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REKTÖRÜMÜZDEN...

Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğre-
tim faaliyetini sürdüren Meslek Yük-
sekokullarımızın yaptıkları çalışmalarının 
yayımlandığı, faaliyetlerin duyurulduğu 
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yükse-
kokulları e-bülteninin ilk sayısı ile karşınız-
dayız. 
Her şeyin ilki insanda büyük heyecan 
uyandırır ve insanı olumlu yönde moti-
vasyona sevk eder. 2006 yılından beri fa-
aliyetini sürdüren, öncesinde de Erciyes 
Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime 
katkı sunmuş ve gerçek anlamda sana-
yinin ihtiyacı olan ara kademe teknik ele-
manlarının öğretimini gerçekleştirmek 
üzere binlerce öğrenci yetiştirip mezun 
etmiş olan Meslek Yüksekokullarımız dün 
olduğu gibi bugün de ilk günkü heyecan-
la yoluna devam etmektedir.
Bugün kampüsümüzde, Yozgat merkez-
de ve ilçelerimizde 9 Meslek Yüksekokulu 
eğitime devam etmektedir. Her bir yük-
sekokulumuz alanına değer katan aka-
demisyenlerimizle çağımızın bilgi ve tek-
niğini kullanarak binlerce gencimize en 
iyi şekilde hizmet etmektedir. Hazırlanan 

e-bülten bunun göstergesidir.
Pandemi koşullarının getirmiş olduğu 
kısıtlamalara ve öğrencilerimizin yoklu-
ğuna rağmen Meslek Yüksekokullarımız 
çalışmalarına hız kesmeden devam et-
miştir. Özellikle uzaktan eğitim süreci ile 
birlikte çevrimiçi toplantılarla tecrübe ve 
bilgi paylaşımı, sektörel buluşmalar ger-
çekleştirilmiştir.
e-bülten düşüncesinin uygulanması ve 
hayata geçirilmesi safhasında başta 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney 
olmak üzere e-bülten editörü ve editör 
yardımcılarına ve tüm emeği geçenlere 
teşekkür etmek istiyorum.
Hep ifade ettiğimiz üzere inanmak, ba-
şarmanın yarısıdır. Bizler kararlı bir şekil-
de, inandığımız istikamette, gençlerimizi 
ahlak, bilgi, teknik ve donanım anlamın-
da yetiştirerek geleceğe hazırlayacağız 
ve bu büyük başarı hikayesini hep birlik-
te yazacağız. 

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör
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Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ “9 Ülke 9 Şehir Bir Festi-
val” sloganı ile Osmaniye’de 
düzenlenen 5. Türk Dünya-
sı Belgesel Film Festivali ödül 
törenine katıldı. Üniversitemizin 
de paydaşları arasında yer al-
dığı ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Öğr. Gör. Batuhan 
Kalaycı’nın jüri üyesi olduğu 5. 
Türk Dünyası Belgesel Film Festi-
vali’nde filmler sinemaseverlerin 
beğenisine sunuldu.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi 
Odası Devlet Bahçeli Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen tö-
rene Osmaniye Valisi Dr. Erdinç 
Yılmaz, Rektörümüz Prof. Dr. 

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

Ahmet Karadağ, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kamu kurum ve kuru-
luşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
siyasi parti temsilcileri ile Azerbaycan, Kırgızistan, Öz-
bekistan ve Tataristan’dan gelen konuklar katıldı.

Öğr. Gör. 
Batuhan Kalaycı
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Açılış konuşmalarının ardından ödüller 
sahiplerini buldu. Kırgızistanlı kültür sanat 
insanı merhum Murat Aliyev özel ödülü 
İran’dan “Dumanlı Serhed” filmi ile Atbin 
Hosseini, Türk Konseyi Modern İpek Yolu 
Turizm Ödülü Özbekistan’dan “Suzuk Ota” 
filmi ile Murod Odilov, Jüri Kültür Sanat Özel 
Ödülü Kazakistan’dan “Craftsman” adlı 
filmiyle Arailym Zhetkergen, Festival Tertip 
Komitesi Özel Ödülünü Türkiye’den “Mer-
keb-i Mesai” isimli filmiyle Hasan Erdoğ-
muş’un oldu.
En iyi profesyonel filmler kategorisinde ise 
üçüncülük ödülü Türkiye’den “Şems” isimli 
filmiyle Mehmet Can Bindal ve Azerbay-
can’dan “Harpıtla” filmi ile Veli Seyadi, 
ikincilik ödülü Türkiye’den “Diş Ağrısı” filmi 
ile Özer Kesemen ve birincilik ödülü Kırgı-
zistan’dan “Öğretmen” filmi ile Ibadylla 
Adjibaev’e verildi. Törende Türk Dünyası 
2020 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Cü-
neyt Arkın’a verildi.
Ödül töreninin devamında öğrenci ka-
tegorisinde üçüncülük ödülünü Tataris-
tan’dan “Dancing in the Corner” filmi ile 
Sungatullin Sultan Zufarovich ve Kırgızis-

tan’dan “Hayal” isimli filmle Çıngız Sa-
mudin Uulu, ikincilik ödülünü Türkiye’den 
Memtevri (Yaylacı) filmi ile Fatih Ertekin, 
birincilik ödülünü Türkiye’den Oyuncak-
çı Saklı Yadigarlar filmi ile Yağmur Kartal 
kazandı. Ödüller Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met KARADAĞ tarafından verildi.
Ödül töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met KARADAĞ’a Türk Dünyası Gazeteciler 
Federasyonu (TDGD) tarafından “5. Türk 
Dünyası Film Festivaline ve Gücüne” 
desteklerinden dolayı teşekkür belgesi ve 
plaket takdim edildi.
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2019 yılında akademik teşvik almaya hak 
kazanan Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Akgün’e 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ pla-
ket verdi. Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu akademik personelinin 
katılımıyla Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezinde 5 Ekim 2020 tarihinde ger-

çekleştirilen 2020-2021 Akademik yıl açılış 
töreninde üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ’dan ödülünü alan Akgün, 
üniversite yönetimine ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ’a bu ince düşünceleri 
için teşekkür etti. 

AKADEMİK FAALİYETLERE REKTÖR KARADAĞ’DAN ÖDÜL

Dr. Öğr. Üyesi 
Zuhal Akgün
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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 ora-
nı 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 yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon 
araştırıcı üzerinde yürütüldü.

Plos Biology isimli bilimsel dergide yayım-
lanan listede Sorgun Meslek Yüksekokulu 
Optisyenlik programı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ersin Kantar, dünyanın en etkili bilim 
insanları arasında yer aldı. Dünya çapında 
üst düzey bilim insanın yer aldığı herkese 
açık veri tabanına ve listeye https://data.
mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2 
adresinden ulaşabilir.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ DOÇ. DR. ERSİN KANTAR “DÜNYANIN EN 
ETKİLİ BİLİM İNSANLARI” LİSTESİNE GİRDİ

Doç. Dr. 
Ersin Kantar
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim 
görevlilerinden Öğr. Gör. Gökalp Çınarer, 
Öğr. Gör. H. Aykut Coşgun ve Öğr. Gör. 
Kadriye Başar, üniversitemiz Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
faaliyeti kapsamında yürütülen eğitim vi-

deolarının hazırlanmasına katkı sağladılar. 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Matematik 
dersleri alanında toplam 26 adet eğitim 
videosu çekilerek https://yobutv.bozok.
edu.tr/ web adresinden üniversite öğren-
cilerimizin kullanımına sunuldu.

UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARININ ÇEKİMLERİ YAPILDI

Öğr. Gör. 
Gökalp Çınarer



MESLEK YÜKSEKOKULLARI - E-BÜLTEN

10

RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 
PROGRAMINDAN FESTİVAL BAŞARISI 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Oku-
lu Radyo-Televizyon Programcılığı 
öğrencilerinin Antalya’da gerçek-
leştirilen film kampında çekimleri 
tamamlanan Dilhûn adlı belgeseli, 
19.  Uluslararası Bangladeş Film 
Festivali’nin Kısa ve Bağımsız 
Film Seçkisi’ne kabul edildi.
Antalya Konyaaltı Hurma mahal-
lesinde bu yaz çekimleri tamam-
lanan filmin yönetmenliğini Radyo 
Televizyon Programcılığı Programı 
Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı ve öğ-
rencilerden Faruk Can Koç, görün-
tü yönetmenliğini Ömer Ertürk, se-
naristliğini ise Abdullah Sancaktar 
üstlendi.
Antalya’da 20 yıl önce ormanın 
içinde yer alan doğal kaynak su-
yun yanına bir işletme açan Necip 
Pöze’nin hayatını anlatan belgesel, 
ormanların yok olması, kaynak su-
yun azalması ve insanların küçük 
yeşil alanlara hapsolmasını konu 
alıyor.
Festivale 60 ülkeden gönderilen 
birçok film arasında ilk iki yüze gi-
ren belgesel film Bangladeş’te ve 
festivalin resmi sitesinde çevrimiçi 
olarak gösterilecek. Film ekibi ise 
festival organizasyonu tarafından 
Bangladeş’te ağırlanacak.
Radyo-Televizyon Programcılığı 
öğrencilerinin göstermiş olduğu 
uluslararası başarıdan dolayı tebrik 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, bu başarının bir şeylere 
inanmanın ve kararlılıkla çalışma-

nın sonucu olduğunu ifade ederek, 
“Üniversitemizi uluslararası arena-
da da görünür kılacak olan belge-
sel filmin yönetmenliğini üstlenen 
Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı’yı ve 
öğrencilerimizi kutluyor, başarıları-
nın devamını diliyorum” dedi.

Öğr. Gör. 
Batuhan Kalaycı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu 
yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “2020 Yılı En-
gelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında 
“Mekânda Erişilebilirlik” konusunda engel-
lilere yönelik yapmış olduğu düzenlemeler-
den dolayı Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu’na “Turuncu 
Bayrak” ödülü verildi. 
Meslek yüksekokulumuza ziyarette bulu-
nan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz, ödülün alınmasında emeği ge-
çen akademik ve idari personeli tebrik etti. 
Meslek yüksekokulumuz toplantı salonun-

da gerçekleştirilen görüşmede yüksekokul 
yöneticileri ve öğretim elemanlarına sesle-
nen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
pandemi dönemiyle birlikte yeni normalle-
rimiz arasına giren sosyal mesafe, maske 
ve hijyen kurallarına dikkat çekti. Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bugün bu 
ziyaretimizin de sebebi olan Yüksekokul 
yönetimimizi ve tüm hocalarımızı üniver-
sitemize kazandırdıkları “Turuncu Bayrak” 
ödülü dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim 
yılının da hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU’NA ‘TURUNCU BAYRAK’ ÖDÜLÜ

Öğr. Gör. 
Emrah Terzi
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İhtisas üniversitesi olan Yozgat Bo-
zok Üniversitesi her alanda oldu-
ğu gibi iletişim alanında da sektör 
temsilcileri ile öğrencilerini buluş-
turmaya devam ediyor.  
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya 
Yapımcılığı Bölümü öğretim ele-
manlarından Öğr. Gör. Elif Kaya, 
daha önceki yıllarda yüz yüze yap-
tığı “sektör buluşmaları” progra-
mını online eğitim döneminde de 
devam ettirdi.  
Bu çerçevede Türkiye’nin çeşit-
li radyo ve televizyon kanallarında 
çalışan, alanında uzman, çok sayı-
da medya çalışanı çevrimiçi olarak 
derslere katıldı. 
Radyo Televizyon Yapım ve Uygula-
maları, Televizyon Programcılığı ve 
Temel Gazetecilik derslerine katılan 
STAR Ana Haber Yönetmeni Serdar 
Zaman, Radyo Trafik Spikeri Ceren 
Durak, Spikerlik ve Sunuculuk Eğit-
meni Özgür Yılmaz, ATV Yayın Tek-
nolojileri Uzmanı  Zühtü Ağa, CNN 
Türk Ses Operatörü Emrah Kuzey, 
Haber Global UP-Link Teknisyeni 
Murat Baydağ, CNN Türk ITC-Bilgi 
İşlem Yöneticisi Mehmet Fatih Çü-
rük, Freelance Kameraman Sinan 
Demirkaya, Hürriyet Gazetesi Foto 
Muhabiri Gökhan Mert Koç, Cum-
huriyet Gazetesi Haber Müdür Yar-
dımcısı Selda Güneysu ve Olay TV 
Haber Editörü Ünal Kaya Yozgat 
Bozok Üniversitesi öğrencilerine 

ÖĞRENCİLERİMİZ MEDYA TEMSİLCİLERİ 
İLE BULUŞTU 

deneyimlerini aktardı. Öğr. Gör. Elif 
Kaya moderatörlüğünde gerçek-
leşen Medya  Söyleşileri’nde Radyo 
Televizyon Programcılığı Programı 
öğrencileri sektöre dair merak et-
tiklerini doğrudan sektör temsilcile-
rine iletme şansı buldu. Söyleşilerde 
hem işe giriş süreci ve staj aşa-
maları hem de kariyer planlama 
hedefleri konuşuldu. Öğrencilerin 
yoğun bir katılım sağladığı Medya 
Söyleşileri etkinliği önümüzdeki sü-
reçte farklı alan ve kuruluşlardan 
isimlerle devam edecek.

Öğr. Gör. 
Elif Kaya
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Üniversitemiz, öğrencilerini sektör 
temsilcileriyle buluşturmaya de-
vam ediyor. Bozok Aşçılık Öğrenci 
Topluluğu Gastronomi Sohbetle-
ri adıyla düzenlenen etkinlikte Şef 
Ayvaz Akbacak öğrencilere dene-
yimlerini anlattı. 

Moderatörlüğünü Aşçılık Programı 
Öğr. Gör. Uğur Eren Taşkesen’in 
yaptığı Gastronomi Sohbetleri’nin 
ana konusu Pandemi Dönemi ve 
Sonrasında Yiyecek İçecek Sektö-
rüydü.
Ayvaz Akbacak, pandemi döne-
minde ve sonrasında sektörde 
kalıcı değişikliklerin olacağını, iş-
letmecilerin ve çalışanların buna 
uygun yeni konseptler geliştirmesi 
gerektiğini ifade etti. 

Öğrencilerin meslek hayatında ne-
lere dikkat etmeleri gerektiğini ken-
di tecrübeleriyle paylaşan Şef Aka-
bacak, İstanbul’a geldiği ilk yıllarda 
oyuncu olmak istediğini ancak bu 
isteğinde başarılı olamadığını söy-
ledi. Hayatta karşılaşılabilecek bu 
tür durumların bir son olmadığını 
vurgulayan Ayvaz Şef, “Sonrasında 
ne oldu? Girdiğim sektör içerisinde 
daha aktif ve daha fazla yoğun-
laştığım için oyunculuk bir hobiye 

ŞEF AYVAZ AKBACAK’TAN ÖĞRENCİLERE 
TAVSİYELER

dönüştü. Ekranlardan geri kalma-
mak adına da yemek programla-
rıyla devam etmeye çalıştım.” ifa-
delerini kullandı. 

Öğrencilere “bu mesleği severek ve 
isteyerek yaparsanız hayallerinize 
kavuşursunuz” diye seslenen Ak-
bacak, üniversitemize tekrar gelme 
sözü verdi. 

Öğr. Gör. Uğur 
Eren Taşkesen
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Üniversitemiz Koronavirüs ile mücadelede 
“Ben de varım!” dedi. Sosyal Bilimler Mes-
lek Yüksek Okulu Aşçılık Programı, Yozgat 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle iş birliği 
yaparak “EKMEĞE VE PARAYA AYNI ELİNLE 
DOKUNMA!” kampanyası başlattı. 
Un ve unlu mamuller ile pastanelerde hem 
satıcıyı hem de alıcıyı koruma amacıyla 
başlatılan kampanyada “Paraya Temas 

Eden Eliyle Ekmeğinize Dokunmaması 
Konusunda İşletme Çalışanlarını Uyarı-
nız!” sloganı içeren afişler hazırlandı.
Aşçılık Programı Öğr. Gör. Halis Kablan’ın 
koordine ettiği kampanya çerçevesinde 
hazırlanan afişler il merkezi ve ilçelerde 
faaliyet gösteren fırın ve pastanelere asıl-
maya başlandı.

ÜNİVERSİTEMİZDEN KORONAVİRÜS SÜRECİNDE 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Öğr. Gör. 
Halis Kablan



TARİH: OCAK 2021 SAYI: 1

15

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT  
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ONUR BELGELERİNE KAVUŞTU

Öğr. Gör. Aysel 
Kavasoğulları

Pandemi dolayısı ile belgelerine kavuşa-
mayan öğrencilerimizden Yozgat’ta ika-
met eden İnşaat Bölümü’nden iki öğren-
cimiz belgelerine kavuştu.  İnşaat  Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Lale Gevrek, Onur ve 
Yüksek Onur Belgelerini almaya hak kaza-
nan öğrencilere belgelerini takdim etti. 
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İşitme engelli öğrencilerimizin ve 
vatandaşlarımızın sosyal hayatla-
rını kolaylaştırmak, iletişim konu-
sunda kolaylık sağlamak amacıyla 
öğretim görevlilerimize “Türk İşa-
ret Dili Eğitimi” kursu verildi.
Çekerek Halk Eğitim Merkezi işaret 
dili eğitmeni 
Cevahir Solmaz tarafından ve-
rilen eğitimde işaret dilinin genel 
özellikleri, tanışma cümleleri, gün-
lük konuşma dili gibi konu başlıkları 
anlatıldı. Verilen eğitimle Çekerek 
Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu akademisyen kadrosu 
Türk işaret dili hakkında bilgi sahibi 
oldu.
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Tekin Güler, işitme engelli 
öğrenci olmadığını ancak ilerleyen 
dönemlerde olmayacak anlamı-
na gelmediğine dikkat çekti. Güler, 
“Yüksekokulumuza gelecek öğren-
cilerimize yardımcı olmak, onların 
daha iyi bir eğitim almalarını ve 
toplumun bir parçası haline gel-
melerini sağlamak amacıyla işaret 
dili eğitimini aldık. Bunun toplum-
sal tarafını da düşünürsek ilçemiz-
de ve etrafımızda bulunan işitme 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİMİZE 
İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

engelli kardeşlerimiz ile daha güç-
lü ve sağlıklı bir iletişim kurabilmek, 
onların toplumun bir parçası oldu-
ğunu hatırlatmak ve bunu onlara 
hissettirmek için işaret dili eğitimini 
aldık” dedi. Türk İşaret Dili Eğitimini 
başarıyla tamamlayan akademis-
yenlere düzenlenen törenle sertifi-
kaları verildi. 

Öğr. Gör. 
Emrah Terzi
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Pandemi sürecinde öğrencilerimiz-
le yaptığımız etkinlik sayısının azal-
ması sebebiyle özellikle yeni kayıt 
olan öğrencilerimizin yüksekokulu-
muza karşı aidiyet duygusunu artı-
rabilmek için elektronik ortamlarda 
bir araya geliyoruz. Gerek öğrenci-
lerin pandemi sürecinde yaşamış 
oldukları olumsuzlukları en aza in-
dirmek gerekse ders saatleri dışın-
da sevgili öğrencilerimize zaman 
ayırmak için çevrimiçi etkinliklerimiz 
devam ediyor. Bu etkinlikler, Yerköy 
Adalet Meslek Yüksekokulu   öğre-
tim elemanları tarafından üniver-
sitemizin sloganı olan ‘‘Kararlılıkla 
Başarıya’’ başlığıyla Google Meet 
uygulaması üzerinden gerçekleşti-
riliyor. Öğr. Gör. İhsan Üstüntaş ve 
Öğr. Gör. Mert Soğukoluk’un orga-
nize ettiği Google Meet etkinlikle-
rinde yaz staj programları hakkın-
da bilgiler verilmekte, Erasmus ve 
Farabi programları hakkında aka-
demisyenlerimiz tecrübelerini ak-
tarmakta ve mezun olduktan son-
ra katılmaları beklenen gerek KPSS 
gerekse kurum sınavları konusunda 
bilgilendirilmeler yapılıyor. İlk etkin-
lik sonrası öğrencilerimizden gelen 
geri bildirimlerden bazıları; 

Yusuf Yılmaz Han 
Adalet Programı 1. Sınıf Öğrencisi 
‘‘Google meet etkinlikleri sayesin-
de hem dönem derslerimizle ilgili 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN YENİ YORUMU: 
ÖĞRENCİLERE ÖZEL “KARARLILIKLA BAŞARIYA” 
SEMİNERLERİ DÜZENLENİYOR 

merak ettiğimiz konulara anında 
cevap alma fırsatı bulduk hem de 
gelecek planlarımızı oluştururken 
nelere dikkat etmemiz gerektiğinin 
farkına vardık. Elektronik ortamda 
yapılan etkinliklerin devam etmesi-
ni istiyoruz…’’

 

Merve Düzgören 
Adalet Programı 1. Sınıf Öğrencisi 
‘‘Google Meet programında ger-
çekleştirilen Kararlılıkla Başarıya 
Etkinlikleri sayesinde yaz stajı ko-
nusunda bilgi sahibi oldum ve ku-
rumların personel alımında nelere 
dikkat ettikleri konusunda bilgilen-
dirildim. Artık geleceğime daha 
emin adımlarla bakacağımı düşü-
nüyorum…’’

 
Buğrahan Karakoç  
Sosyal Güvenlik Programı 1. Sınıf 
Öğrencisi 
‘‘Google Meet programı aracılığıy-
la üniversitemiz akademisyenleri 
tarafından sanal ortamda gerçek-
leştirilen etkinliklere dahil edildiği-
miz için sınıf olarak çok mutluyuz. 
Google Meet etkinliklerinin konu 
başlıklarının öğrencilere bırakılması 
da bizlere üniversitemizin ne kadar 
önem verdiğini göstermekte… Bu 
tür etkinliklerin düzenlenmesinde 

Öğr. Gör. 
Mert Soğukoluk
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başta üniversitemiz olmak üzere 
emeği geçen tüm hocalarımıza te-
şekkürlerimizi sunuyoruz…’’
 
 
Elif Buse Dağlı 
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 
Programı 1. Sınıf Öğrencisi 
‘‘Yerköy Adalet Meslek Yüksekoku-

lumuz tarafından gerçekleştirilen 
oryantasyon eğitimleri üniversite 
hakkında bilgilendirilmemiz açı-
sından çok faydalı olmuştu. Ka-
rarlılıkla Başarıya Meet Etkinliği ise 
üniversite hayatımız boyunca na-
sıl bir yol izleyeceğimiz ve sonraki 
süreçte nasıl bir plan yapacağımız 
konusunda etkili bir etkinlik oldu.’’



TARİH: OCAK 2021 SAYI: 1

19

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan 81 ilde başlatılan ve yurt çapın-
da ilgi ile karşılanan “Dünyaya Ne-
fes, Geleceğe Nefes” kampanyası 
kapsamında Akdağmadeni Mes-
lek Yüksekokulu ve Çekerek Fuat 
Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda fidanlar toprakla 
buluşturuldu. 
Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini 
geliştirmek ve toplumun bütün ke-
simlerinin çevreye olan duyarlılıkla-
rını arttırmak amacıyla saatler 11:11’i 
gösterdiğinde fidan dikimi yapıldı.
Akdağmadeni ilçesindeki ağaçlan-
dırma etkinliğine Akdağmadeni İlçe 
Kaymakamı Mustafa Demir, Ak-
dağmadeni Belediye Başkanı Uzm. 
Dr. Nezih Yalçın, Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Yücel Güney, Mes-
lek Yüksekokul  Müdürümüz Doç. 
Dr. Yekta Karaduman, ilçe kurum 
amirleri ve meslek yüksekokul per-
soneli katıldı. 
Çekerek ilçesindeki fidan dikim et-
kinliğine ise Çekerek İlçe Kayma-
kamı Hüseyin Kaptan, Belediye 
Başkanı Eyyüp Çakır, Meslek Yük-
sekokul Müdürümüz Tekin Güler, 
meslek yüksekokul personeli, daire 
amirleri, siyasi parti temsilcileri ve 
Çekerek ilçe protokolü katılım sağ-
ladı.

“11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğr. Gör. M. Cihat 
Basatoğrul

Öğr. Gör. 
Emrah Terzi



MESLEK YÜKSEKOKULLARI - E-BÜLTEN

20

“Türkiye’nin En Genç ve En Dinamik Üni-
versite Radyosu” sloganı ile yeni yayın dö-
nemine başlayan Bozok FM yeni isimler ve 
yeni programlarla yayın hayatına devam 
ediyor. 107.0 frekansıyla Yozgat’a ve çevre 
illere yayın yapan Bozok FM, müzik yayın-
larının yanı sıra hayata dair birçok alan-
da gerçekleştirdiği programlarla örnek bir 
kamu hizmeti sunuyor. 
Kamu Yararı Ön Planda Tutuluyor
Kurulduğu günden bu yana tarafsız, ilkeli 
ve kamu yararını ön planda tutarak yayın 
yapan Bozok FM yeni yayın döneminde de 
dinleyicilerini birçok sürpriz ile buluştura-
cak. 
Yeni yayın dönemi hakkında bilgi veren Bo-
zok FM koordinatörü Öğr. Gör. Şahin Tuğ-
rul “Radyomuz kurulduğu günden bu yana 
dinleyicilerine reklamsız bir şekilde hiçbir 
ekonomik kaygı gütmeden yayıncılık an-

layışı sürdürmektedir. Yeni yayın dönemi-
mizde de bu anlayışa sahip çıkarak reklam 
yerine şarkı ve program aralarında kamu 
spotları yayınlayıp, bilgilendirici şekilde ya-
yın yapmaya devam edeceğiz” dedi. 
Yayın Akışına Yeni Programlar Eklendi
Bozok FM’de yeni yayın döneminde hafta-
nın belirli gün ve saatlerinde eğitim, sağlık, 
ekonomi, din, kültür ve yaşam programları 
dinleyicilerle buluşacak. Bunların yanı sıra 
tarafsız bir şekilde dünyadan, ülkemizden 
ve şehrimiz Yozgat’tan ara ve ana haber 
bültenleri, dinleyicilere ulaşacak. 
Bozok FM’de yayınlanan programlara üni-
versitenin internet sitesinden ve karasal 
yayın üzerinden ulaşılabilecek. Kısa süre 
içerisinde ise Bozok FM mobil uygulaması 
vasıtasıyla dinleyicilere mobil cihazlar üze-
rinden de ulaşma imkânı sağlanacak.

BOZOK FM’DE YENİ FORMAT, YENİ YAYIN DÖNEMİ 

Öğr. Gör. 
Şahin Tuğrul
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Üniversitemiz uzaktan eğitim platformu 
BOYSİS üzerinden 16 Kasım 2020 tarihinde 
tüm öğrencilerimize ve personelimize yö-
nelik çevrimiçi girişimcilik paneli gerçek-
leştirildi. Yüksekokulumuz Müdürü Doç. Dr. 
Yekta Karaduman’ın açılış konuşmasını 
yaptığı etkinliğimize yaklaşık 160 öğrenci 
ve öğretim elemanları katılım sağladı. To-

kat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Musa Said Dö-
ven ile KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa 
Işık’ın sunumlarından sonra öğrenci so-
ru-cevap etkinliği ile tamamlanan panel, 
Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğretim 
elemanımız Öğr. Gör. Abdulsamet Du-
ran’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA 
ÇEVRİMİÇİ GİRİŞİMCİLİK PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Öğr.Gör.
Abdulsamet Duran
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Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık 
Bölümü Öğretim elemanlarından Öğr. Gör. 
İbrahim Kılıç tarafından uzaktan eğitim 
sürecinde sektör buluşması kapsamında 
Ormancılık Bölümü öğrencileri için Orman 
Ürünleri Pazarlanması ve Ahşap Malze-

me Bilgisi konulu bir söyleşi düzenlendi. 
Ekşioğlu Orman Ürünleri Satış ve Pazarla-
ma Müdürü Ata Turan tarafından gerçek-
leştirilen sunumda öğrenciler mesleğe ve 
sektöre yönelik konularda bilgiler edindi. 

ÖĞRENCİ SEKTÖR BULUŞMASI

Öğr. Gör.
 İbrahim Kılıç
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BİRİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Öğr. Gör. Aysel 
Kavasoğulları

Öğretim elemanlarının yanı sıra 
üniversite dışından dinleyicilerin de 
katılım sağladığı birim seminerle-
ri devam ediyor. Birim seminerler 
ile katılımcıların farklı alanlara yö-
nelik bilgi düzeylerinin arttırılma-
sı amaçlanmaktadır. Bu amaçla 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu’ndan Öğr. Gör. Hamdi Kaya 
ve Öğr. Gör. Tolga Hanayoğlu ta-
rafından 11 Kasım 2020 tarihinde 
“Sağlık Çalışanlarına Yönelik Sal-
dırıların Ceza Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi” konulu seminer 
verildi. YÖGEM ve UZEM iş birliğiy-
le “YOBU Öğretim Elemanları İçin 
Profesyonel Gelişim Seminerleri” 
kapsamında gerçekleştirilen semi-
ner boysisakademik.bozok.edu.
tr platformu üzerinden yapıldı. Ko-
nuya ilişkin mahkeme kararları ve 
güncel haberlerin değerlendirildi-
ği seminer, soru-cevap bölümü ile 
sona erdi. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu’ndan Öğr. Gör. Yasemin İbiş 
tarafından 16 Aralık 2020 tarihin-
de boysisakademik.bozok.edu.
tr platformu üzerinden “Uzaktan 
Eğitimde Dönüşümcü Liderlik” ko-
nulu seminer gerçekleştirildi. “Uzak-
tan Eğitimde Dönüşümcü Liderlik” 
semineri kapsamında 21.yy lider-
lik paradigmaları, çağdaş liderlik 
kuramları, liderlerin örgütleri nasıl 
dönüştürdüğü ve güçlendirdiği ile 
ilgili bilgiler paylaşıldı. Dönüşümcü 
liderlik ve uzaktan eğitimde dönü-

şümcü liderliğin önemini vurgula-
yan seminer, güncel araştırma so-
nuçlarının aktarılmasıyla son buldu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu öğretim elemanlarından Öğr. 
Gör. Nida Palabıyık ve Öğr. Gör. 
Hüseyin Mazharettin Demir ta-
rafından 27 Kasım 2020 tarihinde 
“Staj Uygulamalarının Sağlık Ku-
rumları İşletmeciliği Programı’n-
dan Mezun Olan Öğrencilerin İş 
Bulma Sürecine Katkısı: Öğrenci 
Dönütleri Bağlamında Değerlen-
dirme” isimli seminer düzenlendi. 
Öğrenci geri dönütleri doğrultu-
sunda elde edilen veriler düzenle-
nerek “YOBU Öğretim Elemanları 
için Profesyonel Gelişim Seminer-
leri” kapsamında diğer öğretim 
elemanlarıyla paylaşıldı. Seminer-
de Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Programı mezunu öğrencilerinin 
staj uygulamaları esnasında yaşa-
mış oldukları sorunlara, elde etmiş 
oldukları deneyimlere ve bu dene-
yimlerin iş bulma sürecindeki etki-
lerine değinildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu öğretim elemanları ile Çekerek 
Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri öğretim 
elemanları arasında 16 Aralık 2020 
tarihinde “Yaşlılıkta Yapılabilecek 
Uğraşı Aktiviteleri” isimli semi-
ner gerçekleştirildi. Seminerde Dr. 
Öğr. Üyesi Nursel Üstündağ Öcal 
ve Öğr. Gör.  Deniz Akalın “Yaşlı-
lık Döneminde Zihinsel Aktivite-
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ler”; Öğr. Gör. Seda Gündüz Başçıl, 
“Solunum Aktiviteleri”; Öğr. Gör. 
Dilek Yıldırım Gürkan, “Sanat Hobi 
Aktiviteleri” ve Öğr. Gör. Ebru Sön-
mez, “Paylaşım Saati Aktiviteleri” 
konusunda sunum yaptı. Gerçek-
leştirilen seminerde yaşlılık döne-
minde zihinsel sağlığın koruması ve 
unutkanlığın önlenmesi amacıyla 
yaşlılık döneminde yapılabilecek 
zihinsel aktivitelerin neler olduğu 
ve zihinsel aktivitelerin amaçlarına, 
yaşlılarda solunum aktivitelerinin 
önemi ve neler yapılması gerektiği-
ne, paylaşım saati aktivitelerine ve 
yaşlılarda sanat-hobi kapsamında 
yapılan faaliyet türleri ele alındı.

Yerköy Adalet Meslek Yüksekoku-
lu’ndan Öğr. Gör. Mahmut Yıldı-
rım tarafından 19.11.2020 tarihinde 
“Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçe-
nek Yaptırımları”; Öğr. Gör. Meh-
met Ali Kiraz tarafından 26.11.2020 
tarihinde “Dil ve Kültür”; Öğr. Gör. 
Gökhan Çakmak tarafından 
03.12.2020 tarihinde “Özel Sektörde 
İşçinin Hakları”; Öğr. Gör Sinem 
Ataoğlu tarafından 15.12.2020 tari-
hinde “Genel İşlem Koşulları”; Öğr. 
Gör. İhsan Üstüntaş tarafından 
17.12.2020 tarihinde “Ceza Muha-
kemesinde Uzlaştırma Kurumu”  
isimli seminerler düzenlendi. 

Önümüzdeki haftalarda gerçekleş-
tirilecek seminer konuları; Akade-
mi ve Kadın, İklim Değişikliği ile 
Mücadelede Türkiye, Tüketicinin 
Korunmasına İlişkin Hak Arama 
Yolları: Tüketici Hakem Heyetleri, 
Cumhurbaşkanlığı Kararname-
leri ile 1982 Anayasasında İnsan 
Hakları, İcra Hukukunda Şikâyet, 
Akademik Personel İçin Değişim 

Programlarının Önemi: Erasmus 
Örneği’dir.
Akdağmadeni Meslek Yüksekoku-
lu’ndan Öğr. Gör. Fatmanur Çul-
lu, “YOBU Öğretim Elemanları İçin 
Profesyonel Gelişim Seminerle-
ri” kapsamında 10 Aralık 2020 ta-
rihinde “Okul Öncesi Eğitimde Öz 
Düzenleme” isimli seminer sunu-
mu gerçekleştirdi. Seminerde öz 
düzenlemenin tanımı, öz düzenle-
menin alt boyutları, öz düzenleme 
becerisi, okul öncesi dönemde öz 
düzenleme becerisi, çocuklarda 
öz düzenleme becerisinin geliştiği 
ve gelişmediği durumlarda ortaya 
çıkabilecek sonuçlar ve öz düzen-
lemenin gelişim süreçleri ele alındı. 
Seminer, katılımcılarla yapılan so-
ru-cevap etkinliğiyle sona erdi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku-
lunda gerek “Birim Seminerleri” 
gerekse “YOBU Öğretim Eleman-
ları için Profesyonel Gelişim Se-
minerleri” kapsamında ve YO-
BUTV’de seminerler düzenlenmeye 
devam ediyor. Öğretim elemanla-
rımızdan Öğr. Gör. Nefise Yüksel 
03.11.2020 tarihinde “Yozgat Müze-
si Tarihi Dokuma Teknikleri”; Öğr. 
Gör. Zeki Yılbaşı 13.11.2020 tarihin-
de “Hızın Etkileri”; Öğr. Gör. Ferdi 
Gevrek 18.11.2020 tarihinde  “3D Ya-
zıcılar ve Gelecek”; Öğr. Gör. Ömer 
Türkcan 04.12.2020 tarihinde “Ta-
şıt Güvenlik Sistemleri”; Öğr. Gör. 
Savaş Yelbey 18.12.2020 tarihinde 
“İş Sağlığı ve Güvenliğinin Öğ-
retim Kurumlarında Uygulanışı” 
ve Öğr. Gör. Aysel Kavasoğulları 
30.12.2020 tarihinde “İç Mekân Ta-
sarımında Renk ve Aydınlatma” 
isimli seminer sunumlarını gerçek-
leştirdi.
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İÇ MEKÂN TASARIMINDA AYDINLATMA 

Aydınlatma kavramı, insanlığın var 
oluşuyla başlayıp gelişim göstere-
rek, insan hayatını kolaylaştıran bir 
kaynaktır. Mekânın algılanmasında 
önemli faktörlerden biri aydınlat-
madır. Kullanılan ışık kaynağı ba-
kımından aydınlatma türleri Doğal 
Aydınlatma ve Yapay aydınlatma 
olmak üzere iki gruba ayrılmakta-
dır. Doğal aydınlatma kaynağı gü-
neş olan aydınlatma türüdür. Gün 
ışığından yüksek oranda faydalan-
mak amacıyla tasarımlarda büyük 
yırtıklar, şerit pencereler, geniş açık-
lıklar kullanmak oldukça önemlidir. 
Ancak gün ışığı faydalarının yanı 
sıra (enerji verimliliği, kullanıcıya 
konfor sağlaması vs) kontrolü de ol-
dukça zor olan bir aydınlatma kay-
nağıdır. Gün içerisinde, her mevsim, 
her gün değişiklik göstermesi açı-
sından kontrol edilebilir düzeyde 
tasarım kriterleri belirlemek gerek-
mektedir. Bu sebeple cephelerde 
ayarlanabilir ızgara sistemleri, çatı 
pencereleri, güneş tüpleri, ışık raf-
ları, katlı sistemlerde galeri boşluğu 
oluşturularak tasarlanan mekânlar 
ve yapının konumlanmasında farklı 
tasarım unsurları ile ışığın mekâna 
giriş açılarını çok iyi hesaplamak ve 
etkili bir biçimde doğal aydınlat-
mayı kullanmak önemlidir. Kontrol 
edilebilir maximum gün ışığı kul-
lanımı gerçekleştirilmelidir. Yapay 
aydınlatma ise yapay aydınlatma 
elemanlarının kullanıldığı aydın-
latma türüdür. Doğal aydınlatma-
ya göre kontrolü kolaydır. Doğal ve 

yapay aydınlatmanın birlikte kulla-
nıldığı aydınlatmalar ise bütünle-
şik aydınlatma olarak adlandırılır. 
Bütünleşik aydınlatma yapay ay-
dınlatma altında tanımlanmakta-
dır. Aydınlatmalar iç mekânlarda 
mekânın işlevine göre tercih edil-
mektedir. Bu anlamda çeşitleri, 
dağılım teknikleri, renkleri, şiddet-
leri, lüx değerleri farklılık göstere-
cek biçimde tasarlanarak kullanı-
cıya konforlu iç mekânlar sunmak 
mümkündür. Işık fark ettirmeden 
insanların psikolojisini, sağlığını, ya-
şam kalitesini etkilemektedir. Doğru 
tekniklerle aydınlatılan iç mekân-
larda işlevine uygun biçimde kul-
lanıcının yaşam kalitesi artırılabilir. 
Örneğin çalışma mekânlarında, 
çalışma masasını pencereye yakın 
bir yere koymak oldukça önemlidir. 
Gün ışığının sırtımıza vurması ça-
lışma alanımızın karanlık olmasına 
neden olabilir. Ayrıca odaya giren 
kişilere de karanlık görüneceğimiz-
den olumsuz etki oluşturacaktır. 
Bilgisayar ekranı pencereye dönük 
olmamalıdır. Çünkü bir süre sonra 
gözde kamaşma etkisi göstere-
cektir. Çalışma alanı gün ışığından 
maksimum seviyede faydalanıla-
cak ve güneş ışığının direk gelme-
diği bir alana konumlandırılmalıdır. 
Kullanıcının özellikleri de önemlidir. 
Örneğin sağ elini kullanan bir bi-
rey için çalışma mekânın da ışığı 
sağdan alıyorsa çalışma alanına 
gölge düşecektir.  Bunun tam tersi 
olarak sağ elini kullanan kişinin ışık 

Öğr. Gör. Aysel 
Kavasoğulları
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kaynağı soldaysa çalışma alanın-
da aydınlık yüzey oluşacaktır. Bu da 
çalışma veriminin artmasını sağla-
yacaktır. Yine bebek ve çocuk oda-
ları için çok renkli ışık tercihleri dik-
kat dağınıklığına sebep olabileceği 
için çok uygun değildir. Çocuklar 
gelişim çağında olduklarından yo-
ğun ışık şiddeti ve rengi olumsuz 
etki oluşturabilir. Genel aydınlatma 
çocukların renkleri doğru algılama-
sı için gün ışığına yakın renk ve şid-
dette olmalıdır. Zamanımızın büyük 
bir kısmını geçirdiğimiz iç mekân-
larda kullanılan aydınlatma çeşidi-
nin gün ışığına yakın, gözü yorma-
yan, kaliteli ortam oluşturmamızı 
sağlaması açısından aydınlatma 
armatürleri seçerken endirekt ay-
dınlatma tercih edilmelidir. Özel bir 

durum gerektirmiyorsa ışığın direkt 
olarak mekâna yansıtılması olum-
suz sonuçlara sebep olabilmekte-
dir. Kimliği olan ayrıcalıklı mekân 
tasarımlarında dekoratif aydınlat-
ma söz konusu olduğunda, aydın-
latma sadece bir armatür değildir. 
Tasarım çizgisi, sundukları ile orta-
ma değer katan, sanatsal bir doku-
nuştur. Baş ucu aydınlatması, yatak 
odalarında okuma işlevi için ta-
vandan sarkıt ya da lambaderlerle 
sağlanmış bir bölgesel aydınlatma, 
dikkat çekmek istenen objeler için 
spot aydınlatmalar, duvarda ap-
likler vs gibi lokal aydınlatmalarla 
mekân da fonksiyonelliğin yanı sıra 
estetik ışıkla sağlanmış olacaktır. 
Işığın varlığının yanı sıra yokluğu da 
iç mekân tasarımları için önemlidir. 

URL1: Farklı aydınlatma tasarımlarının bulunduğu iç mekân görseli
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Gölge oluşumu ile ışığın yarattığı 
silüetler mekânda sanatsal bir etki 
yaratmaktadır. Gelişen dünyamız-
da çağımızın sadeleşen tasarım 
anlayışı ile aydınlatma sonradan 
aceleyle karar verilen eleman değil, 
o mekâna anlam katan, stilini yan-
sıtmada yardımcı olan, tarzı olan 
duygularımıza dokunan bir öğe 
olarak iç mekân tasarımlarında te-
mel unsurlardan biridir. Aydınlatma 
tercihlerinde kaliteli malzeme ve 
kusursuz işçiliğin oluşturduğu tasa-
rımlar tercih edilerek uzun ömürlü 
ve zamansız ürünlerle ekonomiye 
de katkı sağlamak mümkündür. 
Her geçen gün gelişen teknolojiyle 
birlikte artık günümüzde akustik ve 
aydınlatmanın birleştiği armatürler 
mevcuttur. Çalışma, dinlenme veya 
yaşama mekânlarında bu özellik-
te ki armatürler tercih edilerek ışık 
kontrolünün yanı sıra ses yalıtımı 

da sağlanmış olmaktadır.
Dinlenmeye, yenilenmeye, okuma-
ya, çalışmaya, uyumaya, iyi olma-
ya, huzura kısacası her an konforda 
olmaya ayrılan iç mekân tasarım-
ları için yaratıcı, sağlıklı, dingin ay-
dınlatma armatürleri ve çeşitleri 
kullanılmalıdır. Sağlıklı ve kaliteli ya-
şam için mekânlarımızı gelişi güzel 
değil de iç mekân tasarımcılardan, 
iç mimarlardan destek alarak ta-
sarlamak önem arz etmektedir.

Şirel’e göre; ‘’Hacimleri biçimlendi-
ren, boyutlarını belirleyen ve iç, dış 
ilişkilerini kuran mimarlar için temel 
veri, o hacimleri kullanacak olan in-
sanlardır. Bu nedenle de nerde, ne 
tür ve ne düzeyde bir aydınlık ge-
reksinimi olduğuna en doğru kara-
rı, çağdaş aydınlatma tekniğini de 
öğrenmiş olma koşulu ile mimarlar 
verebilir.” (Ş.Şirel, 1980)
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