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Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör

Ülkemizde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç pandemi süreci ile birlikte daha da belirgin hale 
gelmiştir. Salgında gelinen noktada sağlık sektörünün ve çalışanlarının emeklerinin yadsınamaz 
olduğu bir gerçektir. Sağlık Bilimleri Fakültemiz bu ülkenin yarınları ve geleceğinin garantisi olan 
öğrencilerimizi güçlü, kararlı ve başarıya odaklı iyi bir eğitim rahlesinden geçmiş donanımlı ve 
nitelikli olarak yetiştirme gayretinde ve sağlıklı yarınların gençlerle mümkün olacağının bilincindedir. 
Bu bilinçle öğrencilerini sağlığı koruma ve geliştirmeye odaklanmış, ahlaki normları dikkate alan, 
inanç odaklı sağlık ordusunun birer neferi olarak ülkesine ve insanlığa layıkıyla hizmet verecek 
şekilde yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Fakültemiz bünyesinde bulunan Hemşirelik, Ebelik ve Çocuk 
Gelişimi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri ile 
nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektedir.

Fakültemiz COVID-19 pandemisi döneminde de kararlı duruşundan ödün vermemiş, pandemi 
sürecine ilişkin alınan etkin önlemler doğrultusunda öğrencilerin aşılanmasında önemli adımlar 
atılmış, güvenli kampüs uygulamasını ilk başlatan birim olarak Fakülte ve hastanede gerekli 
önlemleri almak suretiyle Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerimizle mesleki derslerinin 
uygulamalarını yüz yüze gerçekleştirmişlerdir. 

Sağlık Bilimleri Fakültemiz kurulduğu günden bu yana nitelikli eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı 
sıra kalite yönetim süreçleri, bilimsel çalışmaları, topluma katkı etkinlikleri, sempozyum, kongre 
gibi bilimsel etkinlikleri, öğrencilere ve mezunlarına yetkinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen 
sertifika programları, Yüksek Lisans ve yan dal programı ile öncü ve dinamik bir kurum olarak faaliyet 
göstermeye devam etmektedir. Fakültemiz aynı zamanda geçtiğimiz yıl mekânda erişilebilirlik 
bayrağı almıştır. 

Akademik kadrosu seçkin üniversitelerden doktora derecesine sahip, bilimsel üretkenliği ve eğitim 
becerileri yüksek, genç ve dinamik öğretim elemanları ve öğrencileri ile üniversitemizin önemli bir 
birimi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi yayınlamış olduğu e-bülten ile yapılan çalışmaları duyurma 
ve bir hafıza oluşturma gayreti içindedir. E-Bültenin hazırlanmasında emeği geçen başta Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat olmak üzere, Dekan Yardımcısı ve Öğretim elemanlarına teşekkür 
ederek, başarılı çalışmalarının devam etmesini temenni ediyorum.
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Prof. Dr. Sevinç POLAT
Sağlık Bilimleri Fakülte Dekan V.

Koronavirüs küresel salgını, dünya üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak halen tüm insanları 
etkilemeye devam etmektedir. Aşı ile görünen umut ışığına rağmen, aşı karşıtlığı, aşıda fırsat 
eşitsizlikleri ve mutant virüsler nedeniyle tüm insanlık yaşam savaşı verirken, sevdiklerinden uzak 
kalma, bulaş, hastalık ve ölüm korkusunu bir an bile düşünmeden bu zorlu mücadeleyi sürdüren 
sağlık ordusuna yeni neferler yetiştirmenin bilinci ile eğitimimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda 
geleceğin sağlıklı toplumlarını oluşturmak için pandemi sonrası toplumdaki her yaş grubundan 
bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını koruyacak, geliştirecek ve rehabilite edecek, vatan sevgisi 
ve milli birlik duygusuyla donatılmış, bilimsel, teknolojik ve sosyal becerilere sahip, etik ve insani 
değerlere duyarlı, evrensel ölçütleri dikkate alan, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş 
kaliteli mezunlar vermek için çalışıyoruz. Kuşkusuz bu hedefleri gerçekleştirmede en büyük 
gücümüz genç ve dinamik akademik kadromuz.

Yozgat Bozok Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, toplumsal sorunlara duyarlı, eğitim, 
araştırma ve topluma katkı alanlarında öncü bir hemşirelik fakültesi olmayı hedefliyoruz. Bu güne 
kadar düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz uluslararası ve ulusal kongre ve bilimsel etkinlikler, 
fakülte dergimiz ve çıkaracağımız bülten aracılığıyla görünürlüğümüzü artırmak istiyoruz.  Fakülte 
olarak; inovatif düşünceye önem veren, tüm paydaşlarımızla dayanışma ve işbirliğine açık bir 
kurum olmayı amaçlıyoruz.

Önümüzdeki yıl aktif hale getirmeyi ve öğrenci almayı planladığımız “Acil Afet Yönetimi Bölümü” ile 
akademisyen ve öğrenci sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Yine yakın zamanda aramıza katacağımız 
akademisyenlerle Doktora eğitimini açmayı planlıyoruz. Ben tüm bu hedefleri gerçekleştirmede ve 
Bülteni çıkarmada bizleri destekleyen üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ’a, Rektör 
Yardımcımız Prof.Dr.Şenol AKIN’a,  Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞENER TAPLAK’a 
ve Fakülte bülten ekibimize çok teşekkür ediyorum. 
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GÜVENLİ KAMPÜS SÜRECİNDE İLK ADIM FAKÜLTEMİZDEN
Hibrit Eğitime Geçtik
Fakültemiz, İntörnlük programına tabi olan Hemşirelik Bölümü ve Ebelik Bölümü son sınıf 
öğrencilerini gönüllülük esası doğrultusunda, ulusal pandemi kurallarına uygun olarak 2020-2021 
eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılında mesleki uygulamalarını yüz yüze gerçekleştirme kararını 
aldı. Bu doğrultuda Fakültemizde hibrit eğitime geçildi.

İhtiyaçtan Doğan bir Gereklilik
Fakültemiz birimleri yeni normale uygun olarak öğrencilerine güvenli ve kaliteli eğitim verme amacı 
doğrultusunda faaliyete geçti. COVID-19 Güvenli Kampüs çalışmaları kapsamında Fakültemiz Dekan 
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Aydın Akbuğa ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şener Taplak danışmanlığında 
Fakültemiz bölüm başkanları Doç. Dr. Rukiye Höbek Akarsu, Dr. Öğr. Üyesi Selda Yüzer Alsaç 
ve Dr. Öğr. Üyesi Şenay Aras Doğan ile Arş. Gör. Şeyma Hepokur, Fakültemiz Sekreteri Ertuğrul 
Sarıçam, “Yükseköğrenim Kurulu tarafından hazırlanan Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim 
Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanan COVID-19 Evde Takip Algoritması” göz önüne alınarak; Fiziki mekanların düzenlenmesi, 
Küresel Salgın Sürecinde Koruma, Kontrol Önlemleri ve Vaka Yönetimi ile Pandemi sürecinde klinik 
eğitimin planlanmasına yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirdi.

Eğitimde Lider, Kalitede Öncü Fakülte
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın destekleri ile Fakülte öğrencilerinin aşılanması, 
sigorta işlemlerinin yapılması ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin verilmesi, iç ve dış paydaş görüşleri 
doğrultusunda risk analizlerinin yapılması Fakültemizde ilk etapta gerçekleştirilen faaliyetler 
olmakla birlikte; bina fiziki mekanlarının pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenmesi,  personel 
ve öğrenciler için temaslı, yakın temaslı ve COVID-19 pozitif vaka takip süreci algoritmalarının 
oluşturulması, kişisel koruyucu ekipman sağlanması, klinik uygulamaya yönelik alternatif eğitim 
öğretim planlamaları ve klinik oryantasyon eğitimleri ile Fakültemiz Üniversitemizde Güvenli 
Kampüs yolunda ilk adımı atan fakülte oldu.
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ÇALIŞTAYA FAKÜLTEMİZ DAVET EDİLDİ: 
UZAKTAN EĞİTİMDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MOTİVASYON: 
ENGELLER, GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI
Hemşirelik Eğitim Derneğinin çevrimiçi olarak düzenlemiş olduğu “Uzaktan eğitimde hemşirelik 
öğrencilerinde motivasyon” başlıklı program 16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi.        Prof. Dr. 
Elif Ünsal Avdal (HEMED Başkanı), Prof. Dr. Hülya Okumuş (HEMED Eğitim Komisyonu Başkanı) 
ve Doç. Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu (HEMED Başkan Yardımcısı)’nun açılış konuşmaları ile saat 
13:00’da başlayan çalıştay üç saat sürdü. 

İkinci oturumda “Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri” HEMED Yönetim 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fahriye Vatan tarafından ele alındı. Sonraki oturumlar grup çalışmaları ve 
grup raporlarının sunumu ile devam etti. Hemşirelik Eğitim Derneğinin çevrimiçi olarak düzenlemiş 
olduğu çalıştaya Fakültemiz Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Aleyna Memiş katılarak 
üniversitemizi ve fakültemizi temsil etti. Öğrencilerin uzaktan eğitim süreci deneyimleri ve görüş-
lerinin ele alındığı programda katılımcıların soruları cevaplandı. Sonraki dönemlerde çevrimiçi sü-
recek derslerde çevrimiçi eğitimlerin daha verimli olması için neler yapılabileceği konusunda grup 
çalışmaları ve grup tartışmaları düzenlenip görüş ve öneriler sunuldu. Program çok sayıda katılımcı 
ile başarılı bir şekilde tamamlandı. 
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EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZE SİMÜLASYON EŞLİĞİNDE 
SANAL SINIF EĞİTİMİ

Fakültemiz Ebelik Bölümü öğrencileri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen “Simülasyon Eşliğinde Sanal Sınıf 
Eğitimi” projesi kapsamında 25 Şubat 2021 tarihinde bilgi, deneyim ve saha uygulamalarının va-
kalar eşliğinde paylaşıldığı doğum yönetimi, sezeryan endikasyonları ve doğuma hazırlık, obstetrik 
aciller, gebe izlemi ve muayenesi, yenidoğan bakımını içeren konuları kapsayan 5 haftalık online 
eğitimlere katıldı. Online eğitimler Sayın Prof. Dr. Şevki Çelen, Sayın Doç. Dr. R. Sinan Karadeniz, 
Sayın Op. Dr. Sezin Aksakal, Sayın Doç. Dr. Cantekin İskender ve Sayın Doç. Dr. Nazan Karahan tara-
fından gerçekleştirildi. Proje ile özellikle içinde bulunulan COVID-19 pandemisi sürecinde uygula-
ma alanına çıkamayan Ebelik öğrencilerinin öğrenme yaşantılarına ve mesleki becerilerine olumlu 
yönde katkı sağlayarak, kliniğe çıkmadan önce gerçeğe uygun senaryolar ile bütünleşmiş klinik 
ortamı yansıtmak amaçlanıyor.
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ŞİİR YARIŞMASINDA ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİMİZE ÖDÜL

Üniversitemiz İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle İstiklal 
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a ‘Asım’ın Neslinden İstiklal Şairine Mektup ve Şiirler’ adı altında mek-
tup ve şiir yazma yarışması düzenledi. Yarışmanın amacı yazdığı İstiklal Marşı’nın her hecesinden 
vatan ve bayrak sevgisi, iman, özgürlük, cesaret ve daha nice değerler taşıyan İstiklâl Şairimiz Meh-
met Akif Ersoy’u anmak, anlamaya çalışmak, kadim değerlerimizi hatırlamak idi. 

Fakültemizden çok sayıda öğrenci yarışmaya başvurdu. Üniversitemiz tarafından düzenlenen 
“Asım’ın Neslinden İstiklâl Şairine Mektup ve Şiirler Yarışması” kapsamında yapılan başvurular, 
Seçici Komisyon tarafından değerlendirildi, değerlendirme neticesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencimiz Sümeyye Çeliköz’e ait eser mansiyon ödülüne layık görüldü. 
Öğrencimizi tebrik eder, başarılar dileriz.

“Asım’ın Neslinden İstiklâl Şairine Mektup ve Şiirler “ Yarışması
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KALİTE SÜREÇLERİ: HİBRİT EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
“Kalite Asla Bir Tesadüf Değil, Daima Akıllı Bir Gayretin Sonucudur”
Pandemi sürecinde intörn programı öğrencilerimizin yüz yüze klinik eğitimleri devam ederken iç ve 
dış paydaş toplantıları ile sürece yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Fakültemizde Dış Paydaş Toplantısı
Fakültemizde hibrit eğitimin değerlendirildiği dış paydaş toplantısı fakültemiz yönetimi, kalite ko-
misyonu, son sınıf öğrenci temsilcileri ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Başhemşiresi Öğr. Gör. Derya Esenkaya’nın katılımıyla, pandemi koşullarına uygun olarak yüz 
yüze gerçekleştirildi. 

Toplantıda, pandemi sürecinde kurumların durumu; yüz yüze klinik uygulamaya gelen son sınıf 
intörn öğrencilere ilişkin bulaş durumu, koruyucu ekipman kaynakları, kliniğe uyumları gibi de-
ğerlendirmelerin yanısıra klinik uygulamaya çıkan öğrenciler ve hastanedeki hemşirelere yönelik 
yapılan memnuniyet anketi sonuçlarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi, memnuniyet düzeyinin 
düşük olduğu alanlar için yapılabilecek iyileştirme çalışmaları için öneriler, öğrencilerin beklentileri 
ele alınan konular arasında yer aldı. 

Toplantıda Öğr. Gör. Derya Esenkaya son dış paydaş toplantısından bu yana pandemi sürecindeki 
gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Klinik uygulamaya çıkan intörn öğrencilerden, 7 haftada sadece bir 
pozitif vaka tespit edildiği ve 8 yakın temaslı öğrencinin karantinaya alındığı bildirildi. 

Toplantıda değerlendirmeye alınan memnuniyet anketlerinde, yüz yüze eğitimden memnuniyet, 
pandemide alınan önlemler, öğretim elemanları ve rotasyon planlamalarından memnuniyet üze-
rinde durularak durum değerlendirilmesi yapıldı. 

Sürece İlişkin İç Paydaş Toplantısı
Fakültemizde İç Paydaş Toplantısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları, SBF Kalite Yöne-
tim Sistemi Komisyon Üyeleri ve Fakültemiz bölümlerinin sınıf temsilcilerinin katılımı ile çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. Toplantıda; yüz yüze klinik uygulamaya çıkan son sınıf ebelik ve hemşirelik 
bölüm temsilcilerinin hastane uygulaması esnasında yaşadıkları sorunlar ve çözümleri; çevrimiçi 
eğitime yönelik geri bildirimler, öğrenci memnuniyet anket sonuçları ve değerlendirmeleri; öğren-
cilerin pandemi sürecine yönelik beklenti ve istekleri ele alındı.
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FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ DEKANLAR KONSEYİ 
TOPLANTISINA KATILDI
Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) 12. Genel Kurul Toplantısı 25.03.2021 tarihinde Erciyes 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Toplantıya fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Şener Taplak katılım gösterdi.

Toplantıya 89 Dekan, 10 Çekirdek Eğitim Program Koordinatörü ile Sağlık Bilimleri Eğitim Prog-
ramları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) Başkan ve Yürütme Kurul Üyeleri, dekan 
yardımcısı, bölüm başkanı ve öğretim elemanından oluşan 140 katılımcı olmak üzere toplam 239 
kişi katıldı. Toplantı açılışına, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurul Üyesi 
Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve ÜAK Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Necmi İlhan katılım gösterdiler. 

SABDEK 12. Genel Kurul Toplantısının gündemini; “Teknolojinin Çekirdek Eğitim Programlarına 
(ÇEP) entegrasyonu: Makro Tasarım Modeli” ana başlığı altında “Geleceğin Sağlık Bilimleri Prog-
ramları”, “Teknolojinin Öğretim Programlarına Sunduğu Fırsatlar”, “SBF Ulusal Çekirdek Eğitim 
Programlarının (UÇEP) Güncel Durumu ve Yol Haritası” konuları ile “SABDEK Genel Kurulu” oluş-
turdu. 

Oturumların tamamlanmasının ardından yapılan Genel Kurul toplantısında; Ortez-Protez UÇEP ça-
lışmasında gelinen son durum paylaşılmış ve tamamlanan Ortez-Protez UÇEP çalışmalarının ve 
YÖK Başkanlığına iletilmesi, SABDEK Çalışma Komisyonları başkanlığında ÇEP ve asgari ölçütler ça-
lışmalarının ihtiyaçlara göre çalışma grupları tarafından revize edilmesine, SABDEK Yürütme Kurul 
seçimlerinin Kasım-Aralık 2021’de koşullar elverdiğinde yüz yüze yapılarak gerçekleştirilmesine, 
SABDEK Çalışma Komisyonları üyelerinin Dekan önerileri alınarak güncellenmesine oy birliği ile 
karar verildi.
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ADLİ HEMŞİRELİK KURSU ile KURSİYERLER SERTİFİKA ALDI
Adli Bilimciler Derneği, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi iş birliği ile online Adli Hemşirelik 
kursu düzenlendi. 27 Mart Cumartesi- 8 Mart Çarşam-
ba tarihleri arasında düzenlenen, toplam 65 saat süren 
kurs programı sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
kursiyerlere sertifikaları verildi. 

Türkiye’de açılan ilk adli tıp hemşireliği birimi “Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı” tara-
fından faal hale getirilmiştir. Bu kurum tarafından 24 

Ocak 2004 tarihinde ilk kez “Adli Hemşirelik Kursu” yapılmıştır. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Hamit Hancı, Prof. Dr. Yurdagül Erdem,  Prof. Dr. Sevinç Polat ve alanında uzman birçok eği-
timciyle yürütülen kurs programında “adli bilimler, yaralar olay yeri inceleme, ölüm, ölüm sonrası 
değişiklikler, asfiksiler, bilirkişilik ve çapraz sorgu, gıda güvenliği, gıda savunması ve agroterörizm, 
KBRN, madde bağımlılığı ve uyuşturucular, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet mobbing,  insan hak-
ları, hasta hakları, ölünün hakları, genel meslek etiği, adli hemşireliğe giriş, acil servislerde hasta 
güvenliği ve acillerde yaşanan adli sorunlar, ateşli silah yaraları, adli raporlar  adli toksikoloji  cinsel 
suçlar otopsi, hemşirelik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, akran zorbalığı, kadına yönelik 
şiddet, cinsel suçlarda adli hemşirelik, aile içi şiddetin tanınması ve önlenmesinde hemşirelerin 
rolü, adli hemşirelik kavramı, roller ve standartlar adli hemşirelerin çalışma alanları ve kurumlar 
hemşirelik ve malpraktis, cezaevi ve ıslahevlerinde adli hemşirelik yüksek güvenlikli hastaneler adli 
vakalarda iletişim, çocuğa kötü muamele: cinsel istismar ve ihmal, çim merkezleri, çocuklarda adli 
görüşme ilkeleri”  konu başlıklarıyla yoğun bir eğitim verildi.

Fakültemiz Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat’ın eğitmen olarak yer aldığı kursa fakültemiz öğ-
retim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şener Taplak ve Arş. Gör. Gülay Öztaş Sarı ise kursiyer 
olarak katıldı.
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN TOPLUMA KATKI ETKİNLİKLERİ
DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ SANAL SERGİSİ

Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk ve Yaşam Öğrenci Topluluğu Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şener 
Taplak ile Down Sendromuna dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlamış oldukları 
etkinlikleri Sanal Sergi haline dönüştürdü. Her yıl 21 Mart Down Sendromu hakkında toplumsal 
farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa, olumsuz tutumlara maruz kalma-
sını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş 
sahalarını artırmak amacıyla, dünya Down Sendromu farkındalık günü olarak kutlanmaktadır.
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FAKÜLTEMİZDEN SOKAK HAYVANLARINI BESLEME ETKİNLİĞİ
Fakültemiz Sağlıklı Yaşam Öğrenci Topluluğu ve Yaşam Mucizelerinin Tanıkları Öğrenci Topluluğu 
ile öğretim elemanları tarafından “Sokak Hayvanlarını Koruma Haftası” kapsamında farkındalık ya-
ratmak için 8 Nisan 2021 tarihinde sokak hayvanlarını besleme etkinliği gerçekleştirildi. Fakültemiz 
Sağlıklı Yaşam Topluluğu, Yaşam Mucizelerinin Tanıkları Öğrenci Topluluğu ve öğretim elemanları 
kampüs içerisindeki barınaklarda kalan hayvanları ziyaret etti, bilgi aldı ve kampüs köpeklerini bes-
ledi. 
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MEME KANSERİ FARKINDALIĞINI ARTIRMAK İÇİN “MEME SAĞLIĞI ve 
TARAMA PROGRAMLARI” KONULU WEBİNAR DÜZENLENDİ
Ulusal kanser haftası etkinlikleri kapsamında fakültemizde meme sağlığı ve tarama programları 
webinarı düzenlendi. Etkinlik 8 Nisan 2021 tarihinde YOBUTV’de çok sayıda katılımcıyla tamamlan-
dı. Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül Günaydın’ın modera-
törlüğünü yaptığı programa Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Yüksel 
Koçak konuşmacı olarak katıldı. Programa katılan üniversitemiz Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. 
Şenol Akın topluma katkı etkinliklerinin öneminden bahsederek kanserde erken teşhisin önemini 
vurguladı.  Sağlık Bilimleri Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şener Taplak açılış konuşmalarında 
“Tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir ve kadınların en önemli sağ-
lık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Hastalığın görülme sıklığının dramatik bir şekilde artıyor 
olması, sorunun diğer yüzünü göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, meme kanserinde son 50 yıl 
içinde her yıl 1.2 oranında artış olduğu saptanmıştır. 40-45 yaşları arasındaki kadınlar arasında en 
yüksek ölüm oranını meme kanseri oluşturmaktadır. Meme kanserindeki bu artış tüm gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde gözlenmektedir. Meme kanserinde erken teşhis ve tedavi son derece 
önemlidir. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, COVID-19 korkusu nede-
niyle maalesef hastanelere başvurulmaması ya da başvurunun geciktirilmesi kanserin erken tanı-
lanmasında gecikmelere dolayısıyla geç evrede tanılanan kanser nedeniyle ölümlerin artmasına 
neden olmaktadır. Gerçekleştireceğimiz bu etkinlik bu nedenle daha fazla önem arz etmektedir. 
Etkinliğin temel amacı; Meme kanseri ile ilgili farkındalığa katkı sağlamak, meme kanseri tanı ve 
tarama süreci hakkında bilgi paylaşımı yapmak ve meme kanseri tedavi seçenekleri ve bakımı hak-
kında güncel, kanıt temelli deneyim ve gelişmeleri paylaşmaktır” şeklinde konuştu. Webinar Derya 
Yüksek Koçak’ın “Meme Sağlığı ve Tarama Programları” konulu sunumu ile devam etti. Katılımcıla-
rın sorularının yanıtlanmasının ardından webinar sona erdi.
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FAKÜLTEMİZDE DOĞUM KORKUSUNDA NÖROLİNGUİSTİK 
PROGRAMLAMA (NLP) WEBİNARI DÜZENLENDİ
Fakültemizde “Toplumsal Katkı Etkinlikleri” ve “Ebelik Haftası Etkinliği” kapsamında 28 Nisan 2021 
tarihinde “Doğum Korkusunda Nörolinguistik Programlama (NLP) Webinarı” düzenlendi. YOBUtv 
üzerinden canlı olarak yayınlanan webinara fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanı sıra 
farklı kurumlardan dinleyiciler de katıldı. Moderatörlüğünü fakültemiz Ebelik Bölüm Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu’nun yaptığı webinara Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Acar Bektaş konuşmacı olarak katıldı. 

Fakültemiz Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat yaptığı açılış konuşmasında “Nörolinguistik Prog-
ramlamanın kadın sağlığında kullanımının önemine dikkat çeken Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat,  biz 
özellikle Yozgat Bozok Üniversitesi olarak toplumsal katkı etkinliklerini çok fazla önemsiyoruz ve 
Ebelik haftasına da denk gelen bu etkinliği düzenlemek bizleri gerçekten çok mutlu etti.” ifadelerini 
kullandı ve tüm Ebelerin Ebelik haftasını kutladı.

Webinarda, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Acar Bektaş doğum korkusu, Nörolinguistik Programlama (NLP)’nın 
tanımı, bazı teknikleri ve doğum korkusunun yönetiminde kullanımı hakkındaki bilgi ve deneyimle-
rini aktardı ve webinar sonunda katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtladı. 
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FAKÜLTEMİZDE GEBELİK ve DOĞUMDA DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME 
TEKNİĞİ KULLANIMI WEBİNARI DÜZENLENDİ
Fakültemizde “Toplumsal Katkı Etkinlikleri” kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinde “Gebelik ve Do-
ğumda Duygusal Özgürleşme Tekniği Kullanımı Webinarı” düzenlendi. Moderatörlüğünü fakülte-
miz Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu’nun yaptığı ve İstanbul Medipol Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Irmak Vural’ın konuk olarak katıldığı webinar 
YOBUtv üzerinden canlı olarak yayınlandı. Webinara Fakültemiz dekanı, dekan yardımcıları, bölüm 
başkanlarının yanısıra fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler ile farklı kurumlardan dinleyiciler 
de katıldı. Fakültemiz Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat webinarda yaptığı açılış konuşmasında 
kadın hayatının farklı dönemlerinde duygusal özgürleşme tekniğinin kullanımının yararına dikkat 
çekti ve tüm kadınların bu yöntemden faydalanmasını tavsiye ederek, Fakülte olarak toplum bazlı 
bu etkinliği düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Webinarda, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Irmak Vural Duygusal Özgürleşme Tekniği’nin tanımı, gelişim sü-
reci, etki mekanizması, uygulama basamakları, kullanım alanları ve gebelik ve doğumda kullanımı 
hakkında bilgi ve deneyimlerini aktardı. Webinar sonunda katılımcılar tarafından sorulan soruları 
yanıtladı.
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FAKÜLTEMİZDE SİGARA BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ve BIRAKMA 
YOLLARI WEBİNARI DÜZENLENDİ

Fakültemizde “31 Mayıs Dünya Tütünsüz 
Günü” kapsamında “Sigara Bağımlılığı ile 
Mücadele ve Bırakma Yolları” adlı bağım-
lılıklarla mücadele etkinliği düzenlendi. Dr. 
Öğr. Üyesi Sevim Çimke’nin moderatör-
lüğünü yaptığı etkinlik YOBUtv üzerinden 
canlı olarak yayınlandı. Etkinliğe fakülte-
miz Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uzunçakmak 
ve fakültemiz hemşirelik bölümü son sınıf 
öğrencisi aynı zamanda da Yozgat Bozok 
Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluk Başkanı 
Sunay Yıldırım konuşmacı olarak katıldılar. 

Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Sevim Çimke yaptığı açılış konuşmasında “Küresel tütün sağlığı önlene-
bilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır ve her yıl yedi milyondan fazla 
kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Sigara sadece içen kişiyi değil toplumun tamamını etkileyen 
dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bizlerde Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak 
bugünkü programımız ile bağımlılık ve bağımlılıklara karşı yürütülen toplumsal farkındalık hareket-
lerine katkıda bulunmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Fakültemiz dekan yardımcısı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şener Taplak da yaptığı açılış konuşmasında 
toplumu bilinçlendirme, sağlığını korumanın ve bağımlılıklardan uzak sağlıklı kişilerarası iletişimi 
sağlamanın fakülte temel hedefleri arasında yer aldığını belirterek: “Tam dumansız Türkiye için 
tütün, tütün ürünleri ve sigara bağımlılığı ile mücadelede biz de bir katkı sunmak istedik ve kararlı-
lıkla bu çalışmaları güçlendirmeye, artırmaya devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi. 

Etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uzunçakmak sigara ve zararları, tütün endüstrisi, Türkiye’de tütün 
kontrol çalışmaları, sigarayı bırakmanın yararları ve sigarayı bırakma yolları hakkında; Sunay Yıl-
dırım ise Genç Yeşilay Topluluğu’nun çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdiler ve etkinlik 
sonunda katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtladılar.
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FAKÜLTEMİZDE ÇEVRİMİÇİ AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiştir. Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2021 yılında, toplumda risk azaltma ve önlem alma konusun-
da davranış değişikliği oluşturulması amacıyla, 51 milyon kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. AFAD 
hedef kitleye ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

AFAD öncülüğünde Yozgat’ta toplam 300 bin kişiye “Afet Bilinci Eğitimi” verilmesi planlamıştır. 
İlimizde ki 25 bin kişinin eğitimini Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemiz üstlenmiştir. 
Üniversitemizde çalışan 23 personel, öğrencilerimize ve personelimize “Afet Bilinci Eğitimi” vere-
bilmek için eğitici eğitimi almıştır. 

Eğitici eğitimini tamamlayan fakültemiz Acil Yardım ve Afet Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Esin Cerit tara-
fından, 27 Nisan 2021 tarihinde fakültemiz akademik ve idari personeline Boysis üzerinden online 
olarak “Afet Bilinci Eğitimi” gerçekleştirildi.

“Afet Bilinci Eğitimi’nin” ana konularını; Çevredeki Risklerin Farkında Olma, Afet Öncesindeki Ha-
zırlıklar, Afet Sonrası İlk Saatler ve Afet Sırasında Doğru Davranışlar oluşturdu.

Fakültemize kayıtlı tüm öğrencilerimize ise 31 Mayıs 2021- 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Dr. 
Öğr. Üyesi Esin Cerit tarafından Boysis üzerinden online olarak “Afet Bilinci Eğitimi” verildi.
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AFET RİSKİNE KARŞI HEP BİRLİKTE!!!

Ek bilgi almak isteyen personel ve öğrencilerimiz https://www.afad.gov.tr/ ve https://www.hazi-
rol.gov.tr/ de yer alan eğitim içerikli videolardan, kamu spotlarından, afiş ve broşürlerden yararla-
nabilirler. 
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YÖK “2021 YILI ENGELSİZ ÜNİVERSİTE” ÖDÜLLERİ’NDE FAKÜLTEMİZE 
TURUNCU BAYRAK
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Engelsiz Üniver-
site Ödülleri” katılımcı üniversitelerin rektörlerinin de katıldığı online tören ile sahiplerini buldu.

Üniversitemiz 8 Bayrak Ödülü ile üçüncü sırada yer aldı.
2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi, mekânda erişilebilirlik ka-
tegorisinde turuncu bayrak ödülüne layık görüldü. Fakültemizin yanısıra Üniversitemizden 7 birim 
daha bayrak ödülüne layık görüldü. Fakültemiz bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek 
eğitimde engelsiz birim olma yolunda çalışmalarına başladı.
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FAKÜLTEMİZ KARİYER ETKİNLİKLERİ

Fakültemiz, üniversitemiz Kariyer Merkezi iş birliği ile “Sağlık Bilimleri Fakültesi Kariyer Günleri I-II-
III” etkinliklerini gerçekleştirildi.

Ebelikte Akademik ve Klinik Alanda Kariyer Yolculuğu
Kariyer Günleri, “Ebelikte Akademik ve Klinik Alanda Kariyer Yolcuğu” etkinliği ile başlamış olup 
fakültemiz öğretim elemanlarından Sayın Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Höbek Akarsu moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Serap Ejder Apay ve Uz-
man Ebe Merve Topaç’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte akademik ve klinik alanda kariyerden 
bahsedildi ve öğrencilerin kariyer ile ilgili sorularına cevap verildi. 
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Çocuk Gelişiminde Saha ve Akademik Alanda Kariyer Yolculuğu

Etkinliğimiz, “Çocuk Gelişiminde Saha ve Akademik Alanda Kariyer Yolcuğu” ile devam etti. Fakül-
temiz öğretim elemanlarından Sayın Dr. Öğr. Üyesi Şenay Aras Doğan moderatörlüğünde gerçek-
leştirmiş olup, etkinliğe konuşmacı olarak; Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü Bölüm Başkanı ve ayrıca ÇGE-DER Genel Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer ve Çocuk 
Gelişimi Uzmanı Şeyma Örs katıldı. Çocuk Gelişimi bölümünde saha ve akademik alanda kariyer-
den bahsedilen etkinliğimize yoğun bir katılım oldu.
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Hemşirelikte Akademik ve Klinik Alanda Kariyer Yolcuğu

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın da katılım gösterdiği “Hemşirelikte Akademik ve Kli-
nik Alanda Kariyer Yolcuğu” etkinliğimizin moderatörlüğünü ise Dekan Yardımcımız Sayın Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Şener Taplak gerçekleştirdi. Etkinliğe Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı ve SABDEK Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Öğr. Gör. Derya Esenkaya ve Türk Hemşireler Derneği 
Öğrenci Komisyonu Yozgat Bozok Üniversitesi temsilcisi İbrahim Yunus Akıncı konuşmacı olarak 
katıldı. Hemşirelik bölümünde akademik ve klinik alanda kariyerden bahsedilen etkinliğimiz yoğun 
ilgi gördü. 
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FAKÜLTEMİZ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNİYET ve YEMİN TÖRENİ

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Yemin ve Mezuniyet Töreni’ne Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat, Yozgat 
Belediye BaşkanıSayın Celal Köse, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı 
Sayın Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversitemiz Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat, Hayırsever İş İnsanı Sayın Bilal Şahin, öğre-
tim elemanları, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, Hemşirelik Bölümü birincisi Fethiye 
Tezcan’ın mezun öğrenciler adına yaptığı konuşma ile devam etti.

Tezcan konuşmasında: “Hayatımın bir parçasını kapsayacak olan kıymetli hemşirelik mesleğine 
adım atmamı sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesi’ne duyduğum saygıyı belirtmek isterim. COVID-19 
pandemi döneminde mesleğimizin ne kadar önemli ve kutsal olduğunu yaşayarak öğrenme tecrü-
besine sahip olduk. 4 yıl önce umut, merak ve heyecanla başladığımız yolculuğun sonuna geldik. 
Şimdi yepyeni bir başlangıç içerisinde sağlık ordusunun yeni üyeleri olmanın haklı gururunu yaşı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat konuşmasında hemşireliğin hayat 
boyu öğrenme hedefini benimsemiş bir meslek olduğuna dikkat çekerek: “Milletini seven toplum-
sal değerlerimi özümseyen, önemseyen ve etik değerler doğrultusunda çalışan birer sağlık profes-
yonelleri olarak sizleri mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaptığı konuşmada salgın sürecinde ülkenin yarınla-
rı, geleceği, göz bebeğimiz öğrencilerimize hasret kaldıklarını belirterek: “Aşıda 50 milyon bandına 
ulaşan güçlü bir sağlık ordusuna haiz muktedir bir devlet olarak bugün bu heyecanı bir arada pay-
laşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza kalbi ve samimi olarak 
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından hemşirelik bölümünde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesin-
den sonra mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Hep bir ağızdan Hem-
şirelik yemini eden öğrenciler mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı. Program müzik dinletisi 
ve kokteyl ile sona erdi.
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Salgında gelinen süreçte sağlık sektörünün ve çalışanlarının emeklerinin yadsınamaz olduğuna 
vurgu yapan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Geleceğin sağlık alanına çok önemli kat-
kılar sunacak siz değerli genç hemşirelerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu ülkenin yarınları ve 
geleceğinin garanti altında olması bu evlatlarımızın donanımlarıyla ilgilidir. Güçlü, kararlı ve başarılı 
yarınlarımız, iyi bir eğitim rahlesinden geçen donanımlı ve nitelikli gençlerle mümkün olacaktır. 
Bu öğrenciler başarıya odaklanmış, kararlı, ahlaki normları dikkate alan, inanç odaklı birer sağlık 
neferleri olarak ülkesine ve insanlığa layıkıyla hizmet vereceklerdir. Hocalarımızdan aldığınız bilgi 
ve deneyimlerle birlikte görev ve sorumluluklarınızı en güzel şekilde yerine getireceğinize inanı-
yorum. Sizler artık Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğini taşıyorsunuz. Mezun olup gitmiş olsanız da 
gönüllerimiz bir ve beraber. Bilin ki Yozgat ve Yozgat Bozok Üniversitesi sizin ikinci eviniz. Sizleri 
canı gönülden tebrik ediyor mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz bahtınız açık ol-
sun” dedi.

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının sonunda şehrine gönlünü yüreğini açmış 
İş insanı Bilal Şahin’e üniversitemize sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerimizin mezuniyet coşkusu içinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yozgat 
Valisi Ziya Polat, pandemi süreciyle ayrı kalınan öğrencileri çok özlediklerinin altını çizdi. Pandemi 
sürecinde sağlık alanında güçlü altyapısı ve insan kaynağı ile devletimizin çok başarılı yol haritası 
izlediğine dikkat çeken Vali Polat, bu başarının siz değerli sağlık çalışanlarıyla mümkün olduğunu 
sözlerine ekledi.

Vali Ziya Polat konuşmasının sonunda: “Mezuniyet, vatana ve millete hizmet yolunda attığınız ilk 
adımın adıdır. Bu kutsal mesleği icra ederken çok dua alacaksınız. Tüm hocalarımıza ve sizleri yetiş-
tiren ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin mezuniyetini kutluyor, özel ve mesleki hayatla-
rınızda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
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FAKÜLTEMİZ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNİYET ve YEMİN TÖRENİ

Fakültemiz Ebelik Bölümü 2020-2021 Akademik yılı ilk mezunlarını verdi. Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Me-
zuniyet Töreni’ne Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. 
Güngör Yılmaz, Üniversitemiz Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat, Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Nilüfer Çelebi,  Hayırsever İş İnsanı Sayın Bilal Şahin, öğretim 
elemanları, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, Ebelik Bölümü birincisi Sevgi Bulduk’un 
mezun öğrenciler adına yaptığı konuşma ile devam etti.

Bulduk konuşmasında: “İnsanlığın var oluşundan beri kutsal olarak sayılan, ebelik mesleğine adım 
atmanın mutluluğunu, gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bizlere bilgi ve deneyimlerini aktaran bize 
rol model olan eğitim hayatımıza katkı veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın 
bizlere bıraktığı parçalarla ülkemizin dört bir yanına dağılıp göreve başlayıp topluma umut olmaya 
artık hazırız. Gün artık kozamızdan çıkıp kanatlanma günüdür. Bizler bir mevsimlik çiçek gibi bu 
okuldan gelip geçiyoruz. Bu mevsim bitse de bizler başka iklimlerde hep çiçek açmaya devam edip 
yeni çiçeklerin filizlenip doğmasına yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla atılır. Sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır” sözleri ile konuş-
masına başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, “Tüm dünyada aile sağlığını 
korumak ve yükseltmek için çalışan ebelerin yüklendiği bu önemli misyon ile ebelik toplum için 
vazgeçilmez meslekler arasında yer almaktadır. Ebelik tarihin en eski mesleklerindendir. Ana ço-
cuk sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde 
anneye ve bebeklere bakım hizmeti veren ebeler; yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı 
olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istekle ve özlemle beklenen 
birinin katılımını sağlayan kişi olarak, toplum içinde saygın bir yere sahiptir” dedi.
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Hayırsever İş insanı Bilal Şahin de Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bö-
lümünün ilk mezunlarının mezuniyet sevinçlerine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 
Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünde donanımlı bir eğitim alarak mezun olan öğrenci-
lerimizi tebrik ediyorum. Ebe olarak görev yapacak kardeşlerim bir neslin devamının sağlanmasına 
yaptıkları görev ile katkıda bulunacaklar. Bu duygularla sizleri en iyi şekilde yetiştirerek mezun 
olmanıza vesile olan tüm hocalarınıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun” 
diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ da kadınların gebeliğinde bütün süreçlerini özveri ile kutsal 
bir görev edası ile yerine getiren ve bugünden itibaren ebeler topluluğuna katılacak olan öğrenci-
leri tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “İnsanların hayatlarında hiç unutmaya-
cakları anlar vardır. Bunlardan bir tanesi de eğitim-öğretim dönemlerindeki mezuniyet törenleridir. 
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde donanımlı bir eğitim alarak mezun olmaya hak kazanan 
öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olmak için buradayız. Mezun olan öğrencilerimizi bundan sonra 
yeni bir hayat bekliyor.  Çok kutsal bir göreve başlıyorlar. Azminiz, kararlılığınız ve inancınız hiçbir 
zaman eksilmesin. Hayatınıza yön verirken hayalleriniz olsun ama hayalperest olmayın. Mesleğinizi 
sever ve kendinizle barışık olursanız bu görevi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. İlk kez Fa-
kültemizden mezun olan öğrencilerimiz sizlersiniz. Buradan mezun oluyorsunuz ama ne Yozgat’tan 
ne de Yozgat Bozok Üniversitesi’nden kopmayın. Bir aidiyet duygusu içerisinde her zaman Yozgat 
ve Üniversitemiz sizin gönlünüzde yer edinecektir. Sizlerin başarısı aynı zamanda bizlerin başarısı 
olacaktır.

Bugün mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz, eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversitemi-
zin değerli akademisyenleri tarafından donanımlı bir şekilde yetiştirildiler. Yükseköğretimde dura-
ğanlık yoktur ve sürekli kendini geliştirmek vardır. Sürekli kendini yenileyen ve değiştiren nitelikli, 
liyakat ve bu sorumlulukla hemşire ve ebelerimizi yetiştiren öğretim üyelerimize teşekkür ediyo-
rum. Bugün sağlık ordusunun yeni mensupları olarak sizleri mezun ediyorlar. Bu haklı sevinç ve 
gurur aynı zamanda tüm hocalarımızındır. Onları da tebrik ediyorum.

Yozgat’ın ve ülkenin gelişmesinin, ilim irfan yuvası olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin gelişmesin-
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den geçtiğini çok iyi bilen iş insanı Bilal Şahin Bey, Yozgat Bozok Üniversitemize her alanda katkı 
sunmakta ve değer katmaktadır. Bilal Şahin Bey Yozgat Bozok Üniversitesi’ne kattığı bu değerle 
her geçen gün daha güçlü, daha muktedir bir üniversite olarak yoluna emin adımlarla gitmesinde 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bizlerin de Üniversite yöneticileri ve akademisyenler olarak fakatla-
ra, amalara sığınmadan çok çalışarak, çok emek sarf ederek Yozgat Bozok Üniversitesi’ni çok daha 
ileriye taşımak gibi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız. 
Yozgat Bozok Üniversitesi Yükseköğretimin gözbebeği bir üniversitelerinden birisidir. Üniversitemi-
zin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta devlet büyüklerimize ve iş insanlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Bu duygularla mezun olan öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarında başarılar dili-
yorum. Yolları, bahtları açık olsun.” 

Konuşmaların ardından ebelik bölümünde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden 
sonra mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı. Hep bir ağızdan Ebelik an-
dını okuyan öğrenciler mezun olmanın gururu ve sevincini yaşadı.

Mezun olan tüm öğrencilere İş İnsanı Bilal Şahin tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.
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ÜNİVERSİTEMİZ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Üniversitemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzen-
lendi. Pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze düzenlenen konferans ve resim sergisi açılışına 
Fakültemiz Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat, Dekan Yardımcısı, bölüm başkanları ve öğretim 
elemanları katıldı. Ayrıca etkinlikler kapsamında fakültemiz yerleşkesine çok yakın olan hatıra or-
manına 15 Temmuz şehitleri anısına Fakültemiz Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç Polat, Dekan yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Aydın Akbuğa ve öğretim elemanları tarafından fidan dikildi.
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KARİYER MERKEZİNDEN FAKÜLTEMİZE 
İSTİŞARE ZİYARETİ

Üniversitemiz Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel, Müdür Yardımcıları, 
mezun birimi koordinatörleri Kariyer Merkezinin faaliyetleri hakkında geri bildirim almak, Cum-
hurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yürüttüğü “staj seferbirliği” programı hakkında detaylı bilgi 
vermek ve Kariyer Planlama dersi, yaz stajı ve yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek 
etkinlikleri görüşmek üzere Fakültemizi ziyaret ettiler.  Toplantıda yeni eğitim öğretim dönemi için 
bir dizi etkinlik planlandı ve fikir alış verişinde bulunuldu. Fakültemiz Dekan V. Sayın Prof. Dr. Sevinç 
Polat işbirliğinin sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kariyer merkezi müdü-
rü Sayın Doç. Dr. Sümeyra Gazel fakültemizin düzenlediği etkinliklerden ve aktif olarak yürütülen 
çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıya Fakültemiz dekan yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Gökçen Aydın Akbuğa, birim temsilcileri Arş. Gör. Gülay Öztaş Sarı, Arş. Gör. Şeyma Hepokur, 
Arş. Gör.  Seher Döner katıldı.
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FAKÜLTEMİZ TANITIM ÇALIŞMALARI

BOZOK FM KARİYER PLANIM PROGRAMINA KONUK OLDUK

Bozok Fm Kariyer Planım Programında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Sayın Dr. 
Öğr. Üyesi Selda Yüzer Alsaç ile röportaj gerçekleştirildi.

Bölüm başkanımız hemşireliğin tarihi, hemşirelik bölümünün tanıtımı, bölümün imkanları, teorik 
ve uygulamalı dersler, pandemi öncesi ve pandemi sürecinde eğitim, pandemi sürecinde hemşi-
relik, hemşirelikte kişisel gelişim, donanımlı bir hemşire olabilmenin yolları, hemşirelik bölümü 
mezunlarının yurtiçi ve yurtdışı iş imkanları hakkında bilgiler paylaştı.  



35

FAKÜLTEMİZ TANITIM RÖPORTAJI

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şener Taplak ile Sağlık Bilimleri Fakültesi tanıtım 
röportajı gerçekleştirildi. Tanıtım kapsamında Fakültemiz tarihçesi, bölümleri, sosyal imkanları, 
mezun öğrenci nitelikleri, yeni tercih yapacak öğrencilerin neden fakültemizi tercih edeceği konu-
larında sorulara yanıt verildi.

YKS TERCİH DANIŞMA STANDINDA FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ 
ÖĞRENCİLERE TANITILDI

Üniversitemiz tarafından Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan “YKS Tercih Danışma Merkezi” 
standında, üniversite tercihi yapacak öğrencilere üniversitemiz bölüm ve programları tanıtılırken, 
danışmanlık desteği de verildi. Bu kapsamda Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şener 
Taplak ve Ebelik Bölüm Başkanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rukiye 
Höbek Akarsu tarafından aday öğrenciler ve ailelerine Fakültemizde yer alan bölüm ve programlar 
tanıtılırken, üniversitelerin kontenjanlarının yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçimi ve 
kariyer planlaması konusunda da bilgiler verilerek adaylara dikkat etmesi gereken hususlar akta-
rıldı.
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TEBRİK

Fakültemiz Ebelik Bölümü Bölüm Başkanı Rukiye Höbek Akarsu, gir-
diği Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik sınavından başarılı olarak 
Doçent ünvanı almıştır.   Doç. Dr. Rukiye Höbek Akarsu Üniversite-
miz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na Vekaleten Müdür ola-
rak atanmıştır.  Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TEBRİK

Fakültemiz Öğretim elemanlarından Doktora programını başarı ile tamamlayan Aybike Bahçeli,Hacer 
Demirkol, Eylem Yalman, Ayhan Durmuş hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını bekleriz.
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