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 Üniversitemiz 2020-2021 
akademik yılı sonunda lisans ve 
ön lisans eğitimlerini başarıyla ta-
mamlayan öğrencilerimizin mezu-
niyet heyecanı başladı. 21-29 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenecek 
mezuniyet törenlerinin ilki Akdağ-
madeni ilçesinde gerçekleştirildi. 
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu 
ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
mezuniyet coşkusunu yaşadı. 

 Akdağmadeni Sağlık Yük-
sekokulu Şehit Jandarma Astsu-
bay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan 
konferans salonunda düzenlenen 
mezuniyet törenine Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ,  Akdağma-

deni Kaymakamı Fatih Topuz, Ak-
dağmadeni Belediye Başkanı Uz. 
Dr. Nezih Yalçın, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite-
miz Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur 
Kölemen,  Akdağmadeni Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üye-
si Suzan Tek Ayaz, Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İlker 
Kılıç, ilçe bürokratları, öğretim ele-
manları, öğrenciler ve aileleri katıl-
dı. 

Mezuniyet töreni saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından Üniversi-
temiz tanıtım filmi gösterisi ile de-
vam etti.

ÜNİVERSİTEMİZDE MEZUNİYET COŞKUSU
Öğr. Gör. 

Gülçin Uruş
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 Rektör Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ, Sağlık Yüksekokulumuzun 
ilk mezunlarının heyecanını birlikte 
yaşamaktan dolayı mutluluk duy-
duğunu belirtti.

 Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
akademia, bilim camiasına ve in-
sanlığa kurulduğu yıldan bu tara-
fa çok önemli hizmetler yaptığını 
belirten Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Hem eğitim-öğretimde hem aka-
demiada ki bilimsel çalışmalarla 
Yozgat Bozok Üniversitesi, sürekli 
büyümekte ve gelişmektedir. Bir ta-
raftan “Kararlılıkla, Başarıya...” slo-
ganı ile akademiaya hitap etmenin 
ayrıcalıklarını ve sorumluluklarını 
yerine getiren, öte yandan bilim-
sel donanımını daha da artırma 
gayreti ve çabası içerisinde olan, 
eğitim öğretimde de gelişmeyi ve 
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sürekli yeniliği öngören bir üniversi-
te olarak Yozgat Bozok Üniversitesi 
karşınıza çıkıyor.” dedi.

 Ayrıca “Üniversitelerin iki te-
mel hedefleri vardır. İlki eğitim ve 
öğretimde geleceğin Türkiye’sinde 
söz sahibi olan meslek sahiplerini 
yetiştirmek. Diğer taraftan da aka-
demia ya araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri ile katkı sunmak. Yozgat 
Bozok Üniversitesi bu iki temel aya-
ğa bir ayak daha kattı. O da bilginin 
teknolojiye dönüşmesinin hedefle-
rini dikkate alan üniversite-sanayi 
iş birliğinin artık hayata geçtiği gi-
rişimci üniversite ayağıdır. Yozgat 
Bozok Üniversitesi artık üç temel 
ayağı ile 2022-2026 hedeflerinde 
“Girişim Odaklı Üniversite” olarak, 
bilginin teknolojiye dönüştüğü ve 
sanayici ile buluştuğu bir üniver-
site kimliği ile akademia ya hitap 
edecek. Yozgat Bozok Üniversitesi, 
ihtisas üniversitesi olması ile bir-
likte eğitim-öğretimdeki kalitesiyle, 
akademiaya sunduğu araştırma 
geliştirme faaliyetleriyle bilginin 
teknolojiye dönüşme süreçlerini de 
yöneten bir üniversite olarak kar-
şımıza çıkıyor. Biz bir şeye inandık, 
inandığımız şey başarmaktı. İnan-
mak başarmanın yarısıdır. Buna 
odaklanınca başarı kaçınılmaz 
oluyor.” diye sözlerine ekledi. 

 Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Değerli öğrencilerimizi çok özle-
dik. Üniversiteler öğrenci yoksa pek 
anlam ifade etmiyor. Çok az bir za-
man diliminde sizlerle bir arada ol-
duk. Sizleri burada görmek ve sizle-
rin heyecanına ortak olmak bizi çok 
mutlu ediyor. Hayat bir mücadele-
dir. Hayatın başlangıç ve bitişlerinin 

olduğu bir süreci şu an yaşıyorsu-
nuz.  Sizler şimdi yükseköğretimini-
zi tamamlayarak hayata yeni bir 
başlangıç yapıyorsunuz. Bu baş-
langıçlar sizin geleceğiniz ve bu 
ülkenin yarınlarının imarında çok 
önemli. Ben sizlerin her zaman ba-
şarılı ve mutlu olmanızı istiyorum. 
Başarılarınız daim olsun. Sizleri bu-
günlere getiren ve başarınızda çok 
büyük emekleri olan başta aileleri-
niz olmak üzere değerli akademik 
kadromuza çok teşekkür ediyorum.  
Buradan mezun oluyorsunuz ama 
Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağ-
madeni Meslek Yüksekokulumu-
zun birer bireyleri olarak her zaman 
sizlere kapımız ve gönlümüz açık. 
Bahtınız, yolunuz açık olsun.” şeklin-
de konuştu.

 Rektör Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ, Şefaatli, Yerköy Adalet ve Bo-
ğazlıyan Meslek Yüksekokulları’nda 
düzenlenen 2020-2021 akademik 
yılı mezuniyet törenlerine katılarak 
öğrencilerimizin mezuniyet coşku-
suna ortak oldu.

 Üç ayrı mezuniyet töreninde 
konuşan Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
“Bugün pırıl pırıl genç yürekleri me-
zun etmenin, öğrencilerimizi ailele-
rine ve güzel ülkemize kazandırma-
nın onurunu, gururunu ve sevincini 
Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi ola-
rak hep birlikte yaşıyoruz. Mezun 
olan öğrencilerin beklentisi olan 
mezuniyet coşkusu sözünü yerine 
getirmenin de ayrıca mutluluğu-
nu yaşıyor ve sizlerle paylaşıyoruz” 
dedi.

 Daha sonra Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ ve törene katılan 
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ilçe protokol üyeleri Şefaatli, Yerköy 
Adalet ve Boğazlıyan Meslek Yükse-
kokulları’nda dereceye giren öğren-
cilere plaketlerini takdim etti.Mezun 
öğrenciler mezuniyet coşkusunu 
keplerini havaya atarak kutladı.

 Rektör Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ, Yozgat ve Sorgun Meslek Yükse-
kokulları’nda düzenlenen 2020-2021 
akademik yılı mezuniyet törenlerine 
katılarak öğrencilerimizin mezuniyet 
coşkusuna ortak oldu.

 Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
mezun olmanın haklı gururunu ya-
şayan öğrencilerle ilgili şunları söy-
ledi: “Gözbebeğimiz, geleceğimizin 
teminatı sevgili mezunlarımız. Sizler 
yarınımızın sahipleri ve ülkemizin 
geleceğisiniz. Sizlerden beklentimiz 
hayatınıza anlam ve değer katacak 
olan hayal ve hedeflerinizi emek ve 
gayretle hayata geçirerek bir ba-
şarı hikâyesine dönüştürmenizdir. 
Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi ola-
rak, bütün mezunlarımızın vatanı-
mıza, milletimize, devletimize fay-
dalı birer insan olarak çok önemli 
görevler üstleneceklerine inanıyo-
ruz. Yolunuz, bahtınız açık, mezuni-
yetiniz kutlu olsun”.

 Rektör Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ Yozgat ve Sorgun Meslek Yükse-
kokulları’nda dereceye giren öğren-
cilere plaketlerini takdim etti.
Mezun öğrenciler mezuniyet coşku-
sunu keplerini havaya atarak kutladı.
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 Üniversitemiz Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulunda 2020-
2021 akademik yılı lisans eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan öğrenciler 
düzenlenen mezuniyet törenleriyle 
diplomalarını aldı.

 Erdoğan Akdağ Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen me-
zuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Gün-
gör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, 
Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Uğur 
Kölemen, Yozgat İl Emniyet Müdürü 
Murat Esertürk, Yozgat Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Rasim Parlak, fa-
külte dekanları, öğretim elemanları, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

 Mezuniyet töreninde konuş-
lan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, salgın dolayısıyla uzun 
süre hasret kaldığımız ülkemizin 
yarınları, geleceği, gözbebeği olan 
gençlerimizi yeniden Üniversite-
mizde, mezuniyet töreninde kısa bir 
sürede olsa görmekten mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

 Başarının mimarları olan 
öğrencilerin, öğrenci olmanın ge-
reklerini ve gerekliliklerini yerine 
getirerek Üniversitemizden aldık-
ları eğitim ile donanımlı bir şekil-
de mezun olmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını belirten Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, “Bu ülkenin 
yarınları ve geleceği olan gençleri-
miz Üniversitemizde mezun oluyor-
lar. Bundan sonraki yaşantılarında 
kendilerine bir hedef belirleyerek bir 
başarı hikâyesi yazmak için müca-
dele verecekler. Mezun olan genç-
lerimiz öncelikle kendilerine bir 

hedef ve ideal belirlemeli ve belir-
ledikleri hedefe ulaşmak için çaba 
ve gayret göstermeli. Gösterilecek 
çaba ve gayretin sonunda başarı 
kendiliğinden gelecek ve istenilen 
hedeflere ulaşılacaktır.” dedi.  

 Rektör Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Yapacağınız her 
işte kendinize güvenin ve kendinizle 
barışık olun. Benmerkezci olmayıp 
vatana hizmet etme ve değer kat-
ma odaklı bir düşünce ile meslekte 
en iyi olmaya ve sürekli kendini-
zi geliştirmeye gayret edin. Sizlerin 
meslek hayatınızdaki başarıları biz-
ler için iftihar kaynağıdır. Bu duy-
gularla başarının arkasındaki gizli 
kahramanlar olan öğrenci ailelerini 
ve öğrencileri geleceğe hazırlayan 
akademisyenlerimizi emek ve ça-
balarından dolayı tebrik ediyorum.  
Mezun olan tüm öğrencilerimizin 
yolu ve bahtı açık olsun.” ifadelerini 
kullandı.

 Tören, dereceye giren öğ-
rencilere diplomalarının verilmesi 
ve kep atma ile sona erdi.

 Üniversitemiz 2020-2021 
akademik yılı sonunda lisans ve 
ön lisans eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimizin 21 
Eylül’de başlayan mezuniyet he-
yecanı Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 
düzenlenen mezuniyet töreni ile 
sona erdi. 

 Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 
eğitimlerini başarı ile tamamla-
yan öğrencilerin mezuniyet prog-
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ramına teşrif eden Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay da 
öğrencilerin heyecanına ve mut-
luluğuna ortak oldu. Ayrıca törene 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat 
Milletvekili Av. Yusuf Başer, Yozgat 
Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye 
Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. 
Güngör Yılmaz, İlçe Kaymakam ve 
Belediye Başkanları, siyasi parti ve 
sivil toplum örgüt temsilcileri, öğre-
tim elemanları, öğrenciler ve aile-
leri katıldı.

 Törende konuşan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
2016 yılında kurulan Çekerek Fuat 
Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu’nun 2019-2020 yıllında ilk 
öğrencileri ile eğitim ve öğretime 
başladığını söyledi. 

 Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’n-
da 2020-2021 akademik yılında 
126 öğrenciden 96’sının mezuniyet 
coşkusu yaşadığını belirten Rektör 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2021-
2022 eğitim öğretim döneminde 
beş programda 340 öğrencinin 
eğitim göreceğini ifade etti. Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, 2019 yılında 
“Doğudan Batıya Dünden Yarına” 
mottosu ile görevi devraldık. Aka-
demia sürekli yenilenmeyi geliş-
meyi öngören bir kurum. İnanmak 
Başarmanın yarısıdır düşüncesi ile 
kararlılık ve azmimizi temel alarak 
‘Kararlılıkla, Başarıya...’ mottosu ile 
yolumuza devam ediyoruz” dedi. 
  
 Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 

akademik bilgi ve birikimini artıra-
rak daha çok harekete geçirmeyi, 
öğrenci sayısını artırmayı ama ka-
liteden ödün vermemeyi, uluslara-
rasılaşmayı hiç göz ardı etmemeyi, 
geleceğin bölüm ve programlarını 
açmayı ve bu çerçevede fiziki ve 
teknik imkanları daha ileri düzeye 
taşımayı, bölgesel kalkınma hedef-
leri olan bir üniversite olma konu-
muna taşıma hedeflerini ve hepsi-
nin toplamında bir marka üniversite 
olmayı hayal ettiklerini vurgulayan 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “He-
deflerimizi eğitim ve öğretimde sü-
rekli kaliteyi ve uluslararası öğrenci 
sayısını artırmayı, AR-GE çalışma-
larına farklı bir boyut kazandırma-
yı, bu temelde bilimsel faaliyetlere 
uluslararası bir düzey katmayı, ih-
tisaslaşmayı ve marka bir üniver-
siteyi hedeflemiştik. Bu temelde 
23 Ocak 2020 tarihinde bölgesel 
kalkınma odaklı hedefleri olan ih-
tisas üniversitesi olarak ilan edildik. 
Üniversitelerin iki temel unsuru var. 
Eğitim öğretimde geleceğin mes-
lek sahiplerini yetiştirmek ve bilim-
sel çalışmalar yaparak bilgiyi üret-
mek. İhtisas üniversitesi olmamız 
dolayısıyla Yozgat Bozok Üniver-
sitesi bu iki temel ayağa üçüncü 
bir ayağıda eklemiş oldu. 2020’ye 
kadar eğitim odaklı bir üniversite 
olan Yozgat Bozok Üniversitesi ar-
tık bilginin teknolojiye dönüştüğü 
ve üniversite sanayi iş birliğinin çok 
yoğun bir şekilde yaşandığı girişim 
odaklı üniversite olmanın süreçle-
rini yönetmeye başladı. Bu temel-
de ihtisas alanımız itibariyle kam-
püs alanımız ve Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulumuz alanında kenevir 
ekimlerini yaptık. Kenevir katkılı çok 
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sayıda prototip ürünler ürettik. 2018 
yılında 8 fakültesi olan üniversite-
miz 2021 yılı itibari ile 14 fakülteye, 2 
Yüksekokul 4 Yüksekokula, 7 Mes-
lek Yüksekokulumuz sayımız da 8’e 
yükselmiştir. Öğrenci sayımız 22 
bin civarında. Bu öğrenciler içeri-
sinde uluslararasılaşma temelin-
de 2019 yılında 140 yabancı uyruklu 
öğrencimiz varken bugün itibariyle 
bu sayı 700’e ulaştı. Hedefimiz yeni 
öğrencilerimiz ile birlikte bu sayıyı 2 
bin 500’e çıkartmaktır. 

 Bu arada uzaktan eğitim 
merkezimizi kurduk ve uzaktan eği-
timde önemli bir mesafe kat ettik. 
Türkiye’de mobil uygulaması olan 
üniversiteler arasında ilk sıralarda 
yer alıyoruz. KOP-TÜBİTAK ve Oran 
kalkınma ajansı ile birçok proje-
yi hayat geçirdik. Türkiye’nin ilk kaz 
ıslah merkezini üniversitemiz bün-
yesinde faaliyetlerini sürdürüyor.  
Bu ülkenin geleceği ve yarını olan 

öğrencilerimizin bilimle buluşma-
sı temelinde TÜBİTAK-2209 proje-
lerine ağırlık verdik. Amacımız öğ-
rencilerimize bilimsel çalışmaların 
metodunu öğrenmelerine olanak 
sağlamak, kendilerini tanımayı ve 
keşfetmelerini hedefliyoruz. URAP’ın 
2020-2021 yılı Türkiye Üniversitele-
ri sıralamasında ise Üniversitemiz 
78’inci sırada yer aldı. 166 Devlet ve 
Vakıf Üniversitesinin yer aldığı liste-
de Üniversitemiz, makale puanında 
31’inci sırada, atıf puanında 44. sı-
rada, bilimsel doküman puanında 
ise 66’ıncı sırada yer aldı.  

 Yozgat Bozok Üniversitesi 
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 
yılı mezuniyet töreninde konuşan 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın 
Fuat Oktay, Türkiye’nin başarı ve 
fedakarlıklarıyla adını tüm dünya-
da duyuran sağlık kadrolarına, yeni 
neferler kazandırmanın haklı guru-
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runu ve mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi.

 Sağlık alanının insanlık ta-
rihi boyunca en kutsal addedilen 
mesleklerin başında geldiğini ifade 
eden Oktay, özellikle salgın döne-
minde bir kişiye nefes olmak için 
kendini feda eden sağlık çalışanla-
rının kıymetinin çok daha iyi anla-
şıldığını belirtti.

 Oktay, Türkiye’nin sağlık sis-
temindeki başarılarına değinerek, 
“Pek çok ülkenin sağlık sisteminin 
çöktüğü bir dönemde, biz hem 
mevcut hem yeni açılan hastane-
lerimizle, gecesini gündüzüne kata-
rak çalışan sağlık personellerimizle 
ve sağlık altyapımızla hamdolsun 
mücadelemizi başarıyla sürdüre-
bildik.” diye konuştu.

 Mezun olan öğrencilerin ço-
cuk gelişiminden yaşlı bakımına, 
acil yardım programından tıbbi 
dokümantasyon-tıbbi tanıtım ve 
pazarlamaya kadar vatandaşla-
ra dokunan alanlarda olacaklarını 
belirten Oktay, ilk mezunlarını ve-
riyor olmasına rağmen yükseko-
kulun öğretim görevlisi kadrosuy-
la, sosyal yardım çalışmalarıyla ve 
engelsiz okul gibi alanlarda aldığı 
ödüllerle adından söz ettirmesinin 
takdir edildiğini dile getirdi.

 Fuat Oktay, Üniversiteler 
Türkiye’nin dört bir yanında yay-
gınlaştırırken yükseköğretimde de 
ihtisaslaşmaya ve güçlü akademik 
performansa önem verdiklerini de 
vurguladı.

 Yükseköğretim kurumlarının 
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bulundukları şehrin, bölgenin ve ül-
kenin ihtiyacına göre farklı alanlarda 
gelişen bir yapıya kavuşma yolunda 
ilerlemeye başladığına dikkati çeken 
Oktay, şunları kaydetti:

 “Bugün aktif olarak yükseköğ-
retime devam eden 127 devlet, 73 
vakıf üniversitemiz ve 1029 Meslek 
Yüksekokulunda 8 milyonun üze-
rinde öğrenci öğrenim görmekte-
dir. Özellikle Ar-Ge çalışmaları ile de 
adından söz ettirmeye başlayan 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı, yöne-
ticileri, tüm öğretim elemanlarını, 
öğrencileri, çalışanları ve mezun-
ları tebrik ediyorum. Başarılarınızın 
devamını diliyorum. Yükseköğretim 
sistemimiz bu öğrenci sayısıyla Av-
rupa’da en çok sayıda öğrenciye 
hizmet veren sistem konumunda-
dır. Öğrenci sayısındaki artışla bir-
likte kredi ve yurt ihtiyacı gibi ge-
reksinimler artmış, Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız da bu ivmeyi yakın-
dan takip ederek yatırımlarını ihti-
yaçlara göre planlamıştır ve gerekli 
adımları da atmıştır, atmaktadır. 
Bugün 8 bin 281 yatak sayısı ile 9 
öğrenci yurdumuz var. Salgın sebe-
biyle uzun zamandır uzaktan eği-
timle sürdürülen yükseköğretimde 
yüz yüze eğitime başlama kararı 
alınması sonucunda ertelenmiş ve 
birikmiş bir yurt talebi oluşmuş du-
rumda.”

 Oktay, ilgili kurumların, ba-
rınma ihtiyacı olan hiçbir öğrenci-

yi mağdur etmemeye çalıştığını ve 
yurt yerleştirmelerine devam etti-
ğini aktararak, “Şunu bir kez daha 
ifade etmek istiyorum, Cumhur-
başkanımız da kabine toplantısı 
sonrasında ifade ettiler. Türkiye yurt 
sayısı ve yurt kapasitesi olarak Av-
rupa’daki, gelişmiş ülkelerdeki he-
men hemen her bir ülkenin fersah 
fersah ilerisindedir.” açıklamasında 
bulundu.

 Yozgat Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
ve öğretim elemanlarına, emekleri 
için teşekkür eden Oktay, 2021-2022 
akademik yılının da hayırlı olmasını 
diledi.

 Tören, dereceye giren öğ-
rencilere diplomalarının verilmesi 
ve kep atma ile sona erdi.
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 Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, yeni akademik yıl nedeni 
ile Yozgat Meslek Yüksekokulu’nu zi-
yaret ederek öğrenciler ve akade-
mik kadro ile bir araya geldi.

 Yozgat Meslek Yüksekoku-
lu’nun köklü bir geçmişe sahip ol-
ması nedeniyle Yozgat’ın önemli bir 
değeri olduğunu ifade eden Rektö-
rümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, iş 
gücü açısından, sektörel anlamda 
gelişip büyümede Meslek Yükse-
kokullarının Yozgat için, Ülkemiz için 
büyük bir önem arz ettiğini belirtti.
Yozgat Meslek Yüksekokulu’nun 
genç ve dinamik akademik kadro-

REKTÖRÜMÜZ YOZGAT MESLEK 
YÜKSEKOKULUMUZU ZİYARET ETTİ

su ile geleceğin Türkiye’sinde söz 
sahibi olacak öğrencilerimizi en iyi 
birikim ve donanımla aranan ele-
manlar olarak sektöre hazırlamak 
için çalıştığını ifade eden Rektö-
rümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Eskiden Meslek Yüksekokullarında 
eğitim gören öğrencilerimiz ara 
elaman olarak tanımlanırdı. An-
cak şimdilerde görüldü ki bu okul-
larımızdan mezun olan gençleri-
miz farklı iş sahalarında aranan 
eleman vazifesi ifa etmektedirler. 
Meslek Yüksekokulları ülke ekono-
misine, ihracatına ve istihdamına 
katkı sağlayacak nitelikli öğrenciler 
yetiştirme hedefi doğrultusunda 

Öğr. Gör. 
Elif Kaya
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önemli bir boşluğu dolduruyor. Yoz-
gat Meslek Yüksekokulumuz da yeni 
bölüm ve programlarla güçlendi. 
Burada geleceğin aranan elaman-
larının her alanda yetişmeleri için 
elimizden geleni yaptık, yapmaya 
devam ediyoruz. Ayrıca özverili ça-
lışmalarından dolayı tüm akademik 
personele çok teşekkür ediyorum.

 Öğrencilerimiz burada al-
dıkları eğitimle yetinip sadece ön 
lisans mezunu olarak kalmamalı. 
Lisans ve doktora gibi çalışmalarla 
hedeflerini yükseltmeli. Kendilerine 
bir hedef belirlemeli. Sizler azim ve 
kararlılıkla inanarak ve hedeflerinizi 
iyi belirlemeniz durumunda mes-
leğinizde çok başarılı olursunuz ve 
çok iyi noktalara gelirsiniz. Yozgat 
Bozok Üniversitesi yönetimi ola-
rak her zaman sizlerin yanındayız. 

Her türlü sıkıntınızda bizlere ulaşın. 
Bu duygularla yeni eğitim-öğretim 
yılının hayırlı vesile olmasını diliyo-
rum” dedi.

 Yozgat Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Hasan Güner Ber-
kant ise Rektörümüzü Yüksekokul-
da ağırlamaktan büyük bir mem-
nuniyet duyduklarını ifade ederek, 
eğitim-öğretim süreçleri boyunca 
vermiş oldukları destekten dolayı 
kendilerine teşekkür etti.
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 Yozgat Bozok Üniversitesi’n-
de intibak çalışmaları yapılmaya 
başlandı ve her bölüm kendi in-
tibak tablolarını oluşturdu. Bölüm 
intibak komisyonu başkan ve üye-
leri intibak tablolarının kontrollerini 
yaparak birim intibak komisyonu-
na gönderdi. Bu süreçte birimlere 
ve bölümlere destek amaçlı online 
ve yüz yüze çeşitli toplantılar ger-
çekleştirildi. Gerekli destek birimleri 
oluşturuldu ve bölümlerin soruları-
na cevap verildi. 

 04.10.2021 tarihinde rektör-
lükte intibak işlemlerinin tamam-
lanması ve birimlerin oluşturduğu 
intibak ve müfredat çalışmaların-
da oluşan aksaklık ve yanlışlıkların 
giderilmesi için Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yücel Güney başkanlığın-

da ‘’Bozok Destek Ekibi’’ oluşturuldu. 
İdari personelin yanı sıra akademik 
personelin de katkı sağladığı ekip-
te Doç. Dr. Mustafa Özdemir, Öğr. 
Gör. Erkut Okan Aksu, Öğr. Gör. 
Uğur Dağtekin, Öğr. Gör. Ferhat 
Oflezer, Öğr. Gör. İhsan Üstün-
taş, Öğr. Gör. Savaş Yelbey, Öğr. 
Gör. Selman Temiz, Öğr. Gör. Ay-
sel Kavasoğulları, Öğr. Gör. Sela-
haddin Sezer, Öğr. Gör. Hüseyin 
Harmancı, Öğr. Gör. Necati Ak-
soy, Öğr. Gör. Alperen Timuçin 
Sönmez, Öğr. Gör. Dr. Uğur Gezer, 
Öğr. Gör. Yeliz Bulut, Öğr. Gör. Si-
bel Dinç yer aldı. Ekip Yozgat Bozok 
Üniversitesi’ndeki tüm Fakülte ve 
Meslek Yüksekokulları’nda bulunan 
bölüm ve programların intibak ve 
müfredat kontrollerini yaptı. Bozok 
Destek Ekibi gerekli durumlarda bi-

BOZOK DESTEK MASASI ÇALIŞMA SÜRECİ
Öğr. Gör.

Aysel Kavasoğulları
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rimlerle iletişime geçerek yüz yüze 
anlık toplantılar gerçekleştirdi. Bu 
toplantılarda birimlerin intibak ve 
müfredatlarında oluşan sorunlar 
giderildi. Yaklaşık bir hafta süren 
yoğun çalışma sonucu tüm üniver-
sitenin birimlerinden gelen intibak 
tabloları sisteme yüklendi. 13.10.2021 
tarihinde ise rektörlük senato top-
lantı salonunda Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yücel Güney başkanlığın-
da Bozok Destek Ekibi ile yüz yüze 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 
Prof. Dr. Yücel Güney ekibe önce-
likle teşekkürlerini iletti. “Yaptığınız iş 
oldukça önemli bu anlamda can-
la başla çalışmanızdan dolayı he-
pinize teşekkürlerimi sunuyorum. 
İntibakın önemini önceki toplantı-
larda dile getirmiştik. Artık herkes 
bunun gerekliliğinin farklında. Bu 
çalışmalar Yozgat Bozok Üniversi-
tesi’nin gelişimi açısından faydalı 
olacaktır. Sizlerden ricam bu çalış-
manın finalinde akademik danış-

manlara öğrenci kayıt süresince 
de destek vermeniz.’’ dedi. “Bu ekip, 
‘Bozok Destek Masası’ olmalı. Birim-
lerden veya akademik danışman-
lardan gelen sorulara yanıt veril-
meli ve sorunların giderilmesi için 
destek masası ekibine gerekli yetki 
verilmeli.’’ diye sözlerine ekledi. Öğr. 
Gör. Ferhat Oflezer Bozok Destek 
Masası ekibi ve gerekli desteğin bi-
rimleri online olarak sunulması için 
bir bilgisayar programı aracılığı ile 
sistem oluşturdu ve Bozok Destek 
Masası ekibine sistemin nasıl kulla-
nılacağı yönünde sunu gerçekleş-
tirdi. Bozok Destek Masası Ekibi ka-
yıt süresi tamamlanana kadar her 
gün sistem üzerinden birimlerden 
gelen soruları cevapladı. Soruların 
detaylı bir şekilde anlatılması ve 
netleştirilmesi için birimlerden ge-
rekli belgeler istendi. Bazı durum-
larda mail ve telefon görüşmeleri 
ile de geri dönüşler yapıldı. Kayıt 
süresince akademik danışmanlara 
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gerekli destek sağlandı. 20.10.2021 
tarihinde boysisakademik.bozok.
edu.tr platformu üzerinden onli-
ne olarak bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. Tüm akademik da-
nışmanların katılımının sağlandığı 
toplantı iki oturum şeklinde plan-
landı.  İlk oturum 13:00-15:00 saatleri 
arasında Meslek Yüksekokulları için 
gerçekleştirilirken, 2.oturum ise Fa-
külteler için oluşturuldu. Bozok Des-
tek masası ise her iki oturuma da 
katılarak ders kayıtlanma süreci-
ne ilişkin soruları cevapladı. Ayrıca 
genel bilgilendirmelerin yapıldığı 
toplantı açılışı konuşmasını Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney 
yaptı. Güney, konuşmasında şun-
ları söyledi: “Derslerin intibaklan-
ması sonucunda 9000 küsur ders 
3000 civarına inmiş oldu. Sistemde 
atıl duran gereksiz derslerin temiz-
lenmesi oldukça önemliydi. Aktif ol-
mayan dersler %65’e indi. 10 yıldır 

duran derslerin 1 derse birleştiril-
mesi durumu kolay değildi. Bu zor-
lukları çalışmaya başlarken ön gör-
müştük. Bu işin daha kolay olması 
için iyi niyet çok önemli. Herkesin 
intibakı içselleştirmesi, ciddiye al-
ması ve özenle yapması işleri daha 
da kolaylaştıracaktır. Sorun oluş-
turmamalı, çözüm üretmeliyiz. Bu 
hususta hepimiz özenle çalışmalı 
intibak ve akademik danışmanlık 
konusunda gerekli hassasiyeti gös-
termeliyiz.” diyerek tüm akademik 
danışmanlara teşekkürlerini sundu. 
Sonrasında Öğr. Gör. Erkut Okan 
Aksu sunuma devam etti. Akade-
mik danışmanlara gerekli bilgilerin 
verildiği toplantı Bozok Destek Ma-
sası ekibinin gelen soruları cevap-
laması ile sona erdi. Bozok Destek 
Masası, öğrencilerin kayıt süresi 
boyunca sistemden tüm akademik 
danışmanlara ve birimlere destek 
oldu. 
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 Yürütücülüğünü T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele 
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
uzmanlarından Dr. Numan 
Babaroğlu’nun yaptığı, Boğazlıyan 
Meslek Yüksekokulu Öğretim 
Elemanları, aynı zamanda UZEM Müdür 
Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Tolga Hayıt 
ve Öğr. Gör. Hüseyin Harmancı’nın 
araştırmacılığını üstlendikleri 
TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme 
Programı kapsamında “Eurygaster 
spp. (Scutelleridae: Hemiptera)’nin 
Uzaktan Görüntüleme Sisteminin 
Geliştirilmesi ve Süne Tahmin Uyarı 
Sistemi’ne Entegrasyonu” adlı proje 
TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Proje araştırmacılarından Öğr. Gör. 
Dr. Tolga Hayıt yaptığı açıklamada: 
“Buğday stratejik bir ürün olup, insan 
ve hayvan beslenmesi için önemli bir 

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM 
ELAMANLARINDAN TÜBİTAK-1001 PROJESİ

besin kaynağıdır. Projemiz kapsamında 
buğdayın en önemli doğal düşmanı 
olan süne zararlısının modern yapay 
zekâ yöntemlerinden biri olan derin 
öğrenme ile takibini yaparak ülkemize 
ve çiftçilerimize faydalı bir sistem 
üretmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
TÜBİTAK projelerinin kabul edilmesinden 
dolayı akademisyenlerimizi tebrik 
ederek şunları söyledi: “Üniversite 
olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK 
projelerine büyük önem veriyoruz. 
Sunmuş oldukları projeleri TÜBİTAK 
tarafından kabul edilen araştırmacı 
akademisyenlerimizi ve Boğazlıyan 
Meslek Yüksekokulu idarecilerimizi 
tebrik ediyorum. Akademisyenlerimizin 
daha nice önemli projelere imza 
atacaklarına olan inancımı ifade 
ederek, başarılarının devamını 
temenni ediyorum”.

Öğr. Gör. Dr. 
Tolga Hayıt 



MESLEK YÜKSEKOKULLARI - E-BÜLTEN

20

 Boğazlıyan Meslek Yüksekokulumuz-
dan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hayıt’ın yürü-
tücülüğünü üstlendiği “Farklı Oranlarda 
Kenevir Ununun Glutensiz Kek Yapımında 
Kullanımı ve Glutensiz Kekin Kalite Özellikle-
rine Etkisi” başlıklı projesi Yozgat Üniversite-
si Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi tarafından kabul edildi. 

 Projede, kenevir unu, glutensiz kek 
üretiminde kullanılarak, çölyak hastaları ve 
glutensiz beslenmeyi tercih eden bireyler 
için besin değeri yüksek, gluten içermeyen, 
fonksiyonel bir ürün üretilmesi hedeflen-
mektedir. Üniversitemiz bölgesel kalkınma 
odaklı endüstriyel kenevir alanında ihtisas-
laşmıştır. Bu proje ile kenevir unu, unlu ma-
mul ürünlerinden glutensiz kek içeriğinde 

kullanılarak yeni bir kullanım alanı bulacak, 
ekonomiye katkı sağlanacaktır. Kenevir 
unu; protein, esansiyel yağ asitleri, diyet lif 
ve mineraller gibi besin elementlerince ol-
dukça zengin bir üründür. Projede gluten-
siz kek içeriğinin kenevirin bu önemli besin 
ögelerince zenginleştirilmesi ve besin içe-
riği yüksek, glutensiz yeni bir ürün elde edil-
mesi amaçlanmaktadır. 

 Çölyak hastaları için üretilen ürünler 
çoğunlukla nişasta bazlı olduğu için ürün-
lerin besin değerinin düşük olması büyük 
bir problemdir. Kenevir unu ise besin içe-
riği zengin bir ürün olması ile var olan bu 
probleme çözüm üretilmiş olacak ve proje 
ile topluma sosyal anlamada katkı sağla-
nacaktır.

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAN KENEVİR 
PROJESİ BAŞARISI

Dr. Öğr. Üyesi 
Fatma Hayıt
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 Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Or-
mancılık Bölümü’nden Öğr. Gör. İbrahim 
Kılıç, Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir 
Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde hazır-
lamış olduğu kenevir lifi katkılı termoplas-
tik granülleri sandalye ve kanepe ayakları 
olarak başarıyla üretmiştir. Bu çalışmada 
hazırlanan kenevir lifi katkılı termoplastik 
granüller sektörde mobilya aksesuar ve 
elemanları üreten özel bir firmada ger-
çekleştirilmiş olup, çalışmadan elde edilen 
tecrübe ve deneyimlerin Üniversite-Sanayi 
İşbirliği projesine dönüştürülmesi planlan-
maktadır. “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve 
Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” alanın-
da ihtisaslaşan bir üniversite olan Yozgat 

Bozok Üniversitesi, kenevirin bütün biokütle-
sini endüstriye kazandırmayı kendine mis-
yon edinmiş olup, hedefine de adım adım 
ilerlemektedir. Üniversitemiz, Endüstriyel 
Kenevir konusunda yaptığı çalışmalarla, 
Yozgat’ı kenevirin biokütlesinin ekonomiye 
kazandırıldığı bir üs haline getirmeyi he-
deflemektedir.

KENEVİR LİFİ KATKILI MOBİLYA AKSESUAR ÜRETİMİ

Öğr. Gör. 
İbrahim Kılıç
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 Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu 
Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, 
uzaktan eğitim sürecinde, Restorasyon 
Projesi dersi kapsamında bitirme projesi 
olarak tasarım önerileri geliştirdiler. 

 Ders sorumlusu Öğr. Gör. Merve 
Güler gözetiminde, öğrenciler belirlemiş 
oldukları yapıların rölövelerini alarak 
teknik çizimlerini tamamladılar.  3 boyutlu 

çizimleriyle tasarım önerisi paftalarını 
oluşturan öğrenciler, tasarım önerisinde 
bulundukları yapılara dair metraj 
hesaplamaları ve yeniden işlevlendirme 
şablonları hazırlayarak, alanda yapacakları 
çalışmalara dair tecrübe edinmişlerdir. 
Yapılan bu çalışmalar ve hesaplamaların, 
öğrencilerin alandaki tecrübelerine ve 
mesleki hayatlarına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.

RESTORASYON TASARIM PROJELERİ

Öğr. Gör. 
Merve Güler 
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 Yozgat Meslek Yüksekokulu 
Radyo-TV Programı, alanında ba-
şarılı projelere imza atmaya de-
vam ediyor.

 Yozgat MYO Radyo-TV prog-
ramı Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı 
ve bölüm öğrencisi Faruk Can Koç 
İtalya’da gerçekleşen uluslararası 
Erasmus Plus projesine katıldı. Film 

Beyond Borders adlı projede sine-
ma ve film yapımı üzerine çalış-
malar yapan Koç, alanı ile ilgili bir-
çok önemli isimle bir araya gelirken 
Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı ise film 
yapım tekniklerine dair deneyimle-
rini paylaştı.

 Festival davetlisi olarak üni-
versitemizi temsil eden Yozgat 

YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO-TV 
PROGRAMI’NDAN İKİ ÖNEMLİ BAŞARI

Öğr. Gör. 
Batuhan Kalaycı 
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Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Batu-
han Kalaycı ve öğrencimiz Faruk 
Can Koç aynı zamanda düzenle-
nen uluslararası film festivaline de 
katılarak önemli filmleri izleme ve 
söyleşilere katılma şansı yakaladı.
 
 Yine Yozgat Meslek Yükseko-
kulumuzun yaptığı çalışmalar do-
layısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından desteklenen bu yıl be-
şincisi düzenlenen Türk Dünyası 
Belgesel Film Festivali’nde Üniver-
sitemiz proje ortağı olarak festival-
de yer aldı. Aralarında İstanbul Üni-
versitesi, Gümüşhane Üniversitesi, 
Niğde Ömer Halis Demir Üniversi-
tesi’nin de yer aldığı festivalde Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
onur kurulunda yer alırken, festiva-
lin jüri üyeliğini ise Yozgat Meslek 
Yüksekokulu Radyo-TV Programı 
Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı üstlen-
di.

 Birçok profesyoneli bir ara-
ya getiren Türk Dünyası Belgesel 
Film Festivali’nin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlü-
ğü, TRT gibi kurumlar da destekçi-
leri arasında yer alırken festivalde 
ödül alan eserler 9 ülkede gös-
terime girecek. İki önemli başarılı 
çalışmadan dolayı büyük bir mut-
luluk duyduğunu belirten Rektö-
rümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Üniversitemizin her alanda görü-
nür olması bizleri memnun ediyor. 
Özellikle Radyo-TV programımızın 
yürüttüğü ulusal ve uluslararası 
çalışmalardan dolayı mutluluğu-
mu ifade etmek istiyorum. Yozgat 
Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Batu-
han Kalaycı ve öğrencilerini tebrik 
ediyor, başarılarının artarak devam 
etmesini temenni ediyorum.” dedi.
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 Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Üniversitemizin 2022-
2026 yıllarının amaç ve hedeflerinin 
belirlendiği Stratejik Planın 
hazırlanmasında emeği geçen 
akademik ve idari personellerle bir 
araya geldi. 

 Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin geleceğe yönelik 
amaç, hedef ve stratejiler 
geliştirebilmesi için geçmişte 
neleri başardığı, hangi alanlarda 
hedeflerine ulaşamadığı, bunun 
nedenleri, mevcut durumda hangi 
kaynaklara sahip olduğu, hangi 
yönlerinin gelişmeye açık olduğu 

ve üniversitenin kontrolü dışındaki 
olumlu ya da olumsuz gelişmelerin 
değerlendirilmesi amacı ile 
Üniversitemizin 2022-2026 
dönemini kapsayacak Stratejik 
Planının hazırlandığını söyledi.

 Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
2022-2026 dönemindeki yol 
haritasını belirleyebilmek ve 
planlayabilmek adına somut 
hedeflere dayalı kapsamlı bir 
stratejik plan hazırlandığını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “Planın ekonomik, 
insan gücü ve yönetimsel açıdan 
uygulanabilir olması için analiz 
süreci yapılarak, bu analize 

2022-2026 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Öğr. Gör. Dr. 
Emre Ekinci
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uygun hedefler ortaya konuldu. 
Üniversitemizin ihtisas üniversitesi 
olarak “Kararlılıkla, Başarıya…” 
sloganıyla başta eğitim-öğretimde 
en iyisini, en kalitesini yapmak, diğer 
taraftan da akademiya da söz 
sahibi marka bir üniversite olmak 
noktasında çalışmalarımız devam 
ediyor. Üniversitemizin 2022-2026 
stratejik planının hazırlanması, 
analiz ve proje süreçlerinin 
tamamlanması noktasında gerekli 
çalışma ve faaliyetleri yürüten 

tüm çalışma arkadaşlarıma 
en kalbi şükranlarımı sunuyor, 
uygulanacak olan stratejik planın 
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni daha 
güçlü noktalara taşıyarak marka 
bir üniversite olma yolunda 
katkı sağlayacağına yürekten 
inanıyorum.” dedi.  Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, stratejik 
plan çalışmasında emeği geçen 
akademik ve idari personele 
teşekkür ederek, sertifikalarını 
takdim etti.
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 Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. 
Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı tarafından 
yüksekokulumuz akademik personeline 
Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi verildi. İki 
aşamada gerçekleşmesi planlanan bilim-
sel proje hazırlama eğitiminin ilk basama-
ğı olan BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ-I 
05.11.2021 tarihinde yüksekokulumuz konfe-
rans salonunda gerçekleştirildi. 

 Eğitim kapsamında araştırma pro-
je süreci nedir, projenin tüm aşamalarını 
içeren bilimsel proje raporu nasıl yazılır, li-
teratür taraması nasıl yapılır, proje özgün-
lüğünün önemi, amaç, hedef ve akademik 
personele sağlayacağı katkı hakkında bil-
gilendirmeler yapıldı.  Yüksekokulumuzda 
ilerleyen günlerde Müdürümüz Dr. Öğr. 
Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı tarafından 
gerçekleşmesi planlanan Bilimsel Proje 
Hazırlama Eğitimi-II ile bilimsel proje eğitim 
süreci tamamlanacaktır. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA 
BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Öğr. Gör. 
Gülşah Kaya
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 18 Ekim 2021 tarihinde baş-
layacak olan 2021-2022 akademik 
yılı öncesinde, Akdağmadeni Mes-
lek Yüksekokulu’ndaki akademik 
ve idari tüm personele yüksekokul 
konferans salonunda “Covid-19 
Tedbirleri” hakkında bilgilendirme 
semineri düzenlendi. Akdağma-
deni Devlet Hastanesi’nde görev 
yapmakta olan Dr. Rabia Erkara 
ve Hemşire Nazmiye Duman tara-
fından verilen eğitime Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Öğr. Dr. İlker Kılıç 
da iştirak etti. Yozgat Bozok Üni-
versitesi tarafından kalite süreçleri 
ile bütünleşmiş bir şekilde yürütü-
len “Güvenli Kampüs” çalışmaları-
na, alt birim olarak Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulu gerçekleştirile-
cek yeni çalışmalarla katkı sunma-
ya devam edecektir.

AKDAĞMADENİ MYO’DA “GÜVENLİ KAMPÜS” 
ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “COVİD-19 TEDBİRLERİ 
EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğr. Gör. 
Abdulsamet Duran
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 Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç, 2021-2022 
eğitim-öğretim yılı güz dönemi Akademik 
Kurul toplantısına yüz yüze derslerin de 
başlayacağı dönemin tüm akademik ve 
idari personele hayırlı olması temennisinde 
bulunarak başladı. Dr. İlker Kılıç, intibak 
süreci, ders kayıtları, Covid-19 tedbirlerine 
bağlı olarak yapılacak düzenlemeler, 
ders dağılımları, ders programları, 
lisansüstü eğitimle ilgili izinler gibi birçok 
konuda bilgilendirmeleri akademik 
personelimizle paylaştı. Toplantıda ayrıca 
süreç yönetimine ilişkin yaşanılabilecek 
problemler üzerinde fikir alışverişinde 
bulunuldu.

AKDAĞMADENİ MYO’DA 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Öğr. Gör. 
Abdulsamet Duran
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 İntibak süreçlerinin daha 
verimli yürütülebilmesi amacıyla 
her bir ön lisans programında aka-
demik danışmanlık görevi yürüten 
öğretim elemanlarına 28.09.2021 
günü saat 10:00’da boysisakade-
mik.bozok.edu.tr üzerinden dü-
zenlenen bilgilendirme toplantı-
sına, Çekerek Fuat Oktay SHMYO 
akademik personeli katılım gös-
terdi. Toplantıda Müdür Yardımcı-
sı Öğr. Gör. Şahin Bayraktar ta-
rafından akademik danışmanlığın 
tanımı ve içeriğine yönelik bilgiler 
aktarıldı. Ayrıca akademik danış-
manlık toplantılarında ders kaydı, 
3+1 sistemi ve intibak dersleri hak-
kında bilgilendirme yapıldı. Ders 
kayıtlanma sürecinde aksaklıkla-
rın yaşanmaması ve intibak sü-
reçlerinin sağlıklı yürütülmesi için 
düzenlenen toplantı öğretim ele-
manlarının sorularının cevaplan-
masıyla sona erdi. 

 Akdağmadeni Meslek Yük-
sekokulu’nda da intibak süreci, 
yeni müfredatlar ve 3+1 eğitim 
modeli, yeni eğitim öğretim yö-
netmeliği, ders kayıtları ve yeni 
akademik danışmanlık yönerge-
si hakkında tüm ikinci sınıf öğ-

rencilerine bilgilendirme yapıldı. 
Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Dr. 
İlker Kılıç ve Müdür Yardımcı-
sı Öğr. Gör. Abdulsamet Duran, 
öğrencilere yaptıkları bilgilendir-
me sonrasında interaktif bir şe-
kilde soru-cevap bölümünü ger-
çekleştirdi. Değişen ve dönüşen 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin tüm 
süreçlerinde odak nokta olan öğ-
rencilere yönelik gerekli her türlü 
bilgilendirme ve destek, birimler 
tarafından sağlanmaya devam 
edecektir.

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ 
MYO VE AKDAĞMADENİ MYO’DA AKADEMİK 
DANIŞMANLIK TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

Öğr. Gör. 
Gülçin Uruş



KASIM 2021 SAYI: 10

31

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu’nda 2021-2022 akade-
mik yılında açılan “Çocuk Gelişimi 
Uzaktan Öğretim Ön Lisans Prog-
ramı’’ ve “Tıbbi Dökümantasyon 
ve Sekreterlik Uzaktan Öğretim Ön 
Lisans Programı”nda eğitim-öğre-
tim faaliyetleri başlamadan önce 
YOBÜ Rektör Yardımcısı ve MEYOK 
Koordinatörü Prof. Dr. Yücel Gü-
ney’in katılımıyla oryantasyon top-
lantıları gerçekleştirildi. 13.10.2021 
tarihinde gerçekleşen toplantıya 
MEYOK Koordinatör Yardımcısı Öğr. 
Gör. Alperen Timuçin Sönmez, 
SHMYO Müdür Vekili Öğr. Gör. Hü-

seyin Mazharettin Demir, Çocuk 
Gelişimi Uzaktan Öğretim Prog-
ram Koordinatörü Öğr. Gör. Yase-
min İbiş, Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik Uzaktan Öğretim Prog-
ram Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga 
Hanayoğlu ve her iki programda 
bulunan öğretim üyeleri katılım 
sağladı. Toplantı içeriğinde Uzak-
tan Öğretim Programlarına dair 
öğrenciler tarafından merak edi-
len sorular yanıtlanarak öğrenciler 
2020-2021 eğitim öğretim döne-
mine hazırlandı. Oryantasyon top-
lantıları güzel temenni ve dileklerle 
sonlandırıldı. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO’DA UZAKTAN EĞİTİM 
PROGRAMLARI ORYANTASYON TOPLANTILARI 
YAPILDI

Öğr. Gör. 
Gülşah Kaya
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 Yozgat Meslek Yüksekokulu 
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölü-
mü, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye-
si Şaban Altın, intibak işlemleri ve 
uygulama esasları çerçevesinde, 
ders kaydını yapacak olan ikin-
ci sınıf öğrencilerini bilgilendirmek 
amacıyla yapılan çevrimiçi top-
lantıda, öğrencilerin sorularını ya-
nıtladı. 

 Büro Hizmetleri ve Sekreter-
lik Bölümü, pandemi sonrası uyum 
programı kapsamında,  yükseko-
kulu ve bölümü tanıtmak, üniver-
sitede kaydedilen tüm gelişmeleri 
aktarmak üzere,  Covid- 19 tedbir-
lerini gözeterek, uzun bir aradan 

sonra öğrencileriyle yüz yüze bir 
araya geldi.

 Yüksekokulu temsilen, Öğr. 
Gör. Eyüp Ağar’ın da katılım gös-
terdiği oryantasyon programında, 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şa-
ban Altın, bölüm öğretim eleman-
ları Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mutlu ve 
Öğr. Gör. Sena Saydam, yükseko-
kulun teknik yapısı ve üniversite ge-
neli sosyal olanaklar hakkında bil-
gilendirmelerde bulundu. Pandemi 
sonrası ilk kez bir araya gelinen 
ikinci sınıflara ve bölüme yeni katı-
lan  birinci sınıf öğrencilerine yöne-
lik düzenlenen uyum programında, 
öğrenciler ile ilintili tüm yönerge ve 

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Öğr. Gör. 
Sena Saydam 
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yönetmelikler, kamuda istihdam ve 
lisans tamamlama imkânı sunan 
ÖSYM sınavları, öğrenci değişim 
programları yüksekokul toplan-
tı salonunda öğrencilere slaytlar 
üzerinden anlatıldı. Staj yönergesi 
sunumunun devamında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde stajını ta-
mamlayan bölüm öğrencilerinin 
başarısı ve devamında iş olanakla-
rına ilişkin bilgiler paylaşıldı. ‘Yozgat 
Bozok Üniversitesi Çevrimiçi Video 
Paylaşım Portali YOBU TV’den nasıl 
yararlanabilecekleri, ‘Yozgat Bozok 
Üniversitesi YouTube’ kanalı içerik-
leri ve uzaktan öğretim süreçlerin-
de öğrencilere rehber niteliğindeki 
içeriğiyle ‘Yozgat Bozok Üniversitesi 
UZEM YouTube’ kanalı paylaşımları, 
öğrencilere beyaz perdeye yansı-
tılarak gösterildi. Bölüm öğrencile-
rine, kariyer yolculuklarına ışık tut-
mayı hedefleyen ‘Kariyer ve Mezun 
Merkezi YOBÜ KARMER’ tarafından 

düzenlenen kariyer söyleşilerine 
katılımın kıymetli olacağına dik-
kat çekildi. Misyonu, yaşam boyu 
öğrenmenin sürdürülebilirliği olan 
‘Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (BOSUYAM)’ tarafından 
açılan ve açılması planlanan kurs-
lara önlisans öğrencilerinin de ka-
yıt olabilecekleri söylendi.  Kamu- 
özel sektöre ait pek çok kurum ve 
kuruluşta, üniversitelerde, vakıflar-
da, derneklerde çalışma olanağı 
bulunan geleceğin Büro Yönetimi 
ve Yönetici Asistanlığı Programı 
mezunlarına, ara elemandan zi-
yade aranan eleman olmanın ka-
rarlı, gayretli ve farkındalığı yüksek 
birer birey olmaktan geçtiği anla-
tıldı. Üniversite radyosu ‘107.0 Bozok 
FM’ tanıtım videosu, bölümün resmi 
web sitesi ve sosyal medya hesap-
ları bilgilendirmeleri ile oryantas-
yon programı tamamlandı.   
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 Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım 
tarihleri arasında her yıl “Organ ve 
Doku Bağışı Haftası” olarak kutlan-
maktadır. Tedavisi yalnızca organ 
ve doku nakli ile mümkün olan has-
talıklar, bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önemli sağlık sorun-
larından biridir. Organ ve doku nak-
li, tedavisi sadece nakil ile mümkün 
olan organları hasar görmüş has-
talara büyük umut ışığı olmaktadır. 
Günümüzde, birçok organ için nak-
lin mümkün hale geldiği söylenebi-
lir. Ülkemizde organ olarak, böbrek, 
deri, karaciğer, kalp, akciğer, pank-
reas ve incebağırsak nakilleri; doku 
olarak kemik, kemik iliği, kornea ve 
kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır.
Organ nakli konusundaki bilinç son 
yıllarda oldukça artmasına rağ-
men, tüm Dünya’da ve Türkiye’de 
de organ nakli bekleyen insan sa-
yısı çok fazladır. Bu noktada bağış 
sayısını artırmak ile  Organ-Doku  
bağışı konusunda toplumsal du-
yarlılığın arttırılmasına duyulan ih-
tiyaç da çok büyüktür. Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulumuzun 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğ-
rencileri 3-9 Kasım Organ ve Doku 
Bağışı Haftası kapsamında, Organ 
Bağışına dikkat çekmek ve bir far-

kındalık oluşturmak amacıyla  Afiş 
Sergisi düzenlediler.

 Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesinde düzenle-
nen sergi açılışına Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçek-
çioğlu, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif 
Osman Tokat ve Sağlık Hizmetle-
ri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı 
katıldı. Sergi süresince düzenlenen 
etkinliğe öğrencilerin  ve halkın ilgi-
si yoğundu.

ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA 
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRENCİLERİMİZİN 
AFİŞ SERGİSİ: BİR FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Öğr. Gör. 
Esra Akay
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ÖĞRETİM GÖREVLİLERİMİZ ADAÇ DERNEĞİNİN 
“SPORDA FARK YARATANLAR” İSİMLİ CANLI 
YAYININA KONUK OLDULAR

 Şefaatli Meslek Yüksekokulu 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 
Öğr. Gör. Metin Gümüşay ile Öğr. 
Gör. Ahmet Kaşık, Adalet Bakanlığı 
personelinin kurmuş olduğu, “Adalet 
Çalışanları Birliği Eğitim, Kültür ve Sa-
nat Derneği”nin canlı yayınına konuş-
macı olarak katılım gösterdi. “Sporda 
Fark Yaratanlar” isimli program, Ada-
let Bakanlığı personeli Faruk Özkan 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
Programda Faruk Özkan eski Ada-
let Bakanlığı Personeli olan Öğr. Gör. 
Metin Gümüşay ile Öğr. Gör. Ahmet 
Kaşık’ın başarılı çalışmalarına deği-
nirken, şu an görevli oldukları özel gü-
venlik ve koruma programı hakkında 
bilgileri paylaştı.  

 Öğr. Gör. Metin Gümüşay, 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak infaz 
ve koruma memuru olarak görev 
aldığı zamanlarda, Adalet Bakanlığı 
personelinin eğitimine yönelik 2011-
2019 yılları arasında personel eğitim 
merkezleri ve ceza infaz kurumlarında 
Yakın Savunma Teknikleri eğitimi 
gerçekleştirdiklerini belirterek, Mesleki 
Müdahale Teknik ve Taktileri eğitim 
programının gelişme sürecine yönelik 
olarak yapılan çalışmalara verdikleri 
destekler hakkında da bilgiler verdi.

 Öğr. Gör. Ahmet Kaşık ise 
Kick Boks spor dalı üzerine Yozgat 
Bozok Üniversitesi iş birliğiyle yapılan 
projelerinin çok yoğun ilgiyle 
karşılandığını Kick Boks spor dalına 
olan ilginin her geçen gün arttığını 
bu konuda sosyal sorumluluk olarak 
şu anda devam eden “Kadınlar Kick 
Boks Yapıyor” isimli proje sürecine 
dair bilgiler paylaştı.

Öğr. Gör. 
Metin Gümüşay
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 Program sunucusu Faruk Öz-
kan, profesyonel bir Kick Boks ha-
kemi ve Milli Takım Antrenörü olarak 
Kick Boks stilleri hakkında soruları 
üzerine; Öğr. Gör. Metin Gümüşay 
Kick Boks spor dalının bugün çok 
farklı yaş gruplarında herkesin ken-
di fiziksel durumuna göre yedi farklı 
dalda yarışma stilleri olduğunu, ring 
ve tatemi gibi farklı ortamlarda ya-
pıldığı belirtti.

 Kick Boks spor dalında Milli Ta-
kım antrenörü olan Öğr. Gör. Metin 
Gümüşay ile Öğr. Gör. Ahmet Kaşık 
Kick Boks spor dalına şimdiye kadar 
sporcu, antrenör, idareci ve hakem 
olarak hizmetlerde bulunduklarını 
ve halen devam ettiklerini, şimdi ise 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde aka-
demik personel olarak çalışmaya 
başladıktan sonra Kick Boks spor 
dalına yönelik akademik çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, yapmış olduk-
ları çalışmalar ve devam eden ça-
lışmalar hakkında bilgiler verdi.

 Öğr. Gör. Ahmet Kaşık ise 
adalet çalışanlarının spor dallarına 
yönelik ilgi ve alakasının artırılması-
na yönelik olarak tavsiyelerde bu-
lunarak, kendi çalışma yaşamlarına 
kalite katacaklarını ifade ederek spor 
dallarının sadece yarışmacı olarak 
değil rekreatif bir faaliyet olarak da 
yapılmasının öneminin de altını çizdi. 
Program sonunda ADAÇ çalışma-
larının dikkatle takip ettiğini belirten 
Gümüşay, Adalet Bakanlığı perso-
nelinin çok farklı özelliklerinin ortaya 

çıkmasında önemli bir rol aldığını ve 
hayatın sadece iş yaşamından iba-
ret olmadığını, herkesin farklı özellik-
leri olduğu ve bunların keşfedilme-
sinde ADAÇ derneğinin önemli bir 
rol üstlendiğini belirtti. Kaşık ise ADAÇ 
derneğinin kurulduğu günden beri 
ilgiyle takip ettiğini ve özümüzü ve 
kültürümüzü yansıtan insanlarımızı 
takdirle karşıladığını söyleyerek eski 
bir Adalet Bakanlığı personeli olarak 
gurur duyduğunu söyledi. 
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 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 
görevini yürüten Doç. Dr. Rukiye Höbek 
Akarsu görevini Dr. Öğr. Üyesi Yeşim An-
dıran Şenaylı’ya devretti. Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu’nda 21.10.2021 tarihinde 
gerçekleşen toplantıya Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yücel Güney ve Sağlık Hizmetle-
ri Meslek Yüksek Yüksekokulu akademik ve 
idari personeli katıldı. Yozgat Bozok Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ, görevi devreden Doç. Dr. Rukiye Hö-
bek Akarsu’ya değerli katkılardan dolayı 
teşekkür ederek Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim 
Andıran Şenaylı’ya başarı dileklerinde bu-

lundu. Yüksekokulumuzda akademik-idari 
birimden sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. 
Gör. Nida Kıyıcı, eğitim-öğretimden so-
rumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ru-
kiye Yorulmaz oldu. 

 Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Zafer Gönülalan Sorgun Meslek Yükse-
kokulu’nda Müdür olarak atandı. Sorgun 
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen devir teslim törenine katı-
lan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Ersin Kantar’a yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ederek, yeni Müdür Prof. Dr. 
Zafer Gönülalan’a başarı dileklerinde bu-
lundu.

MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ’DA DEVİR TESLİMİ

Öğr. Gör. 
Gülşah Kaya 

Öğr. Gör. 
Sibel Özdemir
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