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 Kenevire dayalı sanayinin 
Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, 
kenevirin bütün biyo kütlesinin en-
düstriye kazandırılması hedefleriyle 
“Endüstriyel Kenevir” alanında ihti-
saslaşan üniversitemizde merkez 
kampüs yerleşkesinden sonra Yük-
sekokulumuz kampüsünde de iki 
çeşit kenevir tohumlarının deneme 
ekimi yapıldı. 

 Boğazlıyan Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Musta-
fa Kocakaya’nın ev sahipliğini yap-
tığı Kenevir ekimine,  Yozgat Valisi 
Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı 
Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Boğazlıyan Kaymakamı 

YÜKSEKOKULUMUZDA ENDÜSTRİYEL 
KENEVİR EKİMİ

Fatih Gülnar, Boğazlıyan Beledi-
ye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat 
İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, 
Yozgat İl Jandarma Alay Komuta-
nı Albay Ali Sefa Yılmaz,  Yozgat 
İl Genel Meclis Başkanı İskender 
Nazlı, Yozgat İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat Ta-
rım ve Orman İl Müdür Yardımcısı 
Özgür Memiş, Rektör Yardımcısı ve 
Kenevir Araştırmaları Koordinatö-
rü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ve 
Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Uğur Kölemen katıldı.

 Kenevir ekimi sonrası konu-
şan Rektör Yardımcısı ve Kenevir 

Dr. Öğr. Üyesi 
Nurcan Doğan
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Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. 
Güngör Yılmaz, Yozgat Bozok Üni-
versitesi Boğazlıyan Meslek Yükse-
kokulu arazisinde birim alanındaki 
bitki sayısının verim ve kaliteye et-
kisini irdelemek amacıyla iki çeşit 
kenevir ekiminin yapıldığını söyledi. 
Yüksekokulumuzda yapılan ekimde 
su tutucu olarak geliştirilen mater-
yalin sulamadaki etkinliğini, su ta-
sarrufunu ve su ekonomisine etki-
sini incelemek amacıyla; biri yerli 
diğeri ise Avrupa’da üretimi yapılan 
endüstriyel kenevir çeşidinin ekimi-
nin ilk defa yapılıyor olması önemli 
bir projenin temelini oluşturmakta-
dır. Türkiye’de kenevir konusunda 
ihtisaslaşan tek üniversitenin Yoz-
gat Bozok Üniversitesi olduğunu 
vurgulayan Yozgat Valisi Ziya Polat, 
ekimi yapılan kenevirin ekonomiye 
kazandırılmasının önemini vurgu-

larken, Yozgat’ın kenevirin başkenti 
olacağının altını çizdi. 

 Ayrıca, Vali Polat, Orta Ana-
dolu Kalkınma Ajansı ve Konya 
Ovası Projesi yöneticileri ve sektör 
temsilcileri ile önümüzdeki günler-
de bir araya gelerek üniversitemiz 
ile Yozgat’ı endüstriyel kenevirin 
merkez üssü haline getirilebilece-
ğinin müjdesini de verdi. 
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 Yükseköğretim Kurulu tara-
fından “Engelsiz Erişim ve Engelsiz 
Eğitim” çalışmaları kapsamında 
her yıl etkinlikler ve çeşitli düzen-
lemeler yapılmaktadır. Genel çer-
çevesi kampüsler de eğitim gören 
tüm öğrencilerin tam kapasiteyle 
fırsatlardan yararlanmasını sağ-
lamaktır. Bu amaç doğrultusunda 
üniversiteleri mekân ve eğitim açı-
sından erişilebilir kılmak için teş-
vik edici faaliyetler gerçekleştiril-
mektedir.. Özellikle doğuştan veya 
sonradan oluşan nedenlerden 
dolayı görme, işitme veya fiziksel 
engelli öğrencileri yükseköğretim 
kurumlarına kazandırılarak eği-
timde herkes için fırsat eşitliğinin 
sağlanması noktasında engelli bi-
reylerin ihtiyaç duyduğu gereksi-
nimlerin belirlenerek kampüste ve 
bina içerisinde düzenlemeler ya-
pılması konusunda önemli adım-

ÇEKEREK FUAT OKTAY SHMYO TURUNCU 
BAYRAĞIN YANINA YEŞİL BAYRAĞI DA EKLEDİ

lar atılmaya başlandı. Bu anlamda 
teşvik edici çalışmalarına devam 
eden YÖK ilk olarak 2018 yılında en-
gelsiz üniversite ödüllerini verdi. Bu 
durum kurumlarda, mekânda ve 
eğitimde engelsiz erişimi sağlama-
ya yönelik çalışmaların başlaması-
na temel oluşturdu. Her yıl düzenli 
olarak verilen bu ödüller sayesinde 
belli şartları yerine getiren ve bu-
nun devamlılığını sağlayan üniver-
siteler engelli bireylerin eğitimde ve 

Öğr. Gör. 
Meryem Akbulut
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sosyokültürel faaliyetlerde aktif ol-
masına katkıda bulundu.

 Çekerek Fuat Oktay Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
yapmış olduğu özverili çalışmalar 
ile Engelsiz Üniversite Ödüllerinde iki 
kez başarıya ulaştı. İlk olarak geçen 
yıl Mekânda Erişilebilirlik koşullarını 
sağlayarak Turuncu Bayrak ödülü-
nü almaya hak kazanan birim bu 
konuda Yozgat Bozok Üniversite-
si’nde öncü olmayı başardı. Bu ko-
nuda sürdürülebilirliği oluşturmak 
adına yapılan faaliyetler devam 
etmektedir. İdari ve akademik per-
sonelin katılımıyla işaret dili kursu-
na katılım sağlandı ve birimimizde 
görev yapmakta olan personel-
ler İşaret Dili Sertifikasını almaya 
hak kazandılar. Ayrıca bina içinde 
ve dışında engelli bireylerin rahat 
şartlarda eğitim almasını sağla-
mak için düzenlemeler idari per-
sonelin koordinasyonu sayesinde 
hız kesmeden devam etmektedir. 
Sonuç olarak bu yıl verilen Engelsiz 
Üniversite Ödüllerinde Eğitimde Eri-
şilebilirlik kategorisinde Yeşil Bayrak 
ödülüne Çekerek Fuat Oktay SHM-
YO bir kez daha YÖK tarafından la-
yık görüldü. Bu anlamda Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. Tekin Güler, Mes-
lek Yüksekokulu Engelli Birim Tem-
silcisi Öğr. Gör. Gülçin Uruş başta 
olmak üzere, emeği geçen tüm öğ-
retim elemanlarına ve idari perso-
nele teşekkür ederek başarılarının 
devamını diledi. Bu konudaki çalış-
maların eksiksiz bir hale getirilmesi 
hususunda çalışmalar devam et-
mektedir. 
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 Akdağmadeni Meslek 
Yüksekokulu, engelli öğrencilerin 
kampüs yaşamınlarına ve eğitime 
erişimlerine kolaylık sağlamak  
için gerekli tüm tedbirleri almış 
ve Rektörlük Engelli Öğrenci 
Birimi aracılığıyla Turuncu Bayrak 
(Mekânda Erişim) ve Yeşil Bayrak 
(Eğitimde Erişim) ödüllerine 
başvurusunu yapmıştı.

 YÖK’ ün ilgili bayraklara 
hak kazanan akademik birimleri 
duyurusu ile birlikte Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulu’nun Turuncu 
Bayrak (Mekanda Erişim) ve Yeşil 
Bayrak (Eğitimde Erişim) ödüllerine 
layık görülmesi Akdağmadeni 
Meslek Yüksekokulu için gurur 
kaynağı oldu. Bu bağlamda 

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA 
YÖK’TEN İKİ ÖDÜL: TURUNCU BAYRAK 
(MEKÂNDA ERİŞİM) VE YEŞİL BAYRAK 
(EĞİTİMDE ERİŞİM)

Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 
yönetimi, Engelli Birim Temsilcisi 
Öğr. Gör. Fatmanur Çullu başta 
olmak üzere, emeği geçen tüm 
öğretim elemanlarına ve idari 
personele teşekkür etti.

 Akdağmadeni Meslek 
Yüksekokulu yönetimi tarafından 
yapılan açıklamada, Yozgat 
Bozok Üniversitesi’nin “Kararlılıkla 
Başarıya” mottosu gereğince ve 
kalite hedefleri doğrultusunda tüm 
öğrencilerinin daha konforlu, huzurlu 
ve çağdaş bir eğitim alabilmesi için 
gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını 
ve yapacaklarını,emel hedeflerinin 
ise sürdürülebilir ve katılımcı 
yönetim anlayışıyla devam etmek 
olduğu ifade edildi.

Öğr. Gör. 
Abdulsamet Duran
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 Yozgat Bozok Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Koordinatör-
lüğü (MEYOK), MYO’ların etkinliği-
ni arttırmak ve öğrencileri sektörle 
buluşturmak için başlattığı çalış-
malara hız kesmeden devam edi-
yor. Her hafta MYO müdürleri ve 
koordinatör yardımcılarının katıl-
dığı MEYOK toplantılarında alınan 
kararlar hakkında bilgi veren YOBÜ 
Rektör Yardımcısı ve MEYOK Koor-
dinatörü Prof. Dr. Yücel Güney, staj 
yönergesinin kabul edildiğini söyle-
di. 

 Müdürler Kurulu’nda konsen-
süs sağlanarak ortak bir 3+1 prog-

3+1’İN YÖNERGESİ “TAMAM” 
SIRA UYGULAMADA 

ram başlangıç tarihi belirlendiğini 
ifade eden Prof. Dr. Yücel Güney, 
“Staj yönergesi ve 3+1 ortak yö-
nergesi geçti. “3+1’i hangi bölüm-
ler uygulayacak?” konulu toplantı 
sonuçlandırıldı. Kamu kurumları ile 
yapılacak olan protokoller planlan-
maya başlandı ve buna bağlı ola-
rak bölümler hazırlıklar yapmaya 
başladı.” şeklinde konuştu. 

 Alan Kurullarının 3+1 yöner-
gesine bağlı olarak kılavuzlar oluş-
turmaya başladığının altını çizen 
Prof. Dr. Yücel Güney, “Kılavuzda, 
hocanın nasıl değerlendireceği, 
öğrencinin nasıl çalışacağı, firma-

Öğr. Gör. 
Elif Kaya
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daki kişinin nasıl notlandırma ya-
pacağı yer alacak.” ifadelerini kul-
landı. 

Danışma, Bilim ve Alan Kurulu 
Nasıl Çalışıyor?

 MEYOK’un omurgasını oluştu-
ran kurulların çalışmaları hakkında 
da konuşan YOBÜ Rektör Yardım-
cısı ve MEYOK Koordinatörü Prof. 
Dr. Yücel Güney, “Her müdüriyetin 
altında üç tane kurul var. Bunlar; 
danışma, bilim ve alan kurulu. Her 
bir kurul da aynı zamanda deği-
şik bilim dallarına ayrılmış durum-
da. Mesela Bilim Kurulu’nun altında 
teknik bilimler, sosyal bilimler ve 
sağlık bilimlerine ait çalışanlar var. 
Bu süreç, koordinatör yardımcıları 
ve röportörler tarafından koordine 
ediliyor. Ve aynı zamanda bu gru-
bun içerisinde de MYO’ları temsilen 
programlara özgü temsilciler var. 
Yani bir MYO’nun hangi dallarda 
çalışma alanı varsa sağlık, sosyal, 
teknik gibi, üç alandan da hocalar 
orada oluyor.” dedi. 

 Her hafta çarşamba günleri 
yapılan ve MEYOK koordinatörleri ile 
MYO müdürlerinin katıldığı gündem 
toplantılarında, alınan kararların 
hayata geçmesinin istişare edildi-
ğini söyleyen Güney, Pandemi ne-
deniyle Danışma Kurulu’nun tam 
olarak etkin olmadığını vurguladı. 
Ancak kurul içerinde çalışacak kişi-
lerin belirlendiğini ve MYO’ların her 
programının piyasadaki dış pay-
daşları bulunduğunu ifade etti. Bu 
kurulun görevinin üniversitenin ha-
zırladığı müfredatın, ders içerikleri-
nin sisteme uygunluğunu denetle-

mek ve öğrenciyi başarıya taşıyıp 
taşımayacağı konusunda çalışmak 
olduğuna dikkati çekti. Danışma 
Kurulu’nu “AKTS kredilerinin yeter-
li olup olmadığı, öğrencinin staj ve 
3+1 imkanlarının nasıl yapılabilmesi 
gerektiğinin konuşulduğu bir kurul” 
olarak tanımlayan Prof. Dr. Yücel 
Güney, her MYO’nun kendi danış-
ma kurulu üyeleri ile yılda bir defa 
toplantı yaparak, hazırlayacağı ra-
poru MEYOK’a sunacağını söyledi. 

 Alan Kurulu’nun da 3+1 uygu-
lanma kararı alındıktan sonra tüm 
alanlardaki uzman hocalarla müf-
redatın Bologna süreçlerine uygun 
hale getirilmesi yani dış paydaş 
görüşleri alınarak, iş yüklerine göre 
AKTS oluşturulması sürecini yürüt-
tüğünü kaydeden Güney, bu çalış-
maların raporlandırılıp MEYOK bün-
yesine sunulduğunu açıkladı. 

 Bilim Kurulu’nun ise sekiz 
MYO’daki ortak derslerin listesi-
ni çıkardığını, sistemde 2700 ortak 
ders tespit ettiklerine vurgu yapan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel 
Güney, kurulun isimleri farklı fakat 
içerikleri aynı olan bu dersleri eşitle-
diğini kaydetti. Bölüm hocalarından 
AKTS’lerin gerekçelerini sunarak di-
ğer üniversitelerle derslerini eşit-
lemelerini isteyen Bilim Kurulu’nun 
öğrencilerin geçiş yaptığında ya-
şayacağı mağduriyetleri önlemiş 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yü-
cel Güney, “2700 rakamı şu anda 
beşte bire kadar inmiştir. Bu neyi 
sağlayacak? Yatay ve dikey geçiş-
te fayda sağlarken, içerikler bütün 
MYO’larda aynı olacak, aynı AKTS 
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olacak, ders çakışması durumunda 
alamadığı dersi başka bir MYO’dan 
alabilecek.” dedi. Ortak içeriği olan 
derslerin videolarının çekilerek bir 
havuz oluşturulacağını açıklayan 
Prof. Dr. Yücel Güney, “Bu sayede 
ders iş yükü azalan öğretim görev-
lilerinin akademik çalışmaları için 
kapı açıldı ve öğrencilerle yapıla-
cak proje ve etkinlikler içinde fırsat 
doğmuş oldu.” diye konuştu. 

 Bilim Kurulu ayrıca MYO’lar-
da bulunan cihaz ve yazılımların 
envanteri çıkartarak eş değer bö-
lümlere ihtiyaç analizine göre, bu 
cihazları yerleştirecek. Ayrıca tüm 
cihazların kullanımlarına ait vide-
olar çekilerek YOBÜ TV’de yayın-
lanacak ve derslerde öğrencilerin 
faydalanması sağlanacak. Labo-
ratuvar cihazlarının kullanım aşa-

malarını gösteren bir çekim ekibi 
kurulduğunu da anlatan Prof. Dr. 
Yücel Güney, “Bilim Kurulu aynı za-
manda tüm MYO hocalarının yap-
tıkları derslerin izlencelerini kontrol 
edecek. Ve bu izlenceler dönemin 
başında ilk on beş gün içerisinde 
sisteme yüklenecek. Eğer yüklen-
mezse dersin devamı engellenmiş 
olacak. İzlencenin içerisinde hem 
dersin içeriği hem de derste nasıl 
bir ölçme değerlendirme kullanı-
lacağı bulunacak. İzlencelerde Bi-
lim Kurulu başka üniversitelerdeki 
ders izlencelerine bakarak o dersin 
içerisinde cihaz, yazılım kullanılma-
sı durumunu tespit ederek, eğer 
varsa hemen o kullanımın olup ol-
madığını sorgulayarak envantere 
bakacak. Varsa kullanılmamasının 
nedenini sorgulayacak.” dedi. 
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 Çalıştayın, Onursal Başkanlı-
ğını Yozgat Bozok Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Dü-
zenleme Kurulu Başkanlığını Yozgat 
Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Yücel Güney yaptı. Dü-
zenleme Kurulu’nda ayrıca; Sorgun 
MYO Öğr. Gör. Dr. Ali Doğantekin, 
Öğr. Gör. Sibel Canik, Öğr. Gör. Ye-
liz Bulut, Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. 
Gör. Alperen Timuçin Sönmez, Bo-
ğazlıyan MYO Öğr. Gör. Ertan Şehit, 
Akdağmadeni MYO Öğr. Gör. Hü-
meyra Adam, Yerköy Adalet MYO 
Öğr. Gör. İhsan Üstüntaş, Şefaatli 
MYO Öğr. Gör. Mahmut Görken, 
Yozgat MYO Öğr. Gör. Selman Te-
miz ve Gamze Aydın, Gökhan Ço-
ban, Haydar Canıbek, Sümeyye 
Erbay yer aldı.

 Hazırlanan metinde çalıştay 
programı, açılış konuşmaları, ger-
çekleştirilen üç oturumda yer alan  
konukların konuşmaları ve son ola-
rak çalıştay çıktıları yer aldı. Çalış-
tayın dokümanı tüm üniversitedeki 
hocalara ve aynı zamanda Türki-
ye’deki tüm meslek yüksekokulları-
na gönderildi.

 8 Şubat tarihinde yapılan 
çalıştay 3 oturum halinde 6 saat 
sürmüştü.

EĞİTİM VE SÜREÇLER BAĞLAMINDA MESLEK 
YÜKSEKOKULLARININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 
ÇALIŞTAYI’NIN RAPORU YAYINLANDI

Öğr. Gör. 
Elif Kaya
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 Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 
ArGe Destek Programı 16. Proje Çağrısı 
kapsamında desteklenecek Projeler için 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) tarafından, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 
Öğr. Üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak’ın 
yaptığı “Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile 
Canlı Ağırlık ve Besi Performansının Arttı-
rılması” konulu proje destek alamaya hak 
kazandı.

 Doç. Dr. Umut Sami Yamak’ın yü-
rütücülüğünü yapacağı projede, Boğazlı-
yan MYO’dan Öğr. Gör. Elif Cilavdaroğlu 
yardımcı araştırmacı olarak görev alacak. 
36 ay devam etmesi plânlanan proje, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si’nde yürütülecek. Bu proje ile yerli tavuk 
ırklarımızdan Gerze (hacıkadı) ırkının oriji-
nal yöresindeki verim özelliklerinin ortaya 

konulması, canlı ağırlık yönünde üç gene-
rasyonda yapılacak seleksiyonla gelişme 
özelliklerinin iyileştirilmesi ve üretim değeri 
olan materyal üretilmesi amaçlanmakta-
dır.

TAGEM PROJESİ DESTEĞİ

Öğr. Gör. 
Elif Cilavdaroğlu 
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 8–11 Nisan 2021 tarihlerinde An-
talya Kemer’de 6. Uluslararası Türkiye 
Açık Kick Boks Avrupa Kupası 15 ülke-
den birçok sporcunun katılımıyla Co-
vid-19 salgın önlemleri alınarak ger-
çekleştirildi.

 Şefaatli MYO Mülkiyet Koruma 
ve Güvenlik Bölümü’nden Öğr. Gör. 
Ahmet Kaşık, düzenlenen Kick Boks 
Avrupa Kupasında Point Fighting ve Li-
ght Contact branşlarında yarışmalara 
katıldı. Kaşık, sportmenliğin ön planda 
olduğu ve heyecanlı maçların yapıldı-
ğı turnuvada yarı finale kadar ilerledi 
ve her iki branşta da bronz madalya 
alarak şampiyonayı iki madalya ile 
sonlandırdı. Aynı zamanda Kick Boks’ta 
milli sporcu olan Kaşık 2021 yılında tek-
rardan Kick Boks Milli takım kadrosuna 
girebilmek için hanesine önemli puan-
lar yazdırdı.

 Şefaatli MYO müdürü Dr. M. Ce-
vat Temizkan, Kick Boks Avrupa Kupa-

KİCK BOKS AVRUPA KUPASI’NDA ÖĞRETİM 
GÖREVLİMİZDEN ÇİFTE MADALYA

sı turnuvası sonunda Öğr. Gör. Ahmet 
Kaşık’ı başarılarından dolayı tebrik 
etti. Milli sporcu öğretim görevlimi-
zin almış olduğu bu önemli başarının 
üniversitemiz ve MYO’muz adına gurur 
verici olduğunu belirterek hem aka-
demik hem de sportif–sosyal–kültürel 
anlamda da donanımlı olmamız ge-
rektiğini söyledi. Sporun; üniversitemizi, 
Şefaatli MYO’yu ve Yozgat ilini tanıt-
mada bir turizm elçisi görevini yaptı-
ğını söyleyen Müdür Temizkan, sportif 
faaliyetlere desteklerinin süreceğini 
belirtti.

Öğr. Gör. 
Ahmet Kaşık
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 T.C. İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının 
“Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenme-
sinin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi 
ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 
arasında iş birliği protokolü imzalandı. İm-
zalanan protokolle; Yozgat Bozok Üniversi-
tesi personeli ve öğrencilerine yönelik “Afet 
Farkındalık Eğitimi” verilmesi ve AFAD Gö-
nüllülük Sistemi hakkında bilgi ve tanıtım et-
kinlikleri düzenlenmesi planlandı. Verilecek 
olan eğitimle özellikle deprem öncesinde, 
anında ve sonrasında yapılması gereken 
doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi ve 
tüm aile fertlerine bu davranış biçimlerinin 
öğretilmesi amaçlandı. Deprem, yangın 
gibi afet anında panik yapmamak için sık 
sık tatbikatlar yapılması gerektiği vurgu-
landı. 

 Bu eğitim kapsamında AFAD perso-
nellerince akademisyenlerden bazılarına 

eğitimci eğitimi verildi. Eğitim sonrası ya-
pılan sınavdan başarılı olan eğitimcilere 
sertifikaları takdim edildi. Sorgun MYO’dan 
Öğr. Gör. Dr. Ali Doğantekin ve Yozgat 
MYO’dan Öğr. Gör. Eyüp Ağar’ın da içeri-
sinde yer aldığı 25 kişilik eğitimci grubu ilk 
aşamada birimlerde görev yapan akade-
mik ve idari personele eğitim verdi. 

 “Afet Farkındalık Eğitimi”nin ikinci 
aşamadasında ise eğitimciler, tüm öğren-
cilere eğitim vermeye devam etmektedir.

AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Öğr. Gör. 
Eyüp Ağar

Öğr. Gör. 
Sibel Canik 
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 Demiryolu ulaşımının güven-
li ve hızlı oluşu ve, endüstrileşmedeki 
rolü sayesinde tüm dünyada hızla ge-
lişmektedir. Ortaya çıkan yeni uygu-
lamalar ve geçmiş yıllara göre daha 
karmaşık hâle gelen demiryolu tra-
fiğinin güvenli bir şekilde yürütülme-
sinin önemini daha da artırmakta ve 
bu alanlarda görev alacak iş gücünün 
yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Gü-
zergahı Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas 
olan “Hızlı Tren Projesi”nin bir parçası-
nın ilimizde yer alması göz önüne alı-
narak, bölgede oluşabilecek iş gücü 
ihtiyacını karşılamak, demiryolu ula-
şımında görev alacak, sorumluluk sa-
hibi, görev bilinci yüksek insan gücü 
yetiştirmek amacıyla Yozgat Bozok 
Üniversitesi Sorgun MYO bünyesin-
de Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Raylı 
Sistemler Makine Teknolojisi programı 
açıldı. Programa 2021-2022 akade-
mik yılında öğrenci alımına ilişkin teklif, 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafın-
dan geçtiğimiz aylarda  onaylandı. 
Bölümde Öğr. Gör. Ozan Yazar (bö-
lüm başkanı), Öğr. Gör. Musa Yılmaz 
ve Öğr. Gör. Mustafa Dursunlar öğre-
tim elemanı olarak görev yapmakta-
dırlar. Eğitimini başarıyla tamamlayan 
öğrencilere “Raylı Sistemler Makine 
Teknikeri” sıfatıyla ön lisans diploma-
sı verilmekte ve program öğrencileri 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merke-
zi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 
Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) yeterli 
puanı almak koşuluyla, Endüstri Mü-
hendisliği, Endüstri ve Sistem Mühen-
disliği, İmalat Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, 
Raylı Sistemler Mühendisliği gibi ala-
nıyla ilgili lisans programlarına ya da 
Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans ta-
mamlama programlarına başvurabil-
me hakkına da sahip olabilmektedir.

RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ 
PROGRAMI’NA ÖĞRENCİ ALIMI ONAYLANDI

Öğr. Gör. 
Sibel Canik
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 Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 
yer alan Çocuk Gelişimi, Yaşlı Bakımı, 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 
Programları’na bir yenisi daha 
eklendi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim 
yılında ilk kez öğrenci alacak olan İlk 
ve Acil Yardım Programı, ülkemizde 
bu alanda ihtiyaç duyulan ve 
aranan elemanları özverili kadrosu 
ve yeterli teknik donanımlarıyla 
mesleğe hazırlayacak.

ÇEKEREK FUAT OKTAY SAĞLIK HİZMETLERİ 
MYO’YA YENİ BİR PROGRAM: İLK VE ACİL 
YARDIM PROGRAMI 

İlk ve Acil Yardım Nedir? 
Hastane öncesi, hasta veya 
yaralıya acil bakım ve kurtarma ile 
ilgili tıbbi yardım sağlayabilmek, 
dikkatli ve soğukkanlı olmak, 
uygun iletişim becerisiyle hasta 
veya yaralının durumunu tespit 
etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi 
uygulamak önem teşkil etmektedir. 
Tüm bunların yapılabilmesi için 
iyi eğitim almış ilk ve acil yardım/
paramedik çalışanlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Öğr. Gör. 
Saim Demirel
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Eğitim Süreci Kaç Yıldır? 
Programın eğitim süresi dört 
yarıyıldır (Staj süresi dâhil). İkinci 
yarıyılın sonunda 30 iş günü staj 
yaptırılır. Mezuniyet için öğrencinin 
tüm dersleri başarılı şekilde geçerek 
120 AKTS’yi sağlaması ve yaz stajını 
başarılı şekilde tamamlaması 
gerekmektedir. Eğitimini başarıyla 
tamamlayan İlk ve Acil Yardım 
öğrencileri, ‘İlk ve Acil Yardım 
Programı Ön Lisans’ diploması 
alarak ‘Ambulans ve Acil Bakım 
Teknikeri’ unvanına sahip olacaklar.

Dersler Nelerdir?
İlk ve Acil Yardım Programında 
eğitim alacak olan adaylar, Acil 
Hasta Bakımı, Travma, Resüsitasyon, 
Anatomi, Terminoloji, Fizyoloji, Acil 
Sağlık Hizmetleri, Çevresel Aciller, 
Ambulans Donanımı, Mesleki Etik, 
Halk Sağlığı, Afet Yönetimi, İş Sağlığı 
ve Güvenliği ve daha birçok dersten 
eğitim süreleri boyunca sorumlu 
olacaklar.

İş Olanakları Nelerdir?
Mezunlar, kamu ve özel kuruluşların 
acil yardım birimlerinde, acil sağlık 
hizmeti merkez idare birimlerinde, 
acil yardım istasyonları, acil 
yardım, hasta nakil ve özel 
donanımlı ambulans servislerinde, 
ambulans uçaklarda, ambulans 
helikopterlerde, motorize ambulans 
ekiplerinde,  gemi ambulanslarda, 
acil yardım kontrol ve komuta 
merkezlerinde görev yapabilirler. 
Ayrıca, mezunlar Dikey Geçiş 
Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık 

Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri programlarında lisans 
tamamlama şansına da sahipler.
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 Yerköy Adalet Meslek Yükse-
kokulu’nda Öğr. Gör. Duygu Açık 
ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu’nda Öğr. Gör. Ahmet Kılıç 
ve Öğr. Gör. Yasemin İbiş tarafın-
dan iki birimde ‘DGS Bilgilendirme 
ve Motivasyon Webinarı’ yapıldı. 
Webinar, bölüm öğretim eleman-
ları ve öğrencilerin katılımları ile 
Google Meet üzerinden gerçekleş-
tirildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Çocuk Gelişimi Programı 
mezunlarından; Berna Yağmur 
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - 
Okul Öncesi Öğretmenliği), Meliha 
Ekici (Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
si - Çocuk Gelişimi Bölümü), Hatice 
Demir (Mustafa Kemal Üniversite-
si - Özel Eğitim Bölümü), Hümey-
ra Erol (Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi - Okul Öncesi Öğret-
menliği) ve Ebrar Büyükay (Atatürk 
Üniversitesi - Sağlık Yönetimi) we-
binara konuk olarak katıldı. 

 Birimdeki öğretim elemanları 
tarafından Dikey Geçiş Sınavı ile il-
gili yapılan bilgilendirmenin ardın-
dan, katılımcılar sınav süreci ile ilgili 
deneyimlerini ve bilgilerini aktardı. 
DGS sınavına hazırlanmaya baş-
layan öğrenciler, webinar sonunda 
katılımcılara sorular yönelterek de-
taylı bilgiler aldı. Webinar sonunda 
konuklara katılım belgeleri takdim 
edildi. 

DGS BİLGİLENDİRME VE 
MOTİVASYON WEBİNARI YAPILDI

Öğr. Gör. 
Duygu Açık

Öğr. Gör. 
Ahmet Kılıç 
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 Çekerek Fuat Oktay SHM-
YO öğrencileri ile BOYSİS üzerin-
den online staj toplantısı gerçek-
leştirildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordi-
nasyonunda “Senin için SeferBiriz” 
temasıyla üniversite öğrencilerine 
yönelik hazırlanan “Staj Seferbirliği” 
programına başvuru yapıldı. Yaz 
stajı teklifinde bulunan öğrencile-
re bu konudaki adımlara ilişkin de-
taylı bilgilerin verildiği toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıda Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. Tekin Güler öğ-
rencilerin sorularını yanıtladı. Staj 
belgelerinin doldurulması ve okula 
teslim edilmesi gereken son tarih-
ler ve teslimat yoluna ilişkin tüm 
sorular cevaplandırıldı. 

 Ayrıca Çekerek Fuat Oktay 
Sağlık Hizmetleri MYO koordinas-
yonunda hazırlanan, Moderatör-
lüklerini Çekerek Fuat Oktay SHMYO 
Müdürü Öğr. Gör. Tekin Güler ile 
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğr. 
Gör. Dr. Behiye Ertaş’ın yaptığı, 
Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) 
Başkanı Murat Kuş, Alternatif Eği-
tim Danışmanı İskender Yıldırım 
ve Psikolojik ve Rehberlik Danışma-
nı Erhan Kalın’ın konuşmacı ola-
rak katıldığı, Üniversitemiz Meslek 
Yüksekokullarındaki Çocuk Gelişimi 
Programı öğrencilerinin 1. Sınıf ve 2. 
Sınıf olmak üzere iki farklı oturum-
da katıldığı çevrim içi Webinar, 700 
kadar öğrencinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Webinar kapsamında 

ÖĞRENCİLERE STAJ, MÜLAKATLAR VE 
İŞ OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Öğr. Gör. 
Gülçin Uruş
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mezuniyet sonrası iş olanakları, işe 
giriş mülakatlarında dikkat edilmesi 
gereken hususlar, aranan eleman 
olmanın püf noktaları, anaokulu 
ve kreşlerin çocuk gelişimcilerden 
beklentileri, öğrencilerin kendileri-
ni geliştirmesi gereken alanlar ile 
sahip olmaları gereken yeterlilikle-
rin anlatıldığı ve sohbet havasında 
geçen oturumlarda ÖZADER Baş-
kanı Murat Kuş, Çocuk Gelişimcile-
rin işe alım süreçlerinde göz önün-
de bulundurulan noktaları, mülakat 
süreçlerini ve anaokulu ve kreşlerin 
kendilerinden beklentilerini anlata-
rak öğrencilerin sorularına cevap 
verdi. Alternatif Eğitim Danışmanı 
İskender Yıldırım, Çocuk Gelişimi 
öğrencilerinin sahip olması gere-
ken bilgi, beceri ve yeterlilikler ve 
kariyer olanaklarından bahsede-
rek öğrencilerin sorularına cevap 
verdi. Derneğin Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Hizmetlerini yürüten 
Öğretmen Erhan Kalın ise Çocuk 
Gelişimi mezunlarının sahip olma-

sı gereken yeterlilikler ile kendileri-
ni geliştirmesi gereken alanlardan 
bahsederek, aranan eleman ol-
manın püf noktalarını anlattı. Der-
nek temsilcileri tarafından, Webinar 
sonunda Sivil Toplum Örgütleriyle 
Üniversitelerin iş birliğinin önemi-
ne değinilerek, öğrenciler ile sektör 
temsilcilerinin bir araya getirilme-
sinden dolayı duyulan memnu-
niyet dile getirildi. Ayrıca, gelecek 
çalışmalarda iş birliğinin geliştiril-
mesi için her türlü desteğin verile-
ceği ifade edildi. ÖZADER Başkanı 
Murat Kuş tarafından Üniversite-
miz Çocuk Gelişimi öğrencilerine 
iki adet eğitimin ücretsiz verileceği, 
3+1 uygulamasında ÖZADER bün-
yesinde 65 ilde faaliyet gösteren 
anaokulları ve kreşlerin destek ve-
receği ve öğrencilerin uygulama 
ve stajlarını bu okullarda yapma-
sına imkân tanınacağı ifade edil-
di. Dilek ve temennilerin ardından 
oturumlar sonlandırıldı.
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 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
öğretim elemanlarından olan ve aynı 
zamanda hukuk eğitimi almış olan 
Öğr. Gör. Tolga Hanayoğlu ve Öğr. 
Gör. Hamdi Kaya tarafından “Sağlık 
Çalışanlarına Yönelik Saldırıların Özel Hukuk 
Açısından Değerlendirilmesi” hakkında 
çevrimiçi seminer düzenlendi. Seminerde 
son dönemde artan sağlıkta şiddet 
vakalarında sağlık çalışanlarının özel hukuk 

alanında tazminat davalarında nasıl bir 
yol izlemesi gerektiği paylaşıldı. Ayrıca 
seminere katılan akademik personele bu 
konuda ki yasal mevzuat hakkında ayrıntılı 
bilgi verildi. Tazminat davalarının aktif 
bir şekilde yürütülmesi gerektiği belirtildi. 
Davanın takip edilmesinin ve maddi 
külfetinin olduğu ayrıca dava kazanılırsa 
bu masrafların karşı taraftan tahsil edildiği 
anlatıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILARIN 
ÖZEL HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. 
Tolga Hanayoğlu                                                                                          
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 Çekerek Fuat Oktay SHMYO Tıbbi Ta-
nıtım ve Pazarlama Programı’ndan Öğr. 
Gör. Taner Yılmaz moderatörlüğünde ve 
Erdem Medikal Sahibi ve Sorumlu Mesul 
Müdürü Emrah Öcal’ın katılımıyla “Medikal 
Mesleğine Yönelik Merak Edilenler” konulu 
webinar düzenlendi.

 Webinar’da Tıbbi Tanıtım ve Pazarla-
ma ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Programı öğrencilerine medikal mesleği-
ne yönelik merak ettikleri konular hakkında 
bilgiler verilerek öğrencilerden gelen soru-
lar cevaplandı.

“MEDİKAL MESLEĞİNE YÖNELİK MERAK EDİLENLER” 
WEBİNARI DÜZENLENDİ

Öğr. Gör. 
Taner Yılmaz
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 Ülkemizde madde kullanımı 
çok yaygın olmasa da yapılan ça-
lışmalar özellikle uyuşturucu mad-
de kullanım oranının hızla arttığını 
göstermektedir. Bu nedenle Yük-
sekokulumuz öğretim elemanları 
tarafından; tütün, alkol, uyuşturucu 
madde ve kumar bağımlılığı konu-
larında farkındalık oluşturmak adı-
na öğrencilere, idari ve akademik 
personele yönelik bu bağımlılık tür-
leri konularında seminerler düzen-
lendi. 

 Covid-19 Pandemisi nede-
niyle online olarak gerçekleştirilen 
program kapsamında kumar ve 
madde bağımlılığının zararları ile 
bağımlılıkla mücadele konusun-
da yapılması gerekenler hakkında 
önemli bilgiler verildi. Bu kapsam-

da ilk olarak Öğr. Gör. Dr. Emre 
Ekinci tarafından 22 Mayıs Cumar-
tesi günü düzenlenen “Gençlerde 
Uyuşturucu Bağımlılığı” seminerin-
de; madde ve uyuşturucu madde 
kavramlarından ne anlamak ge-
rektiği, gençleri madde bağımlılığı-
na iten sosyal, kültürel ve ekonomik 
sebeplerin neler olduğu, madde 
bağımlılığının insan beyni ve sos-
yal hayat üzerinde etkileri, bağım-
lılıkla mücadele etme yöntemleri, 
bu konuda ailelerin sorumlulukla-
rı, bağımlılıktan kurtulabilmek için 
başvuru yolları gibi konular işlendi.

 22 Mayıs’ta Öğr. Gör. Si-
nem Ataoğlu tarafından sunulan 
“Gençlerde Kumar Bağımlılığı” se-
minerinde; kumar bağımlılığının 
sebepleri, gençleri kumar oyna-

YERKÖY ADALET MYO ÖĞRENCİLERİNE 
BAĞIMLILIKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Öğr. Gör. Dr. 
Emre Ekinci
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maya sevk eden çekici ve itici et-
kenlerin neler olduğu, kumarın bir 
bağımlılık türü olarak toplumsal 
hayatta oldukça önemli olumsuz 
sonuçlar doğurduğu ve bu bağım-
lılıktan kurtulabilme yöntemleri ak-
tarıldı.

 Son olarak 23 Mayıs Pa-
zar günü Öğr. Gör. Abdurrahman 
Göndürü, “Gençlerde Alkol-Tütün 

Bağımlılığı” adlı bir seminer verdi. 
Bu seminerde de tütün ve alkol ba-
ğımlılıklarının tanımları, gençlerin 
alkol veya sigara gibi tütün mad-
delerine yönelmelerinin sebepleri, 
bu tür bir bağımlılığın sağlığa, top-
lumsal ve ekonomik yaşama ne 
gibi etkilerde bulunacağına dair 
açıklamalarla birlikte tütün ve al-
kol bağımlılığından kurtulabilmenin 
yolları üzerine konuşuldu. 
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 Kariyer planlama dersi sektör günleri 
kapsamında 16 Nisan 2021 tarihinde Yozgat 
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurt-
lu ile çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi. Söy-
leşiye kariyer planlama dersini alan öğren-
cilerin yanı sıra birim öğrencileri ve öğretim 
elemanları katıldı. Google Meet platformu 
üzerinden gerçekleştirilen söyleşi, Çağ-
rı Merkezi Hizmetleri Programı’ndan Öğr. 
Gör. Kübra Sağlam moderatörlüğünde 
başladı. Konuk Hakkı Yurtlu tarafından sivil 
toplum kuruluşlarının yapısı, faaliyetleri, bu 
kuruluşlara üyelik koşulları ve Türkiye’deki 
sivil toplum kuruluşları hakkında kapsamlı 
bilgilendirme yapıldı. Sunumun ardından 
katılımcılardan gelen sorular cevaplandı-
rılarak söyleşi sona erdi. 

YOZGAT İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ HAKKI 
YURTLU İLE STK’LAR ÜZERİNE ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğr. Gör. 
Kübra Sağlam
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 Ceza Tevkif Evleri Genel Mü-
dürlüğü’nün (CTEGM), Avrupa Bir-
liği uygulamaları doğrultusunda 
eğitim merkezlerinin kurumsal ka-
pasitesinin güçlendirilmesi, ceza 
infaz kurumlarında hizmet veren 
personellerin niteliklerinin, mesleki 
yetkinlik ve yeterliliklerinin gelişti-
rilmesi çerçevesinde, CTEGM bün-
yesindeki eğitim merkezlerinde, iyi 
yapılandırılmış standart bir eğitim 
sisteminin oluşturulması, eğitim 
merkezlerinde aynı kalitede eğitim 
verilmesinin sağlanması ve bunun 
getirisi olarak ceza infaz kurumları 
personellerinin mahkûmların göze-
timi konusunda yüksek standartları 
sürdürmesi amacıyla 2019 yılından 
itibaren Finlandiya-Estonya Kon-
sorsiyumu ile “Ceza İnfaz Kurumları 
Personel Eğitim Merkezlerinin Ku-
rumsal Kapasitelerinin Güçlendiril-
mesi AB Eşleştirme Projesi (TR 16 IPA 
JH 05 19)”ni sürdürmektedir. 

CEZA TEVKİF EVLERİ TOPLANTILARI
 Finlandiya ve Estonya’dan 
yabancı uzmanlar, CTEGM Perso-
nelleri (Personel Eğitim Daire Baş-
kanlığı Şube Müdürü, Eğitim Merkezi 
Müdürleri ve ilgili personeller, ilgili 
Tetkik Hakimleri), CTGM ile üniversi-
te rektörlükleri arasında imzalanan 
işbirliği protokolleri çerçevesinde 
hizmete açılan Ceza İnfaz ve Gü-
venlik Hizmetleri (CİGH) önlisans 
programlarının yer aldığı üniver-
sitelerin ilgili Meslek Yüksekokulu 
temsilcilerinin katılımıyla, çevrimiçi 
olarak 22 Nisan 2021 tarihinde “CTE 
GENEL Müdürlüğü Çevrimiçi Bilgi-
lendirme Toplantısı” ve 28 Nisan 
2021 tarihinde “Çevrimiçi Proje” ça-
lışma faaliyetleri gerçekleştirildi. 

 2016 yılından itibaren gelişti-
rilen karşılıklı kurumsal işbirliği süre-
cinin sürdürülmesine ve derinleşti-
rilmesine ilişkin ön bilgilendirmenin 
ve değerlendirmenin yapıldığı 22 

Öğr. Gör. 
İhsan Üstüntaş
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Nisan 2021 tarihli çevrimiçi bilgilen-
dirme toplantısında; CİGH Önlisans 
Programının geçmişi, programı-
nın gelişimine ilişkin proje önerileri, 
program öğrencilerinin ve mezun-
larının durumlarının analizi, öğren-
cilerin staj durumları, bölümlerin 
eğitici ihtiyaçları, istihdam süreç-
lerine ilişkin mevzuat çalışmaları, 
CTEGM tarafından oluşturulan ME-
DSİS sisteminin tanıtımı, “CTE-Üni-
versiteler III. İşbirliği Toplantısı”nın 
planlanması konuları üzerinde du-
ruldu. 

 28 Nisan 2021 tarihinde ya-
pılan çevrimiçi proje çalışma-
sı kapsamında, CTEGM ile işbirliği 
içerisinde çalışan CİGH önlisans 
programının mevcut olduğu üni-
versiteler arasındaki iş birliğinin 
daha da artırılması;  düzenli, siste-

matik bir model analizinin yapılma-
sı, planlanması; üniversite müfre-
datlarının, eğitim yöntemlerinin ve 
stajlarının karşılaştırılması; eğitim 
içeriklerinin uyumlaştırılması, stan-
dardizasyonu için olasılıkların de-
ğerlendirilmesi; proje kapsamında 
uluslararası akademik deneyim-
lerin paylaşılması; proje paydaşı 
uluslararası üniversiteler ile işbirliği 
analizinin gerçekleştirilmesi konu-
ları üzerinde duruldu.

 Üniversiteler ve CTE Genel 
Müdürlüğü arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesi için yapılan ça-
lışmalara Üniversitemizi temsilen 
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu 
öğretim elemanlarımızdan Hukuk 
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Sibel Dinç 
ve Öğr. Gör. İhsan Üstüntaş katılım 
sağladı.
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 Akdağmadeni Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç, Müdür 
Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Yüksekokul 
Sekreteri ve Öğretim Elemanlarımız; ülke 
genelinde uygulanan tam kapanma gün-
lerinde Google meet platformunda öğren-
cilerle buluştu.

 Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç, toplantının 
başında Yozgat Bozok Üniversitesi’nin de-
ğişim ve dönüşüm süreçlerinden bahse-
derken, 3+1 eğitim modeli ve çift ana dal 
ve yan dal planlamaları hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu.

 Söyleşi sırasında öğrencilerin talep-
leri dinlendi ve sorularına cevaplar verildi. 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yöneti-
mi tarafından, kalite süreçleri çerçevesin-
de öğrencilerin talep ve istekleri hakkında 

değerlendirmelerde bulunulacağı belir-
tildi. Çeşitli etkinlik ve projelerin habercisi 
niteliğindeki toplantının sonunda Yükseko-
kul Müdürü Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç, katılan 
herkese teşekkürlerini iletti.

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Öğr. Gör. 
Abdulsamet Duran
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Eğitim-öğretim yılının sonuna doğru 
kariyer gelişimi odaklı öğrenci sektör 
buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
Mayıs ayı içerisinde Yerköy Adalet MYO 
Müdürü Öğr. Gör. Dr. Gülçin Eroksal 
Köksal moderatörlüğünde çevrimiçi 
platformda iki farklı etkinlik gerçekleş-
tirildi. Birinci etkinliğe Erhan Vargün 
(ÇAD TİKA çalışanı), ikinci etkinliğe ulu-
sal ve uluslararası birçok kitabın yazarı 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu ka-
tıldı.

 Öğrencilerini sadece akade-
mik bilgiyle donatarak değil, hayatın 
her alanına dokunan, sorumluluk bi-
linci yüksek, Türkiye’nin taşıdığı küresel 
ve bölgesel misyonun farkında olarak 
yetiştirmek üzere faaliyetlerine de-

vam eden Yerköy Adalet MYO; Türki-
ye’nin Afrika’daki misyonunun önemli 
bir parçası olan ÇAD TİKA temsilcisi ile 
öğrencilerini buluşturdu. 

 Konuşmacı Erhan Vargün, Af-
rika’nın en fakir ülkelerinden ÇAD’da 
Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajan-
sı’nın (TİKA) sosyal sorumluluk anlayı-
şıyla yaptığı yardım faaliyetlerini, ikili ve 
bölgesel iş birliklerini, öğrencilere yurt 
dışına açılmanın birçok açıdan önemli 
olduğundan bahsetti. Afrika’da gerek 
ekonomik gerek yardım faaliyetleri-
nin gerekse de siyasi faaliyetlerin son 
yıllarda oldukça arttığı, bu noktada 
gençlere önemli roller düştüğünden 
bahseden Vargün, kariyer planlama-
da akademik faaliyetlerle beraber Sivil 
Toplum ruhunu kazanmanın, tarihsel 

YERKÖY ADALET MYO SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 
İLE ÖĞRENCİLERİNİ BULUŞTURMAYA DEVAM 
EDİYOR

Öğr. Gör. 
Duygu Açık
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görev ve sorumluluklarının farkında ol-
manın ne kadar değerli olduğundan 
bahsederek görüşlerini ifade etti. 

 TİKA’nın organize ettiği “Tecrübe 
Paylaşım Programı”ndan bahseden 
Vargün’e, öğrenciler bir dizi soru sor-
dular. Soru-cevap faslında ise Yerköy 
Adalet MYO öğrencilerinin pandemi 
sonrası ilk ‘Tecrübe Paylaşım Progra-
mı’na özel kontenjan ayrılması talep-
lerinin değerlendirileceği ifade edile-
rek söyleşi tamamlandı. 

 İkinci etkinliğe Makine mühen-
disi, uluslararası beş kitabın (ödül-
lü) yazarı ve alanında Türkiye’nin en 
saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. 
Mehmet Kanoğlu katıldı. Kanoğlu’nun 
gerek yurt dışı öğrencilik hayatı ge-
rek yurt dışı eğitim olanaklarına ilişkin 

paylaşımlarıyla başlayan etkinlik, öğ-
rencilerin soruları ve verilen cevaplar-
la devam etti.
 
 Özellikle yazarın son yazdığı 
Türkçe eser olan “Ahlaki Zekâ” kitabının 
ekseninde devam eden söyleşi, kariyer 
yolculuğunda ahlakın yeri ve önemi, 
ahlak bağlamında yurt içi ve yurt dı-
şının kıyaslanması, öz değerlerimizde 
ahlakın numuneleri ve yazarın kendi 
hayatındaki (yurt içi-yurt dışı) tecrü-
belerini aktarmasıyla son buldu.

 Her iki etkinliğe de öğrenci ve 
akademik personelin katılımı yoğun 
oldu. Etkinlik Yerköy Adalet MYO Müdü-
rü Öğr. Gör. Dr. Gülçin Eroksal Köksal 
ve katılımcıların güzel temennileriyle 
son buldu. 
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 Kariyer Planlaması dersi kapsamın-
da, Meet uygulaması üzerinden Sosyal 
Güvenlik Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri 
ile gerçekleştirilen “Kariyer Söyleşisi: Me-
zun-Öğrenci Buluşmaları” kapsamında 
konuğumuz Yüksekokulumuz 2019 yılı Sos-
yal Güvenlik Programı mezunu Çankırı İl 
Sosyal Güvenlik Kurumu´nda çalışmakta 
olan Yelda Karaman Erdinç ve Yükseko-
kulumuz 2018 yılı Sosyal Güvenlik Programı 
mezunlarımızdan Artvin İl Sosyal Güvenlik 
Kurumu´nda çalışmakta olan Ayetullah 
Ekin konuğumuz oldu. Ayrıca Yüksekoku-
lumuzda öğrenim gören Boğazlıyan T Tipi 
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü´nde İnfaz 
Koruma Memuru olarak çalışmakta olan 
Enes Gezginci Yüksekokulumuz Ceza İnfaz 
ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrenci-
leri ile bir araya gelirken Yüksekokulumuz 
öğrencilerinden Arhavi Adliyesi Zabıt Katibi 
Betül Çağlayan Okal Adalet Programı öğ-

rencileriyle bir araya geldi. Öğr. Gör. Duy-
gu Açık, Öğr. Gör. Mert Soğukoluk ve Öğr. 
Gör. Mehmet Fatih Kanoğlu moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, mezun 
öğrencilerimizle önlisans eğitim süreçlerini 
nasıl değerlendirdikleri, KPSS hazırlık süreci, 
aday memurluk aşaması, Kurum-önlisans 
eğitim süreci uyumu konuları ele alındı. 

YERKÖY ADALET MYO ÖĞRENCİLERİ 
MEZUNLARLA BULUŞUYOR

Öğr. Gör. 
Duygu Açık
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 Farklı alanlara yönelik bilgi dü-
zeylerinin arttırması ve pandemi do-
layısı ile öğretim elemanlarının sosyal 
ilişkiler kurması amacıyla düzenlenen 
birim seminerleri devam ediyor. Yozgat 
Meslek Yüksekokulu’nda Öğr. Gör. Ay-
sel Kavasoğulları tarafından 21 Mayıs 
tarihinde “Vitrin Tasarımının Aydın-
latma Kriteri Açısından İncelenmesi” 
isimli seminer sunumu gerçekleştirildi. 
Seminerde vitrin kavramı ve tasarımı 
konusunda bilgiler verildi. AVM içeri-
sinde bulunan hazır giyim mağazala-
rının vitrin tasarımında dikkat ettikleri 
hususlara değinildi. Kavasoğulları 
vitrin tasarımında, potansiyel müşteri 
profiline uygun tasarım kriterleri belir-
lemenin öneminden bahsetti. Sunuda 
vitrin tasarımında teknik özelliklere yer 
verilerek aydınlatma kriteri açısından 
algısal analiz örnekleri ile aydınlatma 
armatürleri ve çeşitleri anlatıldı. Semi-
ner sonunda Kavasoğulları bu konu-
da yaptığı akademik çalışmalardan 
örnekler sundu. Seminer, katılımcıların 

teşekkürleri ile sona erdi. 

 Yozgat Meslek Yüksekokulu’nda 
gerçekleşen seminerlerden bazıları; 9 
Nisan tarihinde Öğr. Gör. Zeki Yılba-
şı tarafından “Dizel-Biyodizel-Aseton 
Karışımlarının Bir Dizel Motorun Per-
formans ve Emisyon karakteristikleri 
Açısından Değerlendirilmesi” konulu, 
15 Nisan tarihinde Öğr. Gör. Dr. Türker 
Koza tarafından “Evrimsel Algoritma-
lar; ABC Algoritması” konulu, 3 Mayıs 
tarihinde Öğr. Gör. Eyüp Ağar tara-
fından “Yangın Güvenliği” konulu, 26 
Mayıs tarihinde Öğr. Gör. Abdulkadir 
Saylan tarafından “Tezhip Sanatında 
Kullanılan Teknikler” konulu seminer 
şeklindedir.

 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Programı’ndan Öğr. Gör. Sevinç Meşe 
ve Öğr. Gör. Emre Aykaç tarafından 
“Radyasyon Güvenliği” semineri ger-
çekleştirildi. Seminerde Öğr. Gör. Emre 
Aykaç radyasyonun çeşitleri, zararla-

BİRİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 
Öğr. Gör. Aysel 
Kavasoğulları
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rı ile çevresel ve tıbbi radyasyon kay-
nakları hakkında bilgiler paylaştıktan 
sonra Öğr. Gör. Sevinç Meşe tarafın-
dan radyasyonun biyolojik etkileri ve 
sağlığa zararlarına yönelik bilgiler ka-
tılımcılara aktarıldı.

 Yerköy Adalet MYO’dan Öğr. 
Gör. Hasan Can tarafından gerçekleş-
tirilen “Ayıplı Malda Tüketicinin Korun-
ması” seminerinde tüketici kavramı ve 
önemine değinilirken, Öğr. Gör. Duygu 
Açık tarafından gerçekleştirilen “İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından 
Kadınlara Sağlanan Haklar” başlıklı 
seminerde kamu ve özel sektörde is-
tihdam edilmiş olan kadınların pozitif 
ayrımcılık gereği haklarına ilişkin bil-
giler verildi. Öğr. Gör. Abdurrahman 
Göndürü tarafından gerçekleştirilen 
seminerde ise Obsesif-Kompulsif kişilik 
bozukluğu kavramına değinilerek tanı 
ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler 
verildi.

 Çekerek Fuat Oktay SHMYO Tıb-
bi Hizmetler ve Teknikler Bölümünün 
bünyesinde bulunan Tıbbi Doküman-
tasyon ve Sekreterlik Programı, Tıbbi 
Tanıtım ve Pazarlama Programı, İlk ve 
Acil Yardım Programı, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu ile ortak bir şekilde 
seminerlerini yürütmeye devam edi-
yor. Her ay düzenli olarak devam eden 
seminerlerde mayıs ayında Tıbbi Do-
kümantasyon ve Sekreterlik Programı 
semineri içim Tıbbi Hizmetler ve Tek-
nikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mus-
tafa Altıntaş “Bir Hizmet Sektörü Olan 
Hastanelerin Örgütsel Yapılarının ve 
Bu Yapıların Örgütsel Sağlık Durumla-
rına Etkilerinin Değerlendirilmesi” baş-
lıklı seminer gerçekleştirdi. Ayrıca Tıbbi 
Tanıtım ve Pazarlama Programı’ndan 
Öğr. Gör. Mustafa Kemal Doğan “Büro 

Çalışanlarının İskelet Bozuklukları, Kas 
Ağrıları ve Bunların Çalışma Yaşamına 
Etkileri” konulu seminerini sundu. Yine 
İlk ve Acil Yardım Programı’ndan Öğr. 
Gör. Bahar Erdoğan “Hastane Öncesi 
Adli Olgularda Olay Yeri ve Kanıt Ko-
runması” konulu seminerle program 
öğretim elemanlarına bilgiler verdi. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Bölü-
mü Yaşlı Bakımı Programı seminerinde 
ise Öğr. Gör. Gurbet Bozkurt tarafın-
dan “Çalışma Hayatında Ergonominin 
Yeri” konusu işlendi. Seminer esnasın-
da ofis ergonomisine yönelik bilgilen-
dirmeler yapıldı. Ergonomi disiplininin, 
çalışanların verimlilik ve kalite hedefi 
ile insanın sağlık, güvenlik, konfor ve 
performansını geliştirmek için çabala-
makta ve insanın yaşam kalitesini iyi-
leştirmekte olduğu düşünüldüğünde 
insanın verimli çalışması, en iyiyi üret-
mesi ve ekonomik faaliyetlere en etkin 
şekilde katılabilmesi, bu ideal uyumun 
yakalanabilmesi için ergonominin 
günlük yaşamda çalışma ortamına 
modifiye edilmesinin önemi vurgulan-
dı. Program öğretim elemanlarından 
Öğr. Gör. Gülçin Uruş ise “Geriatrik 
Bireylerde Rehabilitasyon” adlı semi-
nerinde yaşlanma ile meydana gelen 
fiziksel, sosyal ve psikolojik değişiklik-
lerden ve bunların yol açtığı sorunlara 
yönelik rehabilitasyon sürecinin ilerle-
yişi ile egzersiz ve fiziksel aktivite yak-
laşımlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. 
Yaşlılık sürecinde birbiriyle ilişkili pek 
çok parametrede değişiklik olduğu-
nu vurgulayan Öğr. Gör. Gülçin Uruş 
özellikle multidisipliner bir yaklaşımla 
ekip çalışması içerinde olmanın tedavi 
etkinliğini arttırdığını ve grup egzersiz-
lerinin biyopsikososyal model içerisin-
de yaşlılarda etkili olabileceğinin altını 
çizdi.
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 Yozgat Bozok Üniversitesi Ka-
riyer Merkezi etkinlikleri kapsamın-
da Akdağmadeni Meslek Yükseko-
kulu Mimari Restorasyon Programı 
öğretim elemanlarından Öğr. Gör. 
Tuğba Özdemir Erdoğan mode-
ratörlüğünde Sarıkaya Belediye 
Başkanı Ömer Açıkel ve Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Deniz Dokgöz’ün katılımla-
rıyla “Online Eskiz Atölyesi-Sarıkaya 
Roma Hamamı” isimli söyleşi ger-
çekleştirildi. Sanata, mimarlığa, ta-
rihe ilgisi olan akademisyenlerimiz 
ve öğrencilerimiz için düzenlenen 
etkinliğin açılışında Kariyer Merkezi 
Müdür Yardımcılarından Öğr. Gör. 
Sevil Zengin katılımlarından ve 
katkılarından dolayı konuklara te-
şekkür etti. 

 Etkinlik, Yozgat’ın somut kül-
türel miraslarından Sarıkaya Roma 
Hamamı üzerinden mimari oku-
maların nasıl yapıldığı, çizgilere ve 
renklere nasıl dönüştürüldüğü ak-
tif eskiz çalışmaları ve konuşmalar 
çerçevesinde aktarıldı. Sarıkaya 
Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sa-
rıkaya ve Roma Hamamı hakkında 
bilgilerini paylaşarak, Roma Hama-
mı’nın restitüsyon ve restorasyonu 
için ileriye dönük hedefleri, projeleri 
ve çalışmalarını aktardı. Sarıkaya 
için en büyük hedeflerinin Roma 
Hamamı’nın turizme kazandırmak 
olduğunu vurguladı. Tarihi bilgilen-

dirmeler devam ederken Doç. Dr. 
Deniz Dokgöz eskiz çalışmasına 
devam etti. 

 Deniz Dokgöz öğrencilere 
kariyer yolculuklarında entelek-
tüel bilgi birikimlerini arttırmaları 
yönünde, meslekleri dışında farklı 
alanlara da ilgi duyma konusunda 
altın değerinde tavsiyelerde bulun-
du. Çok yer gezme, farklı kültürlere 
ilgi duyma ve öğrenme konusunda 
öğrencilerin kendilerini geliştirmesi 
gerektiğini belirtti. 
 
 Dijital çağda eskiz yapma-
nın önemini ise şu şekilde açıkladı: 
“Bilgisayar teknolojilerinin gelişmiş 

ONLİNE ESKİZ ATÖLYESİ “SARIKAYA 
ROMA HAMAMI” 

Öğr. Gör. Tuğba 
Özdemir Erdoğan
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olması bir dönem bilgisayar üze-
rinden çok fazla sunum teknikle-
ri özelinde gelişmenin önünü açtı. 
Fakat şu an bu o kadar sıradan 
hale geldi ki bilgisayar bilmeyen 
neredeyse hiç yok gibi. Bunun so-
nucunda kişileri, tasarımcıları di-
ğerlerinden farklı kılan unsur ne 
olabilir sorusu  geldi ve eskiz tekrar 
değer kazandı. Bu sebeple eskiz bir 
mimarın imzası haline geliyor. Bu 
sebeple eskiz tekrar önem kazan-
mış oluyor.” 

Deniz Dokgöz eskize meraklı birey-
lere, yanlarında not almak ve gör-
düğü yerleri çizmek için mutlaka bir 
not defteri bulundurması ve çalış-
malarda ölçek kavramı konusunda 
tavsiyelerde bulundu.
 
Söyleşinin tamamına ulaşmak için;
https://yobutv.bozok.edu.tr/tr/
kategorivideo/etkinlikler/prog-
ramlar
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 Şefaatli Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ce-
vat Temizkan’ın yöneticiliğini yap-
tığı “Veteriner Hekimliğin Sektörel 
Renkleri” konulu panel düzenlendi. 9 
farklı veteriner hekimliği sektör ala-
nında hem Veteriner Fakültesi hem 
de Laborant ve Veteriner Sağlık Bö-
lümü öğrencilerinin temel konular 
üzerine bilgi edinmesi amacıyla; 
At Veteriner Hekimliği, Ruminant 
Saha Veteriner Hekimliği, Büyükbaş 
Çiftlik Veteriner Hekimliği, Küçük-
baş Çiftlik Veteriner Hekimliği, Gıda 
Sektörü Veteriner Hekimliği, Kanatlı 
Sektörü Veteriner Hekimliği, Pet Ve-
teriner Hekimliği, Barınak Veteriner 
Hekimliği, Kamu Veteriner Hekimliği 
alanlarında veteriner hekim pane-
listlere, sektör hakkında bilinme-
si gereken en önemli konular, ilgili 
alanda en çok hangi bilgilere ha-
kim olunması gerektiği, sektördeki 
en düşük ve en yüksek gelir beklen-
tisi, alandaki mesai saati kavramı, 
alanda en çok karşılaşılan zorluklar 
ve alandaki hayvan hastalıkları gibi 
sorulara cevaplar alındı. Öğr. Gör. 
Dr. Mehmet Cevat Temizkan pa-
neldeki konuşmasında yeni yetişen 
neslin, şimdiki nesilden çok daha iyi 
olacağına dair umudunu ifade etti. 
Bunun sağlanması için üzerlerine 
düşen görevin onları en iyi şekilde 

yetiştirmek ve aydınlatmak oldu-
ğunu vurguladı. Yaklaşık 500 kişinin 
izlediği ve 2,5 saat süren panel so-
nunda, panelistlere teşekkür bel-
geleri takdim edildi.

VETERİNER HEKİMLİĞİN SEKTÖREL 
RENKLERİ PANELİ HABERİ

Öğr. Gör. Dr. Mehmet 
Cevat Temizkan



HAZİRAN 2021 SAYI: 6

39

 Yozgat Meslek Yüksekoku-
lu Bilgisayar Teknolojileri Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Gökalp Çınarer 
Yozgat Bozok FM “Kariyer Planım” 
programına konuk olarak katıldı. 
Programda Bilgisayar Teknoloji-
leri Bölümü’nün teknik alt yapısı, 
öğrencilere sunulan imkanlar ve 
bu bölümden mezun olacak öğ-
rencilerin çalışabileceği iş kolları 
anlatıldı. Ayrıca Bilgisayar Tekno-
lojileri Bölümü’nden mezun olacak 
öğrencilerin siber güvenlikten yazı-
lım geliştirmeye kadar birçok fark-
lı alanda uzman olarak istihdam 
edilme imkanı kazanabileceğinden 
bahsedildi. Bölüm bünyesinde bu-
lunan Bilgisayar Destekli Tasarım 
ve Animasyon programından me-
zun olan öğrencilerin şu an sektör-
de mimarlık ofislerinde, oyun şirket-
lerinde, reklam ajanslarında aktif 
olarak çalıştığı anlatıldı. Mezun olan 
öğrencilerin iş bulma konusunda 
çok fazla sorun yaşamadığını be-
lirten Çınarer; bölümün nitelikli iş-
gücüne katkıda bulunduğunu ve 
teknoloji odaklı bu bölümlerin son 
yıllarda oldukça popüler olduğun-
dan bahsetti. Öğrencilerin üniver-
site tercihine başlayacağı bu dö-
nemde bölüm hakkında bilgi almak 
isteyen öğrencilerin üniversitemizin 
www.bozok.edu.tr sayfasından ve 
bölümün http://yozgatmyo.bo-
zok.edu.tr/bilprog sayfalarından 
detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

BOZOK FM “KARİYER PLANIM” PROGRAMI
Öğr. Gör. 

Gökalp Çınarer 
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 Turizm denince dinlenmek, 
eğlenmek, görmek ve tanımak 
gibi amaçlarla yapılan geziler 
aklımıza gelmektedir. Bunların yanı 
sıra küresel çapta sağlıklı yaşam 
sunmak için her geçen gün önemi 
daha da artan ve yükselen bir 
trende sahip olan Sağlık Turizmi 
de bu tanımda yerini alıyor. 
Hastanelerde tedavi ve ameliyat 
gibi işlemler için Tıp Turizmi, 
termal tesislerde rehabilitasyon 
ve dinlenme için Termal Turizmi, 
geriatrik tedavi merkezi veya 
yaylalar da sosyal aktivitelerle 
birlikte uzun süreli konaklamaların 
ise Yaşlı ve Engelli turizmi olarak 
çeşitlendiği görülmekte. Ayrıca 
insanlar tedaviyle birlikte tatil 
yapma arzusu, sağlık hizmetlerinin 
kendi ülkelerinde pahalı olması, 
daha kaliteli sağlık hizmeti almak 
istenmesi, kronik hastaların, 
yaşlıların ve engellilerin başka 
ortamlara gitme ve tedavi olma 
isteklerinin oluşması, ülkesinde 
iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı 
imkan olduğu durumlarda yapılan 
turizm hareketliliği (ormanlık, 
yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği 
olan ülkelere gidiş), çoğunlukla 
termal tesisin ve termal turizm 
imkanlarının çok olduğu bir ülkede 
tatil yapma talebi gibi birçok sebep 
de sağlık turizmini daha da çekici 
hale getirerek tercih sebeplerini 

uzun uzadıya çoğaltabiliyor.
 Türkiye’de sağlık sektöründe 
yapılan bir dizi reformlar sayesinde 
sağlık sisteminin kalitesi ve 
verimliliği yükseltilmiştir. Türkiye; 
modern hastaneleri, yetişmiş insan 
gücü, alanında uzman doktorları, 
teknolojik altyapı ve tecrübe 
birikimi ile Avrupa standartlarından 
daha üstün hizmet vermektedir. JCI 
(Joint Comissions International/
Uluslararası Birleşik Komisyonu) ile 
akredite edilmiş sağlık kuruluşlarıyla 
Türkiye, Dünyada ikinci sıradadır. 
Türkiye coğrafi konumu, sahip 
olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki 
yetişmiş ve eğitimli insan gücü, 
kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile 
sağlık turizmi açısından bir çekim 
merkezidir. İklim, fiyat, güvenlik 
ve ulaşım açısından göreceli 
avantajlara sahip ülkemiz tıp 
turizmi, spa&wellness ve kaplıca 
turizmi, ileri yaş ve spor turizmi 
açılarından olağanüstü avantajlı 
bir konumda olup her kesime 
hitap edebilecek niteliklere sahiptir. 
Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde 
bulunmayan doğa ve iklim şartları, 
tarihi ve kültürel zenginliği, hem de 
sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi 
ile Türkiye, Dünyanın on gözde 
ülkesinin içinde yer alırken Termal 
Turizm olarak kaynak açısından 
Dünyada yedinci Avrupa’da birinci 
sıradadır.

SAĞLIK TURİZMİ
Öğr.Gör. 

Samet İşbilen                                                                                                          
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 Yukarıda belirttiğimiz sağlıklı 
yaşam için insan ihtiyaçlarına 
cevap verme hususunda ülkemizin 
şirin ve güzide bir şehri olan 
Yozgat’ta, Yozgat Bozok Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
ve dünyanın en çok itibar gören 
HIMSS’in (Healthcare Information 
and Management Systems 
Society) en üst noktası olarak kabul 
edilen “Seviye 7 Tam Dijital Hastane” 
sertifikasyonunu alan Avrupa’nın ilk 

ve tek dijital hastanesidir. Yozgat 
Şehir Hastanesi Tıp Turizmi’nde, 
il merkezi ve ilçelerdeki termal 
hamam, spa ve wellness ve tarihi 
Sarıkaya Hamamı ile Termal 
Turizme, Türkiye’nin ilk milli parkı olan 
Çamlık ve Akdağmadeni ormanları 
ve ayrıca Bozok Yaylası olarak 
adlandırılan şehrin birbirinden 
güzel yaylalarıyla ve diğer sosyal 
imkânları ile turizm faaliyetleri için 
önemli bir cazibe merkezidir. 
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI KÖŞEMİZDE BU AY 
“SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU”

 Erciyes Üniversitesi’ne bağlı 
olarak kurulan Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu, 2006 yılında 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
kurulmasının ardından Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 
2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı 
Kanun’la değişiklik 7/d-2 maddesi 
uyarınca üniversitemiz bünyesine 
katılmıştır. Üniversite ve birim 
yönetiminin gayretleri ile çok kısa 
sürede açılan yeni programlar ile 
gelişme gösteren Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu, 2006 
yılından günümüze, Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin birimi olarak eğitim 
ve öğretim süreçlerine önemli 
katkılar sağlamaktadır.

 Yozgat Bozok Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
il merkezindeki üniversitenin Batı 
Kampüsü’nde yer almaktadır. 
Meslek Yüksekokulu’na şehir içi 
taşıma ile her yönden erişim hızlı ve 
efektif olarak yapılabilmektedir. 

 Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda toplam 7 program 
yer almaktadır. Bu programlar; 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Programı, Anestezi Programı, Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Programı, Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Programı, İlk ve Acil 
Yardım Programı, Yaşlı Bakımı 
Programı ve Çocuk Gelişimi’dir. 

Öğr. Gör. 
Esra Akay
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Aktif olarak 7 program öğrenci 
alımına devam etmektedir. Aktif 
öğrenci sayısı, 1179’dur. Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020 
yılı Yükseköğretim programları ve 
kontenjanları kılavuzunda yer alan 
7 programdan tamamı yüzde yüz 
doluluk oranına ulaşmıştır.

 Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu yönetim kadrosunda; 
Öğr. Gör. Dr. Behiye Dağdeviren 
Ertaş Müdür, Öğr. Gör. Onur 
Batmaz ve Öğr. Gör. Emre Aykaç 
Müdür Yardımcıları olarak görev 
yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu akademik 
kadrosunda, 1 doktor öğretim üyesi, 

3 öğretim görevlisi doktor ve 27 
öğretim görevlisi olmak üzere eğitim 
ve öğretime katkı sunan toplam 31 
öğretim elemanı bulunmaktadır. 
Buna ek olarak yüksekokulda 4 idari 
personel ve 3 hizmetli personel 
görev yapmaktadır.

 Yozgat Bozok Üniversitesi 
Batı Kampüsünde yer alan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
4000 m2’lik kapalı alana sahiptir. 
Yüksekokul binasında 14 Derslik, 1 
Bilgisayar Laboratuvarı, 2 Uygulama 
Odası, 1 Drama Odası, 1 Konferans 
Salonu, 16 Akademik Personel Ofisi, 
6 İdari Personel Odası ve 1 Kantin 
alanı mevcuttur.
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