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27 Mayıs 2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Rek-
törlüğü görevinin şahsıma tevdi edilmesinin üzerin-
den iki yıl geçti. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaların 
özetlendiği “Kararlılıkla, Başarıya… 1. Yıl” almanak 
çalışmasının ardından 2020-2021 yılını kapsayan bir 
haber derleme çalışması daha yaptık. “Kararlılıkla, 
Başarıya… 2. Yıl” Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 2. yı-
lında İhtisaslaşma, eğitim-öğretim, sağlık, kültür ve 
spor, bilimsel çalışmalar, teknik ve fiziki iyileştirmeler 
başlıklarında yaptığı belli başlı çalışmaların özeti ma-
hiyetindedir. 

Dünyayı etkisi altında bulunduran Covid-19 pande-
misinin tesirinin hala devam ettiği ve salgından çıkış 
için ciddi bir mücadelenin verildiği şu günlerde yük-
seköğretim kurumu olarak bizler de tüm kısıtlamala-
ra rağmen geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözler doğrultu-
sunda çalışmalarımızı sürdürdük. Öncelikli olarak yıl 
içinde 15 yaşına girişimiz dolayısıyla haklı bir gururu 
ve sevinci yaşadık. Bu sevincimizi Yozgat protokolü 
ve Üniversitemiz ailesi ile paylaştık. Bir fidanken koca 
bir çınar olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, 15 
yaşında ve ihtisaslaşma yolunda önemli bir mesafe 
alan üniversitemizin ülkesine, bölgesine, şehrine de-
ğer katan bir pozisyona gelmesi için yapacaklarımızı 
kamuoyu ile paylaştık. 

Üniversitemiz, 1976 yılında Yozgat Meslek Yükseko-
kulu’nun kuruluşuyla yükseköğretime adım atmış, 
1992 yılında Ziraat ve Mühendislik-Mimarlık Fakülte-
leri, 1994 yılında Fen-Edebiyat ve İktisadî ve İdarî Bi-

limler Fakülteleri, 1996 yılında Sağlık Yüksekokulu ve 
1997 yılında Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nun 
kurulmasıyla ve bugün çeyrek asrı aşan tecrübesiyle 
şehrine, bölgesine ve ülkemizin yarınlarına iz bıraka-
bilmek adına akademyada yolculuğunu devam ettir-
mektedir. 

2020 yılında Yükseköğretim Kurumumuz tarafından 
Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas Üniversitesi olmak 
gibi önemli bir misyon yüklenen Üniversitemiz, mar-
ka üniversite olmak hedefleri doğrultusunda bölge-
sel kalkınma odaklı misyonuyla “Endüstriyel Kenevir” 
alanında yaptığı çalışmaları her alanda görünür kıl-
mak ve bunun yanında eğitim ve öğretimde kaliteyi 
arttırmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürmekte-
dir. 

Yozgat Bozok Üniversitesi inşallah bundan sonra 
da aynı azim ve kararlılıkla hedefe odaklı bir şekilde 
misyonunu ifa edecek, akademyaya hitap edecektir. 
İnşallah coğrafyamızda, Devlet Büyüklerimizin ve 
Yükseköğretimin beklentileri nelerse Yozgat Bozok 
Üniversitesi de bu hedeflerle ilgili çalışmalarını sür-
dürmeye devam edecektir.

Sizleri “Kararlılıkla, Başarıya…” ilkesiyle çıktığımız bu 
yolda 2. yılımızda yapılan faaliyetlerimizin seçkisi ile 
baş başa bırakıyor, yapılan tüm faaliyetlerde yanı-
mızda olan Devlet Büyüklerimize, Yozgat İl protoko-
lümüze ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör
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ZİYARETLER



Kararlılıkla, Başarıya... 2. yılKararlılıkla, Başarıya... 2. yıl

w
w

w
.b

oz
ok

.e
du

.tr
 

YO
ZG

A
T 

B
O

ZO
K

 Ü
N

İV
ER

Sİ
TE

Sİ

5

Ziyaretler

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ’DAN YOZGAT VALİSİ 
ZİYA POLAT’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

KOP BAŞKANI MAHMUT SAMİ ŞAHİN ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ankara Ma-
mak Kaymakamlığı’ndan Yozgat Valiliği’ne atanan Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti 
ve hayırlı olsun dileğinde bulundu. 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Üniversitemiz ile Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yürütülen ortak projeler hakkın-
da fikir alışverişinde bulunuldu.
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Ziyaretler

TÜBİTAK BAŞKANI PROF. DR. HASAN MANDAL ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ AKDAĞMADENİ 
KAYMAKAMI MUSTAFA DEMİR’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU

Bir dizi etkinlik ve ziyarette bulunmak üzere Yozgat’a gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal, Üniversitemizi ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın 
ve Prof. Dr. Yücel Güney ile Akdağmadeni programı kapsamında İlçe Kaymakamı Mustafa 
Demir’e nezaket ziyaretinde bulundu. 
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Ziyaretler

MARDİN MİLLETVEKİLİ MEHMET HALİT DEMİR ÜNİVERSİTEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. METİN AKSOY 
REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Bir dizi ziyaret için Yozgat’ta bulunan Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. 

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasındaki ortaklaşa işbirliği ola-
nakları değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.
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Ziyaretler

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov  Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuş, devlet ve siyaset adamı Teoman 
Rıza Güneri, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti. “Endüstriyel 
Kenevir” alanında Üniversitemizin ihtisaslaşması pek çok alanda dikkatleri Üniversitemize 
ve ihtisas alanımıza çekerken eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri de yapmış olduğu zi-
yarette bu alana dönük olarak istişarelerde bulunmak ve ileriye dönük yatırım planlaması 
yapmak istediklerini ifade etti.

TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ PROF. DR. DÜSEN KASEİNOV 
REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

ESKİ DEVLET BAKANLARINDAN TEOMAN RIZA GÜNERİ 
REKTÖRÜMÜZÜ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Ziyaretler

BİK ÇORUM ŞUBESİNDEN REKTÖRÜMÜZE 
ZİYARET

DÜNYA YOZGATLILAR KONFEDERASYONU 
(DUYKON) GENEL BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİNDEN REKTÖRÜMÜZE ZİYARET

KAYMAKAM DEMİR’DEN REKTÖRÜMÜZE 
İADE-İ ZİYARET

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRÜ FATİH DAĞLI, 
REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ’I 
ZİYARET ETTİ

İL BAŞKANI YUSUF BAŞER’DEN 
REKTÖRÜMÜZE İADE-İ ZİYARET

ADALET EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI MUSTAFA 
ÖZDEN REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
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Ziyaretler

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ’DAN 
YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANI KIDEMLİ 
ALBAY ALİ SEFA YILMAZ’A HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ 
SARIKAYA’DA BİR DİZİ GÖRÜŞME 
GERÇEKLEŞTİRDİ

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ, 
ÇEKEREK İLÇESİNDE BİR DİZİ ZİYARETTE 
BULUNDU

YOZGAT VALİSİ ZİYA POLAT, REKTÖRÜMÜZE 
İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU

VALİ ZİYA POLAT, BOZOK TEKNOPARK’I 
ZİYARET ETTİ

YOZGAT POLİS EŞLERİ DERNEĞİNDEN 
REKTÖRÜMÜZE ANLAMLI ZİYARET
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PROJELER
ARGE
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Projeler/Arge

TÜBİTAK 2209-A ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK 
PROGRAMINDA ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISI

TIP FAKÜLTEMİZDEN TÜBİTAK 1002 DESTEKLİ PROJE BAŞARISI

Üniversitemiz Tıp Fakültesinden 5, Fen Edebiyat Fakültesinden 3,  Ziraat Fakültesinden 1 
ve Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 1 olmak üzere  toplamda 10 proje, TÜBİTAK 2209-A 
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edildi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Aslı Metin Mahmu-
toğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsa-
mında desteklenmeye hak kazandı.
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Projeler/Arge

AKADEMİSYENLERİMİZİN PROJELERİ TÜBİTAK DESTEĞİ ALMAYA 
DEVAM EDİYOR

ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, TÜBİTAK BÖLGE 
FİNALLERİNE KATILMAYA HAK KAZANDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Arş. Gör. Şeyda 
Şimşek’in, TÜBİTAK Araştırma Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002- Hızlı 
Destek Programı kapsamında “Çay Ağacı (Melaleuca alternifolia L.) Yağının Farklı Formü-
lasyonlarının Spodoptera littoralis (Boisduval, 1883) (Noctuidae: Lepidoptera) Üzerindeki 
Toksik Etkileri” konulu projesi desteklenmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Enes Akyüz’ün danışmanlığında,  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Proje Geliştirenler Top-
luluğu öğrencileri, Arda Kaan Üner, Betül Köklü, Hüseyin Emre Dündar, Ece Eroğlu,  İrem 
Susan, İrem Küllü, Kristina Polat ve Ayşe Sayar tarafından hazırlanan TÜBİTAK 2242 Üni-
versite lisans öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları için sağlık alanında hazırladıkları 
üç proje bölge finallerine katılmaya hak kazandı.
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Projeler/Arge

TÜBİTAK “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
DESTEĞİ PROGRAMI”NDA 4 ÖĞRENCİMİZİN PROJESİ KABUL 
EDİLDİ

TÜBİTAK-2242 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ 
YARIŞMALARINDA ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

TÜBİTAK “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı”nın 2020 
yılı 1. dönem değerlendirme sonuçları belli oldu.

Ankara bölgesinde Sağlık alanında finallerde Üniversitemizi temsil eden ve bölge birincili-
ği ödülünü almaya hak kazanan Tıp Fakültesi öğrencilerimiz Arda Kaan Üner ve Betül Kök-
lü, Türkiye finallerinde, Üniversitemiz Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Enes Akyüz danışmanlığında hazırladıkları “Gen Tedavisi Projesi” ile üçüncü oldular.
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Projeler/Arge

ÖĞRENCİLERİMİZ, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ÖDÜLÜ İLE 
TEKNOFEST’TE ÜNİVERSİTEMİZİ TEMSİL ETTİ

ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOFEST 2020 ROBOTAKSİ BİNEK OTONOM 
ARAÇ YARIŞMALARINI 7.’LİKLE TAMAMLADI

TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında Türkiye Üçüncülüğü 
derecesini alan öğrencilerimiz TEKNOFEST’te Üniversitemizi temsil etti.

TEKNOFEST 2020 kapsamında Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmalarının nihai sonuç-
ları açıklandı. Üniversitemiz Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafın-
dan kurulan BeeM Takımı TEKNOFEST 2020 Robotaksi yarışlarını 7.’likle tamamladı.
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Projeler/Arge

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ATIF ALANLAR LİSTESİNDE, REKTÖRÜMÜZ 
BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA AKADEMİSYENİMİZ YER ALDI

ÖĞRENCİLERİMİZİN TÜBİTAK STAR STAJYER BURS PROGRAMI 
KAPSAMINDA PROJELERİ KABUL EDİLDİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Murat Alper’in researchgate.com’da yayınladığı “Türkiye’de en çok atıf 
alan ve H index’i en yüksek 6.000 akademisyen” başlıklı çalışmada Türk üniversitelerinde 
görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en 
çok atıf alan ve H index’ine sahip ilk 6000 kişi açıklandı. Listede  Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ başta olmak üzere üniversitemizden çok sayıda öğretim üyesi yer aldı.

Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefi doğrultusunda, lisans öğrenci-
lerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma 
yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen Star Stajyer Araştır-
macı Programı sonuçları açıklandı.
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Projeler/Arge

AKADEMİSYENLERİMİZDEN YENİ TÜBİTAK PROJESİ

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNE 
ÜNİVERSİTEMİZDEN DÖRT İSİM

TÜBİTAK Araştırma Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002-Hızlı Destek Prog-
ramı kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Ele-
manlarından, aynı zamanda UZEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tolga Hayıt’ın yürütücülü-
ğünü üstlendiği “Buğdayda Sarı Pas (Puccinia striiformis) Hastalığının Enfeksiyon Tipinin 
Derin Öğrenme İle Belirlenmesi” başlıklı projesi kabul edildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafın-
dan; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi 
değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak, dünyanın 
en etkili bilim insanları belirlendi.  Çalışma, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale ya-
yınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü.
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZDEN ULUSLARARASI SCI 
ENDEKSLİ MAKALE BAŞARISI

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ “GENÇ 
ARAŞTIRMACI KATEGORİSİ”NDE ÜNİVERSİTEMİZE İKİ ÖNEMLİ 
ÖDÜL

Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nden Ece Eroğlu, İrem Küllü, Arda Kaan Üner ve Ayşe Kristina 
Polat 2020 yılında Uluslararası en önemli endeks olan Scientific Citation Index (SCI)’te ta-
ranan dergilerde yayınlanan dört makalede (iki orijinal araştırma ve iki derleme makalesi) 
yer alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi Enes Akyüz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nce düzenlenen 3. Uluslararası 
Sağlık Bilimleri ve Yaşam kongresinde 1000 katılımcı arasından “Genç Araştırmacı Kate-
gorisi”nde birincilik ödülünü Amerika Birleşik Devletleri’nde Wisconsin Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi’nde yaptığı TÜBİTAK destekli gen tedavisi projesiyle kazandı.
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ÜNİVERSİTEMİZ TÜBİTAK-2242 ÜNİVERSİTELER ARASI YARIŞMADA 
BÖLGE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ KAZANDI

BEEM TAKIMI ÜNİVERSİTEMİZİ BAŞARI İLE TEKNOFEST’TE TEMSİL 
ETTİ

TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları bölge değerlendirme 
sonuçları açıklandı. Ankara bölgesinde Sağlık alanında finallerde temsil edilen Üniversite-
miz bölge birinciliği ödülünü kazandı. 

Üniversitemiz Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından Dr. Öğr. 
Üyesi Emrah Çetin danışmanlığında kurulan BeeM Takımı TEKNOFEST kapsamında katıl-
dıkları TÜBİTAK Elektrikli Araba Yarışları’nda 117 başvurudan yarış alanına gelme hakkı 
kazanan 48 takım arasına girdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ “BEEM TAKIMI” TÜBİTAK-TEKNOFEST ELEKTRİKLİ 
ARAÇ YARIŞLARINA KATILIYOR

YERLİ DAMIZLIK KAZ ISLAHI İÇİN 8 ÜRETİCİYE 450 ADET YETİŞKİN 
DAMIZLIK KAZ DAĞITILDI

Üniversitemiz Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri 
tarafından Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin danışmanlığında kurulan “BEEM Takımı” bugün 
Kocaeli’de başlayacak olan bir hafta boyunca devam edecek TUBİTAK-TEKNOFEST Effi-
ciency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılmak üzere yola çıktı.

Üniversitemiz Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Yozgat Valiliği İl 
Özel İdaresi tarafından desteklenen, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile ger-
çekleştirilen “Yozgat Damızlık Kaz ıslahı AR-GE Projesi” kapsamında düzenlenen törenle 
8 üreticiye 450 adet yetişkin damızlık kaz dağıtıldı. 
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REKTÖR ÖZEL
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ BOYSİS BOZOK 
MOBİL UYGULAMASI, YOBUTV ve KENEVİR ALANINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR HAKKINDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı açık-
lamada şunları söyledi:

“Dünya üzerinde ve Türkiye’de halen etkisini sürdü-
ren salgın, hayatımızda önemli değişikliklere neden 
oldu. Bunlardan birisi ve artık olmazsa olmazları-
mızdan olan uzaktan eğitim meselesidir. Pandemi 
sürecinin başından bu yana üniversitemiz UZEM 
(Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
bünyesinde bu konu üzerinde ciddi bir çalışma yü-
rütülmektedir. Üniversitemiz bu süreçte UZEM alt-
yapısını kontrol edip, gerekli yapılanmayı sağlayarak 
yeni sisteme adapte oldu. Bu süreçte gerek öğrenci 
odaklı gerekse akademik personel odaklı aldığımız 
geri bildirimlerle var olan bir platform olan uzaktan 
eğitimi nitelikli bir hale getirdik. Bugün geldiğimiz 
nokta itibariyle tamamen kendi imkânlarımızla oluş-
turulan BOYSİS (Bozok Öğrenme Yönetim Sistemi) 
uygulaması Türkiye’de pek çok üniversitenin dikka-
tini çekmiş bu noktada bizimle irtibata geçmişlerdir.

“BOYSİS BOZOK mobil uygulaması, öğrencilerimi-
zin zamandan ve mekândan bağımsız öğrenmele-
rini destekleyerek onlara mobil öğrenme deneyimi 
sunmaktadır.”

BOYSİS ortamı öğrencilerimizin Covid-19 salgını 
sürecinde uzaktan öğretim hizmetlerinden eksiksiz 
yararlanmaları için oluşturulmuş öğrenme yönetim 
sistemidir. BOYSİS, fonksiyonel özelliği sayesinde 
mobil cihazlarla uyumlu bir altyapıya sahip olarak 
oluşturulmuştur. Ancak pandemi sürecinde öğren-
cilerimizin uzaktan öğrenme deneyimlerini eksiksiz 
yaşamaları için Android ve iOS işletim sistemleri ile 
uyumlu, BOYSİS ile entegre çalışan bir mobil uygu-
lamayı da hayata geçirdik. Özgün tabanlı geliştirilen 
BOYSİS BOZOK mobil uygulamamız, öğrencilerimi-
zin m-öğrenme şeklinde adlandırılan zamandan ve 
mekândan bağımsız öğrenmelerini destekleyerek 
onlara mobil öğrenme deneyimi sunmaktadır. Mobil 
uygulamamızda öğrencilerimiz ders konularını gö-
rüntüleyebilir, forum tartışmalarına katılabilir, ödev-
lerini gönderebilir, notlarını görüntüleyebilir ve bun-
lar gibi birçok etkinliği gerçekleştirebilirler.

Öğrencilerimiz bu süreçte, BOYSİS üzerinden oluş-
turulan etkinliklere dair bildirim almak istediklerini 
bizlere ilettiler. Mobil uygulamamız öğretim eleman-
larımızın ders içerisinde oluşturdukları etkinlikleri 
“Etkileşimli Bildirimler” (Push Notification) olarak 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitemizin yakın zamanda hayata geçirdiği BOYSİS BOZOK 
Mobil uygulaması, YOBUTV çevrimiçi video içerik platformu ve Endüstriyel Kenevir alanında yürütülen 
son çalışmalara ilişkin  basın toplantısı düzenledi.
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adlandırılan mobil uygulama bildirimiyle iletilebil-
mektedir. Öğrencilerimiz hayata geçirdiğimiz mobil 
uygulama içerisinde bulunan istek, öneri ve şikâyet 
formunu doldurarak mobil uygulamamızın geliştiril-
mesine yönelik öneri ve katkı sunabilmektedir.

BOYSİS BOZOK Mobil uygulaması sadece öğrenci-
lerimiz için değil öğretim elemanlarımızın da kulla-
nımına açık durumdadır. Arkadaşlarımız her geçen 
gün yeni özellikler ekleyerek mobil uygulamamızı 
daha da geliştirmek için yoğun bir çaba sarf etmek-
tedirler.

BOYSİS BOZOK Mobil uygulamamız Apple App Sto-
re ve Google Play Store üzerinden indirilebilmekte-
dir.

“YOBUTV, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin en canlı, 
dinamik bilgi paylaşım sitesi olmasının yanı sıra bi-
limsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin canlı yayın-
landığı, topluma açılarak toplumu bilgilendirdiği 
bir platform olarak da vazife görecektir.”

Yine bu süreçte UZEM tarafından öğrenci ve öğre-
tim elemanlarımızın bilgilenmelerine katkı sağla-
mak için yürütülen çalışmaların bir meyvesi olarak 
YOBUTV’yi hayata geçirdik. YOBUTV üzerinden 
öğrenci ve öğretim elemanlarımızın video içerikler-
den öğrenmelerini sağlayacak bir ortam oluşturul-
du. YOBUTV’den sadece öğrencilerimiz ve öğretim 
elemanlarımız değil tüm Yozgat halkı ve ülkemizde 
internet kullanan herkes istifade edebileceklerdir. 
YOBUTV, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin en can-
lı, dinamik bilgi paylaşım sitesi olmasının yanı sıra 
bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin canlı ya-
yınlandığı, topluma açılarak toplumu bilgilendirdiği 
bir platform olarak da vazife görecektir. Böylelikle 
uzaktan eğitimin her türlü imkânını kullanmak için 
yoğun çaba harcayan Üniversitemiz, YOBUTV sa-
yesinde de video içerikler ve canlı yayınlarla hayat 

boyu öğrenmeyi desteklemektedir.

Görsel ve işitsel deneyimin sunulduğu YOBUTV’de 
BOYSİS kullanım eğitimleri, ders içerikleri, eğiticile-
rin eğitimi, oryantasyon gibi birçok eğitime kolay-
ca erişim sağlanabilmektedir.  YOBUTV üzerinden 
üniversitemiz Radyosu Bozok FM (107.0) de canlı 
olarak dinlenebilecektir. Görsel ve işitsel içeriklerin 
her geçen gün yenilerinin eklendiği YOBUTV video 
içerik platformumuza https://yobutv.bozok.edu.tr/ 
adresinden erişilebilmektedir.

Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü çalışmala-
rın bir neticesi olan ve özellikle öğrencilerimiz için 
büyük kolaylıklar getiren bu uygulamaların hayata 
geçirilmesinde özverili çalışmalarından dolayı UZEM 
Koordinatörü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Gü-
ney başta olmak üzere, çalışma emeği geçen Öğre-
tim Elemanlarımıza ve projede yer alan tüm arka-
daşlarımıza teşekkür ediyorum.

“Üniversitemizin endüstriyel kenevir alanında ih-
tisaslaşmasıyla, kenevir bitkisinin tüm biyokütlesi 
kullanılarak yalıtım malzemesi elde edilmesi konu-
su çalışmalarımızın odağı haline gelmiştir.”

 “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisaslaşan Üniver-
sitemizin, farklı alanlarda oluşturduğu çalışma grup-
ları ile yürüttüğü çalışmalar da meyvesini vermeye 
başlamıştır. Kenevirin biyo-kütlesinin pek çok sek-
törde kullanıldığını biliyor ve bunları ifade ediyoruz.  
Bunlardan birisi de yapı sektörü alanında ısı yalıtım 
malzemelerinde kenevirin kullanımıdır. Bilindiği üze-
re yapı sektörü dünya üzerinde en önemli sektör-
lerin başında gelmektedir. Yapı sektörünün alt bö-
lümlerinden olan yapı malzemeleri alanında yalıtım 
malzemeleri sektörde önemli bir yer kaplamaktadır. 
Yalıtım malzemeleri ile yapıların ısı, su, ses ve yangın 
yalıtımını sağlanabilmektedir. Yapıların ısı yalıtımı 
en genel anlamda, ısı geçişini azaltan bir direnç ola-
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rak tanımlanmaktadır. Isı yalıtımın en önemli avantajı 
yapılarda ısı kaybının %30-60 oranında azalmasıyla 
ekonomik kazanç sağlanmasıdır. Ayrıca daha az yakıt 
kullanılarak hava kirliliğinde önemli azalmalar görü-
lebilmektedir. Mevcut endüstriyel yalıtım malzemele-
rine alternatif olarak;  odun lifi levhalar,  koyun yünü, 
saz, mantar, saman, pamuk yünü, selüloz, keten ve 
kenevir elyafları gibi doğal yalıtım malzemeleri olarak 
kullanılmaktadır. Bu malzemelere ek olarak özellikle 
son 10 yıl içerisinde kenevir esaslı ürünlerin de sektör-
de yer aldığı görülmektedir.

Bu bağlamda Üniversitemizin endüstriyel kenevir ala-
nında ihtisaslaşmasıyla, kenevir bitkisinin tüm biyo-
kütlesi kullanılarak yalıtım malzemesi elde edilmesi 
konusu çalışmalarımızın odağı haline gelmiştir.

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yuşa Şahin 
tarafından yürütülen proje kapsamında elde edilen 
bulgulara göre;  Kenevir bitkisinin biyokütlesinin çe-
şitli bölümlerinden (sap, lif) elde edilen malzemeler 
ile farklı yoğunluk ve ısıl özelliklere sahip 20’ ye yakın 
ürün elde edilmiştir. Bu ürünlerin ısıl performans de-
neyleri ODTÜ Termal Analiz Laboratuarlarında belir-
lenmiştir. 

Alınan sonuçların, proje kapsamında elde edilen bu 
ürünlerin büyük bir kısmının sektörde mevcut olarak 
bulunan alternatif ürünlere kıyasla daha yüksek ısıl 
performansa sahip olduğunu göstermiştir.

Araştırmalarımız, konuyla ilgili örnek ürünler ve pa-
tentleme çalışmalarımız, Üniversitemiz BAP destek-

li “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Alanında 
Endüstriyel Kenevir Araştırma Projeleri” kapsamında 
devam etmektedir.  Amacımız, endüstriyel kenevirin 
inşaat endüstrisinde kullanılabilirliğinin araştırılma-
sı ve hafif, dayanıklı ve termal özelikleri yüksek yapı 
malzemesi elde edilmesidir. 

Ayrıca Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Gelenek-
sel El Sanatları programımızdaki bir öğretim elema-
nımız tarafından geleneksel usulle kenevirden kağıt 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Farkındalık oluşturmak 
adına kenevirden üretilen kağıtlarla başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
devlet büyüklerimizin isimleri kaligrafik yazı ile yazıl-
mış ve kendilerine takdim edilmek üzere hazırlanmış-
tır. Kenevirden kağıt üretimi konusunda da akademis-
yenlerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Endüstriyel Kenevir alanında yürütülen bu önemli 
çalışmalardan dolayı Kenevir Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güngör Yılmaz 
başta olmak üzere, çalışma gruplarında özveri ile çalı-
şan tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum.

Üniversitemizin gerek ihtisaslaşma alanı olan “En-
düstriyel Kenevir” alanında gerekse eğitim ve öğre-
timin her şart ve ortamda kalitesinin yükseltilmesi 
adına yürüttüğü çalışmalar “Kararlılıkla Başarıya” 
misyonumuzla sürdürülmeye devam edecektir. Bu 
bağlamda BOYSİS MOBİL uygulamasının, YOBUTV 
video içerik platformunun ve Endüstriyel Kenevir ala-
nında yürüttüğümüz son çalışmaların hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.”
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REKTÖRÜMÜZ “YÖK SANAL LABORATUVAR PROJESİ”NİN 
TANITIMINA KATILDI

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A Yekta Saraç’ın başkan-
lığında gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, 
YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, TÜBİTAK temsilcisi, 
“Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsa-
mında yer alıp bu projede ilk aşamada seçilen Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın yanı sıra Arda-
han, Artvin Çoruh, Bingöl, Bitlis Eren, Bursa Teknik, 
Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, Gümüşhane, Hak-
kari, Hitit, Iğdır, Konya Teknik, Munzur, Muş Alpaslan, 
Siirt, Şırnak ve Tokat Gaziosmanpaşa olmak üzere 18 
üniversitenin rektörü katıldı.

Küresel salgın nedeniyle geçen Mart ayında üni-
versitelerde uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte 
laboratuvar uygulamaları gerektiren derslere ilişkin 
çözümler aranmaya başlandı. Bu süreçte YÖK tara-
fından hazırlanan proje ile laboratuvar uygulamala-
rının en yoğun olduğu iki laboratuvar dersi “genel 
kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri” belirlendi. 
Projede, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 
kimya, fizik ve uzaktan öğretim alanında akademis-

yenler ile TÜBİTAK bünyesindeki yazılımcılar görev 
aldı.

YÖK’ün TÜBİTAK ile işbirliği yaparak geliştirdiği 
proje ile üniversitelerin başta fen ve mühendislik 
fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli prog-
ramlarında yer alan genel kimya ve genel fizik labo-
ratuvarı dersleri sanal laboratuvar aracılığıyla yapıla-
cak. Proje kapsamında YÖK, laboratuvar içeriklerinin 
belirlenmesi ve hazırlanması, uygulamaya e-Devlet 
Kapısı üzerinden erişilmesi işlemleri, üniversitelerin 
yazılımı kullanmasına yönelik gerekli desteği ver-
mekten; TÜBİTAK ise sanal laboratuvar yazılımının 
geliştirilmesi ve uygulamanın çalışacağı sunucunun 
temini ve erişiminden sorumlu olacak.

26 Ekim’de başlaması planlanan sanal laboratuvar 
derslerinden ilk etapta aralarında dijital dönüşüm 
projesinde yer alan üniversitelerin de bulunduğu 18 
üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 
yaklaşık 15 bin öğrencinin yararlanması planlanıyor.

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından ilk kez kamuoyu ile paylaşılan “YÖK Sanal Laboratuvar Projesi” YÖK’te düzenlenen toplantı ile 
tanıtıldı.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ KARADAĞ, TRT HABER “EĞİTİM EDİTÖRÜ” 
PROGRAMINA KONUK OLDU

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TRT Haber 
kanalında canlı olarak yayınlanan “Eğitim Editörü” 
programında aday öğrencilere seslenerek üniversite 
tercih süreci ve üniversitemiz hakkında bilgiler verdi.

Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin dikkat etme-
leri gereken hususların ele alındığı, Sezen Yüce’nin 
sunduğu ve eğitim danışmanlığını Eğitimci Yazar 
Süleyman Beledioğlu’nun yaptığı “Eğitim Editörü” 
programının 03 Ağustos Pazartesi günkü konuk-
ları Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Bursa 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir 
oldu.

Programda, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
2006 yılında kurulan üniversitemizin genç ve di-
namik bir üniversite olduğunu belirterek 14 fakülte, 
4 yüksekokul ve 9 meslek yüksekokulu ile eğitim 
öğretim hayatına devam ettiğini belirtti. Geçmişte 
kurulan fakülte ve yüksekokulları ile Yozgat Bozok 
Üniversitesinin yarım asırlık deneyim ve tecrübeleri 
olan köklü bir geçmişe sahip, bölgesine ve ülkesine 
değer katan marka bir üniversite olduğunu söyledi.

Üzerinden geçtiğimiz uzun ve zorlu pandemi dö-
nemini başarılı şekilde yönettiklerini belirten Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ uzaktan eğitim 
ile eğitim öğretim sürecini, Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde yapılan covid testleri ile sağlık süre-
cini, fakülte ve yüksekokullarımızda üretilen sperlik 
ve kenevir yağı katkılı antibakteriyel ürünlerle de 
zorlu pandemi sürecini başarılı ve iyi yönettiklerini 
kaydetti.

Yozgat Bozok Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen 15 ihtisas üniversitesinden biri 
olduğuna dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ Sürdürülebilir Endüstiriyel Kenevirle  ilgili 
biyokütlenin tamamını ekonomiye kazandırmayı he-
deflediklerini belirtti. Rektörümüz kenevir özelinde 
üniversitemiz bünyesinde bölgesel kalkınma odaklı 
insanlığa ve ülke ekonomisine değer katacak kısa, 
orta ve uzun vadeli yürütülen çalışmalar hakkında 
da izleyicilere bilgiler aktardı. Rektörümüz, Yozgat 
Bozok Üniversitesinin ihtisas alanı itibariyle kenevi-
rin ekonomiye kazandırılma noktasında Türkiye’de 
tek yetkili üniversite; dünyada ise kenevir disiplini ile 
ilgili çalışma yapan ikinci üniversite olma özelliğini 
taşıdıklarını vurguladı.

Son olarak tercih yapacak öğrencilere çağrıda bu-
lunan Rektörümüz  Prof. Dr. Ahmet Karadağ  “Ka-
rarlılkla, Başarıya” sloganı ile öğrencileri güvenli ve 
huzurlu şehir olan Yozgat’a, marka üniversite olma 
yolunda hızla ilerleyen Yozgat Bozok Üniversitesine 
beklediklerini söyledi.
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Rektör Özel

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: “YOZGAT BOZOK 
ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENEREK GELİŞMEYE DEVAM EDECEK”

Bir dizi ziyaret, açılış, temel atma ve incelemeler-
de bulunmak üzere Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, “Tamamlanan, devam eden 
yatırım ve projelerle Yozgat Bozok Üniversitesi güç-
lenerek gelişmeye devam edecek” dedi.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde açılış ve temel 
atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
ile de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.  Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’a üniversitemizdeki son geliş-
meler hakkında bilgiler verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  endüstriyel 
kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisasla-
şan üniversitemizde, kenevir yağı katkılı antibakteri-
yel sıvı el sabunu ile protein ve besin değeri yüksek 
ekmek, kuru pasta ve kekten oluşan unlu mamulleri 
tanıttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, üni-
versitemiz tarafından üretilen ekmek, kuru pasta ik-
ram edildi ve kenevir yağı katkılı antibakteriyel sıvı el 
sabunu takdim edildi. Oktay, yapılan çalışmalardan 
dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı tebrik 
ederek başarı dileklerinde bulundu.
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Rektör Özel

REKTÖRLER FİLİSTİN’E DESTEK İÇİN TOPLANDI

YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA EKİBİ REKTÖRÜMÜZÜN 
BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın geçen hafta akademik camiaya ‘Filistin’e destek’ 
çağrısı karşılık buldu. Türkiye’nin dört bir yanında eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren üni-
versitelerin rektörleri Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi öncülüğünde bir araya gelerek, 
ortak bir bildiri açıkladı. Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın aralarında yer 
aldığı 183 üniversite rektörü katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Üniversitemiz arasında düzenle-
nen bir protokolle kayıt altına alınan ve yazımı için çalışmalara başlanan Yozgat Tarihi ve 
Kültürü isimli eser için çalışma ekibi ile Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığın-
da bir toplantı düzenlendi.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ, ÜLKE TV’DE YAYIMLANAN “GENÇ VİZYON” 
PROGRAMINA KONUK OLDU

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. KARADAĞ MEYOK TOPLANTISINA 
KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ÜLKE TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan eği-
timin her kademesinden öğrencilerin ilgiyle takip ettiği “Genç Vizyon” programına konuk 
oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörlü-
ğü (MEYOK) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Yozgat Meslek Yüksekokulu ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen MEYOK toplantısında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, 
Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen ve Meslek Yüksekokulları 
Müdürleri hazır bulundu.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ, 1. SU ŞURASI LANSMANI VE 363 TESİSİN TOPLU 
AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

REKTÖRÜMÜZ, ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI İLE 
ÇEVRİMİÇİ BULUŞTU

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkan-
lığında, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen  “1. Su Şurası Lansmanı 
ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi”ne katıldı.

Üniversitemizin 15. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında  “Rektörümüz Öğrenci ve 
Mezunlarla Buluşuyor”  konulu çevrimiçi bir program düzenlendi. Programa Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrenci ve mezunlar katıldı.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ, KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ DÖNEM 
BAŞKANLIĞININ 2021 YILI ÜST KURUL TOPLANTISINA KATILDI

REKTÖRÜMÜZ ‘III. ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI’NA 
KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev 
sahipliğinde yapılan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) dönem başkanlığının 2021 
Yılı 1. Olağan Üst Kurul Toplantısına katıldı.

Üniversitemiz ve bölge üniversitelerinin katılımıyla Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 
“III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” başladı.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ YOZGAT TV’NİN CANLI 
YAYIN KONUĞU OLDU

REKTÖRÜMÜZ, ANADOLU AJANSI’NIN “YILIN FOTOĞRAFLARI” 
OYLAMASINA KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  Yozgat TV’nin “Yozgat’a Dair”  isimli programının 
canlı yayın konuğu oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansı’nın her yıl düzenlediği yaşam, spor 
ve haber kategorisinde yılın fotoğrafları oylamasına katıldı.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ OSMANİYE’DE BU YIL 5.’Sİ DÜZENLENEN TÜRK 
DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA UNİKOP REKTÖRLERİ 
KIRŞEHİR’DE BULUŞTU

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ “9 Ülke 9 Şehir Bir Festival” sloganı ile  Osmaniye’ 
de düzenlenen 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül törenine katıldı. Üniversitemi-
zin de paydaşları arasında yer aldığı ve Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı’nın da jüri üyesi olduğu 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalin 
de filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın davetiyle KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliği Rektörleri Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Kırşehir’de bir araya 
geldi.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ AYDINCIK İLÇESİNDE

REKTÖRÜMÜZ ÜLKE TV’DE YAYINLANAN “GENÇ VİZYON” 
PROGRAMINA KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yıl-
maz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran ve Ziraat Fakültesi’nden Dr. Öğretim 
Üyesi Gökçen Yakupoğlu ile birlikte Aydıncık ilçesine bir ziyarette bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ülke Tv’de yayınlanan “Genç Vizyon” programına 
konuk oldu.
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Rektör Özel

REKTÖR KARADAĞ: “DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YOZGAT VE 
BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIMDIR”

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ CANLI YAYINDA 
ÜNİVERSİTE ADAYLARIYLA BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla kuru-
luş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yozgat Bozok Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi hakkında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
açıklamalarda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Milli Eğitim Bakanlığı Orta 
Öğretim Genel Müdürlüğünün bu yıl tercih yapacak adaylara üniversiteleri tanıtmak için 
başlattığı “Benim Tercihim, Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri” programına katıldı.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ SÜREKLİ İŞÇİ 
STATÜSÜNE GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 
İLE BİR ARAYA GELDİ

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. KARADAĞ “ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ 
SÜREÇ YÖNETİMİ” KONULU ONLİNE PANELE KATILDI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin çeşitli birimlerinde gö-
revlendirilmek üzere kura sonucu ataması gerçekleştirilen sürekli işçi statüsündeki 69 per-
sonel bugün itibari ile göreve başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ yeni atanan 
personele yönelik düzenlenen oryantasyon eğitim programına katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsor-
siyomu) Akademi Çalışma Grubu işbirliğinde ve online olarak düzenlenen “Üniversitelerde 
Pandemi Süreç Yönetimi/Üniversite Rektörleri Paneli”ne katıldı.
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Rektör Özel

REKTÖRÜMÜZ, FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MYO YÖNETİCİLERİ, 
BÖLÜM BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yükseköğretim Kurumu’nun teklif ve tavsiyeleri esas 
alınarak Üniversitemiz Senatosu kararı ile kalite standartları kapsamında uygulamaya ko-
nulan çoklu ölçme ve değerlendirme parametrelerine ilişkin istişare toplantısı düzenledi.
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler

SOSYAL-KÜLTÜREL 
FAALİYETLER
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler

ÜNİVERSİTEMİZDE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan programda Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi 
Öğr. Gör. Yasin Cenan tarafından  Kur�an-ı Kerim 
okundu.

Açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Atatürk İlke-
leri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice 
Güzel Mumyakmaz, Çanakkale Savaşları’nı anma et-
kinliklerinin amacı ve tarihi geçmişi hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi. Doç. Dr. Mumyakmaz konuşma-
sında millet şuurunun tesisi, hafızaların tazelenmesi 
vatan ve milletin dün ve bugününe sahip çıkılması 
adına şehit ve gazilerin bu anlam dolu günlerinde 
anılmasının önemine vurgu yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Türk milletinin 
destansı zafere imza attığı Çanakkale Savaşındaki 
hafızalara kazınan kahramanlık hikâyelerinden kısa 
kesitler sunarak destansı zaferin her anının böylesi 
kahramanlık hikâyeleri ile dolu olduğuna dikkat çek-
ti.

Rektörümüz konuşmasının devamında: “Bir milletin 
topyekûn küresel saldırılar karşısında ayakta kalma 
savaşı verdiği ve çok güç koşullar altında olmasına 
rağmen kazandığı bu zafer, Türk Milletinin tarih sah-
nesinden silinemeyeceğinin de teminatı haline gel-
miştir. Atalarımız, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirtmek-
le kalmamış; tarihin akışını değiştirmiş ve dünyada 
dengelerin yeniden kurulmasına neden olmuştur. En 

güçlü silahlarla donanmış işgal güçlere karşı şanlı 
ordumuzun imanıyla, ferasetiyle vatan sevgisiyle hiç 
tereddüt etmeden şehadete koşarak vatan sathını 
korumuş, bütün dünyaya kafa tutmuş ve Çanakka-
le’yi geçilmez kılmıştır. Bu zafer aynı zamanda mil-
letimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etti-
ğinde karşısına çıkan bütün zorlukları aşabileceğini, 
düşmanlarına karşı galip gelebileceğinin de açık bir 
göstergesi olarak hafızalara kazınmıştır” ifadelerini 
kullandı.

Çanakkale ruhunun yaşatılması gerektiğine vurgu 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ eğitim 
kurumları olarak bu ülkenin yarınlarına hitap edecek 
gençlerin bu bilinç ve şuurla yetiştirilmesi gerektiği-
ni belirtti.

Rektörümüz konuşmasının sonunda: “Çanakkale Za-
ferimizin 106. yıldönümünü en içten duygularla kut-
luyor, bütün şehitlerimizi ve  gazilerimizi rahmet ve 
minnetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şükranla 
anıyorum” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 106. Yıldönümü ve 
Şehitleri Anma programı Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı 
ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ‘Kınalı Ha-
san’ kısa film gösterimi ile Çağrı Çınarer tarafından 
okunan ‘Çanakkale Türküleri’ müzik dinletisiyle son 
buldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü dolayısıyla üniversitemizde anma programı düzenlen-
di. Çanakkale’de tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, ‘’Çanakkale Geçilmez’’ dedirten, 
genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahraman-
lar bir kez daha anıldı.
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler

“TARIM ÖĞRETİMİNİN 175. YILINDA MESLEĞİMİZİN GEÇMİŞİ VE 
GELECEĞİ” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Tarımsal öğretimin öneminin Osmanlı imparatorluğu 
zamanında kavrandığını ve ilk defa modern anlam-
da tarım eğitim ve öğretimi 10 Ocak 1846 tarihinde, 
İstanbul Yeşilköy’de Ayamama çiftliğinde açılan Zi-
raat Mektebinde başladığını belirten Prof. Dr. Akın 
konuşmasının devamında şunları söyledi; “Ziraat 
mektebi kurulduktan sonra ülkemizde tarımsal öğre-
tim alanında önemli ilerlemeler kaydedilerek, tarım 
liseleri, meslek yüksekokulları, fakülteler hatta üni-
versiteler açılmıştır. Bu öğretim kurumları ülkemizin 
tarımsal kalkınmasına önemli katkılar vermiş, hâlâ 
da vermeye devam etmektedir. Ülkemizin tarımsal 
kalkınmasına katkıda bulunan Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi ise 40’a yakın öğretim elemanı ile lisans ve 
lisansüstü programlarında öğrenci yetiştirmektedir. 
Fakültemiz, başta üniversitemizin ihtisaslaşma alanı 
olarak seçilen endüstriyel kenevir alanı başta olmak 
üzere, değişik alanlarda yaptığı çalışmalar ile Yozgat 
ve yöresini tarımsal üretim merkezi haline getirmeyi 
hedeflemektedir. Son bir yıl içinde yaşadığımız pan-
demi süreci, ülkemizi ve dünyamızı bekleyen ciddi 
bir kuraklık bize çok yakın gelecekte en büyük soru-
numuzun beslenme olacağını göstermektedir. Bun-
lar düşünüldüğünde bilimin ışığında tarımsal üretim-
de yeni ve sağlıklı metotlarla sürdürülebilir tarımın 
yapılmasının ne kadar önemli olduğu aşikârdır. Bu 
nedenle ziraat öğretimine çok önem vermeliyiz.” 
diye konuştu. 

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da 
yaptığı konuşmada, modern ve teknolojik tarımda 
istenilen seviyeye ulaşmak için çiftçilerin mutlaka 
tarımsal öğretimle tanışması gerektiğini belirtti. Öz-
kaya,  “Bu çerçevede Yozgat Bozok Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi işbirliği ile tarım ve hayvancılık kenti 
olan Yozgat’ta, tarımsal üretimin artması, çiftçilerin 
desteklenmesi, bitki ve hayvan sağlığı hizmetlerinin 
sunulması ve çiftçi eğitim gibi birçok konuda çalış-
malar sürdürdüklerini” söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ‘Tarım Öğreti-
minin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda yaptı-
ğı konuşmada, 175 yıldır ziraat alanında geleneksel 
ziraattan modern ziraata varan süreç içerisinde ih-
tiyaçlarımızı ve zamanın getirdikleri zorunluluklara 
bağlı olarak Ziraat Fakültesi özelinde ne yapabiliyo-
ruz, sorusunu sormak çok önemli. Biyolojik hayat ve 
bu dünyada canlılık faaliyeti devam ettiği sürece ta-
rım ve hayvancılığa yönelik ürün ve ürünlerin sürekli 
gündemde ve stratejik bir değeri olacağını söyleye-
bilirim. Teknolojide hangi boyuta ulaşırsak ulaşalım 
tarım ve hayvancılıkta ciddi bir konfor sağlayama-
mışsanız, ileri düzeydeki tarım ve teknolojiye ulaşa-
mamışsanız ortada mutlaka sorgulanması gereken 
bir durum vardır.
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak 
çeyrek asırdan daha fazla bir deneyimi ile bölgesel 

Tarımsal Öğretimin 175. yıldönümü nedeni ile Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından çevrimiçi konfe-
rans düzenlendi.
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler
kalkınma odaklı önceliğimiz de dâhil olmak üzere Zi-
raat fakültesinde ve Ziraat öğretiminde ne gibi fark-
lılıklar ortaya koyabiliyoruz, farkındalıklarımız neler? 
Bölgemize tarım ve hayvancılık potansiyeli çerçeve-
sinde Ziraat Fakültemiz olarak bu alana hangi düzey-
de katkı sunuyoruz, eğitim öğretimde farkındalıklar 
ortaya koyabiliyor muyuz? Yetiştirmiş olduğumuz 
Ziraat Mühendisi ve adayları rahlemizden geçirirken 
Türkiye’nin ziraat alanının sorun ve çözümleri ile ilgili 
yol haritaları çizebiliyor muyuz? Bu sorulara verece-
ğimiz cevaplar bu alanda sorunlarımızın çözümüne 
katkı sunacaktır.

Tarımsal ve hayvansal ürünler insanlığın ve canlı âle-
min vazgeçilmezi. Bu yıl sulama ile ilgili sıkıntıların 
da yaşanacağı dikkate alındığında, modern tarımın 
bütün esaslarını, tarım makinalarının dahi ekonomiye 
kazandırılması noktasında çalışmalarımızı da işin içi-
ne katarak sürece önemli bir katkı sağlayabiliriz diye 
düşünüyorum.

Geçen yıl ile bu yıl Ziraat fakültemizde hem ziraat 
alanında sunmuş olduğumuz bilimsel katkılar teme-
linde daha ileride olmamız, yetiştirdiğimiz öğrencile-
rin donanımlı hâle gelmesi noktasında bir adım daha 
önde olmamız gerekiyor. Biz kendi özelimizde tarıma 
hangi alanda ise en iyi katkıyı sunmanın yollarını ara-
mamız gerekir. İnşallah bir yıl sonra tarım bayramını 
kutladığımızda Ziraat Fakültesi özelinde eğitim-öğ-
retimde mevcut fakültelerimiz arasında neredeyiz, 
bilimsel çalışmalarda neredeyiz,  bölgemize neler 
kattık? Bunun bir envanterini çıkarıp fakültemizin 
ilerlemelerini ve tarım alanına katkıları çok daha cid-
di anlamda sorgular hâle gelebiliriz.

Bu vesile Tarımsal Öğretimin 175. Yılını kutluyorum. 
Programa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniver-
sitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşet Arslan 
Hocamıza, katılımlarında ötürü Yozgat İl Tarım ve 
Orman Müdürü Tanju Özkaya’ya, programın hazır-
lanmasında emeği geçen başta Ziraat Fakültesi De-
kanımız, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın’a ve 
tüm Ziraat Fakültesi hocalarına teşekkür ediyorum.

Çevrimiçi programda Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Neşet Arslan, 
“Tarım Öğretiminin 175 Yılında Mesleğimizin Geçmişi 
ve Geleceği” konulu bir konferans verdi.

Prof. Dr. Arslan,  tarımsal yükseköğretimin tarihsel 
geçmişi detaylı bilgiler vererek şunları söyledi: “İn-
sanlık tarihi var oldukça tarım ve ziraat mühendisliği 
mesleği de var olacaktır.  Tarım liseleri, meslek yük-
sekokulları, fakülteler ve üniversiteler gibi öğretim 
kurumları ülkemizin tarımsal kalkınmasına önemli 
katkılar vermiş, bu eğitim kurumlarından yetişenler 
ülkemizin tarımsal üretimine çok önemli katkılarda 
bulunmuş,  bundan sonrada bulunmaya devam ede-
cektir.”

Ziraat Fakülteleri’nin ve Ziraat Mühendislerinin her 
dönem olduğu gibi bu dönemde de çok önemli gö-
revler ifa ettiğini söyleyen Prof. Dr. Arslan, bu alanda-
ki açıklarımızı giderip, mezunlarımıza istihdam alan-
ları açıp, toprağa dayalı ekonomimizi canlandıracak 
hamleler yapmamız gerektiğini ifade ederek sözle-
rini noktaladı. 
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler

İSTİKLÂL MARŞI’MIZIN KABULÜNÜN 100. YILDÖNÜMÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan anma programının açılış konuşmasını Rektö-
rümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptı. Rektörümüz 
Prof. Dr. Karadağ, 2021 yılı Mehmet Akif ve İstiklal 
Marşı Yılı olarak bütün kamu kurum ve kuruluşları ta-
rafından kutlanacak, bu çerçevede İstiklal Marşı’nın 
anlamı ve Kurtuluş Savaşı’nın önemi düzenlenecek 
etkinliklerle anlatılacak dedi.

Milletlerin hayatında önemli dönüm noktaları ol-
duğuna dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ: “Büyük eşiklerden geçip, büyük badireler 
atlatmış milletimizin tarihinde geçirdiği son dönüm 
noktası ise hiç şüphesiz Kurtuluş Savaşında verilen 
ölüm kalım mücadelesidir. 7’den 70’e kadını ve er-
keği ile vatan müdafaasında rol almış her bir fert 
tek bir gayeye odaklanmıştı: Vatanımıza, toprağımı-
za, ezanımıza göz diken düşmanı topraklarımızdan 
kovmak. Savaş sadece cephede verilmedi: Mecliste, 
cami kürsülerinde, gazetelerde her bir sorumlu va-
tan evladı gücünün yettiğince haykırdı, milli müca-
delenin saflarında üzerine düşeni yerine getirdi. Bü-
tün bu kargaşa içerisinde sesi gür, sadası gür, sözü 
tesirli birisi vardı ki tüm Anadolu’yu dolaşıp herkesi 
derdimizle dertlenmeye, yaralarımızı sarmaya ve 
uyanışa çağırmıştı. Bu isim hiç kuşkusuz Mehmet 
Âkif Ersoy’dur. “Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen 
sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” diyen Meh-
met Âkif, adım adım dolaştığı Anadolu’da verdiği 
vaazlarla, okuduğu şiirleri ile halkı uyanışa davet 
etmiştir. Onun milletimize kattığı değer elbette bu-
nunla sınırlı değildir. Zira şehitlerimizin al kanlarıyla 
boyanmış Bayrağımız, nasıl ki bizim için vazgeçilmez 

milli bir sembol ise, istiklal marşı da söz ve ses bay-
rağımız olarak bizim için değişmez, değiştirilemez 
ve de vazgeçilmez bir öneme sahiptir” dedi.

İstiklal Marşı’nın bir meydan okuma olarak yazıldı-
ğını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ : 
“İstiklal Marşına bu hissiyat ve ruhla yaklaşmak ge-
rekir. İstiklâl Marşı, hem şâirine çok yakışan bir şiir, 
hem de Türk ruhunun tercümanıdır. İstiklal Marşı’nın 
öngördüğü ruh, sarsılmaz, çelikten imanla ve azimle 
örülmüş bir ruhtur. “Korkma” diyerek bir millete ma-
zisini, tarihi, değerlerini hatırlatan büyük şair Âkif’in 
aynı zamanda yedi düvele meydan okuyuşudur” ifa-
delerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından “Asım’ın Neslinden İs-
tiklal Şairine Mektup ve Şiirler Yarışmasında” dere-
ceye giren öğrenciler açıklandı. Programın ardından 
ise Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sergisi’nin 
açılışı yapıldı.

İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Meh-
met Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle gün 
içinde düzenlenen bir diğer etkinlik, Adıyaman Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karabu-
lut, Milli Şair Mehmet Akif’in hayatı, şahsiyeti, sanat 
anlayışı ve İstiklal Marşı üzerine online konferans 
verdi. Prof. Dr. Karabulut konferansında büyük zor-
luklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abide-
vi ifadesi olan Milli Marşımızın, ülke sathında bütün 
milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline nasıl 
dönüştüğünü anlattı.
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler

“YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ” ÇALIŞMASI 
İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

ÜNİVERSİTEMİZDE 14 MART TIP BAYRAMI 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ÜNİVERSİTEMİZDE 57. KÜTÜPHANE HAFTASI 
KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ PANEL VE SÖYLEŞİ 
DÜZENLENDİ

16. YOZGAT BİLİŞİM ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

PROF. DR. EKMELEDDİN İHSANOĞLU KARİYER 
MERKEZİMİZİN KONUĞU OLDU

HERKES İÇİN SİNEMA PROJESİ ÜNİVERSİTEMİZDE 8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ

“DEVLERİN ÜLKESİNDE DEVLERİN SAVAŞI” 
ÇEVRİMİÇİ KONFERANSLA ANLATILDI
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLE CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS ARASINDA ÜCRETSİZ YAYIN VE 
TAM ERİŞİM ANLAŞMASI

KARS ANİ ÖREN YERİ KAZILARINA 
ÜNİVERSİTEMİZ DESTEĞİ

İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY BİR DİZİ 
ETKİNLİKLE ÜNİVERSİTEMİZDE ANILDI

KARİYER MERKEZİNDEN ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ: BİR 
GİRİŞİMCİLİK HİKÂYESİ “20 LİRAYA BİR ÇİFTLİK 
NASIL KURULUR?”

AKADEMİSYENLERİMİZ YÖK “SİBER GÜVENLİK” 
VE “AĞ YÖNETİMİ” EĞİTİM PROGRAMI 
SERTİFİKALARINI ALDI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 
PROGRAMINDAN FESTİVAL BAŞARISI

“İŞARET DİLİ”NDE ÜNİVERSİTEMİZ ÇEKEREK FUAT 
OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
FARKI

ÜNİVERSİTEMİZDE “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE 
MÜCADELEDE DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ” 
KONULU ONLINE PANEL DÜZENLENDİ
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Sosyal-Kültürel Faaliyetler

ÜNİVERSİTEMİZDE “BAĞIMLILIĞA ÇOK 
YÖNLÜ BAKIŞ” KONULU ONLİNE SEMPOZYUM 
DÜZENLENDİ

ÜNİVERSİTEMİZDE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA 
GÜNÜ DOLAYISIYLA KONFERANS DÜZENLENDİ

ÜNİVERSİTEMİZ “GELECEĞE NEFES” OLDU, 
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU

ÜNİVERSİTEMİZDE “ENGELDEN BAŞARIYA” 
KONULU ONLİNE SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

ÜNİVERSİTEMİZ VE YOZGAT GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA “GENÇ OFİS” 
PROTOKOLÜ İMZALANDI
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YENİ DÖNEM
İHTİSASLAŞMA
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İhtisaslaşma

İHTİSASLAŞAN ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLERİ YÖK BAŞKANI 
SARAÇ’IN BAŞKANLIĞINDA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Aralarında üniversitemizin de bulunduğu 15 ihtisas 
üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
M. A. Yekta Saraç başkanlığında online olarak bir 
toplantı gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu  (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç başkanlığında Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında ihtisasla-
şan üniversitelerin ihtisas alanlarına yönelik yürüt-
tükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yapıldı-
ğı online toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Saraç, 2015 yılında uygulamaya koydukları 
‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma Projesi’nin Yeni YÖK anlayışının bir te-
zahürü olan ‘birlikte çalışma, birlikte hareket etme’ 
projesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Saraç, ihtisaslaşan üniversitelerin tecrübe 
paylaşımında bulunmasının önemine de değinerek, 
bölgesel kalkınma dinamiklerini destekleyen çalış-
maların bu proje ile hayata geçtiğini ifade etti.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve 15 ihtisas üniver-
sitesi rektörlerinin katıldığı toplantıyı değerlendiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ihtisaslaşan 
üniversitelerin yaptıkları çalışmalar noktasında fay-
dalı ve verimli bir fikir alışverişi gerçekleştiğini ifade 
etti. Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ, üniversite olarak 
kenevirin endüstriye kazandırılması, kenevire dayalı 
sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi ve istih-
dama katkı sağlaması adına kısa orta ve uzun vade-
de çalışmalar yürüttüklerini ve misyon olarak kene-
virin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması 
hedefi doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ, Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında İh-
tisaslaşan Üniversitelerin her zaman yanında olan, 
Yeni YÖK vizyonu ile bizleri hiçbir zaman yalnız bı-
rakmayan ve her zaman destekçimiz olan YÖK Baş-
kanımız Prof. Dr. M.A.Yekta Saraç başta olmak üzere 
YÖK Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum, 
dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZ ZİRAAT FAKÜLTESİ DOKU KÜLTÜRÜ 
LABORATUVARI’NDA SEKTÖRLERİN İHTİYAÇLARINA GÖRE 
KENEVİR BİTKİSİ ÜRETEBİLECEK
Türkiye’de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve 
daha fazla katma değer sağlaması amacıyla “en-
düstriyel kenevir” alanında ihtisas üniversitesi olan 
Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Doku 
Kültürü Laboratuvarı’nda sektörlerin ihtiyaçlarına 
göre, kenevir bitkisi üretebilecek.

Doku kültürü laboratuvarında yapılan çalışmalar 
hakkında açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, ihtisas alanları olan kenevir bit-
kisi ile çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kenevirin bütün biokütlelerinin  ekonomiye kazandı-
rılması, özellikle zirai alanda doku kültürüne yönelik 
çalışmaların çok önemli bir yer edindiğini dile geti-
ren Karadağ, “Kenevirin her açıdan ıslahı ve sürdü-
rülebilir olmasını sağlamak amacıyla ziraat fakültesi 
bünyemizdeki çalışmaların detaylı olarak yapılması 
ve çeşitlenmesi  gerekiyordu. Bu konuda da çalış-
malarımız başladı ve kenevirin ekonomiye kazandı-
rılması için bütün teknik, bilimsel araştırmalar üni-
versitemizde yapılmaktadır. “ dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yapılan ça-
lışmalar ve projelerle endüstriyel sektörün Yozgat’a 
daha kısa zamanda gelmesinde ve kentin kene-
vir sektöründe cazibe merkezi haline gelmesinde 
önemli katkı sunacağını belirtti.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü Rektör 
Yardımcımız   Prof. Dr. Güngör Yılmaz da tohumdan 
üretilen kenevirlerde çıkan ürünün erkek mi dişi ke-
nevir mi olduğunu bilinmediğini anlattı.

Prof. Dr. Yılmaz, doku kültürü laboratuvarında ise 
istenilen kenevir türünün tohumunu kullanmadan, 
yaprağından veya gövdesinin herhangi bir  kısmın-
dan binlerce fidenin yetiştirilebileceğini belirterek, 
“Medikal için ihtiyaç olan veya parfümeri için  ya da 
tekstil alanında kullanılan en verimli türler tespit edi-
lerek, o türün üretimi sağlanmış olacak. Bu da sek-
törlerin ihtiyacı olan kenevirin üretilmesine önemli 
katkı sağlayacak ve bitki daha verimli kullanılmış 
olacak.” diye konuştu.

Endüstriyel kenevir bitkisi üzerine ihtisaslaşan Yoz-
gat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Doku Kültü-
rü Laboratuvarı’nda sektörlerin ihtiyaçlarına göre, 
kenevir bitkisi üretebilecek. Ziraat Fakültesi Öğretim 
Elemanlarından Dr. Cennet Yaman  tarafından  yürü-
tülen  bu proje ile kenevirin doku kültürü ile çoğaltı-
mı amaçlanmaktadır.
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ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN ENDÜSTRİYEL KENEVİR ALANINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR ULUSAL VE YEREL BASINDA GENİŞ YER 
BULDU
Türkiye’de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve 
daha fazla katma değer elde edilmesini sağlamak 
amacıyla “endüstriyel kenevir” alanında ihtisas üni-
versitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve 
Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimleri yaparak çalış-
malara başladı. Üniversitemiz tarafından proje kap-
samında kenevir katkılı Antibakteriyel köpük ve sıvı 
el sabunu, protein ve besin değeri yüksek ekmek, 
kuru pasta ve kekten oluşan unlu mamuller üretildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Rektör Yar-
dımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü 
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Boğazlıyan ilçesinde ekimi 
yapılan kenevir tarlasında incelemelerde bulundu.

Üniversitemiz tarafından “endüstriyel kenevir” ala-
nında yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hak-
kında Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Kene-
vir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz,  Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu. 
Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber, ulusal 
ve yerel basında geniş bir şekilde yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel 
kenevir alanında yapılan çalışmalara ilişkin  Anadolu 
Ajansı  muhabirine yaptığı açıklamada , amaçlarının 
kenevirin biyokütlesinin ekonomiye kazandırılma-
sı olduğunu, bunun için Kenevir Araştırmaları Ens-
titüsü kurup 6 araştırma grubu oluşturduklarını ve 
100’ün üzerinde akademisyenin bu alanda çalıştığını 
söyledi.

Yerli ve yabancı ürün çeşitleriyle farklı iki bölge-

de kenevir ekimi yaptıklarını anlatan Karadağ, “Bu 
ekimlerde kenevirin ideal şartlarını elde etmek. Çift-
çilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak 
istiyoruz.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, gıda ve yem 
sektörünün dışında kenevirden özellikle biyokom-
pozit, inşaat yapı malzemesi, asfalt mukavemetinin 
artırılması için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, 
şunları kaydetti:

“Özellikle kenevirin biyokütlesinden yararlanılarak 
biyoetanol üretiliyor. Dünyada biyoetanol üretimi 
önemli bir sektördür. Benzinli araçlarda yüzde 10 
biyoetanol kullanıyor. ABD’de 50 milyar ton, Brezil-
ya’da 40 milyar ton biyoetanol üretiliyor. Ülkemiz-
de ise 150 milyon ton civarında üretiliyor. Yozgat’ta 
konuşlanması kaydıyla büyük bir biyoetanol üretim 
merkezi kurmak gibi bir hedefimiz var.” 
”Keneviri batarya yapımında kullanacağız”

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevirden 
yararlanarak yapılacak çalışmalardan birinin de yeni 
nesil batarya üretimi olduğunu dile getirerek, “Süper 
kapasitör (yeni nesil batarya) yapımında keneviri 
kullanacağız. Dünyada özellikle elektrikli araçla ilgili 
yatırım yapan büyük firmalar bu alana önemli bütçe 
ayırıyor. Neden yerli otomobilimizin bataryasını Yoz-
gat Bozok Üniversitesi üretmesin. Bu konuda iddialı-
yız. Yine kenevir esaslı aktif karbon üreterek mevcut 
bataryalardan çok daha uzun ömürlü yani şarj süre-
sinin uzun olduğu yeni nesil bir batarya üretmek gibi 
hedefimiz var.” ifadelerini kullandı.
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“YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOBÜ) TEMİZLİK VE KOZMETİK 
ÜRÜNLERİ” MARKASI TESCİLLENDİ

Kenevir yağı katkılı üretilen “YOBÜ Temizlik ve Koz-
metik Ürünleri” Türk Patent ve Marka Kurumu tara-
fından on yıl süre ile tescillendi.

Son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak 
ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yay-
gınlaştırılması için “endüstriyel kenevir” alanında 
ihtisaslaşan üniversitemiz kenevirin ekonomiye ka-
zandırılması noktasında yaptığı bilimsel çalışmalar 
meyvesini vermeye devam ediyor.

Türk Patent Enstitüsü’nün marka tescil sınıflandır-
masının 3. ve 5. maddesi kapsamında tescillenen 
“YOBÜ Temizlik ve Kozmetik Ürünleri” markası mik-
rop öldürücü antiseptik ve dezenfektan içerikli te-
mizlik ürünlerinden kozmetik, parfümeri, diş bakım 
ürünlerine, tıbbi malzemeler ve tıbbi amaçlı kimya-
sal ürünlerinden zararlı bitki ve hayvan imhasına ka-
dar geniş yelpazede üretilecek bir çok ürünle hayat 
bulacak.
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REKTÖR YARDIMCIMIZ PROF. DR. GÜNGÖR YILMAZ, KENEVİRLE 
İLGİLİ TRT HABER’E KONUŞTU
Endüstirel Kenevir alanında yaptığı çalışmalarla hem 
yerel basında hem de ulusal basında adından sıkça 
söz ettiren Üniversitemiz, bu kez TRT Haber’de ya-
yınlanan Günaydın Haftasonu programında canlı ya-
yında konu edildi.

Kenevir deneme ekim alanında gerçekleştirilen can-
lı yayında kenevirle ilgili bilgiler verilirken, kenevir 
hasadı da izleyicilerle paylaşıldı. Canlı yayın konuğu 
olarak programa katılan Kenevir Araştırmaları Ensti-
tüsü Koordinatörü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Gün-
gör Yılmaz, 2020 yılı Ocak ayında YÖK tarafından 
endüstriyel kenevir alanında Yozgat Bozok Üniver-
sitesi’nin ihtisaslaşma belgesi aldıktan sonra tüm hı-
zıyla kenevirin endüstriye kazandırılması ve kenevire 
dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi ve 
gelişmesi, istihdama katkı sağlaması için Üniversite 
olarak ar-ge çalışmalarına başladıklarını ifade etti. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yılmaz sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ar-ge çalışmalarını yaparken önce hammaddeyi, 
materyali üretmemiz önemliydi. Biz bu bağlamda 
öncelikle tarımsal araştırmalarla, tarıma dair veriler 
elde etme ve hemen akabinde endüstriyel alanda 
araştırma yapacak olan gerek inşaat sektöründe 
gerek lif sektöründe kompozit malzeme ya da bi-
yo-malzeme kullanacak olan araştırmacılarımız için, 
diğer taraftan tıbbı amaçla araştırma yapacak olan 
kenevirin kimyası ile uğraşacak olan gruplarımıza 
hammadde temini için denemeler başlattık. Üretim 
alanları oluşturmaya başladık. Bugünden itibaren 
tüm araştırma gruplarına arzu ettikleri çalışma ma-
teryalini tedarik ediyoruz. Diğer taraftan araştırma 
gruplarımız dünya ölçeğinde, ülkemizin de neye ih-
tiyacı varsa o eksende projeler üretmeye başladılar. 
Önümüzdeki günlerde bu projeleri Cumhurbaşkanlı-
ğımız Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunacağız.”
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ÜNİVERSİTEMİZİN İHTİSASLAŞMA ALANI OLAN 
“ENDÜSTRİYEL KENEVİR”LE İLGİLİ 2020 YILI DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ: “Yozgat’ı kenevirin 
biyokütlesinin ekonomiye kazandırıldığı bir üs haline 
getirmeyi hedefliyoruz.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversite-
si’nin İhtisas Üniversiteleri arasına girme sürecinden 
bahsetti. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yoz-
gat Bozok Üniversitesi’nin 23 Ocak’ta endüstriyel 
kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olduğunu ve 
misyon olarak kenevirin bütün biyokütlesini endüst-
riye kazandırmayı hedeflerine adım adım ilerledik-
lerini söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
ihtisas alanımızla ilgili endüstriyel kenevir özelinde 
kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalarla 
Yozgat’ı kenevirin biyokütlesinin ekonomiye kazan-
dırıldığı bir üs haline getirmeyi hedeflediklerini vur-
guladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından kenevir katkılı 
üretilen ürünleri sanayici ve müteşebbisler ile buluş-
turmaya başladıklarını vurgulayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, “Üretilen ürünlerimizi bölgesi-
ne değer katan ve bu sektörde bölgede konuşlan-

mış orta veya büyük ölçekli fabrikalarda bölgesel 
kalkınma odaklı ekonomiye katkı sunar bir duruma 
getirmektir. Bunun ön çalışmaları yapılarak önemli 
bir mesafe kat ettik. Pandemi sürecinin ardından bu 
firmalarla yeniden temaslarımızı hızlandırarak birçok 
sektöre hitap edecek tekstilden gıdaya, kozmetikten 
ilaç hammaddesi yapımına kadar çok geniş yelpaze-
de kenevir esaslı ürünlerle karşınıza çıkmayı hedef-
lemekteyiz” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ, Yozgat Bozok Üni-
versitesi’nin kenevir alanında çok önemli işler ba-
şardığını, büyük hedeflerinin olduğunu, beklentilere 
cevap verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını be-
lirtti.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Yardımcımız 
ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Koordinatörü 
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, yaptığı sunumla endüstriyel 
kenevir alanında “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas-
laşma Projesi” kapsamına seçilen üniversitemizin, 
ihtisaslaşmaya yönelik izlediği yol haritası, mevcut 
çalışmalar ve hedefledikleri projelere ilişkin bilgiler 
verdi.

Üniversitemiz Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yürütülen ve ihtisas alanımız olan “Endüstri-
yel Kenevir”le ilgili bir yıl boyunca yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıda kenevirin endüstriye kazandırılması, kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlen-
mesi ve istihdama katkı sağlaması adına yürütülen çalışmalar ve ortaya konulan projeler hakkında bilgiler 
verildi.
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Prof. Dr. Yılmaz, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Ko-
ordinatörlüğü’nde 7 farklı araştırma grubu ile çalış-
malara başlandığını belirterek her çalışma grubunun 
farklı projeler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söy-
ledi. Prof. Dr. Yılmaz, üniversitemiz tarafından araş-
tırma gruplarının, planladıkları 20 projeye yaklaşık 1 
trilyon tutarında bir bütçe desteğinde bulunduklarını 
ifade etti.

Prof. Dr. Güngör Yılmaz: “Cumhurbaşkanlığı’na kene-
virle ilgili 22 büyük kapsamlı proje sunuldu”

Prof. Dr. Güngör Yılmaz, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Yozgat Bozok Üniversitesi 2020 
yılı içerisinde kenevir esaslı bazı ürünler geliştirdi. 
Bunlar kenevir esaslı anti bakteriyel sıvı sabun, ke-
nevir esaslı unlu mamuller (ekmek, pasta çeşitleri) 
ile çölyak hastaları için glütensiz kek ürettik. Ayrıca 
hayvan besleme, entegre mücadele ve kenevirin in 
vitro çoğaltımı konularında da çalışmalar yürütüyo-
ruz. Geleneksel usullerle kenevir liflerinden de kâğıt 
üretimi gerçekleştirdik. Kenevir esaslı tekstil ürünleri, 
bazı yalıtım malzemeleri ve kompozit ürünler gelişti-
rerek de bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Kenevir esaslı batarya ve süper kapasitör, kenevirin 
tıbbi amaçlarla kullanımını, CBD üretimi ve kenevir 
esaslı sağlık destek ürünlerinin geliştirilmesi ve ke-
nevirin asfalt yapımında kullanımına dair çalışmaları 
başarıyla tamamlamayı hedeflemekteyiz”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 
büyük çaplı projeler hazırladıklarını ve 2021-2025 yol 
haritasını belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, 
Cumhurbaşkanlığı’na sunulan 22 büyük kapsamlı 
proje olduğunu, bu projelerde yaklaşık 136 araştır-

macının görev yapacağını ve toplam bütçe taleple-
rinin ise 72 milyon TL tutarında olduğunu sözlerine 
ekledi.

Prof. Dr. Yılmaz kenevir esaslı sanayinin gelişmesi ve 
Yozgat’a yatırım yapılması adına çok sayıda yurtiçi 
ve dışından yatırımcılarla bir araya geldiklerini be-
lirterek ortak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. 
Prof. Dr. Yılmaz, son olarak kenevirle ilgili Yozgat Bo-
zok Üniversitesi’nin daha fazla bilgi ve ileri teknoloji 
üreten odak bir Üniversite haline getirilerek Yozgat’ın 
tanınırlığı ve kalkınıp gelişmesine katkı sağlayacakla-
rının altını çizdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kenevirin birçok 
sektöre hâkim olan değerli bir bitki olduğunu belir-
terek kenevir özelinde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
ihtisas üniversitesi olmasının Yozgat’ın gelişiminde 
önemli bir lokomotif olacağını sözlerine ekledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise mucizevi bir bitki olan 
kenevirin gerekli mevzuatlar dâhilinde ülke ve Yoz-
gat ekonomisine kazandırılması noktasında valilik, 
belediye ve tüm paydaşlarla gerekli katkıyı sağlaya-
caklarının altını çizdi. Kenevir’in önümüzdeki süreç-
te adından söz ettirecek bir bitki olacağını da ifade 
eden Vali Polat, burada Yozgat’ın ve Yozgat Bozok 
Üniversitemizin öncü olmasının şehrimiz ve ülkemiz 
için büyük bir kazanım ve başarı olacağını da sözle-
rine ekledi.

Bilgilendirme toplantısında ayrıca Üniversitemiz ta-
rafından üretilen kenevir katkılı ürünlerin tanıtımı ya-
pıldı.
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BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE KENEVİR 
TOHUMLARININ EKİMİ YAPILDI

KENEVİRLE İLGİLİ SEKTÖR BULUŞMALARI 
DEVAM EDİYOR

REKTÖR YARDIMCIMIZ PROF. DR. GÜNGÖR 
YILMAZ “ENDÜSTRİYEL KENEVİR VE TÜRKİYE’NİN 
FIRSATLARI” KONULU ONLİNE SEMİNERDE 
KONUŞTU

KENEVİR TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

REKTÖR YARDIMCIMIZ PROF. DR. GÜNGÖR 
YILMAZ MUCİZEVİ BİTKİ KENEVİRİ ANLATTI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN 
ÜRETİLEN KENEVİR KATKILI UNLU MAMULLERİN 
TANITIMI YAPILDI
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ENDÜSTRİYEL KENEVİR “SEKTÖR BULUŞMALARI” 
ÇERÇEVESİNDE GARANTİ TEKSTİL 
ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

AHLATÇI HOLDiNG KENEVİR ZİRVESİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI

POLAT MAKİNA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
İBRAHİM POLAT ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ 
KAYSERİ’DE BİR DİZİ İNCELEMELERDE BULUNDU

YOZGAT MİLLETVEKİLİ AV. YUSUF BAŞER KENEVİR 
ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

GARANTİ KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. 
A.Ş’YE KENEVİR ESASLI ÜRÜNLER GELİŞTİRME VE 
YATIRIM KONUSUNDA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği”nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakanlığın 
belirtmiş olduğu kriterler yerine getirilerek Üniversitemize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tara-
fından ‘Sıfır Atık Belgesi’ verildi.

ÜNİVERSİTEMİZ “SIFIR ATIK BELGESİ” ALMAYA HAK KAZANDI

Sıfır Atık Projesi kapsamında duyarlılığı ve çevre 
bilinci içinde sorumluluklarını yerine getirmek üze-
re Üniversitemizde bir süredir yürütülen çalışmalar 
meyvesini vermeye başladı. Bu konuda bir bilinç ve 
farkındalık oluşturmak adına başlatılan çalışmalarda 
öncelikli olarak sıfır atık koordinatörlüğü oluşturul-
muş, üniversitemizde bulunan atıklar için durum 
analizi yapılarak atık türleri belirlenmiştir. Bu kap-
samda altılı ayrıştırma yöntemi kurulmuş, hizmetli, 
idari ve akademik personel eğitimleri gerçekleşti-
rilmiş, kaynağında ayrı toplanan atıkların kampüs 
sahasında ayrı biriktirilmesi için geçici depolama 
alanları oluşturulmuştur. Ayrıca atıkların farklılıkları-
nı göstermek amacıyla ayrılan her atık için ayrı renk 
çöp poşetleri alınmıştır. Kaynağında ayrılan atıkların 
miktarlarını belirlemek için Bilgi İşlem Daire Başkan-
lığınca, atılan atık türlerinin miktarlarının veri girişi-
nin yapılması için yazılım geliştirilmiştir. Böylece her 
birimde çıkan atık türleri ve miktarları da tespit edi-
lerek kaydedilmesi sağlanmıştır.     

İklim değişikliği ile mücadele, enerji kazanımı, eko-
nomiye katkı ve sürdürülebilirlik konusunda duyar-
lılığın oluşmasını amaçlayan Üniversitemizin tüm 
birimlerinde Sıfır Atık Projesi etkin bir şekilde uygu-

lanmaya devam etmektedir.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, alınan “Sı-
fır Atık Belgesi”nin üniversitemizin yaşanılabilir bir 
çevre oluşturma konusunda bugün ve bundan sonra 
yapacağı çalışmalar için önemli bir aşama ve moti-
vasyon oluşturacağını ifade ederek şunları söyledi: 
“Üniversitemiz her konuda olduğu gibi Sıfır Atık 
konusunda da örnek bir sorumluluk projesini yerine 
getirmenin övüncünü yaşamaktadır. Göreve geldiği-
miz günden beri bu konuya büyük bir hassasiyet-
le yaklaştık ve sıfır atık projesi çalışmalarına yakın 
zamanda hız verdik. Bunun için okullarımızda, idari 
binalarımızda tüm atıklarla ilgili kumbaralar yerleş-
tirildi. Her bir atığın tasnif edilerek geri dönüşümü 
noktasında tüm aşamalar titizlikle takip edildi. Kısa 
zamanda büyük bir mesafe aldık ve bu konuda da 
örnek bir üniversite olma yolunda çalışmalarımız de-
vam etmektedir. Sıfır Atık Belgesi’nin alınması bizim 
için çok önemli ve sevindirici bir aşamadır. Bu konu-
da emeği geçen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol 
Akın ve Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Uğur Kölemen 
başta olmak üzere, Sıfır Atık Komisyonunda yer alan 
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”        
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından beri düzenlenen “Engelsiz Üniversite” ödül-
lerinde bu yıl Üniversitemiz, “Mekânda Erişilebilirlik” kategorisinde 5 bayrak, “Eğitimde Erişilebi-
lirlik” kategorisinde ise 3 bayrak alarak 114 üniversite arasından 3. oldu.

YÖK “2021 YILI ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ”NDE 
ÜNİVERSİTEMİZ 3. OLDU

YÖK, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluş-
turulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu 
yana her yıl düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülle-
ri” katılımcı üniversitelerin rektörlerinin de katıldığı 
online tören ile sahiplerini buldu.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde ödülleri 
almaya hak kazanan üniversitelerin açıklandığı “2021 
Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni” Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Yekta 
Saraç ve YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, ödül almaya 
hak kazanan başta üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ ve diğer üniversitelerin rektörleri, il-
gili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birimi sorum-
luları, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Üyeleri 
ile ödül başvurularının değerlendirilmesinde görev 
yapan uzmanlar katıldı.

Bakan Yanık “Engelli vatandaşlarımıza üniversite ka-
pılarını açarak, eğitime erişimlerini sağlayarak onlara 
yaşam koridoru açtınız”

2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni’nde konu-
şan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
Bakanlık olarak ana hedeflerinin engelli bireylerin 

önündeki tüm engelleri kaldırmak olduğunu altını 
çizerek şunları söyledi: “Engelli vatandaşlarımıza 
üniversite kapılarını açarak, eğitime erişimlerini sağ-
layarak onlara yaşam koridoru açtınız. Engelsiz bir 
ekosistem oluşturarak eğitimden istihdama uzanan, 
hayata katılımlarını destekleyen, öz güvenlerini ar-
tıran çalışmalara imza attınız. Erişilebilirlik alanında 
hayata geçirdiğimiz her hizmet bu umudu daha da 
yeşertmiş, engelli vatandaşlarımıza hizmet etmenin 
gururunu, manevi hazzını bizlere bir kez daha ya-
şatmıştır. Bu anlamda üniversitelerimize verilen her 
ödülü engelli vatandaşlarımızın manevi şahsiyetleri-
ne, azim ve başarılarına verilmiş bir ödül olarak gö-
rüyorum.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, “YÖK olarak en büyük 
hedefimiz yükseköğretime girerken ve okurken tüm 
engelleri ortadan kaldırmaktır”

YÖK olarak en büyük hedeflerinden birinin yükse-
köğretime girerken ve okurken tüm engelleri orta-
dan kaldırmak olduğunun altını çizen YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Saraç, şunları kaydetti: “Bugün itibari ile 
YÖKSİS verilerine göre farklı engel düzeylerindeki 
öğrencilerin sayısı 50 binin üzerindedir. Bu rakam-
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ların çok üstünde engelli öğrencimizin olduğunu ve 
maalesef bu durumlarını resmi makamlara bildir-
mediklerini de biliyoruz. Engelleri kaldırabilmek için 
yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayı-
sını ve engel durumlarını bilmek, buna göre önlem-
ler almak, bu öğrencilerimize ulaşmak üniversiteleri-
mizin önemli görevlerindendir. Tüm öğrencilerimizin 
yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğren-
cilere engelsiz bir eğitim öğretim ortamı sunmak, 
sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını 
sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler ge-
liştiriyoruz.”

Engelsiz Üniversite Ödülleri için bu yıl 114 üniversi-
teden farklı kategorilerden 837 başvuru yapıldığını 
anımsatan Saraç, “Türk yükseköğretim sistemi özel 
öğrencilerimiz için her açıdan engelsiz eğitim orta-
mını sağlayacak ve kampüs yaşamına dâhil edecek-
tir. İnancımız bu yöndedir” açıklamasında bulundu.

“Engelsiz Üniversite Bayrakları“ ve “Engelsiz Prog-
ram Nişanı”

Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim temalarıyla dü-
zenlenen törende, yükseköğretim kurumlarına 
“Mekanda Erişebilirlik”, “Eğitimde Erişebilirlik” ve 
“Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” olmak 
üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” 
ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversi-
telerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişa-
nı” verildi.  

- 3 ayrı kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” 
verildi 

Engelsiz Üniversite Bayrak ödülleri kapsamında:

“Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı”(Turuncu Bayrak) 
için 197 başvuru alınırken, 52 üniversiteye toplamda 
129 Turuncu Bayrak verildi.

“Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı”(Yeşil Bayrak) için 21 
başvuru alınırken, bu başvurular neticesinde 14 üni-
versiteye toplamda 30 yeşil bayrak verildi.

“Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayra-
ğı”(Mavi Bayrak) için yapılan toplam 24 başvuru 
sonucunda 6 üniversiteye toplamda 9 mavi bayrak 
verildi.  

“Engelsiz Program Nişanı” Programlarını farklı en-
gelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili 
programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” için 
21 Üniversiteden 108 başvuru sonucunda 2 üniversi-

teden 7 programa Engelsiz Program Nişanı verildi.

Üniversitemiz 8 Bayrak Ödülü ile üçüncü sırada yer 
aldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 10 bayrak ödülü 
ile en çok bayrak ödülü alan üniversite olurken, Ak-
saray ve Harran Üniversiteleri 9’ar bayrak ödülü ile 
ikinci, İstanbul Üniversitesi ve Üniversitemiz ise 8’er 
bayrak ödülü ile üçüncü sırada yer aldı.

2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Üni-
versitemiz, “Mekânda Erişilebilirlik” kategorisinde, 
Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ek bina, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Akdağ-
madeni Meslek Yüksekokulu ile 5 ‘Turuncu Bayrak’ 
ödülü alırken; “Eğitimde Erişilebilirlik” kategorisinde 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulu ile 3  ‘Yeşil Bayrak’  ödülünü 
aldı.

Törende konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ,  “Engelsiz Üniversite” olma yolunda Üniver-
site olarak yürüttükleri çalışmaların bir neticesi ola-
rak Mekânda Erişilebilirlik, Eğitimde Erişilebilirlik ve 
Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde 12 başvuru yaptıklarını, 
bunlardan 8’inin ödüle layık görülerek, Üniversitemi-
zi 3. sıraya taşıdığını ifade etti. Geçen sene sadece 
turuncu bayrak ödülü alan Üniversitemizin, bu yıl 
aldığı üçüncülük ödülüyle haklı bir gururu yaşadığını 
dile getirdi. 

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversite-
si olması ve her alanda görünürlüğünün artırılması 
noktasında azim ve kararlılıkla çalışmalara devam 
ettiklerini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ, “Biz şu özdeyişi çok önemsiyoruz: “İnanmak 
başarmanın yarısıdır.” İnanan yönetici ve yöneticiler 
kararlı bir şekilde hedeflerine odaklanırlarsa başarı 
beraberinde gelecektir. Biz engelsiz üniversite olma 
noktasında bu kararlılığın bir göstergesi olarak bu 
ödülü almış bulunuyoruz. Bu yıl YÖK’ün yeni yüzü ile 
bize böyle bir hedef belirlenmiş olması ve Anadolu 
üniversitelerinin potansiyellerinin her açıdan hare-
kete geçirilmesi süreçlerinde önemli katkılarından 
dolayı Sayın Bakanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza, 
bu gurur ve heyecan verici ödülün üniversitemize 
kazandırılmasında başta Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Şenol Akın’a, üniversitemiz engelli öğrenci birim 
sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ferhat Karakaya’ya ve eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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ÜNİVERSİTEMİZ URAP TÜRKİYE VE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ 
SIRALAMASINDA ÖNEMLİ BAŞARI YAKALADI

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ MİLLİ SPORCU MEVLÜDİYE AKTAŞ 
KİCK BOKS BRANŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için 
bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak 
amacı ile çalışmalar yapan URAP Araştırma Laboratuvarı 2020-2021 yılı Türkiye Üniversi-
teleri ve Üniversitelerimizin Dünya Genel Sıralamasındaki durumunu yayınlandı. Raporda 
yer alan verilere göre Üniversitemiz URAP Dünya Üniversiteleri sıralamasında bir önceki 
yıla göre önemli bir başarı gösterdi.

Antalya’da 8-11 Nisan tarihleri arasında  düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks 
Avrupa Kupası finallerinde Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf  öğrencisi  Mevlü-
diye Aktaş turnuvada Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.
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DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YAYIN SIRALAMASINDA YOZGAT BOZOK 
ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ BAŞARI

2020 ODTU UNIVERSITY RANKING BY ACADEMIC PERFORMANCE 
(URAP) TÜRKİYE SIRALAMASI AÇIKLANDI

Web Of Science veri tabanı kayıtları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, 
“uluslararası” indeksli yayın performansı açısından 2019 yılı Devlet Üniversiteleri sırala-
ması yapıldı.

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı, Türkiye’deki 166 üni-
versitenin akademik performansının sıralandığı listeyi yayınladı. 2019-2020 sıralamasında 
398,54 puan ile 80. sırada bulunan üniversitemiz bu yıl yapılan 2020-2021 sıralamasında 
ise 413,42 puanla 78. sırada yer aldı.
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ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 
BAŞARI TRENDİ HIZLA YÜKSELİYOR

YÖK “ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÖDÜLLERİ”NDE ÜNİVERSİTEMİZE 
‘TURUNCU BAYRAK’ ÖDÜLÜ

Üniversitemiz, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Uni-
versities) değerlendirmesine göre son üç yılda 250 üniversiteyi geride bırakarak 3016. sı-
radan 2766. sıraya yükseldi.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sos-
yo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yay-
gınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”nde üniversitemiz  
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “Mekanda Erişilebilirlik Bay-
rağı” kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülüne layık görüldü. Engelsiz Üniversite Ödülleri 
kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ise 
2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri adayı olarak gösterildi.
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Başarılarımız

YÖK 2019 YILI ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
RAPORU”NU AÇIKLADI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından itibaren üniversitelerin güçlü yönle-
rini ortaya koymak amacıyla yürütülen ve üniversitelerin 5 ana kategorideki 45 göstergede 
değerlendirilmeye tabi tutulduğu ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun’ 2019 
verileri açıklandı.
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ÜNİVERSİTEMİZ 
15 YAŞINDA
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Üniversitemiz 15 Yaşında

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YAŞINDA

3-5 Mart tarihleri arasında bir dizi etkinliklerle ger-
çekleştirilecek olan 15. Kuruluş Yıldönümü açılış 
programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Beledi-
ye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
Uçak, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay 
Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat 
Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversitemiz Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Akdağmadeni Be-
lekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, sivil toplum 
örgüt ve siyasi parti temsilcileri, dekanlar, yükseko-
kul müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler ka-
tıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan kutlama programı Üniversitemiz 15. Yıl tanıtım 
filmi ile devam etti.

Milletvekili Bozdağ: “2006 yılında Yozgat’a diktiği-
miz Bozok Üniversitesi fidanının bugün büyük bir çı-
nara dönüştüğünü görmekten büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum”

15.Kuruluş Yıldönümü Kutlama programına mesaj 
gönderen Eski Adalet Bakanı ve Anayasa Komisyonu 
Başkanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ mesajında 
“Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 15. Kuruluş Yıldönü-
münü yürekten kutluyorum. 2006 yılında Yozgat’a 
diktiğimiz Bozok Üniversitesi fidanının bugün büyük 

bir çınara dönüştüğünü görmekten dolayı büyük 
bir bahtiyarlık duyuyorum. Başarıyla nice 15 yıllara! 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın 
Ahmet Karadağ başta olmak üzere değerli davetli-
leri ve katılımcıları saygıyla selamlıyorum” ifadelerini 
kullandı.

Milletvekili Başer: “Yozgat Bozok Üniversitesi’ni İç 
Anadolu’nun parlayan yıldızı yapmak için güçlü ve 
emin adımlarla yürüyoruz.”

15. Kuruluş Yıldönümü Kutlama programına çevri-
miçi olarak bağlanan Yozgat Milletvekili Av. Yusuf 
Başer: “Bugün Yozgat’ımızın gözbebeği Yozgat Bo-
zok Üniversitesi’nin 15. yılını kutlamanın gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Memleket sevdalısı Bozok 
yaylasının yiğit insanları, şehrinde hep üniversite 
hayalini kurdu ve bunun için büyük mücadele verdi. 
Yozgat’ta üniversite kurmak hamd olsun bize nasip 
oldu. Bir üniversitenin şehrin dinamiklerinden uzak-
ta, siyasi iradenin desteği olmadan büyümesi, geliş-
mesi mümkün değil. Kurulduğu günden bugüne bü-
yüme ve gelişme süreçlerini yakinen takip eden,  her 
aşamasında emeği olan kardeşlerinizden biri olarak 
üniversitemizin geldiği noktadan ve başarılarından 
gurur duyuyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni iç 
Anadolu’nun parlayan yıldızı yapmak için güçlü ve 
emin adımlarla yürüyoruz” şeklinde konuştu.

TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek:  “Yozgat Bozok Üni-
versitesi, Yozgat için büyük bir nimet ve imkândır.”

Resmî kuruluşu 1 Mart 2006’da gerçekleştirilen Üniversitemizin 15. Kuruluş Yıldönümü açılış programı Üni-
versitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.
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Üniversitemiz 15 Yaşında
Üniversitemiz 15. Kuruluş Yıldönümü coşkusuna te-
lefonla bağlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 
Başkanı Cemil Çiçek de,  Yozgat Bozok Üniversite-
si’nin Yozgat için büyük bir iftihar kaynağı olduğunu 
söyledi. Bir şehre yapılabilecek en hayırlı,  köklü ve 
en verimli yatırımın eğitim kurumlarına yapılan ya-
tırımlar olduğunu belirten Çiçek:  “Bir şehirde üni-
versitenin bulunması başlı başına bir değer ve şük-
redilmesi gereken bir husustur. Çünkü artık günümüz 
dünyasında devletlerin ve milletlerin sıralamasını 
tayin edecek olan, bilimsel faaliyetleri ile eğitim ku-
rumlarıdır. Birleşmiş Milletlere kayıtlı 194 devlet var. 
Bu devlet sıralamasında Türkiye önümüzdeki yıllarda 
nerede olacak bunu siyasetçilerden daha çok bilim-
sel başarılarımız ve üniversitelerimizin başarısı tayin 
edecektir” dedi. 

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin adına layık bir üniver-
site olduğuna dikkat çeken Çiçek: “Hepimiz üniversi-
temizin kıymetini bilmeliyiz. Her üniversite bir il için 
büyük bir nimet ve imkândır. Yeter ki üniversiteleri-
miz ve orada yaşayan insanlarımız bunun farkında 
olsun. Üniversiteler sadece bilimsel araştırma yapan 
branş bilgisi veren kurumlar değildir. Bir milletin ge-
leceği üniversitelerine bağlıdır. Üniversiteler geçmiş 
ile gelecek arasında köprü kuran, bir milletin kültü-
rünü, örfünü adetini ve değerlerini geleceğe taşıyan 
önemli kuruluşlardır. Yozgat Bozok Üniversitesi bi-
limsel anlamda çok önemli başarılara imza atacağı 
gibi, kendi kültür ve değerlerimize örf ve adetlerimizi 
tarihi şahsiyetlerimizi kendi toplumuza ve milletimi-
ze benimsetmek noktasında önemli çalışmaları da 
gerçekleştireceğine inanıyorum. Bu vesile ile Üniver-
sitemizin kuruluşunun 15. Yılını tebrik ediyor başarı-
larla dolu nice yıllar diliyorum“ diye konuştu.

Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de gönder-
diği mesajla  Üniversitemizin 15.Kuruluş Yıldönümü-
nü kutlayarak başarı temennisinde bulundu.

Hayırsever İş İnsanı Erdoğan Akdağ: “Üniversite se-
rüvenimizin 15. yılında hayalleri başarı hikâyesine dö-
nüştürmenin haklı mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz.”
15. Kuruluş Yıldönümü kutlama programına mesaj 
gönderen Üniversitemizin mimarlarından İş İnsanı 

Erdoğan Akdağ mesajında: “Kısa sürede bulundu-
ğu topraklarda gelişim ve değişimin sembolü olan, 
bilim üreten, ürettiği bilimi insanlığın hizmetine su-
nan, radikal değişimler ile adından söz ettiren Yozgat 
Bozok Üniversitesi Kuruluşunun 15. Yıldönümünde 
köklerini hızla derinleştirerek saygın bir bilim mer-
kezi olma yolunda güçlenmeye devam ediyor. Bu 
çınarın dallarını oluşturan nitelikli akademik kadro-
su ve 20 bini aşkın genç filizleriyle geleceğe adata 
ışık tutuyor. Gölgesinin azameti başarısının ne denli 
büyük olduğunu gözler önüne seriyor. 1992 yılında 
Mimarlık-Mühendislik Fakültesi’nin temelini atarak 
hayalleri gerçeğe dönüştürmenin ilk adımını atarak 
başladığımız üniversite serüvenimizin 15. yılında ha-
yalleri başarı hikâyesine dönüştürmenin haklı mutlu-
luğu ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin kalbinde ulu 
bir çınar olarak yükselen olan Yozgat Bozok Üniver-
sitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimar-
lık-Mühendislik Fakültesi laboratuvar binası, misafir-
hane, Enstitü binası ve Orta Anadolu’nun en büyük 
kongre ve kültür merkezi ve kampüs cami ile Yozgat 
Bozok Üniversitesi’nin sosyal, kültürel ve ekonomik 
anlamda gelişmesine önemli katkı sağlamaktan bü-
yük mutluluk duymaktayım. Bulunduğu coğrafyada 
hayat bularak tüm ihtişamı ile yükselen bu bilim çı-
narının gölgesinde bilim ateşinin her daim yanması 
dileklerimle. Başarılarla dolu nice yıllara” ifadelerine 
yer verdi.

Hayırsever İş İnsanı Şahin’den Üniversitemizin kuru-
luşunun 15. yılı anısına kütüphane ve yabancı uyruklu 
öğrencilerimiz için lisan okulu sözü

Hayırsever iş insanı Bilal Şahin de, Yozgat’ın gözbe-
beği Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kalkınıp gelişmesi 
adına imkânları ölçüsünde katkı sağladığını söyledi. 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’ın sosyal,  kül-
türel ve ekonomik anlamda kalkınıp gelişmesinde 
önemli bir lokomotif görevi üstlendiğini belirten Şa-
hin:  “Hali vakti yerinde olan iş insanlarımız ve hayır-
severlerimiz üniversitemize sahip çıkmalı ve karınca 
kararınca katkıda bulunmalı destek olmalı.  Üniversi-
temizin kuruluşunun 15. yılı anısına Bilal Şahin İlahiyat 
Fakültesine kütüphane ve yabancı uyruklu öğrencile-
rimiz için lisan okulu yaptırma sözüm vardı. Bu sözü-
mü inşallah en kısa zamanda yerine getireceğim. Bu 
vesile ile üniversitemizin 15. Kuruluş yıl dönümünü 
kutuluyor başarılar diliyorum ” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “15. Yılını Kut-
layan, Geleceği ve Marka Hedefleri Olan Bir Üniversi-
te İle Karşı Karşıyayız”

15. Kuruluş Yıldönümü Kutlama programının açılış 
konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ka-
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Üniversitemiz 15 Yaşında
radağ, Yozgat’a değer katan önemli unsurlardan bi-
risinin de Yozgat Bozok Üniversitesi olduğuna dikkat 
çekerek: “Üniversitemiz, 1976 yılında Yozgat Meslek 
Yüksekokulu’nun kuruluşuyla yükseköğretime adım 
atmış, 1992 yılında Ziraat ve Mühendislik-Mimarlık 
Fakülteleri, 1994 yılında Fen-Edebiyat ve İktisadî ve 
İdarî Bilimler Fakülteleri, 1996 yılında Sağlık Yükse-
kokulu ve 1997 yılında Akdağmadeni Meslek Yükse-
kokulu’nun kurulmasıyla ve bugün çeyrek asrı aşan 
tecrübesiyle şehrine, bölgesine ve ülkemizin yarınla-
rına iz bırakabilmek adına akademyada yolculuğunu 
devam ettirmektedir. Bugün 15. yılını kutlayan, gele-
ceği ve marka hedefleri olan bir üniversite ile karşı 
karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Üniversitemiz 
bugünleri sevinç ve gururla yaşıyorsa bu, kuruluşun-
da ortaya konulan sağlam iradenin eseridir”
Üniversitemizin başta devletimizin sunmuş olduğu 
imkânlar, yerel dinamiklerimizin, bürokratlarımızın ve 
hayırsever iş insanlarımızın büyük emek ve çabala-
rıyla kısa sürede büyük mesafe kat ettiğini belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Üniversitemiz 
bugünleri sevinç ve gururla yaşıyorsa bu, kuruluşun-
da ortaya konulan sağlam iradenin eseridir. Bizler 
aldığımız emaneti ve sorumluluğu bu bilinç ve karar-
lılıkla daha ileriye taşımanın gayreti ve çabası içeri-
sindeyiz” dedi.

Rektörümüz konuşmasının devamında şunları kay-
detti: “Yozgat Bozok Üniversitesi, akademyada sa-
dece eğitim öğretim kalitesinin artırılmasında değil 
bilimsel anlamda da adından söz ettiren bir üniver-
site olmanın çabası ve gayreti içerisindedir. Evet, her 
ilde bir devlet üniversitemiz var ve özel üniversiteleri 
de kattığımızda 207 tane yükseköğretime hitap eden 
üniversitemiz var. Bu üniversitelerimiz kendi alanla-
rında ve kendi kulvarlarında çok önemli görevler ifa 
etmektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi bu azim ve 
karalılıkla hedeflerini doğru belirlemeli, doğru orta-
ya koyabilmeli ve akademik potansiyelini doğru kul-
lanmalı idi. Bizlerin de Yükseköğretim Kurumunun 
(YÖK) yeni yüzü ile üniversitelere yüklediği yeni he-
defler doğrultusunda ya araştırma üniversitesi ya da 

ihtisas üniversitesi olmamız gerekirdi. 2006 Yılında 
kurulan üniversite olduğumuz için Bölgesel Kalkın-
ma Odaklı İhtisas Üniversitesi olma cehdi ve gayreti 
ile altı aylık bir çaba sonucunda İhtisas Üniversiteleri 
arasına girdik. Yozgat Bozok Üniversitesi bir marka 
üniversite olmanın hedefleri doğrultusunda bölgesel 
kalkınma odaklı misyonuyla yaptığı çalışmaları her 
alanda görünür kılmak ve eğitim öğretimde kaliteyi 
arttırmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürmekte-
dir.

Uzaktan eğitim pandemi döneminde üniversitelerin 
olmazsa olmazları haline geldi. Yozgat Bozok Üniver-
sitesi, Bozok Öğrenme Yönetim Sistemi’ni (BOYSİS) 
ve mobil uygulamalarını hayata geçirip başka üniver-
sitelerin de talip olduğu sistemleri geliştiren bir üni-
versite haline gelmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi inşallah bundan sonra 
da aynı azim ve kararlılıkla hedefe odaklı bir şekilde 
misyonunu ifa edecek, akademyaya hitap edecektir. 
İnşallah bizim coğrafyamızda, devlet büyüklerimizin 
ve yükseköğretimin beklentileri nelerse Yozgat Bo-
zok Üniversitesi de bu hedeflerle ilgili çalışmalarını 
sürdürmeye devam edecektir.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının 
sonunda: “Yozgat Bozok Üniversitesi’nin şehrimiz 
üzerinde filizlenmeye başlaması ve bugün büyük bir 
aileye dönüşmesi sürecinde destekleriyle her zaman 
yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, kuruluşunda büyük 
emekleri olan eski Meclis Başkanımız Cemil Çiçek’e, 
üniversitemizin bugünlere gelmesinin tüm aşamala-
rında katkılarını gördüğümüz eski Adalet Bakanımız 
ve Yozgat Milletvekilimiz Bekir Bozdağ’a, Yozgat Mil-
letvekilimiz Av. Yusuf Başer’e, kuruluşundan bugüne 
üniversitemize katkı sunan milletvekillerimize ve bü-
rokratlarımıza, her dönem yanımızda olan Yozgatlı 
mülki amirlerimize ve yerel dinamiklerimize, maddi 
manevi destekleri ile binalarımızı yükselten ilk te-
mellerin atılmasına vesile olan iş insanı Erdoğan Ak-
dağ’a, Üniversitemizin gelişim süreçlerinde yardım 
ve desteklerini esirgemeyen iş insanı Bilal Şahin’e, 
kurucu Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli’ye, yine ku-
ruluşundan bugüne görev almış rektör, idari ve aka-
demik personele, ayrıca Yeni YÖK anlayışıyla Yükse-
köğretime ve Üniversitelere yeni bir misyon yükleyen 
YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın şah-
sında Yükseköğretim Kurulu Üyelerine şükranlarımı 
sunuyor, tarihe iz düşecek nice yaşlara ilk günkü aşk 
ve heyecanla yürümeye olan inancımı ifade ederek, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
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Üniversitemiz 15 Yaşında
Belediye Başkanı Köse:  “Üniversite Yozgat için 
önemli bir katma değer”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse üniversitemizi 
Yozgat’a kazandırma serüvenini ve bu yolda emeği 
geçenleri dile getirerek Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
Yozgat için önemli bir katma değer olduğunun altını 
çizdi. 15 yıllık zaman dilimi içerisinde Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin, fiziki imkânlar, teknik altyapı, eği-
tim-öğretim, bilimsel çalışmalar noktasında büyük 
mesafeler kat ettiğini vurgulayan Köse, “Endüstriyel 
Kenevir” alanında ihtisaslaşmasıyla beraber marka 
üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini 
sözlerine ekledi.

Vali Polat: “Yozgat Bozok Üniversitesi sahada da mil-
lete hizmet eden bir kurumumuzdur”

İlimizin gözbebeği üniversitemizin kuruluşunun 15. 
Yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile ge-
tiren Yozgat Valisi Ziya Polat ise: “Üniversitelerin, bir 
şehrin daha ileriye gitmesinde, bilginin gelişmesinde 
ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine ne 
kadar önemli katkılar sağladığını hepimiz biliyoruz. 
Yozgat Valiliği olarak yaptığımız ve yapacağımız her 
işte üniversitemizi yanımızda gördük ve görmeye 
devam edeceğiz. Biz yapılan her işte hocalarımızın 
engin tecrübelerinden nasıl faydalanabileceğimizin 
hep çabası içinde olduk. Üniversitelerimiz sadece 
kampüs yerleşkesine sıkışmış değil de sahada mil-
letimize, vatandaşımıza daha kolay nasıl hizmet su-
nabiliriz, hayatlarına nasıl yenilikler kazandırabilirizin 
gayreti içinde olduk. Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bu 
anlamda sahada bizimle birlikte millete hizmet ettik-
leri için huzurlarınızda tekrar sonsuz teşekkürlerimi 
sunmak isterim. “Karalılıkla Başarıya” 15 yılını devir-
miş ve nice 15 yıllara ulaşacağını düşündüğümüz üni-
versitemizin bu şehre önemli kazanımlar sağladığını 
biliyoruz. Yiğitler şehri Yozgat’a böyle bir üniversite 
kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, başarılarla dolu nice 15. Yıllara diyorum” ifa-
delerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Yozgat Bo-
zok Üniversitesi sadece Yozgat için değil, bölgemiz 
ve ülkemiz için umut vadeden bir bilim yuvasıdır.”

15. Kuruluş Yıldönümü Kutlama programına görün-
tülü mesajla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay mesajında  “Kararlılıkla Başarıya” vizyonuyla 
kurulduğu günden bu yana her geçen gün daha da 
gelişen Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 15. Kuruluş 
yıldönümünü gönülden tebrik ediyor Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin başarı ve iftiharla dolu daha nice yıl-
dönümlerine erişmesini diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajının deva-
mında: “YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon programı kapsamına alınan 15 üniversiteden 
biri olması, İhtisas Üniversitesi olarak belirlenmesi 
ve Kenevir Araştırma Enstitüsü gibi yenilikçi yapı-
ları bünyesinde barındırıyor olması Bozok Üniversi-
tesi’nin sadece Yozgat, çevre illerimiz ya da ülkemiz 
için değil uluslararası alanda umut vadeden bir bi-
lim kampüsü olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, 
evet, Üniversitemizin 15 yılda kaydettiği ilerleme tak-
dire şayandır ancak yeterli göremeyiz; tüm fakülte-
leriyle daha iyiyi hedefleyen bir Bozok Üniversitesi 
görmeyi arzu ediyoruz. 20. Kuruluş yıldönümünde 
Dünyanın saygın ve Türkiye’nin en iyi üniversiteleri 
arasında yerini almış bir Bozok Üniversitesi, Bölge-
de tarımı, sanayiyi, hayvancılığı ve turizmi ürettiği 
bilgiyle ve yetiştirdiği insan kaynağıyla yükselten, 
geliştiren bir Bozok Üniversitesi, Milli Uzay Progra-
mımız ve tüm sektörlerdeki milli teknoloji hamlemize 
Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere akademik 
birimleriyle en güçlü desteği veren bir Bozok Üni-
versitesi, Kenevir Araştırma Merkeziyle ülkemizde 
ve dünyada ilklere imza atan bir Bozok Üniversitesi, 
İklim değişikliği ve kuraklık olgularına çözüm üreten, 
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Yozgat’ı ve ülkemizi yakın gelecekte bekleyen muh-
temel sorunları bugünden tespit eden ve stratejik 
çözümler üzerinde çalışan bir Bozok Üniversitesi, 
Akademik zenginliği uluslararası tanınırlık kazanmış, 
en önemli hakemli dergilerde araştırmaları yayınla-
nan bir Bozok Üniversitesi, Sağlık, ilaç ve medikal 
gibi alanlarda buluşları ile marka isimler çıkaran bir 
Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi ile disiplinler 
arası bir perspektifle, dini temel alan nefret suçları 
ve İslam karşıtlığı ile tüm dünyada mücadele edecek 
bilim insanları yetiştiren bir Bozok Üniversitesi, Yiği-
din harman olduğu yer dediğimiz memleketimiz Yoz-
gat’ta, Yozgat’a yakışır şekilde en fedakâr, vatanper-
ver ve işine gönlünü katan yöneticileri, hukukçuları 
ve akademisyenleri yetiştiren bir Bozok Üniversitesi, 
Öğrencileri arasından her alanda geleceğin toplum 
liderlerini, kanaat önderlerini ve teknoloji öncülerini 
yetiştiren bir Bozok Üniversitesi. Değerli Hocalarım, 
bu saydıklarım birer hayal ya da tahayyül değildir. Biz 
tarihin ilk üniversitelerini topraklarında barındıran ve 
evrensel bilim anlayışına geçmişten bu yana sahip 
olan bir milletiz. Bunların da ötesine geçecek dona-
nıma ve kararlılığa sahip olduğunuza ve bu hedefleri 
çok daha ileri boyutlara taşıyacağınıza ben yürekten 

inanıyorum. Bozoklu öğrencilerimizden, gençlerimiz-
den de beklentimiz tüm bu hedeflere sahip çıkma-
ları ve 2053-2071 vizyonlarımız doğrultusunda ken-
dilerini dünyayla rekabet edebilecek donanımda ve 
özgüvenli şekilde yetiştirmeleridir. Birlikte inanarak 
bu hedeflere yürürken bizler de her zaman üzerimi-
ze düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da yapacağız. Yükseköğretimde niteliği artıran ça-
lışmaları, üniversite-özel sektör işbirliklerini, AR-GE 
projelerini ve Bozok Üniversitesi’nden yükselen tüm 
bilim filizlerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde desteklemeye devam edeceğiz. 
Bu duygularla bir kez daha Bozok Üniversitemizin 15. 
Kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor üniversitemizin 
tüm mensuplarına üstün başarılar diliyorum. Bozok 
Üniversitesi kampüsünün en kısa zamanda salgının 
etkilerini geride bırakarak sağlıklı günlerde öğren-
cileriyle, hocalarıyla yeniden canlanmasını temenni 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi ger-
çekleştirildi. Program “15. Yılında Yozgat Bozok Üni-
versitesi” konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile sona 
erdi.
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“KURULUŞUNUN 15. YILINDA YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ” 
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Tayip Duman 1976 yılında Meslek Yükse-
kokulu’nun kurulmasıyla Yozgat’ta filizlenen Yükse-
köğretim faaliyetinin devam eden yıllar içinde ça-
lışmalarını sürdürdüğünü, 2006 yılında ise Yozgat 
Bozok Üniversitesi ismiyle resmi olarak kuruluşunu 
gerçekleştiğini ve Üniversitemizin Yozgat’ta çeyrek 
asrı aşan bir tecrübesi olduğunu dile getirdi.

 15. Yılında Yozgat Bozok Üniversitesinin değişimi 
gelişimi ve hedeflerinin anlatıldığı panelde konuşan 
kurucu Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli görev süresi 
boyunca gerek bilimsel çalışmalar gerek sosyal ve 
kültürel faaliyetler gerekse akademik ve fiziki yapı 
yönünden Bozok Üniversitesinin gelişimine önemli 
katkılar sağlamaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. İnci 
Varinli konuşmasının devamında: “Üniversiteler her 
şehrin dinamiğidir. Birçok zorluğun üstesinden ge-
lerek,  gerek fiziki yapı itibariyle, gerekse de aka-
demik bilimsel çalışmalarla üniversitemizi daha ileri 
noktalara taşımaya çalıştım. Bu çalışmalarımızı ya-
parken hayırsever iş insanı Erdoğan Akdağ ve Bilal 
Şahin Bey ile Devlet Büyüklerimiz Sayın Cemil Çiçek 
ve Bekir Bozdağ Bey ile dönemin milletvekillerinin 
çok büyük katkıları oldu. Bu süre zarfında akademik, 
bilimsel, sosyal, kültürel ve fiziki yapı olarak üniversi-
temizin gelişimine katkı sağladık” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz 3. Dönem Rektörü Prof. Dr. Salih Ka-
racabey, rektörlük görevi yaptığı 2015-2019 yılları 
arasında yaptıkları çalışmaları, hayata geçirdikleri 
projeleri anlattı.

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime 
devam eden Tıp Fakültesi öğrencilerimizi gerekli 
fiziki donanımları ve altyapıyı sağlayarak Yozgat’a 
taşıdıklarını belirten Prof. Dr. Karacabey, Tıp Fakül-
tesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Morfolo-
ji binasının tamamlanmasıyla birlikte üzerlerinde 
büyük bir yük oluşturan sorunu çözüme kavuştur-
duklarına dikkat çekti.  Yozgat’ın tarihi, kültürel ve 
turizm değerlerini ön plana çıkarmak adına Fen Ede-
biyat Fakültesi bünyesinde Sanat Tarihi ve Arkeoloji 
bölümlerini üniversiteye kazandırdıklarını hatırlatan 
Prof. Dr. Karacabey, fakülte ve meslek yüksekokulla-
rında açılan ve öğrenci alımı gerçekleştirilen bölüm 
ve programlara değindi.

Her üniversitenin bulunduğu şehre katkısı olması 
gerektiğine inanarak Uluslararası Bozok Sempoz-
yumlarını gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Prof. Dr. 
Karacabey, Yozgat’ı ve Bozok Üniversitesini tanıtan 
ve her yıl belirli bir tema çerçevesinde düzenlenen 
bu sempozyumlarla önemli bir birikim sağlandığını 
sözlerine ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kurumların 
başarılarını bayrak yarışına benzettiğini belirterek 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 15.yılında geldiği nok-
tadaki başarısını geçmiş Rektörlerimizin sağladığı 
değer, katkı ve emeklerle vücut bulduğunu ifade 
etti. Geçmiş dönem rektörlerimizin üniversitemize  
yaptığı değerli katkıların taktire şayan olduğunun al-
tını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ “Siz-
lerden aldığımız bayrağı akademiaya yakışır tarzda 

Üniversitemiz 15. Yıl Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında online panel düzenlendi. Moderatörlü-
ğünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayip Duman’ın yaptığı panele üniversitemiz kurucu Rektörü Prof. 
Dr. İnci Varinli, Üçüncü Dönem Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
katıldı.
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Üniversitemiz 15 Yaşında

“15. YILINDA 
YOZGAT BOZOK 
ÜNİVERSİTESİ” 
KONULU 
FOTOĞRAF 
SERGİSİNİN 
AÇILIŞI YAPILDI

Üniversitemizin 15. Kuruluş Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kül-
tür ve Sanat Merkezi fuaye salonunda Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ,  Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Yücel Güney’in katılımı 
ile  “15. Yılında Yozgat Bozok Üniversitesi” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi 5 Mart Cuma gününe kadar tüm Yozgat halkının ziyaretine açık kalacak.

bir emanet olarak görüp bahaneler arkasına sığın-
madan daha ileri taşıyarak, kendinden bahsettiren 
marka üniversite olma yolunda hızla ilerliyor ve ema-
netinize sahip çıkıyoruz. Ortaya çıkan başarı hikâyesi 
hepimizin” ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Endüstriyel Kenevir 
alanında 15 İhtisas Üniversitesi arasında yer alarak 
üniversitemize bir kimlik kazandırdığını belirten Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bölgesel kalkınma 
odaklı yeni misyonumuzla kısa orta ve uzun vadeli 
projelerle şehrine, bölgesine ve ülkesine ciddi katkı-
lar sağlayacağına dikkat çekti.

Bayrağı devralan bir yönetim olarak yapılan mev-
cut çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hukuk Fakültesi ve Diş He-
kimliği Fakültesi’nin gerekli akademik altyapısı oluş-
turulduktan sonra öğrenci alımını gerçekleştirmeyi 
hedeflediklerini söyledi.

Sarıkaya’ya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseko-
kuluna öğrenci alımını gerçekleştirerek Sarıkaya’da 
yükseköğretimin meşalesini yaktıkları belirten Rek-
törümüz Prof. Dr. Karadağ,  gerekli siyasi ve yerel 
dinamiklerin desteği ile Sarıkaya ilçesini cazibe mer-
kezi haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Rektörümüz konuşmasının devamında: “Kurucu Rek-

törümüzün üniversitemizin kampüsünü belirli bir 
noktaya taşıyarak fiziki alt yapı ile ilgili sorunlarla 
ilgilenmesi, Salih hocamızın ise var olan dinamikleri 
daha da güçlendirerek fiziki altyapı eksikliklerini ge-
rekli donanımları sağlayarak gidermesi bizi ‘Kararlı-
lıkla, Başarıya…’ ilkesiyle güçlü bir akademiaya teşvik 
etti. Potansiyellerimizi, zayıf ve güçlü alanlarımızı 
yeniden gözden geçirip, gerekli etütlerini yaparak, 
özellikle de eğitim öğretimde pandemi süreciyle 
yaşanan dönüşümleri gerçekleştirmek adına ciddi 
çalışmalar yürüttük. Uzaktan Eğitim Merkezini insan 
gücü ve altyapı açısından güçlendirerek uzaktan eği-
timde ciddi bir görünürlük sağladık. Salgın dönemini 
fırsata çevirerek uzaktan eğitimi çok güçlü bir hale 
getirdik. Değişiyor, dönüşüyor ve gelişiyoruz.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasında 
değişen, gelişen ve kendisini her anlamda yenileyen 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin eğitim öğretimde ek-
sik ve hantal görülen yönetmelik ve yönergeler de 
dâhil olmak üzere dönüşüm sağladıklarını dile getir-
di.

Çevrimiçi de olsa Rektörlerimizle bu platformda 
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok 
Üniversitesi özelinde yazılan bu başarı hikayesinde 
önemli imzaları bulunan değerli Rektörlere katkıları 
ve emekleri için teşekkür etti.
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15 TEMMUZ
DESTANI
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15 Temmuz Destanı

Üniversitemiz tarafından 13-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Haftası” etkinlikleri kapsamında Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi fuaye alanında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi” açılışı 
yapıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK 
GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ” AÇILDI

Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) darbe giri-
şimi sırasında haber ajansları tarafından çekilen 
fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergi açılışına 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Gün-
gör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sek-
reter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, 
daire başkanları katıldı.

Sergi açılışı öncesi konuşan Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, dört yıl önce 15 Temmuz 
gecesinde başlayan ve ertesi gün öğle saat-
lerine kadar devam eden darbe girişimini hep 
birlikte yaşadıklarını ve hainlerin büyük kalkış-
masına karşı vatanı koruyan asil Türk milletinin 
vatan, millet sevgisi,  bayrak aşkı,  cesareti, azmi 
ve kararlılığına şahit olduklarını söyledi.

İçte ve dışta hangi planlar yapılırsa yapılsın 
hangi oyunlar oynanırsa oynansın bu topraklar-
da bu seciye, iman ve kararlılık olduğu sürece 
kimsenin  bu milleti alt edemeyeceğine dikkat 

çeken Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “ 
İnşallah bir daha milletimiz böyle hain girişim-
lerle karşı karşıya kalmaz. Bu milletin seciyesi, 
azmi ve kararlılığı olduğu sürece hain planların 
her zaman her durumda önüne geçecektir. Yoz-
gat Bozok Üniversitesi olarak açmış olduğumuz 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fo-
toğraf Sergisi”yle kalkışmanın ilk anından son 
anına kadar yaşananları bir kez daha hatırlat-
mak istedik, hainlerin hainlikleri unutulmamalı, 
unutturulmamalı.

Bu sergi vesilesi ile bir kez daha 15 Temmuz ge-
cesi şehit olan 251 şehidimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı  ve o gece gazi olan 2 bin 
194 gazimize de sağlık, sıhhat ve uzun ömürler 
diliyorum, dedi.

Sergide, İstanbul, Ankara ve Yozgat’ta 15 Tem-
muz gecesi yaşananlar ve ardından tutulan de-
mokrasi nöbetlerinden kesitler de yer aldı. Sergi 
hafta boyunca ziyarete açık olacak.
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15 Temmuz Destanı

Üniversitemiz tarafından ‘‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası’’ etkinlikleri kapsa-
mında Yozgatlı 15 Temmuz demokrasi şehitleri, kabirleri başında dualarla anıldı.

REKTÖRÜMÜZ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİN 
AİLELERİNİ VE ŞEHİTLERİN KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 15 Tem-
muz hain darbe girişiminde, darbecilere karşı 
kahramanca mücadele ederken şehit düşen 
Yasin Yılmaz’ın Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine 
bağlı Oluközü köyündeki; Şehit Beytullah Yeşi-
lay’ın Yozgat’ın Saraykent ilçesindeki ailelerini 
ve kabirlerini ziyaret ederek, şehitlerimizi rah-
met ve dualarla andı.

Ziyarette şehit ailelerine, Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ tarafından Kuran-ı Kerim tak-
dim edildi.    
Vatan, millet, bayrak için gözünü kırpmadan 
meydanlara gidip şehadet şerbetini içmenin her 
kula nasip olamayacağını belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “O gece bu güzel va-
tan için 251 vatandaşımız şehadet şerbetini içti. 
2196 gazimiz var. Biz de Yozgat Bozok Üniver-
sitesi ailesi olarak şehit ailelerimizin ve gazile-
rimizin her zaman yanındayız. Bugün aziz şe-
hitlerimizi sene-i devriyesinde rahmetle anmak 
ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini 
ziyaret etmek için bu programı gerçekleştirdik”  
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuş-
masını şöyle sürdürdü: ” Hain darbe girişiminin 
üzerinden dört yıl geçti ve milletimiz birçok şeyi 
idrak etti. O gece Cumhurbaşkanımızın ‘Mille-
tin iradesinin üzerinde ben irade tanımıyorum’ 
diyerek bütün Türk milletini meydanlara çağır-
ması ve akabinde herkesin meydanlara inerek 
göğüslerini kurşunlara siper etmesi, o hain kal-
kışmanın akamete uğraması milletimizin önemli 
bir badireyi atlatmasına sebebiyet verdi. O açı-
dan baktığımızda bu millet nasıl ki kurtuluş mü-
cadelesinde önemli bir zafer yaşamış ve düş-
manlarına karşı büyük bir başarı elde etmişse, 
15 Temmuz’da da aynı kahramanlığı gösterdi. 
15 Temmuz hain kalkışmanın sonucu itibari ile 
bu millet bayrağı, milleti, vatanı, mukaddesatı 
ve namusu için yapamayacağı hiçbir şeyin ol-
madığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.  
Allah bir daha böyle günleri bizlere yaşatmasın. 
İnşallah bu milletin geleceği milletin feraseti ile 
çok daha müreffeh ve güçlü olacaktır. Şehadet 
şerbetini içen şehitlerimize Allah’tan rahmet 
gazilerimize de sağlıklı sıhhatli uzun ömürler 
diliyorum” diye konuştu.
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15 Temmuz Destanı

Üniversitemiz tarafından ‘‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası’’ etkinlikleri kapsa-
mında Yozgatlı 15 Temmuz demokrasi şehitleri, kabirleri başında dualarla anılarak aileleri 
ziyaret edildi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİN KABİRLERİ VE AİLELERİ 
ZİYARET EDİLDİ

ÜNİVERSİTEMİZDE 15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF
OKUNDU

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın, Ge-
nel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen ve Genel 
Sekreter Yardımcısı İzzet Ünlü, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde, darbecilere karşı kahraman-
ca mücadele ederken şehit düşen Ali Mehmet 
Vurel’ in  Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı İnö-
nü ve  Şehit Mustafa Koçak’ın Yozgat’ın Merkeze 
bağlı Gülyayla köyündeki ailelerini ve kabirlerini 
ziyaret ederek, şehitlerimizi rahmet ve dualarla 
andı.

Gerçekleşen programda Şehitlerimizin kabirleri 
ziyaret edilerek, Şehitlerimizin ruhuna Bilal Şa-
hin İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Orhan Yılmaz 
ve Öğr. Gör. Talha Erdem tarafından Kur’an-ı 
Kerim okundu. Devletin varlığı, birliği ve bekası 
için dualar edildi.

Ziyarette şehit ailelerine, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Şenol Akın tarafından 15 Temmuz anı-
sına hediye takdim edildi.

Dördüncü yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsa-
mında hain darbe girişimde vatanını, milletini, 
bayrağını ve ülkesinin diğer tüm değerlerini sa-
vunurken şehit olan kahramanlarımız için Üni-
versitemiz Erdoğan Akdağ Camiinde öğle na-
mazı öncesinde Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğr. 
Üyesi Yasin Cenan, Öğr. Üyesi Talha Erdem ve 
Erdoğan Akdağ Camii İmam Hatibi İbrahim Gök-
berk Güler tarafından Mevlid-i Şerif okundu.
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15 Temmuz Destanı

BOZOK FM’DE OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE 
DARBELERİN TARİHSEL ARKA PLANI ELE ALINDI

BOZOK FM’DE DESTANSI GECE ANLATILDI

YOZGAT MİLLETVEKİLİ AV. YUSUF BAŞER BOZOK 
FM’DE 15 TEMMUZ ÖZEL YAYINININ KONUĞU 
OLDU

YOZGAT VALİSİ ZİYA POLAT BOZOK FM’DE 15 
TEMMUZ ÖZEL YAYINININ KONUĞU OLDU
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15 Temmuz Destanı

EĞİTİM-ÖĞRETİM



Kararlılıkla, Başarıya... 2. yılKararlılıkla, Başarıya... 2. yıl

YO
ZG

A
T 

B
O

ZO
K

 Ü
N

İV
ER

Sİ
TE

Sİ
w

w
w

.b
oz

ok
.e

du
.tr

78

Eğitim-Öğretim

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 
kararları doğrultusunda, Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar ile 2020-2021 eğitim öğ-
retim yılı bahar döneminde uygulamalı eğitim temelli eğitim-öğretim faaliyetini yürüten 
okullarımızda karma esaslı eğitimler başladı. Üniversitemizde yaklaşık 1500 öğrenci ile 
uygulamalı alanlarda karma eğitim öngörülüyor.

ÜNİVERSİTEMİZDE KARMA (HİBRİT) EĞİTİM ESASLI 
EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLADI

Bu çerçevede daha önce staj için gelen Tıp Fa-
kültesi 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden sonra sağlık 
temelli bölümlerdeki öğrencilerimizle de bugün 
yüz yüze ilk dersler yapıldı. Öğrenciler uzun bir 
aranın ardından arkadaşları ve hocaları ile bu-
luşmanın heyecanını yaşadı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, karma 
esaslı eğitim-öğretimin başlaması nedeniyle 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret ederek uy-
gulamalı staj eğitimi görecek öğrencilerle bir 
araya geldi. Rektörümüz Karadağ, bu vesile ile 
öğrencilerimizi kampüste görmekten büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bugünün 
aynı zamanda Üniversitemizin 15. kuruluş yıl 
dönümü olduğunu ifade ederek, “İki mutluluğu 
bir arada yaşamaktan dolayı büyük bir memnu-
niyet duyuyorum. Zira bugün Üniversitemizin 
kuruluşunun 15. yılı aynı zamanda uzun süredir 
ayrı kaldığımız öğrencilerimizle karma eğitimle 
de olsa bir arada buluştuğumuz gün. Üniversi-
temizde bir süredir Tıp Fakültesi 4 ve 5. sınıfları-
mızın staj eğitimleri sürüyordu. Bugün itibariyle 

sağlık alanındaki diğer fakülte ve yüksekokulla-
rımızda da yüz yüze eğitime başlandı. Bir taraf-
ta yüz yüze eğitim yaparken diğer taraftan da 
çevrimiçi eğitimi sürdürmekteyiz” dedi.

Hocalarımızın öğrencilerini, öğrencilerimizin 
de hocalarını çok özlediğini dile getiren Rek-
törümüz Prof. Dr. Karadağ, “Amacımız, öğren-
cilerimizin her alanda, branşa ve staja yönelik 
donanımlarını üst düzeye çıkartmaktır. Pande-
mi sürecinde yapamadıklarımızı çok yoğun bir 
şekilde haftada 6 gün staj esasına dayalı ola-
rak gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz bu süre 
zarfında öncelikle Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesinde ve gerekirse Yozgat 
Şehir Hastanemizde staj imkânı bulacaklar. Öğ-
rencilerimiz bizim yarınlarımız ve geleceğimiz. 
Tıp Fakültesi öğrencilerimiz ve 300’e yakın ya-
bancı uyruklu öğrencilerimiz ile kampüsümüz 
canlanmıştı. Yeni gelen öğrencilerimiz ile burası 
cıvıl cıvıl hale geldi. İnşallah bahar ve yaz döne-
minde son sınıf öğrencilerimizi, keplerini atarak 
buradan mezun edeceğiz.  Yüz yüze eğitimin 
üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını di-
liyorum.” diye konuştu.
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Eğitim-Öğretim

ÜNİVERSİTEMİZDE 2021-2022 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE 
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde 
iki gün ve iki farklı oturumda gerçekleştirilen 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın baş-
kanlık yaptığı bilgilendirme toplantısında Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. 
Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney ve Genel 
Sekreterimiz Prof. Dr. Uğur Kölemen de hazır 
bulundu.

Toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ değişen, gelişen ve kendisini her 
anlamda yenileyen Yozgat Bozok Üniversite-
si’nin eğitim öğretimde eksik ve hantal görülen 
yönetmelik ve yönergelerde dâhil olmak üzere 
dönüşüm sağlayarak her alanda kendini daha 
görünür kılmak istediğine vurgu yaptı.

Rektörümüz konuşmasında: “2021-2022 Yılı 
Eğitim-Öğretim döneminde uygulanacak olan 
önlisans, lisans eğitim-öğretim yönetmeliği-
nin tepeden tırnağa değişmesi, bu değişim ve 
dönüşümün sizlere aktarılması, beraberce mü-
zakere edilip içselleştirilmesi noktasında böyle 
bir bilgilendirme toplantısının yüz yüze ve isti-
şare ederek yapılmasının önemli olacağını dü-
şündük. Bu değişim ve dönüşüm, akademiada 
ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizin 
marka üniversite olma süreçlerini de daha hızlı 
yönetmemizi sağlayacaktır”  dedi.

Üzerinde titizlikle çalışılan yönetmeliğin tama-

men öğrenci ve akademisyen odaklı olduğu-
nun altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Bologna süreçlerini doğru yönetmek 
adına yapacağımız bu değişim ve dönüşümle 
birlikte öğrenci diplomalarının uluslararası are-
nada kabul göreceğini kaydetti. Yükseköğreti-
min sürekli ilerleyen ve gelişmeyi öngören bir 
kurum olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Karadağ: “Sürekli değişim ve gelişim yükseköğ-
retimin temellinde yer almaktadır. Bu açıdan da 
işin mutfağında olan bizler çalışmalarımızı ya-
parak eksiklikleri, aksak yönleri,  varsa yanlışları 
düzeltmek için gerekli tespitlerde bulunduk. Bu 
çerçevede sorumlu Rektör Yardımcısı arkadaş-
larımız kendi alanlarında çok yoğun mesailer 
kat ederek bu açıklarımızı görüp ivedi bir şe-
kilde düzeltilmesi noktasında önemli çalışmalar 
yürüttüler. Kendilerine sizlerin huzurunda te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akademik teşvik konusunda son bir yıl verilerini 
akademik personelimizle paylaşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Akademia esasında 
sürekli çalışmayı, sürekli ilerlemeyi öngören  
bir alandır. Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı al-
tındaki her öğretim elemanımızın donanım ve 
nitelikleri akademiaya yansıması gerekiyor. Bu 
potansiyel zaten sizlerde mevcut. Gerek öğren-
ci yetiştirmek konusunda gerekse de bilimsel 
anlamda sizlerin akademiaya daha fazla katkı 
sağlamanızı istiyoruz” dedi.



Kararlılıkla, Başarıya... 2. yılKararlılıkla, Başarıya... 2. yıl

YO
ZG

A
T 

B
O

ZO
K

 Ü
N

İV
ER

Sİ
TE

Sİ
w

w
w

.b
oz

ok
.e

du
.tr

80

Eğitim-Öğretim

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından, hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in de katkıları ile üni-
versitemizde  öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik “Uluslararası Öğrencilerle 
Tanışma Programı” düzenlendi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE TANIŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Memle-
ketlerinizi aratmayacak bir ortamda eğitim öğ-
retim göreceksiniz”

Üniversite yönetimi olarak Yozgat Bozok Üni-
versitesinde eğitim gören uluslararası öğrenci 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yap-
tıklarını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “Üniversitemizde 2020 yılı sonu itiba-
ri ile 500 , 2021 yılı sonu itibari ile de 2 bin ulus-
lararası  öğrenciye kavuşmak istiyoruz.  Yozgat 
Bozok Üniversitesinin bir öğrencisi olarak sizleri 
Yozgat’ta görmekten mutluluk duyduğumu ifa-
de etmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte ol-
mamızın amacı Yozgat Milletvekilimiz, Valimiz, 
Belediye Başkanımız  ve üniversitemize sürekli 
katkı sağlayan hayırsever iş insanımızla sizleri 
tanıştırmak ve Yozgat mülki amirleri ve önde 
gelen insanları ile sizlerin yanınızda olduğu-
muzu göstermekti”dedi.  Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ konuşmasının devamında şun-
ları söyledi ;  Bizler  sizleri çok seviyoruz. Kendi 
memleketlerinizdeki huzurunuz, güveniniz ne 
ise Yozgat’ta da aynı huzur ve güveni bulacak, 
memleketlerinizi aratmayacak bir ortamda ola-
caksanız. Yozgat sizin ikinci memleketiniz ola-
cak. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü olarak 
size her açıdan kucak açtığımızı bilmenizi iste-

rim. Yozgat Bozok Üniversitemizin hangi ala-
nında okursanız okuyun sizleri en iyi şekilde ye-
tiştireceğiz.  Sizler bizim kültür elçilerimizsiniz. 
Memleketlerinize gittiğinizde hem bizi temsil 
edeceksiniz hem de kendi ülkenize çok büyük 
değer katacaksınız. Yozgat Bozok Üniversitesini 
tercih ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyor, sizlerle sürekli beraber olup, sizlerin 
sorun ve beklentilerinizi dinleyeceğimizi varsa 
çözümler  üreteceğimizi söylemek isterim.

Hayırsever İşadamı  Şahin’den öğrencilerimize 
destek

Uluslararası öğrencileri çok sevdiğini ifade eden 
Hayırsever iş insanı Bilal Şahin de,  “Sizler bizim 
kültür elçimiz, misafirimiz, kardeşimiz, canımız 
her şeyimizsiniz. Bir iş insanı olarak her zaman 
imkanlarımız dahilinde sizin yanınızda olmaya 
ve sizlere destek olmaya çalışacağım”  dedi. 

Belediye Başkanı Köse: “ Sizleri hemşerimiz 
olarak görüyoruz”

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de ,  “Siz-
leri burada misafir öğrenciler olarak değil birer 
hemşerimiz olarak görüyor ve bundan sonra da 
görmek istiyoruz. Bir ihtiyacınız isteğiniz olur 
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Eğitim-Öğretim

Yozgat’a üniversite öğrenimi için gelen 
uluslararası öğrenciler , üniversitemiz  Türk-
çe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merke-
zi  (TÖMER)  de Türkçe öğrenimine başladı.

Üniversitemizde uluslararası 70 öğrenci 9 ay sü-
resince 960 saatlik Türkçe konuşma ve yazma 
eğitimine tabi tutulacak. Yıl sonunda 300 öğ-
renci Türkçeyi öğrenip yazabilecek duruma ge-
lecek. 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ve Üniversite-
miz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi  (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Fahri Şeker, 

uluslararası  öğrenciler için Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesinde başlayan Türkçe ders eğitiminin 
açılışına katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat 
Bozok üniversitesini tercih ederek Yozgat’a 
gelen uluslararası öğrencilerin kendilerini ifa-
de edebilme ve iletişim kurmaları açısından 
üniversite olarak Türkçe öğrenmelerine olanak 
sağladıklarını söyledi. 2020 yılı başında üniver-
sitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin 
sayısının artması amacıyla bir dizi çalışma yap-
tıklarını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ,  pandemi süreci ile bu çalışmanın in-
tikaya uğradığını ifade etti. Pandemi sürecinde 
uluslararası öğrencilerimizin korana tedbirleri 
kapsamında sağlıklarına dikkat ederek yüz yüze 
eğitim ve öğretim hayatlarına devam edebil-
mesi için bir çok tedbir aldıklarını vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ,  “Üni-
versitemizi tercih eden uluslararası  öğrencileri-
miz şehre değer katmaya başladı. Bu öğrenciler 
bizim kültür elçilerimiz. Yerel yönetimler başta 
olmak üzere esnafımız ve tüm şehir halkının bu 
gençlere sahip çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

ise Yozgat Belediyesi olarak her zaman emri-
nizde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siz-
leri eğitim öğrenim süreniz tamamlanıp mezun 
olduğunuzda buradan  memnun ve  mutlu bir 
şekilde uğurlamak istiyoruz“ dedi.

Milletvekili Başer:  “Yozgat, güven, huzur ve kar-
deşlik şehri”

Yozgat Milletvekili Av. Yusuf Başer de  “Yozgat 
Bozok Üniversitesi’ne gelen uluslararası öğren-
cileri misafir olarak  değil,  evlat, kardeş olarak 
görüp  sevgi ve saygı ile kucakladıklarını söyledi. 
Başer, “Yozgat Bozok Üniversitesinde başarılı bir 
şekilde eğitim almanız için her tülü imkan sizler 
için sağlandı. Yozgat Türkiye’de en güvenilir ve 
huzurlu il ve Üniversitemiz ise Türkiye’de örnek 
üniversitelerden bir tanesi. Yozgat, güven, huzur 
ve kardeşlik şehri. Burada huzur ve güven orta-
mında eğitim alacaksınız.  Buradan mezun olup 
gittiğinizde sizler hem Türkiye’nin hem de Yoz-
gat’ın birer kültür elçisi olacaksınız. Yozgatlılar 

olarak bizler her zaman sizlerin  emrinizdeyiz.”  
diye konuştu.

Vali Polat: “ Öğrencilerimizin Yozgat’ın tarihi, tu-
ristik, doğal ve coğrafi güzellikleri ile kültürünü 
tanımalarını istiyoruz”

Yozgat Valisi Ziya Polat da,  uluslararası öğren-
cileri  Yozgat’ta misafir etmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade ederek,  “Şu an Yozgat Bo-
zok Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimiz 
Türkçe eğitimi alıyorlar. Burada eğitimlerine de-
vam edecekler. Öğrencilerimiz burada oldukla-
rı süre zarfında Yozgat’ın tarihi, turistik, doğal 
ve coğrafi güzellikleri ile kültürünü tanımaları-
nı istiyoruz. Yozgat’ın tüm güzellikleri görmeye 
yaşamaya keşfetmeye çalışın. Yozgat’ta mutlu 
olun, mutlu yaşayın ifadelerini kullandı.

Program sonrası Üniversitemiz Rektörlüğü ve 
Hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından öğ-
rencilere çeşitli hediyeler verildi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  Üniversitemizde uygulamaya konulan çoklu ölçme 
değerlendirme sistemine ilişkin son günlerde sosyal medyada öğrencilerden gelen eleşti-
riler üzerine bir basın açıklaması yaparak konuya açıklık getirdi.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ: “ÇOKLU ÖLÇME 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Rektörlük hizmet binasında  düzenlenen basın 
toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel 
Güney ve Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merke-
zi Müdürü  (UZEM)  Dr. Öğr. Üyesi Can Meşe de 
katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, son gün-
lerde özellikle sosyal medyada Üniversitemizin 
mevcutta uyguladığı çoklu ölçme değerlen-
dirme sistemi ile ilgili ortaya konulan itirazla-
rın sistemi tam manası ile anlayamamaktan ve 
önyargılarla hareket etmekten kaynaklandığını 
söyledi.

Üniversitemiz tarafından uygulamaya konulan 
çoklu ölçme değerlendirme sisteminin temel-
de öğrenci  odaklı ve öğrenci  lehine  olduğuna 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ, “ Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bu sis-
temi devam ettireceğiz.  Bu  sistemin  her yönü 
ile doğru bir sistem olduğunu   ve  öğrencile-
rimizin  yararına olacağını onlara anlatacağız. 
Türkiye’de ve dünyada çoklu ölçme değerlen-
dirme sistemi artık bir  zorunluluk haline geldi. 

Yozgat Bozok Üniversitesi de  Yükseköğretim 
Kurumu’nun teklif ve tavsiyeleri doğrultusunda 
Üniversitemiz Senatosu kararı ile kalite stan-
dartları kapsamında uygulamaya koyduğumuz  
çoklu ölçme ve değerlendirme sistemini doğru 
yöneten öncü bir üniversite olmayı hedefle-
mekteyiz “ dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN “SALGIN SÜRECİ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME 
ORTAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME” KONULU ÇALIŞTAY

ÜNİVERSİTEMİZ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ONLİNE 
YEMİN EDEREK MEZUN OLDU

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 
“Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı” başladı.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı 
itibariyle gördükleri ‘online eğitimi’, yine ‘online mezuniyet’ töreniyle noktaladı.
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YKS MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİN 
TERCİHİ OLDU

ÜNİVERSİTEMİZ GÜZ DÖNEMİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM 
DERSLERİNİN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Üniversitemiz eğitim-öğretim, ihtisaslaşma alanlarında gösterdiği başarıyı YKS 2020 
Merkezi Yerleştirme Sonuçlarında da yakaladı. Lisans programlarının tamamına yakının-
da %100’e varan bir doluluk oranını yakalayan Üniversitemiz, önlisans programlarında ise 
%91’lik doluluk oranı ile yine aday öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler arasında yerini 
aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi 2020-2021 Eğitim öğretim güz dönemi için uzaktan eğitim 
dersleri için hazırlıklara devam ediyor. Üniversitemiz UZEM birimi tarafından oluşturulan 
Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından 2547 sayılı kanunun 5i madde-
sinde belirtilen derslerin video çekimleri gerçekleştiriliyor.
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ÜNİVERSİTEMİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ 
ÇEVRİMİÇİ MEZUNİYET TÖRENİ İLE MEZUN OLDU

STAJLARINA BAŞLAYAN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞMA 
TOPLANTISI YAPILDI

Üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı lisans ve lisansüstü öğrencilerinde olduğu 
gibi yüksek lisans ve doktora öğrencileri de düzenlenen “çevrimiçi mezuniyet”  töreni ile 
mezun oldular.

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimlerini sürdüren 4. ve 5. sınıflardan 90 öğ-
renci, yüz yüze staj eğitimlerine başladı.  Teorik derslerini uzaktan eğitim ile tamamlayan 
öğrenciler, staj eğitimlerini yüze yüze gerçekleştirecek.



Kararlılıkla,Başarıya...

twitter.com/
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facebook.com/
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