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Kararlılıkla       Başarıya... 

Değerli Mesai Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerim;
 Bilimin beşiği olan üniversiteler, bilginin üretildiği, ülkeleri geleceğe taşıyacak ve yarın-
ları kuracak olan insan potansiyelinin yetiştirildiği en önemli eğitim-öğretim kurumlarıdır. 
 Bundan 15 yıl önce 1 Mart günü bir umudu yeşertmek, geleceğe güvenle bakabilmek 
adına Orta Anadolu’muzun gözbebeği Yozgat’ımızda Üniversitemizin kuruluşu gerçekleşmiş-
tir. 
 Yozgat Bozok Üniversitesi adıyla 1 Mart 2006 yılında resmî kuruluşunu gerçekleştiren 
Üniversitemiz, 1976 yılında Yozgat Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşuyla yükseköğretime adım 
atmış, 1992 yılında Ziraat ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri, 1994 yılında Fen-Edebiyat ve 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, 1996 yılında Sağlık Yüksekokulu ve 1997 yılında Akdağma-
deni Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasıyla ve bugün çeyrek asrı aşan tecrübesiyle şehrine, 
bölgesine ve ülkemizin yarınlarına iz bırakabilmek adına akademyada yolculuğunu devam 
ettirmektedir. 
 Misyonunu; her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikte, sorumluluk bilinci 
yüksek, ahlaki değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmeye; bulunduğu şehrin coğrafi ve strate-
jik konumunu dikkate alarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya, 
ülkemizin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürme-
ye; Vizyonunu ise yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürütmeye, millî ve 
manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmeye, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine 
yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaya adayan Üniversitemiz, 15 yıllık zaman dilimi içerisin-
de fiziki imkânlar, teknik altyapı, eğitim-öğretim, bilimsel çalışmalar noktasında büyük mesa-
feler alırken, 23 Ocak 2020 tarihinde “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisaslaşmasıyla bera-
ber marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini sürdürmektedir. YÖK’ün belir-
lediği Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması projesi kapsamında Bölgesel 
Kalkınma Odaklı 15 üniversite arasında Yozgat Bozok Üniversitesi’nin de yer almış olması biz-
leri haklı bir gurura sevk ederken, öte yandan sorumluluklarımızı artırmaktadır. Bunun bilin-
cinde olarak Üniversitemiz, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için gurur kaynağı olacak projele-
re imza atmak üzere gece-gündüz çalışmaya devam etmektedir.
 Bugün çeyrek asrı aşan mazisiyle Üniversitemiz, 2006 yılından 2021 yılına kadar 
geçen süre içerisinde büyük değişim, dönüşüm ve gelişim gerçekleştirmiş, büyük mesafeler 
almıştır. 2006 yılında 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 4810 Öğrenci, 112 Akade-
mik, 48 İdari personelle hizmet verilmekte iken bugün 15 yaşına giren Üniversitemizde 14 
Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 20.555 öğrenci, 949 Akademik, 1103 İdari perso-
nelle, “Kararlılıkla, Başarıya…” hedefleri doğrultusunda ülkemize değer katan projeler üret-
menin, başarılarla dolu güzel yarınlar inşa etmenin gayreti içindeyiz.

 Kurulduğu yıldan bu zamana kadar üniversitemiz, bilgiyi üretme ve bilimsel çalışmalar 
noktasında da çok önemli mesafeler almıştır. Web Of Science veri tabanı kayıtları esas alına-
rak yapılan değerlendirme sonucunda, "uluslararası" indeksli yayın performansı açısından 
2019 yılı Devlet Üniversiteleri sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasından 21. sırada; Böl-
gesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın 
performansı sıralamasında 15 üniversite arasında ise 2. sırada yer almıştır. 
 Üniversitemiz, 2020 yılından beri İhtisas Üniversitesi olmanın verdiği gurur ve sorumlu-
luk ile kenevirin bütün biyokütlesinin temizlik ve kozmetik, medikal, tekstil, inşaat ve yapı mal-
zemeleri, enerji gibi alanlarda kullanılması için önemli adımlar atarak sektörel bazda çok 
önemli girişimlerde bulunmuştur. 
 Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği salgın koşulları her ne kadar hedeflerimizde 
kısmî küçülmelere gitmemize neden olsa da devletimizin bizlere sunduğu imkânlar, yüklediği 
sorumluluklar ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu 2023, 
2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda bizler başarıya odaklanarak, kararlı bir şekilde yılma-
dan, sabırla çalışmaya devam edeceğiz. 
Bugün bir yandan 15. yılımızı idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşarken, diğer taraftan 
uzun süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimizle karma (hibrit) eğitimle tekrar buluşmanın da 
heyecanını taşıyoruz. Salgın sürecinin getirdiği mecburiyetler bizleri bir süredir öğrencilerimiz-
den ayırmış olsa da duamız ve temennimiz bir an önce sağlıklı günlere kavuşmaktır. 
 Yozgat Bozok Üniversitesi’nin şehrimiz üzerinde filizlenmeye başlaması ve bugün 
büyük bir çınara dönüşmesi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, 
kuruluşunda büyük emekleri olan eski Meclis Başkanımız Cemil Çiçek’e, üniversitemizin 
bugünlere gelmesinin tüm aşamalarında katkılarını gördüğümüz eski Adalet Bakanımız ve 
Yozgat Milletvekilimiz Bekir Bozdağ’a, Yozgat Milletvekilimiz Av. Yusuf Başer’e, kuruluşundan 
bugüne üniversitemize katkı sunan milletvekillerimize ve bürokratlarımıza, her dönem yanı-
mızda olan Yozgatlı mülki amirlerimize ve yerel dinamiklerimize, maddi manevi destekleri ile 
binalarımızı yükselten ilk temellerin atılmasına vesile olan iş insanı Erdoğan Akdağ’a, Üniversi-
temizin gelişim süreçlerinde yardım ve desteklerini esirgemeyen iş insanı Bilal Şahin’e, kurucu 
Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli’ye, yine kuruluşundan bugüne görev almış rektör, idari ve 
akademik personele, ayrıca Yeni YÖK anlaşıyla Yükseköğretime ve Üniversitelere yeni bir 
misyon yükleyen YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın şahsında Yükseköğretim 
Kurulu Üyelerine şükranlarımı sunuyor, tarihe iz düşecek nice senelere ilk günkü aşk ve heye-
canla yürümeye olan inancımı ifade ederek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör
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