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 Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Çekerek Fuat Oktay Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 
hazırlıkları ve plânlamasına ilişkin 
istişare toplantısı düzenledi.

 Çekerek Fuat Oktay Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
toplantı salonunda gerçekleştirilen 
görüşmede meslek yüksekokulu 
yöneticileri ve öğretim elemanla-
rına seslenen Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ, 2021-2022 eğitim öğretim 
dönemi öncesi eğitim öğretim sü-

reçlerinde izlenilmesi gereken yol 
haritası hakkında bilgiler aktardı.

 Rektör Prof. Dr. Karadağ 
konuşmasında “Akademianın te-
melinde tedricilik, güncelleme, 
yenileme ve sorgulama vardır. 
Dolayısıyla eğitim öğretim süreçle-
rini yönetmede olmazsa olmazımız 
kendimizi yenilemek güncellemek 
olmalı. Bizlere katkı sunan, değer 
atfeden, önemseyen, bizleri görü-
nür kılan ve marka üniversite hü-
viyetine ulaşmada çaba sarf eden 
siz değerli çalışma arkadaşlarıma 

YÜKSEKOKULUMUZA REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET 
KARADAĞ TARAFINDAN EĞİTİMDE ERİŞİLEBİLİRLİK 
YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Öğr. Gör. 
Gülçin Uruş
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çok teşekkür ediyor, 2021-2022 eği-
tim öğretim döneminde sizlere ba-
şarılar diliyorum” ifadelerini kullan-
dı.

 “Mekânda Erişim” katego-
risinde geçen yıl turuncu bayrak 
alan Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu’nun bu 
yıl ise “Eğitimde Erişebilirlik” kate-
gorinde yeşil bayrak ile başarısını 
taçlandırdığına dikkat çeken Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, emeği geçen 
Yüksekokul idari ve akademik per-
soneline çok teşekkür etti. Rektör 
Karadağ, engelsiz kampüs ve en-
gelsiz erişim anlayışı ile hassasiyet-
le yürüttükleri çalışmalar sayesinde 
engelli öğrencilerin yükseköğrenim 
haklarından etkin bir şekilde yarar-
landıklarını sözlerine ekledi.
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 Üniversitemiz Boğazlıyan 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya ta-
rafından yürütülen çalışma sonu-
cunda, Türkiye’nin ilk milli parkı olan 
Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda, Türki-
ye için yeni kayıt durumunda olan 
3 likenikol mantar türü keşfedildi. 
Tespit edilen türler Uluslararası SCI 
indekslerince taranan MYCOTAXON 
dergisinde yayınlandı. 

  Yozgat Çamlık Milli 
Parkı’nda saha incelemesine çıkan 
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Mü-

YOZGAT ÇAMLIK MİLLİ PARKINDA TÜRKİYE İÇİN YENİ 
KAYIT DURUMUNDA OLAN 3 LİKENİKOL MANTAR 
TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

dürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koca-
kaya, toplanan örneklerle yaptığı 
çalışmalar sonrası, 3 likenikol man-
tar örneğinin Türkiye’de daha önce 
bilinmeyen mantar türü olduğunu 
tespit etti. Konuya ilişkin açıklama 
yapan Kocakaya, Çamlık Milli Par-
kı’nda liken florasının belirlenme-
si amacıyla çalışma yürüttüklerini 
söyledi.

 Likenikol mantarların halk 
arasında yosun olarak bilinen li-
kenler üzerinde yaşamaya adapte 
olmuş mantarlar olduğunu belirten 

Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Kocakaya
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Kocakaya, “Likenikol mantarlar ko-
runmuş ve havası çok temiz olan 
yerlerde bulunuyor. Yozgat Çam-
lık Milli Parkı’nda yaptığım arazi 
çalışmaları sonucunda 3 likenikol 
mantar örneğini teşhis ettim.  Yap-
tığım çalışma sonrası bu mantar-
ların daha önce Türkiye’de tespit 
edilemeyen 3 mantar türü oldu-
ğu ortaya çıktı. Yaptığımız litera-
tür çalışmaları ile de Didymocyrtis 
epiphyscia, Lichenochora weillii ve 
Lichenoconium xanthoriae türle-
rinin doğruluğunu kesinleştirdik. 
Uluslararası Mycotaxon dergisinde 
uzman hakemler tarafından ma-
kalemiz kabul edilerek yayınlandı. 
Bu tür bilimsel çalışmalarımız bun-
dan sonrada devam edecek” dedi.  
 

 Rektör Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ da Türkiye’de daha önce tes-
pit edilemeyen 3 mantar türünün 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi tara-
fından tespit edilerek Uluslararası 
Mycotaxon dergisinde yayınlan-
masından mutluluk duyduğunu 
söyledi. Rektör Karadağ, “Araştırma, 
geliştirme ve bilimsel çalışmalarla 
adından her alanda söz ettiren üni-
versitemiz, bundan sonra da ya-
pacağı yeni çalışmalarla adından 
sıkça söz ettirecektir. Çalışmayı ba-
şarı ile yürüten Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Kocakaya’yı tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum.” dedi.
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 Yürütücülüğünü Kayseri Üni-
versitesi Öğr. Üyesi Zekiye Koca-
kaya’nın yaptığı 121Z619 numaralı 
3501- Kariyer Geliştirme Programı 
kapsamında sunulan “Türkiye’de-
ki Xanthoparmelia (Parmeliaceae, 
Ascomycota) Cinsinin Taksonomik 
ve Filogenetik Revizyonu, Sekon-
der Metabolitlerinin Belirlenmesi, 
Antienflamatuar ve Antiproliferatif 
Aktivitelerinin Tayini” başlıklı proje 
Tübitak tarafından desteklenmiş-
tir. Projede, Üniversitemiz Öğretim 
Üyelerinden Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulu Müdürü, Dr. Öğr. Üye-
si Mustafa Kocakaya araştırmacı 
olarak yer almaktadır. Araştırmacı 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocaka-
ya’nın yürüteceği arazi çalışmala-
rı ile Türkiye’nin 81 iline arazi çalış-
maları düzenlenecek, öncelikle eski 
kayıtlara ulaşılıp teşhisler doğru-
lanacak daha sonrasında da ör-
nek toplanmayan bölgelere arazi 
çalışmaları yapılarak örnek sayısı-
nın artırılması sağlanacaktır. Tür-
kiye’nin liken biyoçeşitliliğin doğru 
ve ayrıntılı bir şekilde ortaya ko-
nulabilmesi için revizyon çalışma-
larına gereksinim duyulmaktadır. 
Bu çalışmada revizyonu yapılacak 
olan Xanthoparmelia cinsi yaprak-
sı liken cinsleri arasında en büyük 
cins olup, Dünya çapında 800’den 

fazla türle temsil edilmektedir. Bu-
güne kadar yapılan çalışmalarda 
ülkemizden Xanthoparmelia cinsi-
ne ait 23 tür rapor edilmiştir. Türki-
ye oldukça farklı habitatlara sahip 
bir ülkedir. Yapılacak çalışmayla 
birlikte bu sayının artacağı düşü-
nülmektedir. Proje yürütücüsü ile 
birlikte elde edilen tüm sonuçlar 
değerlendirilerek ayrıntılı bir teşhis 
anahtarı oluşturulacaktır. Morfo-
lojik ve anatomik özelliklere daya-
lı teşhisler oldukça önemli olsa da 
çevresel faktörlerle birlikte morfo-
lojideki değişimler göz önüne alın-

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU 
TÜBİTAK PROJESİ (3501-KARİYER GELİŞTİRME 
PROGRAMI) BAŞARISI

Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Kocakaya
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dığında filogenetik çalışmalara da 
gereksinim duyulmaktadır. Filoge-
netik çalışmalar kapsamında üç 
genom bölgesinin (ITS, MCM7 ve 
RPB1) analizleri; yürütücü, yurt dışı 
danışman ve Erciyes Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi’nde görev alan 
bir araştırmacı ile yapılacak, tak-
sonların sekansları belirlenecek ve 
türler arasındaki ilişkiler filogenetik 
ağaçlar oluşturularak gösterilecek-
tir. Ayrıca likenlerin teşhisinde türle-
rin içerisinde bulunan liken asitleri-
nin önemli olması sebebiyle Erciyes 
Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya 
Bölümü’nde akademik personel 
olan bir araştırmacı HPLC analizle-
ri ile içerdiği asitleri belirleyecektir. 
Likenler içerdiği sekonder meta-
boliter ile birçok alanda araştırma 
materyali olmuştur. Xanthoparme-
lia türlerinin geleneksel olarak halk 
arasında kullanımı bulunmaktadır. 
Bu kapsamda toplanan liken tür-
lerinin Erciyes Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi’nde akademik personel 
olan 2 araştırmacı ile antienflama-
tuvar etkileri değerlendirilecektir. 
Kronik enflamasyonun kanser ge-
lişiminde önemli bir rol oynadığı 
bilindiğinden elde edilen verilere 
paralel olarak iki farklı meme kan-
seri hücresinde de antiproliferatif 
etkinliklerine bakılacaktır. Bu ne-
denle enflamasyona neden olan 
mekanizmaları belirlemek, kanser 
gelişimine ve ilerlemesine neden 
olacak durumları belirlemek açı-
sından ön çalışmalar gerçekleşti-
rilmiş olacaktır. Bu projedeki ama-
cımız, Xanthoparmelia cinsine ait 
bilim dünyası için yeni türler, Türkiye 
için yeni kayıtlar belirlemek ve cin-
sin anatomik, morfolojik ve molekü-
ler yönden revizyonunu tamamla-
mak, ayrıca cins içerisindeki türlerin 
antienflamatuar ve antiproliferatif 
aktivitelerini belirlendiği bu çalış-
manın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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 Yozgat’ın Çekerek İlçesinde hayata 
geçirilen Lavanta Adası Projesi ile birlikte 
bölgede yetişecek lavantaların değerlen-
dirilmesi ve bölgenin ekonomisine katkı 
sunması adına Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. 
Gör. Şahin Bayraktar, Yozgat Bozok Üni-
versitesi, Çekerek Belediyesi, Çekerekli Ka-
dınlar Derneği ve Lavanta Diyarı Girişimci 
Kadınlar Kooperatifi iş birliği ile Çekerekli 
kadınlara yönelik sabun yapımı kursu açıl-
dı.

 Çekerekli kadınlar, Çekerek Beledi-
yesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nde 
faaliyete başlayan kursla birlikte evde-
ki imkanlarıyla el yapımı sabun üretmeyi 
öğrenecek ve bölgede yetişen lavantayı 
değerlendirerek hem bölgenin tanıtımı-
na hem de ekonomisine katkı sağlayacak. 
Kursun devamında lavantalı sabun türleri, 
el kremi, kolonya, çeşitli kozmetik ve temiz-

lik ürünlerin üretimine yönelik eğitimlerin 
süreklilik kazanması ve yöresel ürün çeşitli-
liğinin artırılması hedeflenmektedir.

ÇEKEREKTE LAVANTALI SABUN İÇİN İLK ADIM ATILDI

Öğr. Gör. 
Şahin Bayraktar
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 Yozgat Meslek Yüksekokulu, Motorlu 
Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Baş-
kanı Öğr. Gör Zeki Yılbaşı’nın üniversitemizin 
ihtisas alanı ile ilgili devam etmekte olduğu 
doktora tezi kapsamındaki yayını Q1 kategori-
sindeki “Biomass Conversion and Biorefinery” 
(Impact Factor: 4,987) isimli dergide yayınlan-
dı. Yozgat Bozok Üniversitesi BAP birimi tarafın-
dan desteklenen yayın doktora tez danışman-
ları Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim 
Üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Arslan (1. Danışman) 

ve Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt (2. Danış-
man) ile gerçekleştirildi.
Uluslararası literatüre giren makalenin künyesi 
şu şekilde:
Yilbasi, Z., Yesilyurt, M. K., & Arslan, M. (2021). 
The production of methyl ester from industrial 
grade hemp (Cannabis sativa L.) seed oil: a 
perspective of Turkey — the optimization study 
using the Taguchi method. Biomass Conver-
sion and Biorefinery, https://doi.org/10.1007/
s13399-021-01751-z

YOBÜ’NÜN İHTİSAS ALANINA YÖNELİK ULUSLARASI 
YAYINLARINA BİR KATKI DA YOZGAT MYO’DAN

Öğr. Gör. 
Savaş Yelbey

 Tarsus Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Serdar Coşkun’un yürütücü ve Yozgat Bozok 
Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu’ndan 
Öğr. Gör. Ozan Yazar’ın araştırmacı olduğu, 
uluslararası iş birliği ile gerçekleştirilecek olan 
‘’Bağlantılı Sürüşte Enerji Yönetimi’’ isimli proje-
nin, 2021 yılı Ağustos ayından itibaren TÜBITAK  
3501 Kariyer Geliştirme Destek Programı kap-
samında desteklenmesi uygun görüldü.  
 Projenin amacı; etkinleştirilmiş araç ileti-

şim ağlarıyla bağlantılı bir trafik senaryosunda, 
trafik bilgilerini ve çevredeki araçların davra-
nışlarını göz önünde bulundurarak, hibrit elekt-
rikli araçların gerçek zamanlı otonom enerji 
yönetim algoritmalarını tasarlamak. Proje kap-
samında elde edilecek çıktılar ile ülkemizin kal-
kınma hedefleri doğrultusunda, otomotiv, ye-
nilikçi ve yerli üretim, ulaştırma ve şehircilik gibi 
alanlara katkı sunulması hedeflenmektedir.

ÖĞR. GÖR. OZAN YAZAR’IN ARAŞTIRMACI OLDUĞU 
3501 KARİYER GELİŞTİRME PROJESİ KABUL EDİLDİ

Öğr. Gör. 
Sibel Özdemir
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 Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
son yeniliklerinden Bozok Akadema 
hizmeti açık ve şeffaf bir eğitim ver-
mek üzere, üniversitemiz bünyesinde 
faaliyete başladı. Bozok Akadema’nın 
temel amacı; güçlü bir öğrenme plat-
formunun oluşturularak bilgi ve dene-
yimin daha geniş kitlelere ulaşmasını 
sağlamak. Yaşam boyu öğrenme ise 
Akadema sayesinde daha da kolay 
hale gelecek. Yozgat Bozok Üniver-
sitesi’nde görev yapan tüm öğretim 
elemanları bu platform üzerinden eş 
zamanlı ve eş zamansız olarak ders 
açabilecek. Bu sayede bireyler ihti-
yaçlarına göre Akadema üzerinden 
istedikleri derslere kayıt yaptırabilecek 
ve her ortamdan online olarak dersle-
re erişim sağlayabilecekler. 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Çe-
kerek Fuat Oktay SHMYO’da görev ya-
pan, aynı zamanda birimin Alan Dışı 
Seçmeli Dersler Birim Temsilci olan 
Öğr. Gör. Meryem Akbulut tarafından 

BOZOK AKADEMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Bozok Akadema bilgilendirme toplan-
tısı yapıldı. 10.08.2021 tarihinde Google 
Meet platformu üzerinden çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilen toplantıda hem 
Bozok Akadema’nın öneminden bah-
sedildi hem de alan dışı seçmeli ders 
açan öğretim elemanlarının Akadema 
üzerinden nasıl ders açacaklarının ko-
laylıklarından söz edildi. Toplantı, öğre-
tim elemanlarının sorularının cevap-
lanmasıyla son buldu.

 Bozok Akademanın diğer bir 
toplantısı ise Sorgun Meslek Yükseko-
kulu’nda yapıldı. Üniversitemiz Yozgat 
Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık 
ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve 
Sigortacılık Programı’ndan Öğr. Gör. 
Kenan Korkmaz tarafından akademik 
personelin katılımıyla Bozok Akadema 
Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantı Bozok Akadema ile ilgili soru-
ların cevaplanmasının ardından sona 
erdi.

Öğr. Gör. 
Sibel Özdemir

Öğr. Gör. 
Meryem Akbulut 
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 Şefaatli MYO öğretim elemanların-
dan Öğr. Gör. Ahmet Kaşık’tan bir başarı 
daha geldi!  Kaşık, Türkiye Kick Boks Fede-
rasyonunun 2021 yılı faaliyet programında 
yer alan ve 1-7 Temmuz 2021 tarihlerinde 
Şırnak’ta yapılan Türkiye Ferdi Kick Boks 
Şampiyonasına katılıp Türkiye 3.’sü olarak 
bronz madalyayı almaya hak kazandı. 

 Hedeflerinin büyük olduğunu dile 
getiren Kaşık, Tokyo’dan gelen haber ile 
daha da gayretlendiğini ifade etti.
 
 2020 Tokyo olimpiyatlarının yapıldı-
ğı bu günlerde Uluslararası olimpiyat ko-
mitesinin aldığı karar ile Kick Boks sporunu 
olimpik spor olarak tanıdığını açıkladı. İstik-
rarlı bir şekilde çalışmalarına devam eden 
Kaşık, Kick Boks Sporunun artık olimpik spor 
olması sebebiyle sevinçli olduklarını dile 
getirirken bundan sonra daha büyük he-

yecan ve kararlılıkla antrenmanlarına de-
vam edeceğini ve ülkemizi tekrardan Avru-
pa–Dünya Şampiyonalarında uluslararası 
düzeyde temsil etmek istediğini belirterek 
desteklerinden dolayı Üniversite ve MYO 
yönetimine teşekkür etti.

 Şefaatli MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. M. 
Cevat Temizkan, bu yıl içerisinde üçüncü-
lük derecesini getiren Kaşık’ı tebrik ederek 
elde ettiği başarıların katlanarak devam 
etmesini diledi. Şu an devam etmekte olan 
olimpiyatlardaki Türk Milli Takımımızın mü-
cadelesinin takdire şayan olduğunu be-
lirten Müdür Temizkan kick boks sporunun 
olimpik spor olması sebebiyle ileriki sü-
reçlerde öğretim görevlimizin, yetiştirdiği 
sporcuların ve ülkemiz kick boks sporcula-
rının da olimpiyat düzeyinde ülkemize ma-
dalyalar kazandıracaklarına inancının tam 
olduğunu söyledi.

ÖĞRETİM GÖREVLİMİZDEN BİR MADALYA DAHA 

Öğr. Gör. 
Ahmet Kaşık
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 Üniversitemiz Korona Virüs 
Bilgilendirme ve Uygulama Komis-
yonu COVID-19 küresel salgınının 
ortaya çıktığı ilk günden itibaren 
salgınla mücadele noktasında et-
kin bir şekilde çalışıp hızlı kararlar 
alarak hem eğitim-öğretim süreç-
lerinin yönetilmesini hem de hijyen 
ve temizlik konularındaki çalışma-
larını titizlikle sürdürüyor. Küresel 
Covid-19 salgını ve bulaşıcı has-
talıklarla mücadele kapsamın-
da yükseköğretim kurumlarında 
sağlıklı ve temiz ortamların geliş-
tirilmesi, hijyen koşullarının sağ-
lanması, enfeksiyon kontrol önlem-
lerinin uygulanması ve takibi için 
gerekli altyapının geliştirilmesine 
katkı sağlamak ve genel standart-
ları belirlemek amacıyla akademik 
birimlerde Koronavirüs Salgını Da-
nışma Komisyonlarının (Kov-Kom) 
oluşturulması düşünülmektedir. 
Üniversitelerin salgın sürecinde 
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile 
araştırmalarına ve topluma hizmet 
faaliyetlerine devam edebilme-
si için güvenli kampüs ortamları-
nı sağlamaları önemlidir. Bu kap-
samda Yükseköğretim Kurulu ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ara-
sında imzalanan işbirliği protokolü 
kapsamında hazırlanan, Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE) ile birlikte 
yürütülecek “Güvenli Kampüs Kla-
vuzu” ile yapılacak çalışmalara iliş-

kin “Öz Değerlendirme Soru Listesi” 
ek olarak gönderilmiştir. 2 Eylül 2021 
Perşembe saat 11:00’da yapılması 
gereken çalışmalara ilişkin bilgilen-
dirme yapılmış ve eğitim verilmiş-

YÜKSEKOKULUMUZDA GÜVENLİ KAMPÜS 
UYGULAMASI BAŞLATILDI

Öğr. Gör. 
Gülçin Uruş
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tir. Toplantıya akademik birimler-
de görev alan Koronavirüs Salgını 
Danışma Komisyonu üyeleri ve or-
tak hizmet alanlarında görevli olan 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gülçin 
Uruş, Yüksekokul Sekreteri Necdet 
Kargan ve Memur Adem Tümer 
online olarak katıldı. Bu bağlamda 
eğitimden alınan bilgiler doğrultu-
sunda Yüksekokulumuzda Covid-19 
odaklı risk ve risk eylem planları ha-
zırlandı. Covid-19 odaklı afişlerin il-

gili yerlere asılması, pozitif vaka ya 
da temaslı süreçlerine ilişkin bilgi-
lendirme yazılarının, iletişim bilgi-
lerinin web ortamında ve görünür 
yerlerde paylaşıldı. Yeni dönem 
başlangıcına ilişkin akademik ve 
idari personele Covid-19 ile Güvenli 
Kampüs Uygulamalarına ilişkin bil-
giler paylaşılarak okulumuzda öğ-
rencilerin gelişine ilişkin hazırlıklar 
tamamlanmaktadır.
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 2020-2021 Akademik Yılı mezu-
niyet töreni salgın koşulları nedeniyle 
gecikmeli de olsa düzenlendi.

 Akdağmadeni Meslek Yükse-
kokulu konferans salonunda düzen-
lenen törende karantinada olan okul 
birincimiz Fahrican Çam’ın yerine okul 
ikincisi Ayşe Ergili mezunlar adına ko-
nuşma yaptı. Ergili yaptığı konuşma-
da “Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı 
anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni 
beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Türlü 
fedakârlıklarla beklenti ve umutlarımızı 
yepyeni bir geleceğe taşıyan saygı-
değer hocalarıma şükranlarımı sunu-
yorum.” dedi.
 Daha sonra kürsüye çıkan Ak-
dağmadeni Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü Öğr. Gör. Dr. İlker Kılıç “Sevgili 
mezunlarımız, Yozgat Bozok Üniversi-
tesi ailesinin en köklü eğitim kurum-
larından biri olan okulumuzun temel 
amacı sizleri mesleki yeterlilikle do-
natılmış, rekabete hazırlıklı, özgüveni 
yüksek, erdemli, ürettiği değer ile ülke-
sine katkı sunabilecek bireyler olarak 
yetiştirmektir. Amacımız sizlere yalnız-
ca bilgi aktarmak değil aynı zaman-
da muhakeme yeteneği, araştırma ve 
bilgiye erişim kabiliyeti kazandırmaktır. 
Hem mesleki hem de insani ve kültü-
rel açıdan kendisini geliştirmiş bireyler 
olarak mezun olmanız her zaman en 
büyük amacımız olmuştur. Bugün, bu 
vizyonla yetiştirdiğimiz mezunlarımı-
zı gururla ve mutlulukla uğurluyoruz. 
Öğrencilerimizin okulumuza ilk adım 

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA 
2020-2021 AKADEMİK YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
DÜZENLENDİ

Öğr. Gör. 
Uğur Dağtekin
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atmasından mezun olmalarına ka-
dar büyük fedakârlık ve özveri ile onları 
yetiştiren bütün hocalarımıza şükran-
larımı sunuyorum. Yine bu vesiley-
le öğrencilerimizi yetiştirip bugünlere 
getiren kıymetli ailelerine çok teşekkür 
ediyor, gözünüz aydın olsun diyorum. 
Dileğim odur ki bundan sonra yolunu-
zu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışı-
ğı aydınlatsın. Eğitimin ve öğrenmenin 
yaşam boyu devam eden bir süreç 
olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. 
Bundan sonraki hayatınızda hepinize 
üstün başarılar diliyorum. Çok çalıştı-
ğınız ve iyi insanlar olduğunuz sürece 
görecekseniz ki her daim başarılı ola-
caksınız. Yolunuz açık olsun.” sözleri ile 
konuşmasını tamamladı.

 Mezuniyet töreninde konuşan 
Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. 
Dr. Nezih Yalçın ise, yükseköğretim 
öğrencileri için mezuniyetlerin bir bitiş 
değil yeni bir başlangıç olduğunu vur-
gulayarak Yozgat Bozok Üniversitesi 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’n-
dan mezun olan öğrencilerin Akdağ-
madeni’nden ayrılsalar dahi burada 
bir evlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

 Yozgat Bozok Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, “De-
ğerli öğrencilerimizi çok özledik. Üni-
versiteler öğrenci yoksa pek anlam 
ifade etmiyor. Çok az bir zaman dili-
minde sizlerle bir arada olduk. Sizleri 
burada görmek ve sizlerin heyecanı-
na ortak olmak bizi çok mutlu ediyor. 
Hayat bir mücadeledir. Hayatın baş-
langıç ve bitişlerinin olduğu bir süreci 
şu an yaşıyorsunuz.  Sizler şimdi yük-
seköğretiminizi tamamlayarak ha-
yata yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. 
Bu başlangıçlar sizin geleceğiniz ve 
bu ülkenin yarınlarının imarında çok 
önemli. Ben sizlerin her zaman başarılı 

ve mutlu olmanızı istiyorum. Başarıla-
rınız daim olsun. Sizleri bugünlere geti-
ren ve başarınızda çok büyük emekleri 
olan başta aileleriniz olmak üzere de-
ğerli akademik kadromuza çok teşek-
kür ediyorum.  Buradan mezun oluyor-
sunuz ama Yozgat Bozok Üniversitesi 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu-
muzun birer bireyleri olarak her zaman 
sizlere kapımız ve gönlümüz açık. Bah-
tınız, yolunuz açık olsun.” şeklinde duy-
gu ve düşüncelerini ifade etti.

 Konuşmaların ardından dere-
ceye giren öğrencilere ödülleri proto-
kol tarafından takdim edildi. Mezuniyet 
programı kep atılması ve kokteyl ile 
sona erdi.
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 Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu’ndan Sağlık Bakım 
Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. 
Gurbet Bozkurt Çamlık TV “Arzu ile 
Sohbetler” programının konuğu oldu. 
Arzu Köylüoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı 
programın çekimleri ev ortamında 
gerçekleştirildi. Yozgat’ın “Güçlü Kadınları” 
sloganı ile yapılan programda Yozgat 
ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ne hizmet 
etmekten büyük gurur duyduğunu belirten 
Bozkurt, kadın olmak ve Yozgat’ta kadın 

olmakla ilgili soruları cevaplandırdı. 
Uzmanlığı Evlilik ve Aile Psikolojisi olan Öğr. 
Gör. Gurbet Bozkurt programda, çocuk 
yetiştirmenin önemi, evlilik ve boşanma, 
kadına şiddet ve kadın cinayetleri, insanların 
psikoloğa ve psikiyatriye bakış açısı gibi 
pek çok konuyu ele aldı. Özellikle pandemi 
süreciyle beraber artan anksiyetenin nasıl 
kontrol edileceği ile ilgili çeşitli bilgiler 
verilirken bu sürecin sağlıklı geçirilmesine 
yönelik tavsiyelerde bulundu. 

ÖĞR. GÖR. GURBET BOZKURT ÇAMLIK TV “ARZU İLE 
SOHBETLER” PROGRAMINA KONUK OLDU

Öğr. Gör. 
Gurbet Bozkurt
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 Yozgat Bozok Üniversitesi Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, 
Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Sümeyra Gazel, Mdr. Yrd. Öğr. Gör. 
Dr. Sevil Zengin, Mdr. Yrd. Öğr. Gör. 
Hasan Kale ve Mezunlar Birimi’nden 
sorumlu öğretim üyesi Doç. Dr. Servet 
Aras Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’na ziyarette bulundu.

 24.06.2021 tarihinde gerçekleşen 
ziyarette Staj Seferberliği ile ilgili 
süreçler ve kariyer planlaması dersinin 
Yüksekokulda nasıl yürütüldüğü, 
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. 
Gör. Gülçin Uruş ve Kariyer Merkezi 
Temsilcisi Öğr. Gör. Saim Demirel 
tarafından aktarılırken, Kariyer 
Merkezinin gelecekte planladıkları 
ortak çalışmalar, etkinlikler ve 
programlar hakkında Kariyer Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel 
tarafından bilgilendirme yapıldı. İlgili 
toplantıya Yüksekokul Müdürü Öğr. 
Gör. Tekin Güler, Mdr. Yrd. Öğr. Gör. 
Gülçin Uruş, Öğr. Gör. Saim Demirel 
ve Öğr. Gör. M. Kemal Doğan katılım 
sağladı.

 Öğrencilere yetenek ve kariyer 
gelişimleri ve planları konusunda 
destek sağlamak; öğrencileri iş 
dünyası, sivil toplum kuruluşları ve 
akademi ile bir araya getirerek sektör 
temsilcileri, mezunlar ve işverenlerle 
ortaklık geliştirmelerine destek olmak 
amacıyla kurulan Kariyer Merkezinin 
faaliyetleri hakkında geri bildirim 
alındı. Kariyer Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Sümeyra Gazel tarafından 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisinin yürüttüğü “Staj Seferbirliği” 
programı hakkında detaylı bilgiler 
verildi. Tüm birimlerde zorunlu ders 
olan “Kariyer Planlama” dersi hakkında 
gelecek dönem için fikir alışverişinde 
bulunulan toplantıda öğrencilerin 
kariyer planlamalarına ve kariyer 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, 
mezunlarına kariyer planlama ve 
geliştirme alanlarında danışmanlık 
yapmanın önemi vurgulandı.

ÜNİVERSİTEMİZ KARİYER MERKEZİ’NDEN 
ÇEKEREK FUAT OKTAY SHMYO’YA ZİYARET

Öğr. Gör. 
Gülçin Uruş
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 Üniversitemiz Şefaatli MYO’da 
gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi 
sayesinde ilçedeki kadınlar spor ile buluşup 
kick boks yapma fırsatı buldular. İlçedeki 
insanların beğenisini de kazanan projede 
üç ay boyunca düzenli olarak kick boks 
antrenmanlarına katılan on sekiz kişiye 
sertifikaları verildi.

 Proje kapanış programında MYO 
Müdürü ve hocalarının yanı sıra, online 
olarak konuk olan uluslararası alanda 
kendilerini kanıtlamış ve ay yıldızımızı temsil 
ederek birçok madalyayı ülkemize getiren, 
kadın milli sporcu Hayriye Türksoy ve Zişan 
Yılmaz da kursiyerlere bilgi ve tecrübelerini 
anlatarak destek olup, kursiyerleri motive 
ettiler. 

 Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Ahmet 

Kaşık, projenin başlatılabilmesi için 
desteklerini esirgemeyen öğrenci topluluğu 
akademik danışmanı Öğr. Gör. Mert 
Can Arıtürk’e, Yüksekokul Müdürlüğü’ne, 
Üniversite yönetimine ve destek veren 
herkese teşekkür ederek, bu üç aylık sürenin 
her anında projenin başarılı bir şekilde 
ilerlemesi ve sonuçlanması için adeta 
ilmek ilmek işlendiği dile getirdi. Kaşık, 
bilgi birikimini katılımcılara aktarmanın 
mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

 Tören sonrasında katılımcıların 
talepleri üzerine antrenmanların devam 
etmesi planlandı.
MYO Müdürü Öğr Gör. Dr. Mehmet Cevat 
Temizkan bu tür faaliyetlere her zaman 
destek olacaklarını söyleyerek katılım 
sağlayanlara ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

“ŞEFAATLİ’DE KADINLAR KİCK BOKS YAPIYOR SAĞLIKLI 
KALIYOR” PROJESİNDE SERTİFİKALAR VERİLDİ

Öğr. Gör. 
Ahmet Kaşık
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 Çekerek Fuat Oktay Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 15 
Eylül 2021 Çarşamba günü birçok 
gündem ile toplandı. Yükseko-
kul Müdürü Öğr. Gör. Tekin Güler 
başkanlığında toplanan Yükse-
kokul Kurulunda önceki dönemin 
değerlendirilmesi, mezuniyet iş-
lemleri, yeni dönem ders hazırlık-
ları, 3+1 müfredat ve intibak sü-
reçleri, iş akış süreçleri, güvenli 
kampüs hizmetleri, kalite süreçleri 
gibi konular değerlendirildi. 

 Yüksekokul Müdürü Öğr. 
Gör. Tekin Güler, Yüksekokul Mü-
dür Yardımcıları Öğr. Gör. Gülçin 
Uruş ve Öğr. Gör. Şahin Bayrak-

tar ile Çocuk Bakım ve Genç-
lik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Dr. Aydan Ustaoğlu Çelik, 
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Gurbet Bozkurt 
ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bö-
lüm Başkanı Öğr. Gör. Mustafa 
Altıntaş geçmiş dönemin değer-
lendirmesini yaparak uzaktan öğ-
renimin Yüksekokulumuzda etkin 
ve verimli bir şekilde geçirdiklerini 
dile getirdi. Ayrıca yeni dönemde 
%40’lık bir uzaktan öğrenim uygu-
lamasının nasıl olması gerektiği 
hakkında fikir alışverişinde bulu-
nuldu. Önceki dönemde sadece 
derslerin değil aynı zamanda on-
line yapılan Webinar, seminerler 

YÜKSEKOKUL KURULUMUZ YENİ DÖNEME 
HAZIRLIK İÇİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Öğr. Gör. 
Mustafa Altıntaş
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gibi toplantıların hem öğrencile-
re hem de öğretim elemanlarına 
sağladığı fayda gündemde iken 
yeni dönemde de aynı süreçlerin 
artarak devam etmesi gerektiği 
belirtildi. 

 Bunun yanı sıra devrim ni-
teliğinde olan yeni müfredat sis-
temine geçişin detayları konu-
şuldu. Bu müfredat, öğrencinin 
hem akademik hem de saha yö-
nünden daha aktif olmasını sağ-
layacak şekilde düzenlenmiş ve 
gelecek dönemlerde azami deği-
şiklikler yapılmayacak şekilde ha-
zırlanmıştır. Müfredatın yanı sıra 
önceki dönem müfredatlarının 
yeni müfredata intibak edilmesi 
komisyonlarca yapılmış ve bölüm 
başkanlıkları tarafından titizlikle 
kontrol edilmiştir. Meslek Yükse-
kokulumuzda yapılan her işin fi-
kir alışverişi ile olması, ortak aklın 
kullanılması bir kurum kültürü ol-
duğundan işlerin hızlı, düzenli ve 
amacına uygun şekilde yapılma-
sını sağlamaktadır. 

 Hazırlanan yeni dönem 
müfredatlar ile birlikte derslerin 
hangi usullere göre dağıtılacağı, 
iş akış süreçlerinin neler olduğu 
da bir başka gündem konusuy-
du. Meslek Yüksekokulumuzda 
farklı branşlardan öğretim ele-
manlarının varlığı göz önünde 
bulundurulduğunda farklı prog-
ramlardaki öğretim elemanları-
nın başka programlara alan bakı-
mından yardımcı olması, öğretim 

elemanlarının hem ders verme 
görevlerini yerine getirirken aka-
demik anlamda ilerlemelerini 
sağlayacak şekilde düzenlenme-
si hem işlerin düzgün bir şekilde 
yürümesi açısından hem de bi-
lime katkı noktasında önem arz 
etmektedir. Bu durum Yüksekokul 
Kurulu tarafından fikir birliğine va-
rılan noktalar arasındadır. Ayrıca 
öğretim elemanlarının kişisel ge-
lişimleri konusunda verilen hizmet 
içi eğitimlere tam kapasite ola-
rak katılım göstermeleri, uzman 
oldukları alanlardan Meslek Yük-
sekokulumuza ve Üniversitemize 
katkı sağlamaları yeni dönem-
de de yapılması istenilen konular 
arasındadır.

 Bunlarla birlikte Meslek 
Yüksekokulumuz ilk defa mezun 
vermenin heyecanı içerisinde-
dir. 2019 yılında ilk defa öğrenci 
alımıyla aynı heyecanı yaşayan 
Meslek Yüksekokulumuz, yaklaşık 
bir buçuk dönem yüz yüze eği-
tim ve yaklaşık bir buçuk dönem 
de uzaktan eğitim ile öğrencilere 
elinden gelen katkıları sağlamış-
tır. Derslerin başarıyla tamamla-
yan öğrencileri meslek hayatla-
rına uğurlamanın haklı gururunu 
yaşamakla birlikte Covid-19 ön-
lemleri kapsamında yapılacak 
mezuniyet töreninin detayları ko-
nuşularak, bölüm veya program 
birincilerinin belirlenmesi, mezu-
niyet törenine katılacak öğrenci-
ler ve aileleri gibi konularda çeşitli 
görüş ve öneriler alınarak planla-
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malar yapılmıştır. 

 Yüksekokul Kurulunun gün-
deminde son olarak güvenli kam-
püs uygulamaları ile kalite sü-
reçlerinde gelinen nokta vardı. 
Bilindiği üzere dünya genelinde 
etkisi hala devam eden Covid-19 
salgını neticesinde normalleş-
me adımlarının atılmasıyla eği-
tim-öğretim faaliyetlerin yüz yüze 
yapılması kararı alınmıştır. Bu 
noktada YÖK üniversitelerin, sağ-
lık açısından güvenli yerler olma-
sı gerektiğini ve hem yükseköğ-
retim kurumu çalışanlarının hem 
de buradan hizmet alan öğren-
cilerin salgın önlemleri kapsa-
mında faaliyetlerini gerçekleştir-
mesi, salgının seyrinin azalması 
ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
aksamaması açısından önem arz 
etmektedir. Yüksekokul Kurulumuz 

bu konuda çalışanlarımızı bilgi-
lendirerek gerekli fiziki önlemlerin 
yapılması konusundan görüş bir-
liği ortaya koymuştur. Bunun yanı 
sıra kalite süreçleri üniversitemiz-
de uzun bir süredir devam etmek-
tedir. Meslek Küksekokulumuzun 
kalite süreçlerine dâhil olması se-
bebiyle kalite birim sorumlumuz 
aynı zamanda Meslek Yükseko-
kulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Şahin Bayraktar bu konu hakkın-
daki bilgileri Yüksekokul Kurulu ile 
paylaşmıştır. Yüksekokul Kurulu, 
yeni dönemde kalite süreçlerine 
uygun, güvenli kampüs özellikle-
rine sahip, öğrencilerinin başarılı 
ve memnun, akademik persone-
linin hem memnun hem de aka-
demik çalışmalarının üst düzeyde 
olacağı bir dönem yaşama dile-
ğiyle son buldu.
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 Akdağmadeni Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. 
Dr. İlker Kılıç ve ekibi tarafından 
hem Yüksekokulun hem de 
Akdağmadeni ilçesinin olanaklarını 
tanıtmak amacıyla 2021 yılının 
şubat ayında başlayan yoğun 
çalışmalar meyvesini vermeye 
başladı. 

 Öncelikle 2021-2022 eğitim ve 
öğretim yılı öncesi üniversite tercih 
süreçlerinde aday öğrencilere 
Yüksekokulun hem fiziki hem de 
sosyal imkânlarının anlatıldığı bir 
video çekim çalışması yapıldı. Bu 
doğrultuda Yüksekokula ve ilçeye 
dair tüm veriler toplandı. Buna ek 
olarak Yüksekokulun iç ve dış mekân 
çekimleri, drone vasıtasıyla, Öğr. 

Gör. Uğur Dağtekin öncülüğünde 
Akdağmadeni İlçe Belediyesi’nin 
katkılarıyla gerçekleştirildi. Elde 
edilen tüm veriler Öğr. Gör. Sema 
Yozgat ve Öğr. Gör. Hümeyra 
Adam tarafından tasnif edilerek, 
bir senaryo rotasıyla video haline 
getirildi. Videoda Öğr. Gör. M. Cihat 
Basatoğrul tarafından toplanan 
verilerin seslendirmesi Öğr. Gör. 
Başak Kuzucuoğlu tarafından 
gerçekleştirildi. 

 Çeyrek asırlık geçmişe 
sahip olan Akdağmadeni Meslek 
Yüksekokulu için bir ilk olan video 
tanıtım çalışması, bölümler ve 
diğer tüm olanaklarla ilgili bilgilerin, 
gerek sosyal medya hesapları 
gerekse web sitesi aracılığıyla 

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
TANITIM FİLMİ YAYINDA

Öğr. Gör. 
Uğur Dağtekin
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geniş kitlelere ulaşmasına önemli 
katkılar sağladı.  

 Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. 
Dr. İlker Kılıç yapılan çalışmadan 
duyduğu memnuniyeti şu şekilde 
ifade etti: “Değerli hocalarımızı 

ayrı ayrı kutluyorum, yaptıkları bu 
çalışmayla hem Yüksekokulumuzun 
tanıtımına hem de öğrenci sayımızın 
artmasına katkıda bulundukları 
inancındayım. Katılımcı yönetim 
anlayışımızın artarak devam 
etmesini temenni ediyorum.”
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 TYT  ve AYT sonuçlarının 
açıklanmasıyla birlikte başlayan tercih 
döneminde aday öğrencilere tercihlerinde 
destek sağlamak ve Yozgat Bozok 
Üniversitesi bünyesinde yer alan Meslek 
Yüksekokulları’nın tanıtımını yapmak 
amacıyla il merkezinde Cumhuriyet 
Meydanında ve Akdağmadeni, Çekerek 
ve Sorgun ilçelerinde stantlar açıldı. Tercih 
dönemi tanıtım etkinliklerine Akdağmadeni 
Meslek Yüsekokulu’ndan Öğr. Gör. 
Abdulsamet Duran, Çekerek Fuat Oktay 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 
Öğr. Gör. Gurbet Bozkurt ve Sorgun 
Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Fatih 
Şen, Öğr. Gör. Nevfel Yunus Coşkun, Öğr. 
Gör. Bekir Köroğlu, Öğr. Gör. Güldal Dolu, 
Öğr. Gör. Eyyüp Orhan, Öğr. Gör. Ozan 
Yazar, Öğr. Gör. Musa Yılmaz, Öğr. Gör. 
İbrahim Karslıoğlu ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu’ndan Müdür Doç Dr. 
Rukiye Höbek Akarsu ve Müdür yardımcısı 

Öğr. Gör. Hüseyin Mazharettin Demir 
ile birlikte Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı 
Öğr. Gör. Ahmet Kılıç ve Öğr. Gör. Öznur 
Purtaş, Yaşlı Bakım Programı’ndan Öğr. 
Gör. Dr. Seda Gündüz Başçıl ve Öğr. 
Gör. Alperen Timuçin Sönmez katıldı. 
Öğretim üyelerinin ve elemanlarının katılım 
sağladığı stantlarda Üniversitemiz, Meslek 
Yüksekokulları ve bölümler hakkında ön 
bilgilendirme yapıldı.

TANITIM GÜNLERİ KAPSAMINDA TERCİH STANTLARI 
AÇILDI

Öğr. Gör. Dr. 
Ali Doğantekin 
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 Yozgat Bozok Üniversitesi Bo-
ğazlıyan Meslek Yüksekokulu Bilgi-
sayar Programcılığı Önlisans Uzak-
tan Öğretim Programı 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yılında öğrencile-
rini kabul edecek. Bilgisayar Prog-
ramcılığı, dünyada ve Türkiye’de 
hızla gelişen ve birçok iş koluna uy-
gulanabilen bir alan olduğu için, bu 
programla sadece bölgesel değil 
ulusal çapta ihtiyaç  duyulan  ara 
iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmek-
tedir. Dersler Yozgat Bozok Üniver-
sitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 

Görevlileri tarafından yürütülecek 
olup Bilgisayar  Programcılığı ala-
nında piyasada aranır özellikte 
eğitim ve öğretim verilmesi he-
deflenmektedir. Uzaktan Öğretim, 
her bir öğrencinin kendi öğrenme 
hızında öğrenim görmesine imkân 
sağlar. Bilgiye hızlı ve kolay bir şe-
kilde erişme imkânı sağlar. Yüz yüze 
eğitimde gereken ulaşım, barınma, 
konaklama, beslenme gibi ek har-
camaları ortadan kaldırdığı için 
Uzaktan Öğretim modeli gerekli 
görülmektedir.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANS 
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMI KAPISINI 
ÖĞRENCİLERE AÇIYOR

Öğr. Gör. 
Ömer Dağistanlı
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 Uzaktan öğretimle yürütü-
lecek olan derslerde kullanılacak 
olan sistem BOYSİS sistemidir. Eş 
zamanlı canlı ders, ödev, kısa sınav, 
forum gibi etkinlikler öğretim ele-
manı tarafından haftalık yüklene-
cektir. Ders materyalleri de yine bu 
sistem üzerinden öğrenciye sunu-
lacaktır. Her öğrencinin dönem ba-
şında derslere kayıt yaptırması ve 
dönem sonu sınavına girebilme-
si için derslerin en az %70`ine, uy-
gulamaların en az %80`ine devam 
etmiş olması gereklidir. Öğrenciler 
her ders için en az 1 ara sınav ve 
yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur-
lar. Başarı notuna, ara sınav (ara 
sınav notu olarak ödev, laboratu-
var sınavı, quiz vb gibi ölçme araç-
larından elde edilen puanlar da 
değerlendirmeye alınabilir) katkısı 
%40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise 
%60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 
puan üzerinden değerlendirilir. Öğ-
rencinin mezun olabilmesi için 120 
AKTS’lik ders yükünü tamamlaması 
ve genel ağırlıklı not ortalamasının 
en az 2,0 olması gerekir. Öğrenciler 
akademik takvim içerisindeki eği-
tim-öğretim faaliyetleri sırasında 
verilen teorik ve pratik bilgiler yaz 
döneminde uygulayıcı bir kuruluş-
ta uygulanmasını kapsayan Staj 
uygulamasını 30 iş günü olacak 
şekilde tamamlamak zorundadır-
lar. 

  “Bilgisayar Programcılığı 
Önlisans Uzaktan Öğretim Prog-

ramı”ndan mezun olan öğrenciler, 
“Bilgisayar Programcısı” veya  “Bil-
gisayar Teknikeri” unvanı alabile-
ceklerdir. Program mezunları ken-
di girişimlerini yapabilecekleri gibi; 
kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim 
ağları ya da bakım onarım servis-
lerinde ihtiyaç duyulan bilişim per-
soneli açığını doldurabileceklerdir. 
Programı kazanan öğrenciler 2 yıllık 
öğrenimleri boyunca aldıkları (Bil-
gisayar Donanımı, Web Tasarımı, 
Grafik ve Animasyon, İşletim Sis-
temleri, İnternet Programcılığı, Php 
Programlama, Java Programlama, 
Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Ta-
banı Yönetim Sistemleri gibi) ders-
lerde teknolojinin çok değişik or-
tamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve 
becerilerle donatılacaklardır.  
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde bulunan Çocuk Gelişimi 
ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Uzaktan öğretim programları, 2021-
2022 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren 
100 öğrenci kontenjanıyla öğrenci kabul 
edecek. 

 Tıbbi sekreterlerin, günümüzde 
yeni açılımlar ve gelişim gösteren 
sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu 
elemanlar olmaları nedeniyle programın 
misyonu da, bilgi, beceri ve donanım 

üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin 
yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve 
sürdürmektir.
 
 Çocuk Gelişimi uzaktan öğretim 
programında ise çocukların fiziksel, zihinsel 
bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri 
göz önüne alınarak ders programları 
oluşturulmuş ve bu çerçevede ruh sağlığı, 
özel eğitim, drama, müzik, resim, oyun ve 
oyun materyalleri gibi dersler temel dersler 
olarak seçilmiştir.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA 
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇILDI

Öğr. Gör. 
Emre Aykaç
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 Üniversitemiz, Yozgat Valiliği ve 
Belediye Başkanlığı iş birliği ile kentin 
tarihi, kültürü, turizm değerleri ve coğrafi 
güzelliklerinin yer alacağı “Yozgat Tarihi 
ve Kültürü” adlı üç ciltlik eser için Sorgun 
Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Dr. Ali 
Doğantekin ve Öğr. Gör. Sibel Özdemir’in 
de içerisinde yer aldığı araştırma ekibi, 
Yozgat’ın ilçelerini gezerek halkla ve 
paydaşlarla görüşmelere devam ediyor. 
Yapılan görüşmelerle somut ve somut 
olmayan kültürel değerler gün yüzüne 
çıkarılarak yazılı kaynak haline getirilmesi 
planlanıyor.

 “YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ” KİTABI İÇİN İLÇE 
GEZİLERİ YAPILIYOR

Öğr. Gör. 
Sibel Özdemir
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ANADOLU AJANSI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZDA 
KİCK BOKS ANTRENMANLARINA KONUK OLDU

 Şefaatli Meslek Yüksekokulu 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölü-
mü’nden Öğr. Gör. Ahmet Kaşık ile 
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu 
Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Mert 
Can Arıtürk tarafından hazırlanan 
“Şefaatli’de Kadınlar Kick Boks Ya-
pıyor, Sağlıklı Kalıyor” projesi kapsa-
mında sürdürülen eğitimleri Anadolu 
Ajansı muhabiri yakından takip etti. 

 Kick Boks Teknik Direktör Mil-
li Takım Antrenörü Öğr. Gör. Ahmet 
Kaşık tarafından haftada 2 gün Kick 
Boks eğitimi verilen kadınlar, bir taraf-
tan spor yaparak sağlıklı kalırken, di-
ğer yandan da hem sosyalleşip hem 
de kendini savunmayı öğreniyor.

 Şefaatli Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Cevat 
Temizkan, AA muhabirine, projenin 
kadınlar tarafından büyük ilgi gördü-
ğünü söyledi. Projede 15 kadının yer 
aldığını aktaran Temizkan, “Kendi im-
kanlarıyla katılanlarla 20 kadın kur-
siyerimiz oldu. Salon şartlarımızdan 
dolayı öğrenci sayımızı kısıtlı tutuyo-
ruz.” dedi.

 Teknik Direktör Ahmet Kaşık 
da severek yaptığı sporu daha fazla 
kitleye ulaştırmayı ve kadınların sos-
yal yaşama katılmalarını amaçladı-
ğını belirtti. Kadınların salgında hare-
ketsizlikten dolayı artan kilolarını kick 
boksla verdiklerini belirten Kaşık, “Bu 

Öğr. Gör. 
Ahmet Kaşık
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sporla kadınların özgüvenleri artıyor 
ve daha aktif oluyorlar. Kick boks ya-
parak kapkaççılara veya diğer şid-
det olaylarına karşı kendilerini koru-
yabilecek pozisyona geleceklerdir” 
diye konuştu.

 Sosyal ve Kültürel Etkinlik-
ler Topluluğu Akademik Danışmanı 
Öğr. Gör. Mert Can Arıtürk projenin 
sosyal etkinlik adına Şefaatli halkına 
katkı sunduğunu dezavantajlı grup-
lara yönelik bu şekilde projelerin de-
vamının geleceğini ifade etti.

 Kursiyerlerden Melda Deniz 
Avcı da “Antrenörlüğe kadar yüksel-
mek, siyah kuşağa kadar gitmek is-
tiyorum, bu benim hayalim. İnşallah 
gerçekleşir.” ifadelerini kullandı.

 Özel güvenlik görevlisi iki ço-
cuk annesi Tülay Akkaş ise şiddet 

mağduru bir kadın olarak bu projeye 
katılmak istediğini dile getirdi. Hem 
stres atmak hem de tek başına ya-
şayan biri olarak kendini savunmak 
istediğini belirten Akkaş, “Çok güzel 
bir proje, bir ayda çok şey öğren-
dim. Bütün kadınları bekliyoruz. Kur-
sa gelirken ‘kocanızı mı döveceksi-
niz’ diyorlar. Çok yanlış düşünüyorlar, 
kendimi savunmayı öğrenmem ge-
rekiyor. Kapkaç olabilir, şiddet olabilir, 
her durumda kendimi savunmalı-
yım.” dedi.

Rana Ebrar Uyar da yaşadıkları yer-
de sosyal aktivitenin kısıtlı olduğunu, 
salı ve perşembe günlerini iple çek-
tiklerini söyledi. Daha çok kişinin kur-
sa katılmak istediğini ancak salon 
yetersizliğinden dolayı gelemedikle-
rini anlatan Uyar, yetkililerden salon 
konusunda destek beklediklerini ifa-
de etti.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI KÖŞEMİZDE BU AY 
“ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU”

 Yozgat Bozok Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün bünyesinde Yozgat 
ili Şefaatli ilçesinde Şefaatli Meslek 
Yüksekokulu’nun kurulması konu-
sunda üniversitemizce yapılan tek-
lif, 12/11/2015 tarihli Yükseköğretim 
Genel Kurulu’nda incelenmiş ve 
2547 sayılı kanunun değişik 7/d-2 
maddesi uyarınca, Şefaatli Meslek 
Yüksekokulu’nun kurulması uygun 
görülmüştür. 

 Şefaatli MYO yönetim kad-
rosunda Yüksekokul Müdürü olarak 
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Cevat Te-
mizkan görev yapmaktadır. Öğr. 

Gör. Behiye Altın ve Öğr. Gör. Al-
peren Erdoğan müdür yardımcıla-
rı olarak görevlerini sürdürmekte-
dirler. Meslek Yüksekokulumuz 14’ü 
akademik, 3’ü idari, 2’si güvenlik 
görevlisi ve 2’si sürekli işçi olmak 
üzere toplam 21 personel ile hizmet 
vermektedir.

Öğr. Gör. 
Ahmet Kaşık
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 Yüksekokulumuz 8 derslik, 15 
akademik personel odası, 3 idari 
personel odası, 3 laboratuvar, 1 uy-
gulama odası, 1 kantin, 1 kütüpha-
ne, 2 çalışma odası ve 1 adet açık 
basketbol-voleybol spor alanına 
sahiptir. Şefaatli Belediyesi’nin ko-
nuk evinde öğrencilere konaklama 
imkanı sunulmaktadır. Şu an aktif 
olan 4 program ise şöyledir; 

 Çağrı Merkezi Hizmetleri 
Programı; 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılında Büro Hizmetleri ve Sek-
reterlik bölümü altında açılan dört 
yarı yıllık bir programdır.

 Tapu ve Kadastro Prog-
ramı; amacı özellikle tapu sicil-
lerinin tutulmasına ilişkin temel 
kurallar ile tapu sicilinin oluşturul-
masını amaçlayan ve harita-ta-
pu-kadastro alanı altında yer alan 
mesleklerde, sektörün ihtiyaçla-
rı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda gerekli olan mesleki 

yeterlilikleri kazanmış nitelikli tekni-
kerler yetiştirmektir.
 Laborant ve Veteriner Sağlık 
Programı; Yüksekokulumuz bünye-
sinde açılan üçüncü programdır. 
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibarı 
ile öğrenci alımına başlamıştır. 

 Özel Güvenlik ve Koruma 
Programı; 2020-2021 öğretim yılın-
da Yozgat Bozok Üniversitesi Şefa-
atli Meslek Yüksekokulu’nda Mülki-
yet Koruma ve Güvenlik Bölümü’ne 
bağlı olarak eğitime başlamıştır. 
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