaşmaları teşvik ediliyor. Biz de Bozok Üniver-
sitesi olarak bu tür etkinliklere elimizden gelen du-
yarlılığı gösteriyor, mümkün oldukça her zaman içe-

risinde yer almaya çalışıyoruz. Bu sebeple turnuvaya 
2 takım ile katıldık. 

Centilmence oynanan müsabakalar sonucunda tur-
nuva şampiyonu ve turnuva ikincisi olduk. Bu or-
ganizasyonu düzenleyen, başta Sağlık Bakanlığımız 
ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüz olmak üzere her ev-
resinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 

Diyabet ve Obezite Haftası nedeniyle Yozgat Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voley-
bol turnuvasında Bozok Üniversitesi 1 Takımı şampiyon 
olurken Bozok Üniversitesi 2 Takımı ise ikinci oldu.

ŞAMPİYON BOZOK ÜNİVERSİTESİ


