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Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Mezuniyet 
Coşkusu

Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu

Üniversitemizde 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Başladı

İİBF 2020-2021 Akademik Yılı Mezunları Düzenlenen Törenle Diplomalarını 
Aldı

Üniversitemiz Ziraat Ve İletişim Fakültelerinde Mezuniyet Coşkusu

Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu

Üniversitemizde Mezuniyet Coşkusu Devam Ediyor

Rektörümüz, Yozgat Ve Sorgun Myo’nun Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu

Rektörümüz Şefaatli, Yerköy Adalet Ve Boğazlıyan Myo Mezuniyet Coşkusuna 
Ortak Oldu

Rektörümüz Azerbaycan’da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Covid 19 Güvenli Kampüs Belgesi Çalışma Toplantısı Rektörümüz 
Başkanlığında Yapıldı

Üniversitemiz Azerbaycan’da YOBÜYÖS Ve TÖMER Sınavı Gerçekleştirdi

Üniversitemizde “Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği Eğitim Programı” 
Düzenlendi

İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu 2. Uluslararası Güvenlik Kongresine Katıldı

Beem Takımı Tarafından Üretilen Otonom Araç Atatürk Havalimanı 
Robotaksi Binek Yarışları Gösteri Alanında

Üniversitemiz Webometrics Üniversite Sıralamasında Yükselişini 2021 Yılında 
Da Sürdürdü

Yozgat Milli Türk Talebe Birliği’nden Rektörümüze Ziyaret

Ziraat Fakültesi Dekanımızın Türkiye-Tübitak-2530 & Moldova-Nard İşbirliği 
Kapsamında Projesi Kabul Edildi

Üniversitemiz Radyo-Tv Programı Öğrencileri Tarafından Çekilen Film 
Uluslararası Film Festivali Seçkisine Kabul Edildi
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ SAYIN FUAT 
OKTAY’IN KATILIMLARIYLA ÇEKEREK FUAT OKTAY 
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO’DA MEZUNİYET COŞKUSU

Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu’nda eğitimlerini başarı ile 
tamamlayan öğrencilerin me-
zuniyet programına teşrif eden 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Sayın Fuat Oktay da öğrencile-
rimizin heyecanına ve mutlulu-
ğuna ortak oldu.

Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu’nda düzenlenen mezuniyet 
törenine  Cumhurbaşkanı Yar-
dımcımız Sayın Fuat Oktay’ın 
yanı sıra Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Yardımcısı Ertuğ-

rul Soysal, Yozgat Milletvekili 
Av. Yusuf Başer, Yozgat Valisi 
Ziya Polat, Yozgat Belediye 
Başkanı Celal Köse, Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz, İlçe Kaymakam ve Be-
lediye Başkanları, siyasi parti 
ve sivil toplum örgüt temsilci-
leri, öğretim elemanları, öğren-
ciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
mezuniyet töreni  Çekerek 
Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu birincisi 
Gamze Tenik’in konuşması ile 
devam etti. Gamze Tenik ko-
nuşmasında: “Bugün burada 
bu mezuniyet sevincini paylaş-
mak çok güzel bir duygu. İki yıl 
önce başladığımız üniversite 
yolculuğumuzu sonlandıraca-
ğımız için buruk bir mutluluk 
yaşıyorum. Bu yola ilk çıktığı-
mızda hepimiz heyecanlı bir o 
kadar da hayatın acemisiydik. 
Zamanla hem birbirimize hem 
de okula alıştık.  Her ne kadar 
hayallerle  çıktığımız bu yolda 
Covid-19 virüsü ile karşılanıp 
eğitimimize online şekilde de-

Üniversitemiz 2020-2021 akademik yılı sonunda lisans ve ön lisans eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimizin 21 Eylül’de başlayan mezuniyet heyecanı Çekerek Fuat Oktay 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen meznuniyet töreni ile sona erdi. 
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vam etmiş olsak da üniversite-
mizin uzaktan eğitim platfor-
mu sayesinde bu süreci başarı 
ile tamamladık.”

Törende konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2016 
yılında kurulan Çekerek Fuat 
Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nun 2019-2020 
yıllında ilk  öğrencileri ile eği-
tim ve öğretime başladığını 
söyledi. 

Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu’nda 2020-2021 akademik 
yılında 126 öğrenciden 96’sının 
mezuniyet coşkusu yaşadığını  
belirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ,  2021-2022 
eğitim öğretim döneminde 
beş programda 340 öğrencinin 
eğitim göreceğini ifade etti.  
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “2019 yılında “Do-
ğudan Batıya Dünden Yarına” 
mottosu ile görevi  devraldık. 

Akademiya sürekli yenilenmeyi 
gelişmeyi öngören bir kurum. 
İnanmak Başarmanın yarısıdır 
düşüncesi ile  kararlılık ve  az-
mimizi temel alarak “Kararlılık-
la, Başarıya...“ mottosu ile yo-
lumuza devam ediyoruz” dedi.   
Yozgat Bozok Üniversitesi’n-
de  akademik bilgi ve birikimi-
ni artırarak daha çok harekete 
geçirmeyi, öğrenci sayısını  ar-
tırmayı ama  kaliteden ödün 
vermemeyi, uluslararasılaşma-
yı hiç göz ardı etmemeyi, ge-
leceğin bölüm ve programla-
rını açmayı  ve bu çerçevede 
fiziki ve teknik imkanları daha 
ileri düzeye taşımayı, bölge-
sel kalkınma hedefleri olan bir 
üniversite olma konumuna ta-
şıma hedeflerini  ve hepsinin 
toplamında bir marka üniversi-
te olmayı hayal ettiklerini vur-
gulayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, konuşmasını 
şöyle sürdürdü : “Hedeflerimi-
zi eğitim ve öğretimde sürekli 
kaliteyi ve  uluslararası öğren-

ci sayısını artırmayı, AR-GE 
çalışmalarına farklı bir boyut 
kazandırmayı, bu temelde bi-
limsel faaliyetlere uluslararası 
bir düzey katmayı, ihtisaslaş-
mayı ve marka bir üniversiteyi 
hedeflemiştik. Bu temelde 23 
Ocak 2020 tarihinde bölge-
sel kalkınma odaklı hedefleri 
olan ihtisas üniversitesi olarak 
ilan edildik. Üniversitelerin iki 
temel unsuru var. Eğitim öğ-
retimde geleceğin meslek sa-
hiplerini yetiştirmek ve bilimsel 
çalışmalara  yaparak   bilgiyi 
üretmek. İhtisas üniversite-
si olmamız dolayısıyla Yozgat 
Bozok Üniversitesi  bu iki temel 
ayağa üçüncü bir ayağıda ek-
lemiş oldu. 2020’ye kadar eği-
tim odaklı bir üniversite olan 
Yozgat Bozok Üniversitesi artık 
bilginin teknolojiye dönüştüğü 
ve üniversite sanayi işbirliğinin 
çok yoğun bir şekilde yaşan-
dığı girişim odaklı üniversite 
olmanın süreçlerini yönetme-
ye başladı. Bu temelde ihti-
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sas alanımız itibariyle kampüs 
alanımız ve Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulumuz alanında ke-
nevir ekimlerini yaptık. Kene-
vir katkılı çok sayıda prototip 
ürünler ürettik. 2018 yılında 
8 fakültesi olan üniversitemiz 
2021 yılı itibari ile 14 fakülteye, 
2 Yüksekokul 4 Yüksekokula, 
7 Meslek Yüksekokulumuz sa-
yımızda  8’e yükselmiştir. Öğ-
renci sayımız şuna 22 bin civa-
rında. Bu öğrenciler içerisinde 
uluslararasılaşma temelinde 
2019 yılında 140 yabancı uy-
ruklu öğrencimiz varken bugün 
itibariyle bu sayı 700’e ulaştı . 
Hedefimiz yeni öğrencilerimiz 
ile birlikte  bu sayısı 2 bin 500’e 
çıkartmaktır. 

Bu arada uzaktan eğitim mer-
kezimizi kurduk ve uzaktan 
eğitimde önemli bir mesafe kat 

ettik. Türkiye’de mobil uygu-
laması olan üniversiteler ara-
sında ilk sıralarda yer alıyoruz. 
KOP-TÜBİTAK ve Oran kalkın-
ma ajansı ile bir çok projeyi ha-
yat geçirdik.Türkiye’nin ilk kaz 
ıslah merkezini üniversitemiz 
bünyesinde faaliyetlerini sür-
dürüyor.  Bu ülkenin geleceği ve 
yarını olan öğrencilerimizin bi-
limle buluşması temelinde TÜ-
BİTAK-2209 projelerine ağırlık 
verdik. Amacımız öğrencileri-
mize bilimsel çalışmaların me-
todunu öğrenmelerine olanak 
sağlamak,  kendilerini tanımayı 
ve keşfetmelerini hedefliyoruz. 
URAP’ın 2020-2021 yılı Türkiye 
Üniversiteleri sıralamasında ise 
Üniversitemiz 78’inci sırada yer 
aldı. 166 Devlet ve Vakıf Üni-
versitesinin yer aldığı listede 
Üniversitemiz, makale puanın-
da 31’inci sırada, atıf puanında 

44. sırada, bilimsel doküman 
puanında ise 66’ıncı sırada yer 
aldı.  

Hayırsever iş insanı Bilal Şahin 
beyin destekleri ile bilgisa-
yar laboratuvarları, kampüsün 
çevre düzenleme çalışmaları 
ve  kampüsün çehresini değiş-
tirecek önemli projeler hayata 
geçirdik. Biz bir emanet aldık. 
Amacımız  bu bilinç ile üniver-
sitemizi bulunduğu yerden  çok 
daha ileri taşımanın çabası ve 
gayreti içerisinde olmaktır.  Bu 
yolda sürekli çalışmayı ve iler-
lemeyi hedefe koyduk. Azim 
ve kararlılıkla çalışmaya devam 
edeceğiz. Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulumuzun İlk 
mezunlarını tebrik ediyor, ba-
şarılarının daim olmasını diliyor 
ve  bizleri bu mutlu günümüz-
de onurlandırdığı için başta 
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Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Sayın Fuat Oktay’a, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan Yardım-
cımız Ertuğrul Sosyal’a, Sayın 
Valimize, Belediye Başkanımı-
za, ilçe Kaymakan ve Belediye 
Başkanlarımıza, kıymetli velile-
rimize çok teşekkür ediyorum.” 
Yozgat Bozok Üniversitemizin 
geliştirdiği projeleri çok önem-
sediklerini söyleyen Yozgat Va-
lisi Ziya Polat da yaptığı konuş-
mada, “Bilgiye sahip olmanın 
çok önemli olduğu bir dünyada 
üniversitemiz her daim ufku-
muzu açan kurumlar olmuştur. 
Üniversitemiz de yılların ver-
diği tecrübe ile Yozgat’ımızın 
önünü açan projelerle her daim 
bizimle beraber olmuşlardır. 
Biz üniversitemizin araştırma, 
geliştirme çalışmalarında elde 
ettiği bilgiyi sahaya, sahada da 
insanımızın emrine sunmasını 
çok önemsiyoruz. Rektör ho-
camızın liderliğinde, akademik 
personellerimizle insanımıza 
değer katacak projelerle üni-

versitemizi yanımızda görme 
bilinci içerisindeyiz” dedi. 

Kenevir üretimiyle ilgili çok de-
ğerli çalışmalar yapılması ge-
rektiğini de vurgulayan Vali Po-
lat, bu konuda dikkatli olmamız 
gerektiğini, mevzuat çalışmala-
rının devam ettiğini ama ihtisas 
üniversitesi olmanın avantajını 
yiğitler şehri Yozgat’ın da kul-
lanması gerektiğini düşünüyo-
ruz, şeklinde konuştu. 

Mezun olan öğrencilere de 
seslenerek başarı dileklerinde 
bulunan Vali Polat, “Genç kar-
deşlerimiz maalesef salgından 
dolayı sizi ilçemizde ağırlaya-
madık ama inşallah iş hayatı-
nızda bu ilçede bu ilde görev 
yaparsınız ve insanımızın mi-
safirperverliğini görürsünüz. 
Değerli hocalarımıza, akade-
mik personelimizi çok teşekkür 
ediyoruz, uzaktan eğitim gibi 
zor bir modeli gerçekleştir-
dikleri için yolları bahtları açık 

olsun. Devletimizin emrinde 
milletimizin hizmetinde nesiller 
yetiştiren bireyler yetiştirirler. 
Yolunuz bahtınız açık olsun” 
ifadelerine yer verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Çe-
kerek Fuat Oktay Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu 
2020-2021 yılı mezuniyet töre-
ninde konuşan Cumurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, 
Türkiye’nin başarı ve fedakar-
lıklarıyla adını tüm dünyada 
duyuran sağlık kadrolarına, 
yeni neferler kazandırmanın 
haklı gururunu ve mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.

Sağlık alanının insanlık tarihi 
boyunca en kutsal addedilen 
mesleklerin başında geldiğini 
ifade eden Oktay, özellikle sal-
gın döneminde bir kişiye nefes 
olmak için kendini feda eden 
sağlık çalışanlarının kıymetinin 
çok daha iyi anlaşıldığını belirt-
ti.
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Oktay, Türkiye’nin sağlık sis-
temindeki başarılarına deği-
nerek, “Pek çok ülkenin sağlık 
sisteminin çöktüğü bir dönem-
de, biz hem mevcut hem yeni 
açılan hastanelerimizle, gece-
sini gündüzüne katarak çalı-
şan sağlık personellerimizle ve 
sağlık altyapımızla hamdolsun 
mücadelemizi başarıyla sürdü-
rebildik.” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin çocuk 
gelişiminden yaşlı bakımına, 
acil yardım programından tıb-
bi dokümantasyon-tıbbi tanı-
tım ve pazarlamaya kadar va-
tandaşlara dokunan alanlarda 
olacaklarını belirten Oktay, ilk 
mezunlarını veriyor olmasına 
rağmen yüksekokulun öğretim 
görevlisi kadrosuyla, sosyal 
yardım çalışmalarıyla ve en-
gelsiz okul gibi alanlarda aldığı 
ödüllerle adından söz ettirme-

sinin takdir edildiğini dile ge-
tirdi.

Fuat Oktay, üniversitelerin Tür-
kiye’nin dört bir yanında yay-
gınlaştırırken yükseköğretim-
de de ihtisaslaşmaya ve güçlü 
akademik performansa önem 
verdiklerini de vurguladı.

Yükseköğretim kurumlarının 
bulundukları şehrin, bölgenin 
ve ülkenin ihtiyacına göre farklı 
alanlarda gelişen bir yapıya ka-
vuşma yolunda ilerlemeye baş-
ladığına dikkati çeken Oktay, 
şunları kaydetti:
“Bugün aktif olarak yükseköğ-
retime devam eden 127 devlet, 
73 vakıf üniversitemiz ve 1029 
meslek yüksekokulunda 8 mil-
yonun üzerinde öğrenci öğre-
nim görmektedir. Özellikle Ar-
Ge çalışmaları ile de adından 
söz ettirmeye başlayan Yozgat 

Bozok Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı, yö-
neticileri, tüm öğretim görev-
lilerini, öğrencileri, çalışanları 
ve mezunları tebrik ediyorum. 
Başarılarınızın devamını diliyo-
rum. Yükseköğretim sistemi-
miz bu öğrenci sayısıyla Avru-
pa’da en çok sayıda öğrenciye 
hizmet veren sistem konumun-
dadır. Öğrenci sayısındaki ar-
tışla birlikte kredi ve yurt ihti-
yacı gibi gereksinimler artmış, 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
da bu ivmeyi yakından takip 
ederek yatırımlarını ihtiyaçla-
ra göre planlamıştır ve gerekli 
adımları da atmıştır, atmakta-
dır. Örneğin Yozgat’ta, sahip 
olduğu imkanlar da son derece 
yetersiz olan sadece bir öğren-
ci yurdu vardı. Hani bugün ko-
nuşuyorlar ya, ‘Şöyle yapmadı-
nız, böyle olmadı’ gibilerinden. 
Sadece bir öğrenci yurdu vardı, 
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o konuşan beyefendilerin za-
manında. Bugün 8 bin 281 ya-
tak sayısı ile 9 öğrenci yurdu-
muz var. Salgın sebebiyle uzun 
zamandır uzaktan eğitimle sür-
dürülen yükseköğretimde yüz 
yüze eğitime başlama kararı 
alınması sonucunda ertelenmiş 
ve birikmiş bir yurt talebi oluş-
muş durumda.”

Oktay, ilgili kurumların, ba-
rınma ihtiyacı olan hiçbir öğ-
renciyi mağdur etmemeye 
çalıştığını ve yurt yerleştirme-
lerine devam ettiğini aktararak, 
“Şunu bir kez daha ifade etmek 
istiyorum, Cumhurbaşkanımız 
da kabine toplantısı sonrasında 
ifade ettiler. Türkiye yurt sayısı 
ve yurt kapasitesi olarak Av-
rupa’daki, gelişmiş ülkelerdeki 
hemen hemen her bir ülke-
nin fersah fersah ilerisindedir. 
Buna rağmen bir şekilde istis-
mar etmek isteyenler çok. Biz 
bunların hiçbirine pabuç bırak-
madan yolumuza devam ede-
ceğiz.” açıklamasında bulundu.
“Yapımı devam eden 110 binin 
üzerinde yatak kapasiteli yurt-
lar hizmete sunulacak”

Barınma konusu bahane edile-
rek gençler üzerinden bir oyun 
sahnelenmek istendiğine işaret 
eden Oktay, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
“Geçmişte yaşananlar, Türki-
ye’de gençler üzerinden ku-
rulan tezgahların kimseye bir 

şey kazandırmadığını net şe-
kilde göstermiştir. Biz gençle-
rimize her konuda sahip çıka-
rak ülkemize sevgi tohumları 
ekmenin ve kardeşlik iklimini 
geliştirmenin mücadelesini ve-
riyoruz. Katsayı adaletsizliğine 
son veren, üniversite kapıların-
da yığılmaların önüne geçen 
ve harç yükünü gençlerimizin 
omzundan alan Cumhurbaşka-
nımız liderliğinde bizleriz. Yük-
seköğretim de dahil eğitimin 
her kademesinde sosyal adalet 
için gayret eden, fırsat eşitliği 
sunarak her şehre üniversi-
te götüren, kredi ve bursları 
14-15 kat artıran bizleriz. Yurt 
sayısını 4 kat artırarak devlet 
yurdu olmayan şehir bırakma-
yan da Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde yine bizleriz. Sade-
ce geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 
240 yeni yurt binası kazan-
dırdık. Şu anda yapımı devam 
eden 110 binin üzerinde yatak 
kapasiteli yurtlarımızı yük-

seköğrenim öğrencilerimizin 
hizmetine sunacağız. Öğrenci 
olmayan ya da yurt başvurusu 
dahi yapmamış, yasa dışı terör 
örgütleri ile bağlantılı topluluk-
ların, parkta bahçede toplanıp 
çıkardığı kuru gürültüyle tüm 
bu gayretleri gölgelemesine 
izin vermeyeceğiz. Biz, temel-
de öğrenciye odaklanan bir an-
layışla, öğrenci dostu kampüs 
ve yurt alanları, çağa öncülük 
eden akademik programlar ve 
sosyal imkanlar ile öğrencileri-
mizin yanında olmaya devam 
edeceğiz.”

Yozgat Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ ve öğretim elemanlarına, 
emekleri için teşekkür eden 
Oktay, 2021-2022 akademik yı-
lının da hayırlı olmasını diledi.
Tören, dereceye giren öğrenci-
lere diplomalarının verilmesi ve 
kep atma ile sona erdi.
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BİLAL ŞAHİN İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE 
MEZUNİYET COŞKUSU

Erdoğan Akdağ Kongre ve 
Kültür Merkezinde düzenlenen 
törene Yozgat Valisi Ziya Po-
lat, Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, Yozgat Belediye 
Başkanı Celal Köse, Cumhu-
riyet Başsavcısı Hasan Uçak, 
Adli Yargı Adalet Komisyonu 
Başkanı Arif Hamdi Sazak, İda-
re Mahkemesi Başkanı Murat 
Ayrancı, Baro Başkanı Muhsin 
Ayanoğlu,  İl Jandarma Komu-
tanı Jandarma Albay Halil Ba-
şer, İl Emniyet Müdürü Murat 
Esertürk, Yozgat Polis Meslek 
Eğitim Merkezi Müdürü Zafer 
Kişi, Yozgat İl Müftüsü Ali Gül-
den, İl Milli Eğitim Müdürü Yu-
suf Yazıcı, Hayırsever İş İnsanı 
Bilal Şahin ve Şevket Şahin, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Güngör Yılmaz ve Prof. Dr. Yü-
cel Güney, Üniversitemiz Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Uğur Köle-
men, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, 
daire müdürleri, öğretim ele-
manları, öğrenciler ve aileleri 
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
mezuniyet töreni İlahiyat Fa-
kültesi öğrencisi Hilmi Al-
tıok’un Kur’an-Kerim Tilaveti 
ile devam etti.

2020-2021 eğitim-öğretim dö-
nemi İlahiyat Fakültesi birinci-
si Sahure Gül Coşkun, mezun 
olan öğrenciler adına konuşma 
yaptı. Coşkun, ilahiyatçı kimliği 
ile mezun olmanın gururunu 

yaşadıklarını belirterek bu gö-
rev ve sorumlulukla hakkıyla 
mesleklerini yerine getirmek 
istediklerini dile getirdi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdül-
kadir Dündar: “Beş yıl süren 
ilahiyat eğitim ve öğretimini 
başarılı şekilde tamamlayarak 
yeni bir sürece yelken açtınız. 
Bundan sonra sadece öğrenen 
değil hem öğrenen hem de 
öğreten olacaksınız. Gittiğiniz 
her yerde, bulunduğunuz her 
mahfilde, yüce dinimiz İslam’ı 
insanlarımıza anlatarak, onları 
doğru bir şekilde bilgilendire-
ceğinize inancımız tam” ifade-
lerini kullandı.

Üniversitemiz Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde 2020-2021 akademik yılı lisans eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.



Yo
zg

at
 B

oz
ok

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
si

w
w

w
.b

o
zo

k
.e

d
u

.t
r

11

e-bülten

Üniversitemize sayısız katkıları 
ve destekleri bulunan Hayırse-
ver İş İnsanı Bilal Şahin konuş-
masında: “Sayın Rektörümüz 
bizi hiç boş bırakmadan yeni 
yatırımlara yöneltiyor. İnşallah 
kısa süre sonra TÖMER bina-
sını da tamamlayıp, hizmete 
kazandırmış olacağız. İmkân-
larım doğrultusunda Yozgat 
Bozok Üniversitesi’nin yanında 
olmak bir lira dahi olsa yatı-
rım yapmak istiyorum. Çünkü 
üniversitemize hizmet, halka 
hizmet demektir. Elimden gel-
diği kadar üniversitemize katkı 
vermeye devam edeceğim. De-
ğerli öğrenciler! Sizleri yetişti-
ren anne ve babalarınız başta 
olmak üzere eğitim öğretim 
hayatınızı şekillendiren hocala-
rımıza çok teşekkür ediyorum. 
Mezuniyetiniz hayırlı olsun.” 
şeklinde konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ mezun olan öğren-
cilerin beklentisi olan mezu-
niyet coşkusu sözünü yerine 
getirmenin mutluluğunu ya-
şadıklarını belirterek “Pırıl pırıl 
genç yürekleri mezun etmenin, 
öğrencilerimizi ailelerine ve 
güzel ülkemize kazandırmanın 
onurunu, gururunu ve sevinci-
ni Yozgat Bozok Üniversitesi 
ailesi olarak hep birlikte yaşı-
yoruz. Sizlere mezuniyet sözü-
müz vardı. Şimdi bunu yerine 
getirmenin mutluluğunu ve 
heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Rektörümüz, İlahiyat Fakülte-
si’nin rahlesinden geçecek olan 
öğrencilerimizin mezuniyet 
sonrası üzerlerine yüklenecek 
sorumlulukları düşünerek daha 
donanımlı daha bilinçli daha 
hedefe matuf şekilde yetiştir-
diklerinin altını çizerek şunları 
söyledi: “Değerli öğrencilerim. 
Hayat öylesine hızlı ve çabuk 
akıyor ki hayatın anlamını ve 
değerini güzelleştiren sizlerin 
hayatınıza yüklemiş olduğunuz 
kıymet ve değerden geçiyor. 
Eğer hayata anlam ve değer 
katacaksanız bu kendinize olan 
güvenden geçmekte. Hayalleri-
nizin peşinden koşun ve hayal-
lerinizi içselleştirin. Hayalleriniz 
doğrultusunda hedeflerinize 
kilitlenerek birçok alanda ba-
şarı hikâyesi yazacaksınız. Siz-
lerden beklentimiz hayatınıza 
anlam ve değer katacak olan 
hayal ve hedeflerinizi emek ve 
gayretle hayata geçirerek bir 
başarı hikâyesine dönüştür-

menizdir. Yozgat Bozok Üni-
versitesi ailesi olarak, bütün 
mezunlarımızın vatanımıza, 
milletimize, devletimize faydalı 
birer insan olarak çok önemli 
görevler üstleneceklerine ina-
nıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık, 
mezuniyetiniz kutlu olsun” ifa-
delerini kullandı.

Rektörümüz konuşmasının 
sonunda Hayırsever İş İnsanı 
Bilal Şahin’e ayrı bir parantez 
açarak şunları söyledi: “Üniver-
sitemiz ve şehrimiz için teşek-
kürün en büyüğünü değerli İş 
İnsanımız Bilal Şahin Bey’e ve 
ailesine etmek istiyorum. Bilal 
Bey gerçekten bir Yozgat aşığı. 
Üniversiteye önem atfediyor; 
çünkü biliyor ki bu ülkenin ya-
rınları bu ülkenin geleceği olan 
gençler eğer donanımlı ve nite-
likli yetişirse bu ülkenin yarın-
ları garantide olur. Yozgat Bo-
zok Üniversitesi büyürse şehir 
kazanır. O kadar gönlü zengin 
bir insan ki bunu bir hemşehrisi 
olarak ifade ediyorum, yaptığı 
hizmetlerden ve şehrine kattığı 
değerden dolayı çok ama çok 
mutluyum. Allah hayırlı bere-
ketli uzun ömürler versin.”

Yozgat Belediye Başkanı Ce-
lal Köse öğrencilerin zorlu bir 
süreci bugün mezuniyetle taç-
landırdıklarını belirterek, in-
sanımızı ayakta tutan din gibi 
temel yapıtaşını yine insanlığa 
en doğru biçimde yansıtacak 
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İlahiyat Fakültesi öğrencileri-
nin mezuniyetlerinin hayırlara 
vesile olması temennisinde bu-
lundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat mezun 
olan öğrenci ve ailelerini yiğit-
ler şehri Yozgat’ta ağırlamak-
tan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. İlahiyat Fakültesi’nde 
okumanın ayrı bir görev ve 
sorumluluğu olduğuna dikkat 
çeken Vali Polat: “İlahiyat fa-
kültesi mezunu olmanın ayrı 
güzelliği var. Sadece anlatmak-

la değil yaşadığınız hayatla da 
bunu göstermeniz lazım. Bu-
nun bilinci ve şuuru ile yolunuz 
bahtınız açık mezuniyetiniz ha-
yırlı olsun” dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Ankara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Fatih Koca tarafından 
konser verildi.

Konser sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Fatih Koca’ya çiçek takdimin-
de bulundu. Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ üniversi-
temizin kuruluşundan itibaren 
değerli katkı ve hizmetleri bu-
lunan İş İnsanı Bilal Şahin’e de 
günün anısına bir plaket hediye 
etti.

Dereceye giren öğrencilere 
ödülleri protokol tarafından 
takdim edildi. Mezun öğrenci-
ler kep fırlatarak mezuniyetle-
rini coşkuyla kutladı.
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ÜNİVERSİTEMİZDE 2020-2021 AKADEMİK YILI 
MEZUNİYET TÖRENLERİ BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
mezuniyet töreni Üniversite-
miz tanıtım filmi gösterisi ile 
devam etti.

2020-2021 eğitim-öğretim 
dönemi Sağlık Yüksekokulu 
birincisi Emine Öztürk mezun 
olan öğrenciler adına konuşma 
yaptı. Öztürk konuşmasında, 
kaliteli bir eğitim için gereken 
bütün olanakları sunan Yoz-
gat Bozok Üniversitesi ailesine 
minnettar olduğunu söyledi

Akdağmadeni Sağlık Yükseko-
kulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Su-
zan Tek Ayaz da, Akdağmadeni 

Sağlık Yüksekokulu olarak, ilk 
mezunlarını vermenin sevinci-
ni yaşadıklarını dile getirerek 
yüksekokulu başarı ile bitiren 
öğrencileri tebrik etti. 

Mezuniyet töreninde konuşan 
Akdağmadeni Belediye Başka-
nı Uz. Dr. Nezih Yalçın ise, Yük-
seköğretim öğrencileri için me-
zuniyetlerin bir bitiş değil yeni 
bir başlangıç olduğunu vur-
gulayarak Yozgat Bozok Üni-
versitesi Akdağmadeni Sağlık 
Yüksekokulu’ndan mezun olan 
öğrencilerin Akdağmadeni’n-
den ayrılsalar  dahi burada bir 
evlerinin  olduğunu sözlerine 
ekledi.

Akdağmadeni Kaymakamı Fa-
tih Topuz da “Öğrencilerimizin 
burada gösterdikleri başarının 
bundan sonraki hayatlarında 
da devam etmesini temenni 
ediyor, mezuniyetlerinin hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Sağlık Yüksekoku-
lumuzun ilk mezunlarının he-
yecanını birlikte yaşamaktan 
dolayı mutluluk duyduğunu 
belirtti.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
akademyaya, bilim camiasına 
ve insanlığa kurulduğu yıldan 
bu tarafa çok önemli hizmet-

Üniversitemiz 2020-2021 akademik yılı sonunda lisans ve ön lisans eğitimlerini başarıyla ta-
mamlayan öğrencilerimizin mezuniyet heyecanı başladı. 21- 29 Eylül tarihleri arasında düzenle-
necek mezuniyet törenlerinin ilki Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirildi. Akdağmadeni Sağlık 
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet coşkusunu yaşadı
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ler yaptığını söyleyen Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Hem eğitim-öğretimde hem 
akademyadaki bilimsel çalış-
malarla Yozgat Bozok Üniver-
sitesi, sürekli büyümekte ve 
gelişmektedir. Bir taraftan “Ka-
rarlılıkla, Başarıya...” sloganı 
ile akademyaya hitap etmenin 
ayrıcalıklarını ve sorumlulukla-
rını yerine getiren, öte yandan 
bilimsel donanımını daha da 
artırma gayreti ve çabası içe-
risinde olan, eğitim öğretimde 
de gelişmeyi ve sürekli yeniliği 
öngören bir üniversite olarak 
Yozgat Bozok Üniversitesi kar-
şınıza çıkıyor.”

“Üniversitelerin iki temel he-
defleri vardır. İlki eğitim ve 
öğretimde geleceğin Türki-
ye’sinde söz sahibi olan meslek 
sahiplerini yetiştirmek. Diğer 
taraftan da akademyaya araş-
tırma ve geliştirme faaliyetleri 
ile katkı sunmak. Yozgat Bozok 
Üniversitesi bu iki temel ayağa 
bir ayak daha kattı. O da bilgi-
nin teknolojiye dönüşmesinin 
hedeflerini dikkate alan üni-
versite-sanayi işbirliğinin artık 
hayata geçtiği girişimci üni-
versite ayağıdır. Yozgat Bozok 
Üniversitesi artık üç temel aya-
ğı ile 2022-2026 hedeflerinde 
“Girişim Odaklı Üniversite” ola-
rak, bilginin teknolojiye dönüş-
tüğü ve sanayici ile buluştuğu 
bir üniversite kimliği ile aka-

demyaya hitap edecek. Yoz-
gat Bozok Üniversitesi, ihtisas 
üniversitesi olması ile birlikte 
eğitim-öğretimdeki kalitesiyle, 
akademyaya sunduğu araştır-
ma geliştirme faaliyetleriyle 
bilginin teknolojiye dönüşme 
süreçlerini de yöneten bir üni-
versite olarak karşımıza çıkıyor. 
Biz bir şeye inandık, inandığı-
mız şey başarmaktı. İnanmak 
başarmanın yarısıdır. Buna 
odaklanınca başarı kaçınılmaz 
oluyor.” dedi. 

Konuşmaların ardından Sağlık 
Yüksekokulu birincisi Emine 
Öztürk, yaş kütüğüne isim pla-
kalarını çaktı. Dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin veril-
mesinden sonra mezun öğren-
ciler kep fırlatarak mezuniyet-
lerini coşkuyla kutladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ Akdağmadeni Meslek 

Yüksekokulu’ndan mezun olan 
öğrencilerimizin mezuniyet 
coşkusuna da  ortak oldu.

Akdağmadeni Meslek Yükse-
kokulu konferans salonunda 
düzenlenen törende Meslek 
Yüksekokulu birincisi Ayşe Er-
gili mezunlar adına konuşma 
yaptı. Ergili yaptığı konuşmada 
“Hayatımızın bir sayfasını acı 
tatlı anılarla kapatırken diğer 
sayfasını yeni beklentiler ve 
umutlarla açıyoruz. Türlü fe-
dakârlıklarla beklenti ve umut-
larımızı yepyeni bir geleceğe 
taşıyan saygıdeğer hocalarıma 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç mesleki 
yeterlilikle donatılmış, rekabe-
te hazırlıklı, özgüveni yüksek, 
erdemli, ürettiği değer ile ülke-
sine katkı sunabilecek bireyler 
yetiştirdiklerine dikkat çekerek 
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mezunlara bundan sonraki ha-
yatlarında üstün başarı temen-
nisinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ da yaptığı konuşma-
da, “Değerli öğrencilerimizi çok 
özledik. Üniversiteler öğrenci 
yoksa pek anlam ifade etmiyor. 
Çok az bir zaman diliminde 
sizlerle bir arada olduk. Sizleri 
burada görmek ve sizlerin he-
yecanına ortak olmak bizi çok 
mutlu ediyor. Hayat bir müca-
deledir. Hayatın başlangıç ve 
bitişlerinin olduğu bir süreci şu 
an yaşıyorsunuz.  Sizler şimdi 
yükseköğretiminizi tamamla-
yarak hayata yeni bir başlangıç 
yapıyorsunuz. Bu başlangıçlar 
sizin geleceğiniz ve bu ülke-
nin yarınlarının imarında çok 
önemli. Ben sizlerin her zaman 
başarılı ve mutlu olmanızı is-
tiyorum. Başarılarınız daim 

olsun. Sizleri bugünlere geti-
ren ve başarınızda çok büyük 
emekleri olan başta aileleriniz 
olmak üzere değerli akade-
mik kadromuza çok teşekkür 
ediyorum.  Buradan mezun 
oluyorsunuz ama Yozgat Bo-
zok Üniversitesi Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulumuzun bi-
rer bireyleri olarak her zaman 
sizlere kapımız ve gönlümüz 

açık. Bahtınız, yolunuz açık ol-
sun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dere-
ceye giren öğrencilere ödülle-
ri protokol tarafından takdim 
edildi.

Mezuniyet programı  mezun 
öğrencilerin pasta kesimi ve 
kep fırlatmasıyla sona erdi.



w
w

w
.b

o
zo

k
.e

d
u

.t
r 

Yo
zg

at
 B

oz
ok

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
si

16

e-bülten

İİBF 2020-2021 AKADEMİK YILI MEZUNLARI 
DÜZENLENEN TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

2020-2021 eğitim-öğretim 
dönemi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakülte birincisi Emine 
Şahan mezun olan öğrenciler 
adına konuşma yaptı. Şahan 
konuşmasında “İİBF mezunla-
rı olarak kazanmış olduğumuz 
deneyimlerle güzel ülkemizin 
geleceğinde rol almanın ve bu 
deneyimleri gelecek nesillere 
aktarmanın sorumluluğunu ta-
şıyoruz” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 
22 yıl önce ilk mezunlarını ve-
ren köklü bir fakülte olduklarını 
dile getirerek zorlu salgın süre-
ci sonrası yeniden öğrencilerle 
bir arada olmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. Prof. 
Dr. Zorlu konuşmasında: “Yoz-
gat Bozok Üniversitesi’nden 
sizleri mezun ederek devleti-
mize, ailelerinize, kendi haya-
tınıza ve kariyer çizginize adım 
attığınız bu önemli günde 
burada olmak benim için çok 
daha farklı anlam taşıyor. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk 
Öğün Çalış Güven’ düsturun-
dan hareketle şanlı tarihimi-
zin kazanımlarıyla her zaman 
övünçle yaşayacağız. Ama bu 
övüncü ayakta tutabilmek için 
her daim çalışmak mecburiye-
tindeyiz. Bizler Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin birer vatandaşı 
olarak ve sizler bu ülkenin ya-
rını gençler olarak çalışmak-

tan başka hiçbir çaremiz yok. 
Çalışmadığımız zaman da ta-
rihte neler olduğunu ve bugün 
ülkemizin verdiği mücadeleyi 
bir arada değerlendirdiğinizde 
çok büyük anlamlar kazanıyor. 
Önünüzde aşılması zor engel-
ler var. Zorlu bir rekabet süreci-
ne giriyorsunuz. Ama çalışarak 
hedeflerimizi sağlam ve büyük 
tutarak varabildiğiniz noktayı 
daha ilerilere taşıyabilmek siz-
lerin ellerinde. Hiçbir zaman 
hedeflerinizi küçük tutmayın. 
Kendi öz benliğinizin ve yete-
neklerinizin farkında olarak her 
daim ileriyi hedefleyin. Mezuni-
yetiniz hayırlı olsun” ifadelerini 
kullandı.

Üniversitemiz 2020-2021 akademik yılı sonu lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğren-
cilerimizin mezuniyet heyecanı devam ediyor. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) öğrencilerimiz mezuniyet töreniyle mezun olmanın haklı gururunu yaşadı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ  Yozgat Bozok Üniver-
sitesi’nin akademyaya, bilim ca-
miasına ve insanlığa kurulduğu 
yıldan bu tarafa çok önemli hiz-
metler yaptığını söyleyen Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ: “Hem eğitim-öğretimde 
hem akademyadaki bilimsel 
çalışmalarla Yozgat Bozok Üni-
versitesi, sürekli büyümekte ve 
gelişmektedir. Bir taraftan “Ka-
rarlılıkla, Başarıya...” sloganı 
ile akademyaya hitap etmenin 
ayrıcalıklarını ve sorumlulukla-
rını yerine getiren, öte yandan 
bilimsel donanımını daha da 
artırma gayreti ve çabası içe-
risinde olan, eğitim öğretimde 
de gelişmeyi ve sürekli yenili-
ği öngören bir üniversite ola-
rak Yozgat Bozok Üniversitesi 
karşınıza çıkıyor. Yozgat Bozok 
Üniversitesi bilginin teknolojiye 
dönüştüğü üniversite-sanayi 
işbirliğinin ete kemiğe bürün-
düğü girişim odaklı bir üniver-
site olarak bölgenin ve ülkenin 
kalkınmasında önemli bir loko-
motif güç. Biz bir şeye inandık, 

inandığımız şey başarmaktı. 
İnanmak başarmanın yarısıdır. 
Buna odaklanınca başarı kaçı-
nılmaz oluyor” ifadelerini kul-
landı.

Yozgat Valisi Ziya Polat ileride 
mülki idare amirleri olacak me-
zunların bu gururlu ve mutlu 
günlerinde bir arada olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile ge-
tirdi. Vali Polat konuşmasın-
da mezunlar arasından ileriki 
yıllarda Yozgat Valisi olarak 
görev yapacak bu öğrencileri 
bugünlere getiren ebeveynle-
rine ve eğitimlerinde her daim 
yanlarında olan öğretim ele-
manlarına ayrı ayrı teşekkür 

etti. Vali Polat mezun öğrenci-
lere seslenerek şunları söyledi: 
“Siz değerli mezunlarımızdan 
ricam şu. Devletimiz sizlere 
bu imkânları tanıdı. Devleti-
mizin emrinden, milletimizin 
hizmetinden ayrılmamanızı bu 
hakları layıkıyla ödemenizi isti-
yorum. Her şey sizin içinizdeki 
cevherde saklı. Bu cevheri yine 
sizlerin parlatarak ortaya çıkar-
manız lazım. Mutlu olacağınız 
meslekleri seçin, hocalarınızla 
irtibatı koparmayın. Yozgat’ın 
kültür elçileri olarak bizleri 
temsil edeceksiniz. Sizlere her 
daim kapımız açık. Mezuniyeti-
niz hayırlı olsun.”

Protokol konuşmalarının ardın-
dan fakültede dereceye giren 
öğrenciler ödüllerini  Vali Ziya 
Polat, Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ ve İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun elle-
rinden aldı.

Mezun öğrencilerin kep fırlat-
masıyla mezuniyet programı 
sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ ZİRAAT VE İLETİŞİM 
FAKÜLTELERİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
mezuniyet töreni Fakülte birin-
cilerinin konuşmaları ile devam 
etti. 

Üniversitemiz Ziraat Fakülte-
si adına konuşan dönem ikin-
cisi Furkan Yılmaz ve İletişim 
Fakültesi birincileri Esra Arı 
ve İbrahim Kaya yaptıkları ko-
nuşmalarda: “Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin sağlamış oldu-
ğu nitelikli eğitim ve gelece-
ğe güvenli bakabilmemiz için 
bize kazandırdığı tüm mesleki 
dolananımla  fakültelerimizin 
mezunları olarak mesleğimizi 
layıkıyla yapmamızı sağlaya-
cak“ dedi.  

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz 
yaptığı konuşmada: “Ziraat 
Mühendisliği mesleği kıymetini 
hiçbir zaman kaybetmemiştir. 
Gün geçtikçe değeri giderek 
artmaktadır. Yozgat Bozok Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi olarak, 
tarımsal öğretimi önemsiyor 
ve öğrencilerimizi bu konuda 
yetiştirerek, üzerimize düşen 
görevi yapıyoruz, yapmaya de-
vam edeceğiz.” dedi.

Gürbüz konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Yozgat Bozok Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi’nden 
mezun olan öğrencilerimizin 
burada aldıkları modern ve 
çağdaş eğitim ile üreticilerin 

sorunlarını çözerek  meslek ha-
yatlarında başarılı çalışmalara 
imza atacaklarına inanıyorum. 
Üniversitemiz ve fakültemizin 
kapısının her zaman sizlere 
açık olduğunu unutmayınız. Bu 
duygularla hepinizi başarıları-
nızdan dolayı tebrik ediyor. Yo-
lunuz ve bahtınız açık olsun.“ 
ifadelerini kullandı. 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ 
da: 2009 yılında kurulan İleti-
şim Fakültesi’nde Halka İlişki-
ler ve Reklamcılık, Gazetecilik, 
Radyo Televizyon ve Sinema 
bölümlerinde 455 öğrencimiz 
eğitim görüyor. İletişim Fakül-
temiz, yeteneklerini, geliştir-

Üniversitemiz Ziraat ve İletişim Fakültelerinde 2020-2021 akademik yılı lisans eğitimlerini başa-
rıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını aldı.
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mek, mesleki donanımlar ka-
zandırmak amacıyla her zaman 
öğrencilerine en iyi hizmeti 
sunmanın gayreti içindedir. Bu-
gün  4 yıllık bir eğitimin sonun-
da mezun olan öğrencilerimizi 
iş hayatına uğurluyoruz. Öğ-
rencilerimiz  zaman içerisinde 
okullarından  çok iyi bilgi ve 
donanımla ayrıldıklarının, bir 
çok şey öğrendiklerinin farkına 
varacaklar. Aramızdan ayrılan 
mezunlarımızla ileriki yıllarda 
karşılaştığımızda, eğitim aldı-
ğınız alanda başarılı bir uzman, 
güzel işler başarmış, mutlu, 
huzurlu yaşam süren bireyler 
olarak görmenin gururu bize 
yeter. Yolunuz, bahtınız açık 
başarılarınız daim olsun” diye 
konuştu.

“Bu ülkenin yarınları geleceği 
olan öğrencilerimiz bizlerin baş 
tacıdır”  sözleri ile konuşmasına 
başlayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, “ Bugün bu-
rada geleceğin İletişimcilerini 
ve Ziraat Mühendislerini Bozok 

Üniversitesi’nden donanımlı bir 
şekilde mezun etmenin halkı 
gururu ve heyecanını yaşadık-
larını” söyledi. Geleceğin Zira-
at Mühendisleri olarak mezun 
olan öğrencilerimizin  Ziraat’in 
her alanına önemli katkılar su-
nacaklarına inandığını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “Öğrencilerimiz bun-
dan dört yıl önce  Ziraat Fakül-
tesi’ne başlarken hayalleri ve 
beklentileri vardı. Şimdi o hayal 
ve beklentileri gerçeğe dönüş-
türmenin haklı gururunu yaşı-
yorlar.  Fakültemizde öğrenci-
lerimizi en iyi şekilde donanımlı 
olarak yetiştirmenin gayreti ve 
çabası içinde olduk.  Ben inanı-
yorum ki bugün Yozgat Bozok 
Üniversitesi Ziraat Fakültemiz-
den mezun olan öğrencileri-
miz  Ziraat Mühendisleri olarak  
alanlarında ve meslek hayat-
larında çok önemli çalışmala-
ra imza atacaklardır. Bundan 
sonraki meslek hayatlarında ve 
yaşantılarında başarılar diliyo-
rum“ dedi.

İletişim olmadan hiç bir şeyin 
olmayacağına dikkat çeken  ve 
öğrencilere seslenen Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Üniversitemiz İletişim Fakül-
tesi’nin Radyo Televizyon ve  
Sinema  bölümünden mezun  
olan öğrencilerimiz geleceğin 
iletişimcileri olarak meslek ha-
yatlarına atılacaklar. İnsan iliş-
kilerinde iletişimin çok önemli 
bir  yeri var.  Algının yönetil-
mesinde yaptıklarınızın kamu-
oyu ile paylaşılmasında iletişim 
birimlerinin her alanının çok 
önemli işlevleri olduğunu görü-
yoruz.  İletişim Fakültemizden 
bugün  mezun olan  öğrenci-
lerimiz bu alana  çok önemli 
katkılar sunacaklardır.  Sizlerin 
her açıdan mutlu ve başarılı ol-
manız bizimde mutluluğumuz 
ve başarımızdır.“ diye konuştu.

Tören, dereceye giren öğrenci-
lere diplomalarının verilmesi ve 
kep atma ile sona erdi.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ VE FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan tö-
ren Eğitim Fakültesi mezun öğ-
rencileri adına Nurcan Uzun’un 
konuşması ile devam etti. Uzun, 
kaliteli bir eğitim için gereken 
bütün olanakları sunan Yoz-
gat Bozok Üniversitesi ailesine 
minnettar olduğunu belirterek 
başarısında maddi manevi des-
teklerini esirgemeyen ailesi ve 
arkadaşlarına teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz, zorlu pandemi süre-
cinden sonra bir araya gelerek 
geç de olsa mezuniyet sevin-
cini yaşadıklarını dile getirdi. 

Prof. Dr. Yılmaz: “Mezun olmak 
aslında bir kazanım, bir başarı, 
bir yetki belgesi, bir imza yet-
kisi elde etmek anlamına ge-
lir. İçinde bulunduğumuz bilgi 
çağında öğrenmenin şüphesiz 
sonu olmadığı gerçeğinden 
kaçamazsınız. Sizleri bu günle-
re hazırlayan eğitmenlerinizle 
irtibatınızı kesmeden onların 
elde ettiği bilimsel kazanımları 
sürekli yenileyerek sizlerin de 
bunları genç dimağlara aktara-
bilme becerisini elde etmeniz 
lazım. Sürekli kendinizi revize 
edin ve yenileyin. Mezuniyeti-
niz hayırlı uğurlu olsun” ifade-
lerini kullandı.

Eğitim Fakültesine yapmış ol-
duğu değerli katkı ve hizmetler 
sonunda geçtiğimiz ay emek-
li olan Eğitim Fakültesi eski 
Dekanı Prof. Dr. Tayip Duman 
konuşmasında “Öğretmenlik 
kutsal ve önemli bir meslektir. 
Lakin diğer mesleklerde oldu-
ğu gibi öğretmene verilen de-
ğerin erozyona uğradığını ve 
yozlaştığını 50 yıllık tecrübey-
le gözlemlemekteyim. Hızlı bir 
değişimin yaşandığı ve küre-
sel köy dediğimiz bu dünyada 
eğitimin önemi tartışılamaz. Bu 
değişimden eğitim de etkileni-
yor. Maalesef bizi biz yapan de-
ğer ve inançlarımızın erozyona 
uğradığını görüyorum. Atan-

2020-2021 akademik yılında lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan Eğitim Fakültesi ve Fen- 
Edebiyat Fakültesi öğrencileri düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını aldı.
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dığınızda sizlerden bu hususta 
hassasiyet göstermenizi rica 
ediyorum. Mezuniyetiniz hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu.

Rektörümüz konuşmasında: 
“Yozgat Bozok Üniversitesi 
eğitim-öğretim süreçlerini yö-
neten, akademyaya değer ka-
tan, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi 
teknolojiye dönüştüren, üni-
versite-sanayi işbirliğini haya-
ta geçiren,  girişimci bir ihtisas 
üniversitesi olmanın onurunu 
yaşıyor” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ konuşmasının sonun-
da geleceğin öğretmenlerini 
yetiştiren öğretim elemanları-
na emek ve çabalarından dola-
yı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dere-
ceye giren öğrencilere ödülleri-
nin verilmesinden sonra mezun 
öğrenciler kep fırlatarak mezu-
niyetlerini coşkuyla kutladı.

Günün ikinci mezuniyet coş-
kusu Fen-Edebiyat Fakültesi 
öğrencileri tarafından yaşandı. 
Deniz Sevinç mezun olan öğ-
renciler adına konuşma yaptı. 
Bölümü severek ve isteyerek 
seçtiğini dile getiren Sevinç 
“Aldığım eğitimin hakkını ver-
mek için sabırsızlanıyorum. 
Üzerimizde emekleri olan tüm 
hocalarıma ve aileme çok te-
şekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Fen-Edebiyat Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Akdeniz mezu-
niyetin mutlu bir son olmakla 
birlikte hayata atılan yeni bir 
adım, yeni bir başlangıç oldu-
ğunu belirterek şunları söyledi: 
“Bugünden itibaren üstlenece-
ğiniz görevin ağır sorumlulu-
ğunu omuzlarınızda hissetme-
ye başlayacaksınız. Ancak, siz 
tüm bu zorlukları aşabilecek 
bir güç ve potansiyele sahip-
siniz. Bu yolda azimle, inanç 
ve güvenle yürüyünüz. Haya-

linizdeki tüm umut kapılarının 
açılmasını temenni ediyor me-
zuniyetinizin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şe-
nol Akın bugünün öğrenciler 
için yeni bir başlangıç olduğu-
nu belirterek: “Gerçek yaşam-
da öğrenilen bilgileri pratikte 
daha da ileri taşıyarak başarı 
ile taçlandıracağınızdan hiç 
şüphem yok. Sizlerde bu kara-
lılık ve azmi görüyorum. Bun-
dan sonra sizlerin başarılarıyla 
iftihar etmek istiyoruz. Sizlerin 
mezuniyet sevincine ortak ol-
maktan büyük mutluluk duyu-
yor, bundan sonraki yaşantınız-
da başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından fakül-
tede dereceye giren öğrenciler 
yaş kütüğüne isim plakalarını 
çaktı. Mezun öğrencilerin kep 
fırlatmasıyla mezuniyet prog-
ramı sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE MEZUNİYET COŞKUSU DEVAM 
EDİYOR

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
mezuniyet töreni Fakülte birin-
cilerinin konuşmaları ile devam 
etti.

Üniversitemiz Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi dönem bi-
rincisi Muhittin Darı, Spor Bi-
limleri Fakültesi dönem birinci-
si Necdet Can Yücel ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
dönem birincisi Ayşegül İlgin 
yaptıkları konuşmalarda: “He-
yecan ve umutla nice hayalleri 
gerçekleştirmek üzere geldi-
ğimiz Yozgat Bozok Üniversi-
tesi’nden aldığımız donanımlı 

eğitim ile insana hizmet etme 
ideallerini ve kültürel anlam-
da topluma katkı sağlamayı 
amaçlayan birer birey olarak 
ayrılıyoruz. Bizler ve bizden 
sonraki mezunlar iş hayatında 
sergileyeceğimiz performans 
ile üniversitemizin adını yü-
celtmek amacında olmalıyız. 
Üniversitemizin kıymetini ar-
tıracak kişiler bizleriz. “Önce 
kendini sevmekle işe koyul” sö-
zünden yola çıkarak benimse-
yeceğimiz bu düşünce ile üni-
versite sonrası yaşamımızdaki 
azimli, disiplinli ve öz güvenli 
tutumumuzu sürdürebiliriz. 

Üniversitemiz Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Zakir Taş yaptığı konuşma-
da: “Yozgat Bozok Üniversitesi 
Mühendislik- Mimarlık Fakül-
tesinden mezun olan 411 mi-
mar, mühendis ve şehir-bölge 
plancılarımızın sevincini pay-
laşmak,  fakültemizin ülkemize 
kazandıracağı mezunlarımızı 
şerefle uğurlamak için bir ara-
dayız ”dedi.

Prof. Dr. Taş konuşmasını şöy-
le sürdürdü:  “Bugün mezun 
olan genç mühendis, mimar 
ve şehir-bölge planlamacıları 
öğrencilerimiz, bundan sonraki 

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık ve Spor Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunda 2020-2021 akademik yılı lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler 
düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını aldı.



Yo
zg

at
 B

oz
ok

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
si

w
w

w
.b

o
zo

k
.e

d
u

.t
r

23

e-bülten

yolunuzu sadece aklın, vicda-
nın ve bilimin aşığı aydınlatsın. 
Unutmayın ki, dürüst, çalışkan 
ve üretken insan bir değerdir.  
Sizleri; bugünlere kadar her 
türlü fedakarlığı göğüsleyerek 
yetiştiren ailenizi, ülkenizi ve 
üniversitenizi unutamamanızı 
talep ediyor,  bundan sonraki 
hayatınızda hepinize üstün ba-
şarılar diliyorum.

Üniversitemiz Spor Bilimle-
ri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Güçlü de mezuniyet 
töreninde yaptığı konuşmada: 
“Spor Bilimleri Fakültemizde 4 
yıllık süre zarfında bilgi birikim 
ve tecrübelerimizi öğrencileri-
mize en iyi şekilde aktarmaya 
çalıştık. Türk örf ve adetlerine 
İslam ahlakına uygun bireyler 
olarak yetiştirmeye gayret et-
tik. Atatürk ilke ve inkılapları 
doğrultusunda bu vatana Yüce 
Türk Milletine ve dünya insanlı-
ğına hizmet sunacağınıza inan-

cım tamdır. Bu duygularla me-
zuniyetiniz hayırlı, yolunuz ve 
bahtınız açık olsun”  dedi. 

Üniversitemiz Sağlık Hizmetle-
ri Meslek Yüksekokulu Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Gülşah 
Kaya da yaptığı konuşmada : 
“Değerli mezunlarımız bugün 
birçok başlangıcın yaşandı-
ğı bir gün. Bugünden itibaren 
yepyeni yaşam deneyimlerini 
içinde barındıran bir süreç baş-
lıyor. Her şeyden önce bugün 
hak ettiğiniz diplomalar aynı 
zamanda sizlere çok önemli so-
rumluluklar yüklüyor. Var olan 
becerilerinizi geliştirmek yeni 
beceriler kazanmak için kendi-
nizi geliştirmeye devam edin. 
Her ne iş yapıyorsanız, eliniz-
den gelenin en iyisini yapmaya 
çalışın. Bugüne kadar yanınız-
da olan hocalarınızın bundan 
sonrada yanınızda olacağına, 
meslek hayatınızda destekleri-
ni esirgemeyeceğine emin ola-

bilirsiniz. Okulumuzun kapıları-
nın sizlere her zaman sonuna 
kadar açık olacağını bilmenizi 
isteriz. Emeklerinizin ve emek-
lerimizin karşılığını aldığımız 
bu güzel günde hepinizi tekrar 
tebrik ediyor, yaşamınızın yeni 
dönemine sizleri bilim ışığında 
iyi dilekler ve sevgiyle uğurlu-
yoruz ”dedi.

Mezuniyet töreninde konuşlan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, salgın dolayısıyla 
uzun süre hasret kaldığımız 
ülkemizin yarınları, geleceği, 
gözbebeği olan gençlerimizi 
yeniden Üniversitemizde, me-
zuniyet töreninde kısa bir sü-
rede olsa görmekten mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Tören, dereceye giren öğrenci-
lere diplomalarının verilmesi ve 
kep atma ile sona erdi.
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REKTÖRÜMÜZ, YOZGAT VE SORGUN MYO’NUN 
MEZUNİYET SEVİNCİNE ORTAK OLDU

İki ayrı mezuniyet töreninde 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ “Bugün pırıl 
pırıl genç yürekleri mezun et-
menin, öğrencilerimizi ailele-
rine ve güzel ülkemize kazan-
dırmanın onurunu, gururunu ve 
sevincini Yozgat Bozok Üniver-
sitesi ailesi olarak hep birlikte 
yaşıyoruz. Mezun olan öğrenci-
lerin beklentisi olan mezuniyet 
coşkusu sözünü yerine getir-
menin de ayrıca mutluluğunu 
yaşıyor ve sizlerle paylaşıyo-
ruz” dedi.

Rektörümüz konuşmasının de-
vamında Yozgat Bozok Üni-

versitesi’ni akademiyaya daha 
güçlü hitap eden, hem eği-
tim-öğretim kalitesini sürekli 
artıran hem de bu süreçte aka-
demik anlamda kendini daha 

da görünür kılan bir profile ta-
şıdıklarını vurguladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
gelecek vizyonu ve stratejisi-

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat ve Sorgun Meslek Yüksekokullarında düzenlenen 
2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenlerine katılarak öğrencilerimizin mezuniyet coşkusuna 
ortak oldu.
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ni girişimci üniversite olarak 
planladığını belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ: 
“Yozgat Bozok Üniversitesi 
‘Karalılıkla Başarıya’ sloganı ile 
girişimci üniversite misyonu 
ve hedefleri çerçevesinde böl-
gesine ve ülkesine  çok büyük 
katkılar sunacaktır” dedi.

Rektörümüz mezun olmanın 
haklı gururunu yaşayan öğ-
rencilerle ilgili şunları söyledi. 
“Gözbebeğimiz, geleceğimizin 
teminatı sevgili mezunlarımız. 
Sizler yarınımızın sahipleri ve 
ülkemizin geleceğisiniz. Siz-
lerden beklentimiz hayatınıza 
anlam ve değer katacak olan 
hayal ve hedeflerinizi emek ve 
gayretle hayata geçirerek bir 
başarı hikâyesine dönüştür-
menizdir. Yozgat Bozok Üni-
versitesi ailesi olarak, bütün 
mezunlarımızın vatanımıza, 

milletimize, devletimize faydalı 
birer insan olarak çok önemli 
görevler üstleneceklerine ina-
nıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık, 
mezuniyetiniz kutlu olsun” ifa-
delerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ Yozgat ve Sorgun 

Meslek Yüksekokullarında de-
receye giren öğrencilere pla-
ketlerini takdim etti.

Mezun öğrenciler mezuniyet 
coşkusunu keplerini havaya 
atarak kutladı.
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REKTÖRÜMÜZ ŞEFAATLİ, YERKÖY ADALET VE 
BOĞAZLIYAN MYO MEZUNİYET COŞKUSUNA 
ORTAK OLDU

Üç ayrı mezuniyet töreninde 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ “Bugün pırıl 
pırıl genç yürekleri mezun et-
menin, öğrencilerimizi ailele-
rine ve güzel ülkemize kazan-
dırmanın onurunu, gururunu ve 
sevincini Yozgat Bozok Üniver-
sitesi ailesi olarak hep birlikte 
yaşıyoruz. Mezun olan öğrenci-
lerin beklentisi olan mezuniyet 
coşkusu sözünü yerine getir-
menin de ayrıca mutluluğunu 
yaşıyor ve sizlerle paylaşıyo-
ruz” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ konuşmasının deva-
mında mezun olmanın haklı 

gururunu yaşayan öğrenciler-
le ilgili şunları söyledi. “Göz-
bebeğimiz, geleceğimizin te-

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Şefaatli, Yerköy Adalet ve Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokullarında  düzenlenen 2020-2021 akademik yılı  mezuniyet törenlerine katılarak 
öğrencilerimizin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.
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minatı sevgili mezunlarımız. 
Sizler yarınımızın sahipleri ve 
ülkemizin geleceğisiniz. Ha-
yatın başka bir alanına yelken 
açıyorsunuz. Hayallerinizin pe-
şinden koşun ve hayallerinizi 
içselleştirin. Güçlü ve muktedir 
devlet olmak kararlılık ve azim-
den geçer. Bu kararlılık ve azim 
üniversitemizin doktrini olan 
“Kararlılıkla Başarıya” ilkesiyle 
sizlere de sirayet ederek sizle-
rin hedef belirlemenizde ölçüt 
oldu. Hayalleriniz doğrultusun-
da hedeflerinize kilitlenerek 
birçok alanda başarı hikâyesi 
yazacaksınız. Sizlerden bek-
lentimiz hayatınıza anlam ve 
değer katacak olan hayal ve 
hedeflerinizi emek ve gayret-
le hayata geçirerek bir başarı 
hikâyesine dönüştürmenizdir. 
Yozgat Bozok Üniversitesi aile-
si olarak, bütün mezunlarımızın 
vatanımıza, milletimize, devle-

timize faydalı birer insan olarak 
çok önemli görevler üstlene-
ceklerine inanıyoruz. Yolunuz, 
bahtınız açık, mezuniyetiniz 
kutlu olsun” ifadelerini kullan-
dı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ve törene katılan ilçe 

protokol üyeleri  daha sonra 
Şefaatli, Yerköy Adalet ve Bo-
ğazlıyan Meslek Yüksekokulla-
rında dereceye giren öğrenci-
lere plaketlerini takdim etti.

Mezun öğrenciler mezuniyet 
coşkusunu keplerini havaya 
atarak kutladı.
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REKTÖRÜMÜZ AZERBAYCAN’DA BİR DİZİ 
ZİYARETTE BULUNDU

Üniversitemiz tarafından Azer-
baycan’ın başkenti Bakü’de 
gerçekleştirilen YOBÜYÖS ve 
TÖMER Türkçe Dil Yeterlik (C1) 
Sertifika sınavı için Azerbay-
can’a giden Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ burada bir 
dizi ziyarette bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ilk olarak T.C. Azer-
baycan Bakü Büyükelçimiz 
Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya nezaket 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
akademik işbirlikleri ve yükse-
köğretimde uluslararasılaşma 
konularında istişarelerde bulu-
nuldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, daha sonra Azer-
baycan’ın başkenti Bakü’de 

T.C. Bakü Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Nihat Büyükbaş’ı ma-
kamında ziyaret etti. Dost ve 
kardeş Azerbaycan’la eğitim 
alanında yürütmek istedikleri 
faaliyetler hakkında bilgi veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “Azerbaycanlı genç-
lerimizi, yükseköğrenimde pek 
çok alanda öne çıkan eğitim 
faaliyetleri dolayısıyla Yozgat 
Bozok Üniversitesi’ne davet 
etmek istiyorum. İşbirliğimiz 
eğitim alanında olduğu gibi 
her alanda sürdürülebilir. Çün-
kü birbirimizden kazanacağı-
mız çok şey var. Azerbaycan’da 
yaptığımız sınav ve bundan 
sonra atacağımız adımlar bü-
yük önem arz etmektedir.” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, daha sonra AMEA 
NEFT-KİMYA PROSESLƏRİ 
İNSTİTUTU Genel Direktörü 
Vaqif Məhərrəm oğlu Abba-
sov’u ziyaret etti. Enstitü’nün 
çalışmaları ve faaliyetleri hak-
kında bilgiler aldı. Ziyarette 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, “Kardeş ülke 
Azerbaycan’ın pek çok alan-
da olduğu gibi temel bilimler 
alanında da büyük çalışmalara 
imza attığını gördüm. Kimya 
Enstitüsü’nün yaptığı çalışma-
lar bu noktada dikkat çekici 
ve takdire şayan. Enstitü Ge-
nel Koordinatörü Abbasov’un 
verdiği bilgilerden anlıyoruz ki 
Enstitü’nün yaptığı çalışmalar 
neticesinde önemli patent-
ler alınmış. Özellikle yanıklara 
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ciddi etkisi olan ilaçların, İsra-
il menşeli gübrelere göre 3-4 
kat daha fazla üretebilen güb-
relerin geliştirilmesi başta ol-
mak üzere petrol konusunda-
ki önemli çalışmalar yapılmış. 
Azerbaycan üniversitelerinin 
belli alanlarda araştırma yap-
ma konusunda çok üst düzey-
de bir çalışma içerisinde olduk-
larını gözlemledim. Bu noktada 
Türkiye’deki üniversitelerimizin 
temel bilimler ve mühendislik 
alanındaki deneyimlerinden de 
istifade edilebileceğini düşü-
nüyorum.” şeklinde konuştu.

Daha sonra Rektörümüz, Azer-
baycan Bakü Avrasya Üniver-
sitesi Rektör Yardımcılarını 
ziyaret etti. Rektör Yardımcı-
larından üniversite hakkında 
bilgiler alan Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ ardından 
Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü 
Rektörü Agil Şirinov’la bir ara-
ya geldi. Rektörümüz Karadağ, 
Rektör Şirinov’la iki üniversite 
arasında karşılıklı işbirlikleri ko-

nusunda fikir alışverişinde bu-
lundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ son olarak, Azerbay-
can’ın ilgiyle takip edilen te-
levizyon kanalı Xezer TV’de 
“Tahsila Dair” programına ko-
nuk oldu. Yine Bakü merkezli 
yayın yapan Yenisabah.az ha-
ber sitesinde Sayad Hasanlı’nın 
sorularını cevapladı. Rektörü-
müz burada yaptığı konuşma-
da şunları söyledi:

“Biz iki devlet, bir milletiz. Eği-
tim alanında da diğer alanlar-
da olduğu gibi Azerbaycan ile 
Türkiye arasında işbirliği de-
vam etmektedir. Azerbaycan 
gençliğinin Türkiye’de eğitime 
ilgisi arttı. Özellikle bazı üniver-
sitelere ciddi bir talep var. Tabii 
ki Azerbaycanlı gençlerin de 
Yozgat Bozok Üniversitesi’ne 
gelmesini istiyoruz. Çünkü 
Azerbaycan ile eğitim alanın-
da üst düzey ilişkiler kurma-
yı hedefliyoruz. Azerbaycanlı 

gençleri lisans, yüksek lisans ve 
doktora dereceleri için yetiştir-
mek istiyoruz.

Türkiye’de bir Türk gencinin 
değeri ne ise bizim için Azer-
baycan gençliğinin değeri de 
odur. Dolayısıyla iyi eğitimli bir 
genç Azerbaycanlı, ülkesine 
döndüğünde mutlaka değer 
katacaktır. Bu bizim bakış açı-
mız. Ayrıca her milletten öğ-
renci alma hedefimiz var ama 
asıl amacımız kaliteyi korumak. 
Yani gerçekten okumak ve iyi 
bir eğitim almak isteyen genç-
lerimiz aramıza katılsın biz de 
onlara iyi bir eğitim verip uz-
manlar yetiştirelim, ülkelerine 
gönderelim ve ülkelerine de-
ğer katalım. Amacımız kardeş 
Azerbaycanlı gençlerimizi Yoz-
gat Bozok Üniversitesi çatısı 
altında bilimin ışığında kaliteli 
ve donanımlı bireyler olarak 
yetiştirerek ülkelerine bizleri 
temsil eden kültür elçileri ola-
rak uğurlamaktır.”
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COVİD 19 GÜVENLİ KAMPÜS BELGESİ ÇALIŞMA 
TOPLANTISI REKTÖRÜMÜZ BAŞKANLIĞINDA 
YAPILDI

Üniversitemiz Korona Virüs 
Bilgilendirme ve Uygulama 
Komisyonu COVID-19 küresel 
salgınının ortaya çıktığı ilk gün-
den itibaren salgınla mücadele 
noktasında etkin olarak çalışıp 
hızlı kararlar alarak, hem eği-
tim-öğretim süreçlerinin yö-
netilmesini hem de hijyen ve 
temizlik konularındaki çalışma-
larını titizlikle sürdürüyor.

Toplantıda, Yükseköğretim Ku-
rulu (YÖK) ile Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) işbirliği için-
de hazırlanan “Küresel Salgın 
Bağlamında Yükseköğretim 
Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz 
Ortamların Geliştirilmesi Kıla-
vuzu”nda yer alan tüm koşulla-
rın Üniversitemizde yerine ge-
tirilmesi adına bir dizi önlem ve 
tedbirler masaya yatırıldı. Top-

lantıda ayrıca öğrenciler, iç ve 
dış paydaşlar, akademik ve ida-
ri tüm çalışanların her bakım-
dan güvenilir, sağlıklı, huzurlu 
bir kampüs ortamı sağlanması 
adına TSE tarafından verilen 
‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs 
Belgesi’ başvurusunun da ive-
dilikle yapılması kararı alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ toplantıda yaptığı 
konuşmada temizlik ve hijyen 
kurallarına her zaman en üst 
düzeyde değer verdiklerini, 
eğitim-öğretimin aksamaması 
amacıyla koronavirüs döne-
minde de tüm önlemleri gerek 
merkez kampüste gerekse de 
ilçe kampüslerimizde en üst 
düzeyde aldıklarını söyledi. 
Rektörümüz: “Akademik-idari 
personel ile öğrencileri salgın-

dan korumaya yönelik tedbir-
ler, “Sağlıklı ve Temiz Ortamla-
rın Geliştirilmesi Kılavuzu”nda 
yer alan tüm koşulların yerine 
getirilmesi adına mutad top-
lantılar yapıyoruz. Üniversite-
lerin salgın sürecinde eğitim 
ve öğretim faaliyetleri ile araş-
tırmalarına ve topluma hizmet 
faaliyetlerine devam edebil-
mesi için güvenli kampüs or-
tamlarını sağlamaları oldukça 
önemli. Biz de bu ilke doğrul-
tusunda TSE’den Sağlıklı ve 
Güvenli Kampüs Belgesi alma 
şartlarını yerine getirerek üni-
versitemizde sağlıklı ve temiz 
ortamların geliştirilmesi, hijyen 
koşullarının sağlanması adına 
hali hazırdaki genel standart-
ları belgelendirmek istiyoruz” 
dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZ AZERBAYCAN’DA YOBÜYÖS VE 
TÖMER SINAVI GERÇEKLEŞTİRDİ

Üniversitemizin uluslararası-
laşma çalışmaları kapsamında 
6-7 Eylül 2021 tarihleri ara-
sında Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de YOBÜYÖS ve TÖMER 
Türkçe Dil Yeterlik (C1) Sertifi-
ka sınavı 350’ye yakın adayın 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Üniversitemiz ve ülkemizde öğ-
renim görmek isteyen yabancı 
uyruklu öğrencilerin belirlen-
mesi için gerçekleştirilen Yoz-
gat Bozok Üniversitesi Yabancı 
Uyruklu Sınavına (YOBÜYÖS) 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ve beraberinde sınavı 
gerçekleştirmek üzere Üniver-
sitemiz Sınav Koordinatörleri 
olarak Eğitim Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Gürsel Güler, 
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sırgancı, 

Arş. Gör. Dr. Ayşegül Sefer ve 
Uzaktan Eğitim Merkezi’nde 
görevli Öğr. Gör. Muhammed 
Veyis Kılınçer katıldı.

Ülkemizde yabancı uyruklu 
ve Türk Cumhuriyetlerinden 
öğrencilerin eğitim-öğretim 
görmesinin önemine değinen 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ,  Yozgat Bozok Üni-
versitesi’nin uluslararası ölçek-
te tanınırlığını arttırmaya yöne-
lik çalışmaların aralıksız devam 
ettiğini söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Uluslararasılaşma ça-
lışmaları kapsamında Üniversi-
temiz tarafından ilk kez Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı (YO-
BÜYÖS) sınavının Türkiye’de 8 

ilde daha sonra Batı Afrika’da 
yer alan Mali Cumhuriyetinde 
şimdi de Azerbaycan’ın baş-
kenti Bakü’de başarı ile ta-
mamlandığını belirtti. Yabancı 
uyruklu ve Türk Cumhuriyetle-
rinden gelecek öğrencilerimiz 
ile oluşturulacak duygusal bağ 
ve Üniversitemizin öğrencileri-
mize verdiği donanımlı eğitim 
ile ömür boyu sürecek bir kül-
tür ve bilim temsilciliğinin adı-
mının atılmış olacağını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “Üniversite olarak 
bundan sonraki süreçte Afrika, 
Asya ve Balkanlar’da kurum 
ve kuruluşlar ile işbirliği içinde 
yine görevlendireceğimiz arka-
daşlarımızla YOBÜYÖS’ü çok 
geniş bir yelpazede uluslarara-
sı boyuta taşıyacağız.” dedi.



w
w

w
.b

o
zo

k
.e

d
u

.t
r 

Yo
zg

at
 B

oz
ok

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
si

32

e-bülten

ÜNİVERSİTEMİZDE “ENDÜSTRİYEL KENEVİR 
YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI” DÜZENLENDİ

Üniversitemiz ile Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı arasında im-
zalanan “KOP Bölgesinde En-
düstriyel Kenevir Eğitim Proje-
si” kapsamında, Yozgat Tarım 
ve Orman Müdürlüklerinde 
görevli ziraat mühendisleri ile 
kenevir bitkisiyle ilgili teknik 
elemanlar ve üreticilere yönelik 
“Endüstriyel Kenevir Yetiştiri-
ciliği Eğitim Programı” düzen-
lendi.

Üniversitemiz Kongre ve Kültür 
Merkezinde düzenlenen eğitim 
programına Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite-
miz Kenevir Araştırma Koordi-
natörü ve Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz 
Gürbüz, Yozgat Tarım ve Or-
man Müdürlüklerinde görevli 

ziraat mühendisleri ile kenevir 
bitkisiyle ilgili teknik elemanlar 
ve üreticiler katıldı.

Eğitim toplantısında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Yozgat Bozok Üni-
versitesi’nin ihtisas alanı olan 
endüstriyel kenevirin bütün 
biyokütlesinin ekonomiye ka-
zandırılması ve bölgesini kal-
kındırması gibi misyon ve so-
rumlulukları olduğunu söyledi.

Endüstriyel kenevirin bütün 
biyokütlesinin ekonomiye ka-
zandırılması çalışmaları kap-
samında geçen iki yıllık süre 
zarfında çok önemli çalışmalar 
yaptıklarını belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
konuşmasını şöyle sürdürdü:  
“Çalışmalarımız kapsamında 
Kenevir Enstitüsü’nü kurduk. 

Bilgi üreterek geleceğin bilim 
insanlarını yetiştirmeye baş-
ladık. Kenevir esaslı prototip 
ürünler üreterek kamuoyu ile 
paylaşarak sektörün buraya 
kaymasını sağladık. Önemli 
sektör temsilcileri ile bir araya 
gelerek kenevirin ekonomiye 
kazandırılması süreçlerini yö-
nettik. Bu anlamda sektör gö-
rüşmelerimizde bir yol haritası 
çizilmeye başlandı. Salgınla 
birlikte ekonomideki durağan-
lık maalesef buraya da yansıdı. 
Yatırım yapmak isteyen sektör 
temsilcileri önlerini göreme-
dikleri için bu çerçevede şu an 
için orta ölçekli yatırım yapma 
hedeflerini gündemlerine al-
dılar. Sektörün buraya yapa-
cağı fabrikaların sürdürülebilir 
olması için tonlarca kenevire 
ihtiyaç olacak. Dolayısıyla ke-
nevirin ekiminin yapılması la-
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zım. Bugün de burada Üniver-
sitemiz ile Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı arasında imzalanan 
“KOP Bölgesinde Endüstriyel 
Kenevir Eğitim Projesi” kapsa-
mında Tarım ve Orman Müdür-
lüklerinde görevli ziraat mü-
hendisleri ile kenevir bitkisine 
ilgili teknik elemanlar ve çiftçi-
lerimizi bilgilendirme çalışması 
yapıyoruz. Kenevirin bioküt-
lesinin ekonomiye kazandırıl-
ması süreçleri ne kadar önemli 
ise kenevirin ekilme süreçleri-
nin yönetilmesi, ekilmesi, ekil-
me süreçlerinde nelere dikkat 
edileceği, yerel tohumlarının 
çoğaltılması ve ıslahı gibi çalış-
malarının da bir o kadar önemli 
olduğunu söyleyebiliriz.  Bu ve-
sile ile gece gündüz demeden 
endüstriyel kenevir alanında 
çalışmalarını sürdüren Üniver-
sitemiz Kenevir Araştırma Ko-
ordinatörü ve Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Güngör Yılmaz 
ve ekibine, kenevir ile ilgili ha-

yal ve beklentileri olan bugün 
burada bu eğitime katılan tüm 
katılımcılara ve Endüstriyel 
Kenevir Eğitim Projesine des-
tekleri için Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı Mahmut Sami Şahin’e 
teşekkür ediyorum” dedi.
Üniversitemiz Kenevir Araş-
tırma Koordinatörü ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz da,  “Endüstriyel Kene-
vir Yetiştiriciliği Eğitim” projesi 
ile Yozgat İl genelinde kenevir 
yetiştiriciliği konusunda teo-

rik ve uygulamalı eğitim çalış-
maları, kenevir üretimi yapan 
üreticilerin ve teknik persone-
lin uygulamaya ilişkin bilgi ve 
beceri düzeyleri ve yörede ke-
nevir yetiştiriciliğinin yeniden 
canlanmasını sağlayarak, üre-
timde kalite ve verimin artırıl-
ması amaçladıklarını ifade etti.

Üniversitemiz Kenevir Araş-
tırma Koordinatörü ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz ve Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Öğr. Üyesi Levent Yazıcı tara-
fından verilen eğitimde, muci-
zevi bitki kenevirin ekiminden 
hasadına kadar olan süreçler, 
kenevir çeşitleri, kenevirden 
elde edilen ürünleri ve diğer 
konularda yaptıkları sunumlar-
la katılımcılara bilgiler aktardı.

Eğitimin ardından Üniversite-
miz Bilal Şahin Batı Kampüsün-
de kenevirle ilgili deneme ekim 
alanı ziyaret edildi.
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İİBF DEKANI PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU 
2. ULUSLARARASI GÜVENLİK KONGRESİNE KATILDI

İstihbarat konusunda akade-
mik camiayla uygulayıcılara, 
birikimlerini bilimsel ortamda 
tartışma, farklı bakış açılarını 
görebilme ve fikir olgunlaş-
tırma imkânı sağlamak mak-
sadıyla, Cumhurbaşkanlığı hi-
mayesinde 23-25 Eylül 2021 
tarihleri arasında Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi 
(JSGA) tarafından istihbarat ve 
güvenlik temalı “II. Uluslararası 
Güvenlik Kongresi” yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
başkanlığında  “İstihbarat ve 
Güvenlik” temasıyla gerçek-
leştirilen kongrenin açılışına 
Üniversitemiz İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Kürşad Zorlu da katıldı. 
Prof. Dr. Zorlu kongrenin açılış 
oturumunda davetli konuşma-

cı olarak “Güvenlik ve İstihba-
rat Boyutuyla Türk Dünyası, 
Türk Keneşi’nin Rolü” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. Türk 
dünyasında güvenlik ve istih-
barat işbirliği, Karabağ Sava-
şının etkiler ve Türk Keneşi’nin 
hangi yenilikleri yapabileceğini 
aktardığı konuşması büyük ilgi 
gördü.
Kongreye İstihbarat ve Güven-
lik alanlarında çalışma yürü-
ten çok sayıda akademisyen, 

güvenlik uzmanı ve eğitimci 
ile çeşitli ülkelerden uzmanlar 
katıldı. Toplamda üç  gün süren 
2. Uluslararası Güvenlik Kong-
resinde, güvenlik ve istihbarat 
alanlarındaki gelişmeler konu-
nun uzmanları tarafından tüm 
detaylarıyla irdelendi.

4 salonda ve 24 oturumda ger-
çekleştirilen kongrede konu-
sunda uzman 114 katılımcı top-
lamda 92 bildiri sundu.
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BEEM TAKIMI TARAFINDAN ÜRETİLEN OTONOM 
ARAÇ ATATÜRK HAVALİMANI ROBOTAKSİ BİNEK 
YARIŞLARI GÖSTERİ ALANINDA

Üniversitemiz Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri tarafından Dr. Öğr. 
Üyesi Emrah Çetin danışman-
lığında kurulan BeeM Takımı 
ürettikleri otonom araç ile TEK-
NOFEST 2021 Atatürk Havali-
manı Robotaksi Binek Otonom 
Araç Yarışları gösteri alanında 
yerini aldı.

Belirli bir parkur içerisinde hem 
levha hem de trafik ışığı tanı-
ma, şerit takibi ve otonom park 
özelliği gibi birçok özelliği ile 
dikkat çeken BeeM takımının 
tasarladığı otonom araç, 21-26 
Eylül tarihleri arasında İstanbul 

Atatürk Havalimanı TEKNO-
FEST Gösteri alanında ziyaret 
edilebilecek.

Bu yıl Gebze Bilişim Vadisinde 
gerçekleştirilen TEKNOFEST 
2021 Robotaksi Binek Otonom 
Araç yarışlarında 146 başvuru 
arasında ilk 24’e kalan BeeM 
takımı, daha sonra yapılan tek-
nik kontrolleri tek seferde ge-
çerek son 17 takım arasına gir-
meyi başararak final yarışlarına 
girmeye hak kazandı. Final ya-
rışlarının neticesi önümüzdeki 
günlerde ilan edilecek. 
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ÜNİVERSİTEMİZ WEBOMETRİCS ÜNİVERSİTE 
SIRALAMASINDA YÜKSELİŞİNİ 2021 YILINDA DA 
SÜRDÜRDÜ

2006 yılında kurulan ve 15 yıllık 
bir geçmişe sahip olan üniver-
sitemiz her alanda olduğu gibi 
akademik gelişimi ile gerek 
Dünya, gerekse Türkiye sırala-
malarında yükselişini sürdürü-
yor.

200 ülkeden yaklaşık 31.000 
Yüksek Öğretim Kurumunun 
değerlendirildiği, İspanya Ulu-
sal Araştırma Konseyi (CSIC) 
tarafından hazırlanan 2021 yılı 
Webometrics Dünya Üniver-
site Sıralamasında; Üniversi-
temiz, dünya çapındaki Genel 
Sıralamada 2.487’nci, Açıklık 
Sıralamasında 1.888’inci ve Mü-
kemmellik Sıralamasında da 
2.239’uncu sırada yer aldı.

Aynı sıralamanın Ülkemizde-
ki 212 Yükseköğretim Kurumu 

için ilan edilen Ranking Web 
of Universities in Turkey sıra-
lamasında ise; Üniversitemiz 
Genel Sıralamada 77’nci, Dev-
let Üniversiteleri arasındaki 
Mükemmellik Sıralamasında 
46’ncı, son 25 yıl içerisinde ku-
rulan Devlet Üniversiteleri ara-
sında ise 7’nci sırada yer alarak 
önemli bir başarıya imza attı.

Webometrics sıralamasında 
Dünya üniversiteleri arasında 
açıklık, genişlik, görünürlük ve 
mükemmeliyet başlıkları altın-
da uluslararası derecelendir-
me yapılmakta olup, sadece 
araştırma sonuçlarına değil, 
aynı zamanda dünya çapındaki 
akademisyenlerin ve araştırma 
kurumlarının küresel kalitesini 
daha iyi yansıtabilecek diğer 
göstergelere de bakılmakta.

Sıralamanın amacının “üniver-
siteler tarafından üretilen bi-
limsel ve kültürel bilginin tüm 
topluma aktarımını önemli öl-
çüde artırmak için açık erişim 
uygulamalarını destekleyerek 
akademik web varlığını teşvik 
etmek” olduğu belirtilmekte.

Açıklanan bu sonuçlar, Üniver-
sitemizin Dünyanın en saygın 
ve objektif üniversite sıralama-
larından biri olan Webometrics 
Sıralamasında hem dünya ge-
nelinde, hem de ülkemizdeki 
üniversiteler arasında önemli 
bir yere sahip olduğunu bir kez 
gösterdi.

Webometrics Sıralaması so-
nuçlarına dair bir açıklama 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ “Akademide 
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YOZGAT MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ’NDEN 
REKTÖRÜMÜZE ZİYARET
Geçtiğimiz günlerde Yozgat 
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 
Yozgat İl Temsilciliği görevi-
ne atanan Muhammed Emin 
Yurdusever ve beraberinde-
ki heyet Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ’ı makamında 
ziyaret etti. 

Milli ve manevi değerli merke-
ze alan vakıf ve derneklerin her 
zaman destekçisi olacaklarını 
ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, “Çağın 
bilgi birikimini kuşanmış, milli 
ve manevi değerlerle yetişen 
istikbalimiz olan gençlerimize 
her alanda ihtiyacımız var. Mil-
li Türk Talebe Birliği asırlık bir 
geçmişe sahip bir talebe oca-

ğıdır. Milli Türk Talebe Birliği 
gibi adında milli kavramı geçen 
ve milli ruh taşıyan bir oluşum 
içerisinde üniversitemiz öğren-
cilerinin ve mezun gençlerimi-
zin yer alması bizim için mem-
nuniyet verici. Yeni başkan ve 
yönetim kuruluna başarılar di-

liyorum” dedi.
Yozgat İl Temsilciliği görevine 
atanan Muhammed Emin Yur-
dusever de birlik olarak yap-
mayı planladıkları faaliyetler 
hakkında Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ’a bilgiler verdi.

durağanlığa yer yoktur. Sürek-
li kendinizi yenilemeniz, çağın 
gerektirdiği bilgi, birikim ve 
donanımı kuşanmanız gerek-
mektedir. Üniversitemiz resmi 
kuruluşu itibariyle 15 yaşında 
olmasına rağmen çeyrek asrı 
geçen bir mazisiyle Yozgat’ta 
hem eğitim-öğretim, hem de 
bilimsel faaliyetleri yürütmek-
tedir. Başarılarımız sadece eği-
tim-öğretimle sınırlı kalmamış, 
akademik görünürlük nokta-
sında da büyük mesafeler alın-
mıştır. Farklı kategorilerde Üni-
versitelerin değerlendirmeye 
tabi tutulduğu Webometrics 

Sıralaması’nda Üniversitemiz, 
hem dünya ölçeğinde hem de 
ülkemizde her yıl biraz daha 
mesafe alarak akademik çıta-
sını yükseklere çıkarmaktadır. 
Bu önemli başarıya katkı sunan 

başta Üniversitemizin değerli 
Akademisyenleri olmak üzere 
tüm çalışanlarımıza teşekkür 
ediyor, başarılarımızın artarak 
devamını diliyorum.” dedi.
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ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANIMIZIN 
TÜRKİYE-TÜBİTAK-2530 & MOLDOVA-NARD 
İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA PROJESİ KABUL EDİLDİ

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Dekanı ve Zootekni Bölümü, 
Yemler ve Hayvan Besleme 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün, Ulus-
lararası Türkiye-TÜBİTAK-2530 
& Moldova-NARD ikili işbirliği 
kapsamında yürüttüğü projesi 
TUBİTAK tarafından 646 bin 
848 TL bütçe ile desteklendi.

Dekan Gürbüz’ün yürüttü-
ğü ’Innovative Strategies for 
Improving the Biological Ef-
fectiveness of Some Unused 
and Environmentally Polluting 
Wastes and Developing them 
as Poultry Alternative Feed 
and Additives’ isimli proje ile 
Yozgat Bozok Üniversitesi ve 
State Agrarian University of 
Moldova proje ekibi birlikte ça-

lışmalara başlayacak.
Proje ile Türkiye ve Moldo-
va arasında bilim ve teknoloji 
alanlarında işbirliğinin gelişti-
rilmesi, iki ülke arasında bilim 
ve teknoloji alanında sürdürü-
lebilir ortaklıklar kurulması he-
defleniyor.

Kabul edilen projeye dair bir 
açıklama yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ülke-
miz ve Moldova arasında yürü-
tülen bu projede Üniversitemiz 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yavuz Gürbüz’ün bir pro-
je ile yer almasından duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek 
şunları söyledi: “Yozgat Bozok 
Üniversitesi eğitim-öğretim fa-
aliyeti dışında, ar-ge, bilimsel 
çalışmalar noktasında da çok 

önemli işler başarmaktadır. Bu 
başarıya uluslararası alanda 
yaptığı çalışma ile üniversite-
mizi görünür kılan değerli De-
kanımız Prof. Dr. Yavuz Gürbüz 
hocamızın da çalışması eklen-
miştir. Kendisini tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyo-
rum.”



Yo
zg

at
 B

oz
ok

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
si

w
w

w
.b

o
zo

k
.e

d
u

.t
r

39

e-bülten

ÜNİVERSİTEMİZ RADYO-TV PROGRAMI 
ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ÇEKİLEN FİLM 
ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ SEÇKİSİNE KABUL 
EDİLDİ

Üniversitemiz Yozgat Meslek 
Yüksekokulu Radyo Tv progra-
mı öğrencileri tarafından çeki-
len ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ 
adlı belgesel film İngiltere’de 
düzenlenen uluslararası The 
Lift-Off Sessions Film Festi-
vali’nin resmi seçkisine kabul 
edildi.

Yozgat Meslek Yüksekokulu 
Radyo Tv programı Öğr. Gör. 
Batuhan Kalaycı’nın yönetmen-
liğini üstlendiği ve Sma hasta-
sı yedi yaşındaki Umutcan’ın 
yaşamını konu alan belgesel 
film iki yılda tamamlandı. Sma 

hastalığı konusunda toplumu 
bilinçlendirmek ve farkındalık 
kazandırmak amacıyla beyaz 
perdeye taşınan filmin çekim-
leri  ise Antalya’da yapıldı.

Film, festival seçkisinin ardın-
dan İngiltere’de izleyici ödülle-
rine de sunulacak olup bir kez 
daha başarılı bulunması ha-
linde Pinewood stüdyolarında 
gösterilmeye hak kazanacak.

The Lift-Off Sessions Film Fes-
tivali’nin resmi seçkisine kabul 
edilen belgesel film çalışması 
dolayısıyla Üniversitemiz Öğ-

retim Görevlisi Batuhan Kalay-
cı ve öğrencileri tebrik eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ “Üniversitemizin her 
alanda görünür olması bizleri 
sevindiriyor. Üniversitemiz dün 
olduğu gibi bugün de ulusal ve 
uluslararası platformlarda adı-
nı sıkça duyuracaktır. Çekilmiş 
olan belgesel film dolayısıyla 
Öğretim Görevlisi Batuhan Ka-
laycı ve öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum. Festivalden büyük 
başarılarla döneceklerine yü-
rekten inanıyorum.” dedi.  
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Kararlılıkla, Başarıya...


