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UNİKOP 2023 YILI DÖNEM BAŞKANLIĞI 
ÜNİVERSİTEMİZDE

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen UNİKOP Dö-
nem Başkanlığı devir teslim tö-
renine, Yozgat Valisi Ziya Polat, 
Yozgat Belediye Başkanı Celal 
Köse,  Konya Ovası Projesi Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanı 
Murat Karakoyunlu, UNİKOP 
2022 Yılı Dönem Başkanı Kon-
ya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Osman Nuri Çelik, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Me-
tin Aksoy, Kırıkkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, 
Konya Gıda ve Tarım Üniver-

sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Metin Yaman, Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mustafa Ka-
sım Karahocagil, Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan 
Akın, Aksaray Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 
Özçiftçi, Kapadokya Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. İlhan Öztürk, Niğde Ömer 
Halis Demir Üniversitesi Genel 
Sekreteri Abdulgani Özkan, 
Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi UNİKOP Koordinatörü 

Doç. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney 
ve üniversitemiz öğretim ele-
manları katıldı.

Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, 
2022 yılı Dönem Başkanlığını 
yürüttüğü KOP Bölgesi Üni-
versiteler Birliği (UNİKOP)’nde 
1 yıllık görev süresinin dolma-
sının ardından yapılan törenle 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ’a görevi devretti.

UNİKOP Dönem Başkanlığı devir teslim töreni ve 2023 yılı 1. Olağan Üst Kurul toplantısı 
üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı.
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KOP Bölgesi üniversiteleri ara-
sında eğitim-öğretim, araştır-
ma-geliştirme ve toplumsal 
hizmet gibi alanlarda, üniver-
site-sanayi etkileşimini ve üni-
versite-şehir bütünleşmesini 
ileri düzeye taşımak ve ülkemi-
zin gelecek vizyonuna ve kal-
kınma çabalarına katkı sağla-
mak amacıyla kurulan UNİKOP, 
2023 yılı faaliyetlerini Yozgat 
Bozok Üniversitesi başkanlı-
ğında sürdürecek.

Törenin açılış konuşmasının ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, kuruluşundan iti-
baren kendini sürekli geliştiren, 
değiştiren ve dönüştüren Yoz-
gat Bozok Üniversitesi’nin yük-

seköğretimde emin adımlarla 
ilerlediğini ulusal ve uluslara-
rası düzeyde önemli başarılara 
imza atan marka bir üniversite 
hüviyetine büründüğünü söy-
ledi.

Üniversitelerin bilgiyi merkeze 
alan, bilginin üretildiği yegâne 
kurumlar olduğuna dikkat çe-
ken Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin eğitim-öğretim 
süreçleri ve Ar-Ge çalışmala-
rı gibi temel misyonunun yanı 
sıra bilginin toplumsal faydala-
rına yönelik sağladığı katkı gibi 
üçüncü bir misyonuyla da böl-
gesine ülkesine önemli kaza-
nımlar sağladığının altını çizdi.

Rektörümüz konuşmasının 
devamında: “Yozgat Bozok 
Üniversitesi Yükseköğretim 
Kurumu (YÖK)’ün yeni yüzüy-
le birlikte ihtisas üniversiteleri 
temelinde kendine yer edinmiş 
ve 2020 yılı başında bölgesel 
kalkınmaya odak ürettiği bil-
giyi teknolojiye, teknoloji ise 
sanayiciyle buluşturmak gibi 
hedefi olan ihtisas üniversitesi 
olmuş ve dolayısıyla bir taraf-
tan eğitim-öğretime yönelik 
geleceğin iş ve meslek sahiple-
ri yetiştiren hayalleri, hedefleri 
olan bir üniversitedir. Yozgat 
Bozok Üniversitesi “inanmak 
başarmanın yarısıdır” ilkesi ve  
‘Kararlıkla Başarıya’ mottosuy-
la her açıdan kendini görünür 
kıldı ve kılmaya da devam edi-
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yor” ifadelerini kullandı.

UNİKOP Üniversiteleri olarak 
bölgesel kalkınmaya odak böl-
genin dinamiklerinin bölgeye 
daha çok katkı sunması ama-
cıyla 8 il ve 13 üniversitesinin 
KOP çatısı altında toplanması-
nın önemine değinen Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
bölgesel kalkınmaya odak böl-
genin var olan potansiyelleri-
ni, imkân ve fırsatlarını daha 
fazla gelir sağlayacak şekilde 
bölgenin kazanımına sunması 
noktasında ortak amaca ma-
tuf çalışmalar yaparak önemli 
bir birliktelik sağladıklarını dile 
getirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
dönem başkanlığında bütün 
üniversitelerimizin deneyim-
lerini dikkate alarak tarım ve 
hayvancılık başta olmak üzere 
sosyo-kültürel potansiyelleri 
içeren üç önemli projeyi hayata 
geçirmek istediklerini dile geti-
ren Rektörümüz bu projelerin 
ikisinin tarım ve hayvancılık 
üzerine diğerinin ise bölgenin 
sosyo-kültürel dokusunu ön 
plana çıkartılması temelinde 
bir proje olduğunu söyledi.

KOP’un destekleri ve diğer 
paydaş üniversitelerin onayıyla 
proje hazırlayarak gün yüzüne 
çıkmamış değerlerini araştıra-
rak kitaplaştırmak istediklerini 

de dile getiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “2023 
yılı Mart ayı içerisinde Yozgat 
Bozok Üniversitesi ev sahipli-
ğinde yapılacak olan 1. Çevre 
Proje Pazarına UNİKOP üniver-
sitelerini de davet ediyoruz. Kı-
rıkkale Üniversitesi tarafından 
başlatılan Kalite Süreçlerinin 
Öğrenci Düzeyinde Yürütülme-
si Çalıştayı’nın da ikincisini yine 
üniversitemiz ev sahipliğinde 
yapmayı planlıyoruz” dedi.

UNİKOP 2022 Yılı Dönem Baş-
kanı Konya Teknik Üniversite-
si Rektörü Osman Nuri Çelik, 
UNİKOP üniversiteleri arasında 
tek teknik üniversite oldukları-
nı belirterek dönem başkanlığı 
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süresince yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. UNİ-
KOP 2023 Yılı Dönem Başkanlı-
ğını Yozgat Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ’a devretmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Rek-
tör Prof. Dr. Çelik Rektörümüze 
yeni görevinde başarı temenni-
lerinde bulundu.

KOP Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanı Murat Karakoyunlu 
konuşmasında Bölge Kalkınma 
İdaresinin amacı, kapsamı ve 
işleyişi hakkında bilgiler ver-
di. Bölgedeki kalkınma prog-
ramları ve planlarına yönelik 
projelere destek sağladıklarını 
belirten Karakoyunlu kalkınma 
odaklı desteklerin en önemli 
yanının akademik destek oldu-
ğunun altını çizdi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı Murat Karakoyunlu ko-
nuşmasının devamında şunları 
söyledi: “Akademik iş işbirli-

ği ile yapılan projelerin saha-
da bölgesel kalkınmaya fayda 
sağlamak üzere daha güçlü ve 
nitelikli uygulamalar geliştiril-
mesi adına önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu kapsamda 
UNİKOP’un kuruluşunun temel 
mantığı akademinin destek 
verdiği, akademinin planlan-
masının bölgesel kalkınmaya 
yön verdiği projelerin sahamız-
da ve bölgemizde uygulayarak 
kırsal kalkınmanın, bölgesel 
kalkınmanın güçlü bir şekilde 
hayata geçirilmesini sağlamak-
tır. Bugüne kadar UNİKOP ile 

yapılan 49 projede de her biri-
nin nitelikli sonuçlarını gördük. 
Bu faaliyetlerle birlikte kırsal 
kalkınma özelinde ciddi sonuç-
larını gördüğümüz projeler or-
taya koyduk. Önümüzdeki dö-
nemden itibaren Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin dönem baş-
kanlığında UNİKOP ile birlikte 
hem misyonumuzu kuvvetlen-
dirmek hem de daha nitelik-
li projeler geliştirmek bağla-
mında katma değer sağlayan 
projeler üretmeyi planlıyoruz. 
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. 
Yılına denk gelen 2023 yılında 
UNİKOP dönem başkanlığı gö-
revini devralan Yozgat Bozok 
Üniversitesi’ne hayırlı olmasını 
diliyorum.”

Yozgat Belediye Başkanı Celal 
Köse üniversitelerin kuruldu-
ğu şehir ve bölgede önemli bir 
lokomotif güç oluşturduğuna 
dikkat çekerek Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin kültürden sa-
nata, tarihten turizme Yozgat’a 
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önemli katma değer sağladığı-
nı söyledi.

Turizm ülkemizde hem istihda-
mı sağlayan hem de sürdürüle-
bilirliği olan bir sektör olduğu-
nu belirten Köse çevre illeri de 
kapsayacak şekilde bölgenin 
turizm değerlerini görünür kı-
lacak bir projenin hayata ge-
çirilmesinin hem böle ekono-
misine hem kültürüne hem de 
sosyal yaşantısına da önemli 
bir katkılar sağlayacağına dik-
kat çekti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, te-
orinin pratiğe dökülmesi ge-
rekliliğine dikkat çektiği ko-
nuşmasında “Sahaya çıkarak 
vatandaşa sirayet edecek, on-
ların hayatlarına dokunacak 
projeler üreterek destek olmak 
gerekmekte. Artık yaptığımız 
çalıştayları, sempozyumları ha-

yata geçirerek ilin ve bölgenin 
kalkınması noktasında toplum-
sal çıktısını görmek istiyoruz. 
KOP, Yiğitler Şehri Yozgat’a yü-
zün üzerinde projeye yüz mil-
yonun üzerinde destek verdi. 
Alınan destekler, sahaya yan-
sıyan destekler. Tarım ve hay-
vancılıkta milletimize vizyon 
katacak çok daha fazla projeler 
üretmek gerekmekte. Buradaki 
iş insanlarımıza ve çalışacak in-
sanımıza destek olacak proje-
ler yapmak lazım. Özel sektörle 
üniversitelerimizin birlikte ha-
reket edebileceği projeler yap-
mak lazım. Öğrenci kardeşleri-
mizin kamuya ve özel sektöre 
nasıl katkı sağlayabileceğine 
yönelik projeler yapmak lazım. 
İhtisas Üniversitesi olan Yoz-
gat Bozok Üniversitesi’nin bu 
önemli avantajını sahaya yansı-
tacak projeleri ortaya koyması 
lazım. Üniversite, belediye ve 

Valilik işbirliğinde ortak akıl ve 
ekip ruhuyla bu ile neler kata-
biliriz çabası içerisindeyiz.” ifa-
delerine yer verdi.

Konuşmaların ardından UNİ-
KOP 2022 Yılı Dönem Başkanı 
Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Osman Nuri Çelik, Dönem 
Başkanlığı görevini Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a 
devretti.

UNİKOP Dönem Başkanlığı De-
vir Teslim Töreni’nin ardından 
Merkez Rektörlük Binasında 
UNİKOP 2022 faaliyetleri ve 
2023 yılı içerisinde yapılma-
sı planlanan faaliyetlere ilişkin 
görüş alışverişinin yapıldığı  
Olağanüstü Kurul Toplantısını 
gerçekleştirdi.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ 
ÖĞRENCİLERİMİZ İLE BULUŞTU

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konferansa Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. 
Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yü-
cel Güney, Genel Sekreterimiz 
Prof. Dr. Uğur Kölemen, hayır-
sever iş insanı Bilal Şahin, Yoz-
gat İl Müftüsü Ali Gülden, fa-
külte dekanları, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şının okunmasıyla başlayan 
program Kur’an-ı Kerim tilave-
tiyle devam etti.

Konferans öncesi selamlama 
konuşması yapan Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  
üniversitemizin genel durumu 
hakkında bilgiler verdi. Rek-
törümüz konuşmasının deva-
mında şunları söyledi: “Üni-
versitelerimiz  ana işlevi olan 

eğitim-öğretim süreçlerini ba-
şarılı ve verimli bir şekilde ye-
rine getirerek  geleceği imar 
edecek iş insanları ve bilim 
adamları yetiştirmeye devam 
ediyor.  Bu sorumluluğu taşır-
ken bir taraftan da üniversite-
nin ana omurgası olan bilimsel 
çalışmalar konusunda da Yoz-
gat Bozok Üniversitesi “Karar-
lılıkla, Başarıya...” sloganıyla 
marka bir üniversite olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. 

Bir dizi ziyaret, temel atma ve açılış merasimleri dolayısıyla Yozgat’a gelen Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş,  “İslam’ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince” konulu konferansta öğrencilerimiz 
ile buluştu.
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Üniversiteler  her dönem dina-
mik yapısını koruyan, bilginin 
üretildiği, bilginin güncellendi-
ği, bilginin teknoloji ve sanayici 
ile  buluşturulduğu önemli ku-
rumlardır. Yozgat Bozok Üni-
versitesi de yükseköğretime 
hitap  eden bir üniversite ola-
rak bu hedefe matuf başarıya 
odak bir anlayış ve idealle ça-
lışmalarını  sürdürmeye devam 
ediyor. Bize tevdi edilen görevi 
emanet olarak görüyoruz. Biz 
emanet olarak gördüğümüz 
bu görevi hakkıyla yerine ge-
tirmek ve her şeyden önce Al-
lah’ın rızasını kazanmak adına 
bu ülkenin yarınlarına gelece-
ğine dokunmak adına ne ya-
pılması gerekiyorsa yapmaya 
çalışıyoruz” dedi.

“İslam’ın Rehberliğinde Bilgi-
den Bilince” konulu konferan-
sında konuşan  Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üni-
versiteler evrensel bilginin üre-
tildiği yerler olduğunu söyleye-
rek “Bilgiyi kim üretirse üretsin 
üretenin kim olduğunun öne-
mi olmadan insanlığın hayrına 
kullanılması noktasında önem 
atfeder. 24 bin üniversite öğ-
rencisinin olması Yozgat Bo-
zok Üniversitesi için ne büyük 
kazanım ve zenginlik. Dünyada 
bizim öğrencilerimiz kadar nü-
fusu olan 153 ülke var. Bu, ülke 
adına da çok büyük bir  zen-
ginlik” ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
gençleri odak alarak çalışma-
lar yürüttüklerini dikkat çeken 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Erbaş: “Gençlere yönelik 
hizmetler üretmek gençlerin 
sorunlarına eğilmek ve genç-
lerimize rehber olmak temelli 
hizmetler üretiyoruz. Sizler ül-
kenin, milletin ve ümmetin ge-
leceğisiniz. Bizler sizlere ne ka-
dar iyi rehberlik yaparsak sizler 
de talip olduğunuz ilimlerle bu 
ilmi daha iyi yerlere taşıyacak-
sınız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Erbaş konuşmasının devamın-
da : “Bizim medeniyetimiz ilim 
irfan ve hikmet medeniyetidir. 
Alak suresinin ilk ayetleri ise 
oku emriyle başlar. Lüzum sı-
rasına göre ikinci inen sure ise 
kalem suresidir. Hikmeti şu dur 

ki oku emriyle başlayıp kalem 
suresiyle devam edilmesinde 
bizlere yönelik çok açık bir me-
saj vardır. Alimler ancak pey-
gamberlerin varisidir. Bu salon-
daki herkes ise ilimle meşgul 
olduğu için birer varistir. Böy-
lesi anlamlı bir unvana sahibiz. 
Bu unvan dünyevi unvanlardan 
çok daha önemli. İlimle başla-
yan kutsal kitabımız insanlığın 
kurtuluşunu yine  ilimle bizlere  
sunuyor. İnsanlığı karanlıktan 
aydınlığa çıkarmak için de ilmin 
ne denli önemli olduğunu işa-
ret ediyor” şeklinde konuştu.

Bütün ilimlerin dini ilimlerle 
irtibatlı olduğunu belirten Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Erbaş: “Fıkıh ne kadar dini ise 
astronomi de o kadar dinidir. 
Dini ya da dini olmayan ilim 
ayrımı yapmak yanlıştır. Bizim 
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tasnifimizde böyle bir ayrım 
yok. Tefekkür dünyamızı geliş-
tirmeye dair yüce kitapta bü-
tün bilimlere ilişkin ilimler mev-
cuttur” dedi.

Sigrid Hunke’nin kaleme al-
dığı  “Avrupa’nın Üzerine Do-
ğan İslam Güneşi” adlı eseri 
salondaki dinleyicilere okun-
ması tavsiyesinde bulunan Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Erbaş tıpta, fizikte kimyada  
İslam bilim insanlarının değer 
ve öneminin anlaşılması adına 
eserin önemine  vurgu yaptı. 
Ayrıca salondaki öğrencilere 
medeniyet tarihine ilişkin oku-
malar yapmaları tavsiyesinde 
bulunan Diyanet İşleri Başka-
nı Prof. Dr. Erbaş : “Ne kadar 
zengin medeniyet değerlerine 
sahip olduğumuzu göreceksi-
niz. Sizler yüzyıllarca dünyaya 
hükmetmiş adalet dağıtmış ve 

millete yardıma koşmuş ecda-
dımızın torunlarısınız. Dinine, 
inancına, mezhebine bakma-
dan her mazlumun yardımına 
koşmuş bir ecdadın torunları-
yız. Biz kervanlarını dolu götü-
rüp boş getirirken bazıları gibi 
kervanların boş götürüp dolu 
getirerek sömürenlerden olma-
dık. Başkalarına zülüm ederek 
hümanizm felsefesi yapan sö-
mürgecilerden olmadık. İnşal-
lah bu özelliğimiz hiç kaybet-
meyiz. Değerli gençler! Sizler 
her biriniz ecdadınızın adaletini 
tecrübesini ve ilmini her yerde 
yaşamaya ve yaşatmaya de-
vam edeceksiniz.” ifadelerine 
yer verdi.

Bugün batı toplumların ürettiği 
ilimin faydadan çok zarar ver-
diğine dikkat çeken Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, batı 
toplumları ilmi insanlığın huzu-

ru için değil onları sömürmek 
için kullanıyor. İslam felsefesi-
nin hikmeti ise insanlığın hu-
zuru ve mutluluğu üzerine inşa 
edilmesidir. İşte bu İslamın bir 
mucizesidir. İslam bir nimettir. 
Bu nimeti en güzel şekilde öğ-
renmek, öğretmek ve yaşamak 
hepimize nasip olsun inşallah” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş ve Üniversitemize katkı-
larından dolayı Hayırsever iş in-
sanı Bilal Şahin’e günün anısına 
hediye takdiminde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş daha sonra Üniversi-
temiz Bilal Şahin İlahiyat Fakül-
tesinde incelemelerde bulun-
du.
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ÜNİVERSİTEMİZ KENEVİR STANDI İLE İNOVASYON 
HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE YER ALDI

Türkiye İnovasyon Haftası, glo-
bal şirketlerin üst düzey yö-
neticilerinden fikir liderlerine, 
akademisyenlerden öğrencile-
re, Türkiye’nin önde gelen şir-
ket yöneticilerinden kamunun 
üst düzey temsilcilerine kadar 
inovasyona yön veren tüm pay-
daşları bir araya gelme imkanı 
buldu. Etkinlik; inovasyonun 
farklı alanlarda ele alındığı pa-
nellere, Türkiye’nin inovasyon 
atakları ve projelerine, inovatif 

teknolojilere, başarılı girişimler 
ile inovasyonu cesaretlendiren 
yatırımlara ev sahipliği yaptı. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
Türkiye İnovasyon Haftası İno-
valig Şampiyonları Ödül Tö-
reni’nde yaptığı konuşmada, 
“Salgına rağmen ekonomik 
büyümesini istikrarlı bir şekilde 
sürdüren sayılı ülkelerden biri-
yiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiği-
miz yüzde 11,4’lük büyümeyle 

G20 ülkeleri içinde ilk sıraya 
yerleştik” dedi.

Programda yaptığı konuşma-
da ödül kazanan kişileri, kuru-
luşları ve firmaları tebrik eden 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Türkiye’nin geleceği için ça-
lışan, düşünen, üreten ve öz-
gün fikirleriyle çığır açan tüm 
firmalarımıza ülkem, milletim 
ve şahsım adına şükranlarımı 
sunuyorum. Yenilikçilik alanın-

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 12-13 Aralık tarihlerinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde “İnovasyonun Yeni Yüzyılı” teması ile 9. kez düzenlenen Türkiye İnovasyon 
Haftası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle başladı.  Etkinliğe 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı.
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da öne çıkan isimleri bir araya 
getiren bu etkinliğin düzenlen-
mesinde emeği geçen, Türkiye 
İnovasyon Haftası’na katkı su-
nan herkese şimdiden teşekkür 
ediyorum. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve Ticaret Bakanlığımı-
zı bu etkinlik vasıtasıyla eko-
nomiye katma değer sağlayan 
çalışmaları sebebiyle kutluyo-
rum” diye konuştu.

 “İnovasyonun Yeni Yüzyılı” te-
ması altında gerçekleştirilecek 
etkinliklerin, önlerinde yeni 
ufuklar açacağına inandığını 
belirten Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Her yıl farklı bir te-
mada düzenlenen İnovasyon 
Haftası, hem Türkiye’nin zen-
gin birikimini hem potansiye-
lini hem de çoğu kere mahdut 
imkânlara rağmen şirketlerimi-
zin elde ettiği başarıları ortaya 
koyuyor. Burada paylaşılan her 
bir başarı hikâyesiyle, milleti-
mizin zorluklar karşısında pes 
etmeyen çelikten iradesine bir 
kez daha şahit oluyoruz. Her 
alanda olduğu gibi iş dünya-
sında da meselenin sadece 
kaynak değil, aynı zamanda bir 
yürek meselesi olduğunu mü-
şahede ediyoruz” değerlendir-
mesinde bulundu.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gös-
teren şirketlerin, “iman varsa 
imkân da vardır” diyerek ön-
lerine çıkan bentleri yıka yıka 
hedeflerine doğru yürüdüğünü 

kaydeden Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan, “Öyle ki daha 5, 10 
yıl öncesine kadar ülkemizin 
esamesinin dahi okunmadı-
ğı pek çok alanda bugün Türk 
şirketleri referans alınan, örnek 
gösterilen, adımları yakından 
takip edilen konuma ulaşmıştır. 
Özellikle savunma sanayiinde 
Türkiye şampiyonlar ligine yük-
selmiştir” diye ekledi.

Batılı ülkeler bile kamu ya-
tırımlarına ara verirken Tür-
kiye’nin mega projeler dahil 
yatırımlarına yenilerini ekle-
meyi sürdürdüğünü hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 
“Şirketlerimizi üretime, ticare-
te, istihdama devam etmeleri 
noktasında hem teşvik ettik 
hem de kendilerine gereken 

her türlü desteği sağladık. Zor 
günlerinde devletimizin des-
teğini yanında hisseden firma-
larımız da çalışarak, üreterek, 
yeni pazarlar bularak, yeni 
ürünler geliştirerek krizi fırsa-
ta çevirme yolunda gerçekten 
takdire şayan bir başarı yaka-
ladılar. İhracat rakamlarından 
büyüme ve istihdam oranları-
na birçok temel veride bunun 
müspet yansımalarını gördük, 
görüyoruz” şeklinde konuştu.

İnavasyon haftası dolayısıyla 
stant açan üniversitemizi Mü-
hendislik Mimarlık Fakültesi’n-
den Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çetin 
ve Kenevir Araştırmaları Ens-
titüsü’nden Öğr. Gör. İbrahim 
Kılıç temsil etti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın 
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katıldığı programda Üniversi-
temizin ihtisaslaşma alanı olan 
Endüstriyel Kenevir’e dair üre-
tilen ürünler sergilendi. Ayrıca 
elektrikli otonom araçlar ko-
nusunda büyük bir çıkış yaka-
layan Üniversitemizin bu alana 
dönük çalışmaları da ziyaretçi-
lere tanıtıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ stant ziyaretçilerine 
Üniversitemizin Kenevir özelin-
de yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Katılımcı üniver-
sitelerin stantlarını da ziyaret 
eden Rektörümüz, üniversi-
telerin yetkililerinden bilgiler 
aldı. Rektörümüz devam eden 
etkinliklere dair bir açıklama 
yaptı. Türkiye’nin en kapsamlı 
inovasyon etkinliği; “İnovas-
yonun Yeni Yüzyılı” teması ile 

12-13 Aralık tarihlerinde Haliç 
Kongre Merkezi’nde 9. kez dü-
zenlenen “Türkiye İnovasyon 
Haftası” etkinliğine Üniversite 
olarak katılmaktan mutluluk 
duyduğunu söyleyen Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Türkiye’de fark yaratan ulus-
lararası profesyonelleri, sa-
nayicileri, akademisyenleri ve 
üniversite öğrencilerini İstan-
bul’da bir araya getiren; ino-
vasyon odaklı konferans, sergi 
ve atölye çalışmaları ile dünya 
çapındaki organizasyona Yoz-
gat Bozok Üniversitesi olarak 
biz de katıldık. Üniversitemize 
tahsis edilen alanda standımızı 
açarak özellikle otonom araçlar 
ve endüstriyel kenevir alanında 
yaptığımız bilimsel çalışmaları 
tanıtma fırsatı elde ettik. Ül-
kemizin geleceğe dönük he-

deflerine dair önemli bir kapı 
aralayacak olan bu etkinlikten 
dolayı başta Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, Ticaret Bakanlığı’mıza, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne 
ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum”dedi. 

“Endüstriyel Kenevir” alanında 
ihtisas üniversitesi olan Üni-
versitemiz tarafından kenevirin 
bütün biyokütlesinin ekono-
miye kazandırılması adına Ke-
nevir Araştırmaları Enstitüsü 
bünyesinde yürütülen çalış-
malar sonucu üretilen kenevir 
katkılı prototip ürünler Türkiye 
İnovasyon Haftası kapsamında 
Üniversitemiz standında yer 
aldı. Üniversitemiz standı, zi-
yaretçiler tarafından yoğun bir 
ilgi gördü.
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REKTÖRÜMÜZ, YÖK BAŞKANIMIZIN BAŞKANLIĞINDA 
DÜZENLENEN ANADOLU ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 
TOPLANTISINA KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sivas’ta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın 
başkanlığında düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniver-
sitesi ev sahipliğinde düzenle-
nen toplantıya, YÖK Başkanı-
mız Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK 
Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. 
Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. 
Mürteza Bedir, Sivas Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Rektörü 
ve AÜB Dönem Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Kul, Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, birlik 
üyesi üniversite rektörleri Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Alim Yıldız, Erci-

yes Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Fatih Altun, Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Akın Levent, İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay, Kayseri Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş 
Karamustafa, Kırşehir Ahi Ev-
ran Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Mutluhan 
Akın, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Hasan Uslu, Tokat Gaziosman-
paşa Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bünyamin Şahin katıldı. 

Anadolu Üniversiteler Birliği 
üyesi 13 üniversitenin 13 bin 
627 öğretim elemanı ve 288 bin 
öğrencisi ile büyük bir toplulu-
ğu temsil ettiğini dile getiren 
Özvar, “Bu üniversitelerimizin 
toplam yüz yüze öğrenci sayı-
sı, devlet üniversitelerimizdeki 
toplam yüz yüze öğrenci sa-
yısının yaklaşık yüzde 10’unu, 
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toplam öğretim üyesi sayısı 
ise devlet üniversitelerimizdeki 
toplam öğretim üyesi sayısının 
yüzde 8,6’sını oluşturmakta-
dır.” dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği 
üyesi üniversitelerin uluslara-
rası öğrenciler açısından da 
çekim merkezi haline geldiğini 
anlatan Özvar, “Birliğe üye üni-
versitelerimizdeki toplam ulus-
lararası öğrenci sayısı, devlet 
üniversitelerimizdeki toplam 
uluslararası öğrenci sayısının 
yaklaşık yüzde 8’i kadarken, 
toplam uluslararası öğretim 
üyesi sayısı ise devlet üniver-
sitelerimizdeki toplam ulusla-
rarası öğretim üyesi sayısının 
yaklaşık yüzde 10’u kadardır.” 
diye konuştu.

 Özvar, YÖK olarak gelecek yıl 
ilk defa uluslararası öğrenciler 
için merkezi bir sınav gerçek-
leştireceklerini dile getirerek, 
şöyle devam etti:

“Üniversitelerimizin önemli bir 
kısmı uluslararası öğrencilerin 
girdiği YÖS’ü yapmaktadırlar. 
Gerek Türkiye’de gerekse yurt 
dışında bu sınavlar üniversi-
telerimiz tarafından yürütül-
mektedir. YÖK olarak bizler bu 
sınavların yanında üniversite-
lerimize yardımcı olmak üze-
re onların da yabancı öğrenci 
seçiminde kullanabilecekleri 
uluslararası bir sınav tertip et-

tik. Bu sınav ÖSYM tarafından 
2023 yılının ilk ayında gerek 
Türkiye’de gerek yurt dışında 
gerçekleştirilecektir. Bu sınava 
dünyanın her tarafından Tür-
kiye’de lisans eğitimi almak 
isteyen uluslararası öğren-
ci adayları başvurabilecektir. 
Üniversitelerimiz bu sınavla-
rı diledikleri takdirde öğrenci 
alımında kullanabileceklerdir. 
Bu sınav bütün üniversitelerin 
dikkate alması gereken zorunlu 
hüviyet taşıyan bir sınav değil-
dir. Bildiğiniz üzere YÖS sınav-
larını bütün üniversitelerimiz 
yapmamaktadır. Üniversiteleri-
miz birbirlerinin yaptığı YÖS sı-
navlarını bildiğiniz üzere kabul 
etmektedir. Bizler YÖK olarak 
yapacağımız bu sınav dolayı-
sıyla sınav sonuçlarını yabancı 
öğrencilerin kendi üniversite-
lerine başvurularında kabul et-
melerini bekliyoruz.”

 YÖK Başkanı Özvar, Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Öğrenci Buluşmaları” progra-
mına da katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversite-
si ve Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi iş birliği ile dü-
zenlenen programa Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
Anadolu Üniversiteler Birliği’ne 
üye üniversitelerin rektörleri 
ve öğrenciler katıldı. YÖK Baş-
kanımız Prof. Dr. Erol Özvar, 

burada öğrencilerle bir araya 
gelerek öğrencilerin sorularını 
cevapladı.  

Programa ilişkin bir açıklama 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, Anadolu Üni-
versiteler Birliği’nin sinerjisi 
ve birlikte hareket etmesinin 
gücüyle kısa zamanda büyük 
mesafeler alındığını belirterek, 
“YÖK Başkanımız Sayın Prof. 
Dr. Erol Özvar’ın da katılımıy-
la gerçekleştirilen toplantı çok 
faydalı ve verimli geçti. İnanı-
yorum ki bu birliktelik şehirleri-
mizin, bölgelerimizin ve ülkele-
rimizin kalkınması ve geleceğe 
dair umutlarımızın yeşertilmesi 
adına lokomotif vazifesi göre-
cektir. Yürütülen bu çalışmalara 
verdiği büyük desteklerinden 
dolayı başta YÖK Başkanımız 
Prof. Dr. Erol Özvar’a, ev sa-
hipliklerinden dolayı Anado-
lu Üniversiteler Birliği dönem 
başkanı Sivas Bilim ve Tekno-
loji Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Kul’a ve Rektörü-
müzün şahsında tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” 
dedi.
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REKTÖRÜMÜZ “BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI 
MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMA 
TOPLANTISI”NA KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcımız ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü 
Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar 
ve ihtisas üniversitelerinin rektörleri ile ilgili rektör yardımcılarının iştirakleriyle Kastamonu 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma Programı”na katıldı. 

Programın açılışına, YÖK Baş-
kanımız Prof. Dr. Erol Özvar, 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Naci Gündoğan ile 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Ka-
raman, Tarımsal ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) Başkanı Dr. Muhammet 
Adak,  ihtisas üniversitelerinin 
rektörleri ile ilgili rektör yar-
dımcıları ve kurum müdürleri 
katıldı.

Kastamonu Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Abdülhalik Oğuz 
Konferans Salonu’nda düzen-
lenen programın açılışında 
Kastamonu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Hamdi To-
pal, YÖK Yürütme Kurulu Üye-
si Prof. Dr. Naci Gündoğan ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı 
Erol Özvar birer konuşma ger-
çekleştirdi.

Programın açılış konuşmasında 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi 
Topal, Kastamonu Üniversitesi 
ve ihtisas sahası olan orman-
cılık ve tabiat turizmi alanında 
ihtisas alanı olan ormancılık ve 
tabiat turizmi sahasında yapı-
lan çalışmalar ve devam eden 
faaliyetleri hakkında katılımcı-
lara bilgiler verdi.
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Daha sonra kürsüye gelen YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Naci Gündoğan, Bölgesel Kal-
kınma Odaklı Misyon Farklılaş-
ması ve İhtisaslaşma Projesi’ne 
ilişkin bir bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirdi.

Gündoğan’ın ardından kürsüye 
gelen YÖK Başkanımız Prof. Dr. 
Erol Özvar yaptığı konuşmada, 
Yükseköğretim kurumlarının 
tamamıyla çok sıkı iletişim ha-
linde olduklarına işaret ederek 
şunları söyledi: “Yaptığımız bi-
reysel ziyaretler ve bu tarz grup 
toplantıları, sadece yükseköğ-
retim kurumlarımızın sorun-
larını birinci elden müşahede 
etme imkânı sunmuyor, ayrıca 
Yükseköğretim Kurulu olarak 
bizlerin, üniversitelerimizden 
geleceğe yönelik beklentimizi 
daha sağlıklı zeminde ifade et-
memize olanak sağlıyor. Bu sa-
yede çizdiğimiz yol ve atılacak 
adımlara ilişkin daha kararlı ve 
sağlıklı hedefler koyabiliyoruz.” 
ifadesini kullandı.

Devlet, üniversite ve sanayi iş 
birliğinin önemine değinen Öz-
var, şöyle devam etti:

“Bir adım öteye götürerek bu 
sürece toplumu da entegre et-
meniz çok önemlidir. Bu üçlü 
mekanizmaya toplumu da dâhil 
ettiğinizde kuracağınız dörtlü 
mekanizma, sağlıklı iş birliği 
gerçekleştirmeniz için kolay-

laştırıcı olacaktır. Bu sayede 
yükseköğretim kurumlarınız, 
devlet ve özel sektör kuruluş-
ları, iş dünyası ve toplumla bü-
tünleşik mekanizmayı oluştu-
rabileceklerdir. Bu mekanizma 
ve süreçlerin düzgün şekilde 
işlemesi neticesinde üniversi-
telerimiz, devlet ve özel sektör 
kuruluşlarıyla uyumlu, iş dün-
yasının bilgi ve insan kaynağı 
ihtiyaçlarına hızlı cevap verebi-
len, toplum beklentilerini karşı-
layan ve bu sayede bölgesel ve 
dolayısıyla ulusal kalkınmanın 
önünü açan kuruluşlar haline 
gelebilecektir.”

Özvar, Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşma-
sı ve İhtisaslaşması Programı 
kapsamındaki 22 üniversite-
nin toplam üniversite sayısının 

yaklaşık yüzde 10’unu oluştur-
duğuna dikkati çekerek, “Böl-
gesel kalkınma odaklı üniver-
sitelerimizin toplam yüz yüze 
öğrenci sayısı, 2006 sonrası 
kurulan 60 devlet üniversite-
mizin toplam yüz yüze öğren-
ci sayısının yüzde 45’i, toplam 
öğretim üyesi sayısı ise 2006 
sonrası kurulan devlet üni-
versitelerimizin toplam öğre-
tim üyesi sayısının yüzde 39’u 
kadardır. Bu şekilde bölgesel 
kalkınma odaklı üniversiteleri-
miz, eğitim öğretim açısından 
önemli yükü üstlenmiş görül-
mektedir” diye konuştu.

Bölgesel kalkınma üniversitele-
rinin ihtisaslaştıkları alanlarda 
lisansüstü programlara önce-
lik vermelerini isteyen Özvar, 
“Bölgesel kalkınma üniversite-
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lerimizin, hem bölgesel hem de 
ulusal ihtiyaçları dikkate alarak 
ülkemizin geleceğine her ge-
çen gün daha fazla katkı suna-
cağına canı gönülden inanıyo-
rum.” dedi.

Programın öğleden sonraki bö-
lümünde “Program Genelinde 
Genel Değerlendirmeler Top-
lantısı” yapıldı.

Toplantıda, üniversitelerin 2021 
yılı performans göstergeleri ve 
programa dâhil oldukları yıldan 
günümüze gerçekleştirdikleri 
faaliyetler hakkında genel bir 
değerlendirme yapıldı.

Toplantıda konuşan Özvar, 
program kapsamında faaliyet 
yürüten 22 üniversite ile bir yıl-
lık değerlendirme toplantısını 
tamamladıklarını belirtti.

Bölgesel kalkınma odaklı ih-

tisaslaşmış 22 üniversitenin 
bölgeleri ile yakından ilişkili 
olduğunu ifade eden Özvar, 
üniversitelerin bölgesel kalkın-
mayı hedefleyen projelerine 
Avrupa’dan da destek bulmaya 
başladıklarını anlattı.

Bölgesel kalkınma hedeflerine 
varabilmenin en önemli unsu-
runun üniversiteler olduğunu 
ifade eden Özvar, özel ve kamu 
sektörünün ihtiyaç duyduğu 
teknik eleman, nitelikli perso-
nel ve bilimsel araştırma gibi 
konularda da üniversitelerin 
önemini vurguladı.

Düzenlenen programla ilgili bir 
açıklama yapan Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, “Endüst-
riyel Kenevir” alanında ihtisas 
üniversitesi olan Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin başta olmak 
üzere, bu programa katılım 
sağlayan tüm ihtisas üniversi-

telerinin bölgelerinde ve dola-
yısıyla ülkemizin kalkınmasın-
da öncü rolü oynayacaklarına 
inandığını belirterek, “Üniver-
sitelerimiz bulundukları şehir-
lerde ürettikleri katma değerle 
bölgenin ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmasına önem-
li katkılar sunmaktadır. İhtisas 
Üniversitelerinin de böylesine 
önemli bir paydaşlık ve mis-
yonla bir araya gelmiş olması 
büyük önem arz etmektedir. 
Bu toplantı vesilesi ile ev sahibi 
olarak bizleri bir araya getiren 
başta Kastamonu Üniversite-
si’ne ve Sayın Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Hamdi Topal’a, dün ol-
duğu gibi bugün de “Bölgesel 
Kalkınma Odaklı Misyon Fark-
lılaşması Projesi” kapsamında 
İhtisaslaşan Üniversitelerimizin 
yanında olan Yükseköğretim 
Kurulumuza ve Başkanımız 
Prof. Dr. Erol Özvar’a çok te-
şekkür ediyorum” dedi.
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Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen 
törene Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü 
Yusuf Yazıcı, Üniversitemiz Ge-
nel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kö-
lemen, öğretim elemanları ve 
öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını ya-
pan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Yücel Güney yaptığı sunumda 
Bozok Akademiye ilişkin gün-

cel verileri katılımcılarla pay-
laştı.

Yaklaşık bir sene önce çıktık-
ları bu yolda üniversitemizin 
temelde iki ayak üzerinde ko-
numlandığı eğitim ve Ar-Ge’ye 
topluma hizmet odağında 
üçüncü bir ayak ekleyerek Bo-
zok Akademiyi oluşturduklarını 
dikkat çeken Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Güney toplumla buluş-
ma anlamında iyi bildiğimiz bir 
süreci “Kitlesel Açık Çevrimiçi 
Ders” platformu olan Bozok 

Akademi ile sunmak istedikle-
rini belirtti.

Bozok Akademi’nin farkı alan-
larda açılan derslerle isteyen 
herkese açık ve esnek bir öğ-
renme olanağı sunduğunu be-
lirten Prof. Dr. Güney yaşam 
boyu öğrenme süreçleri teme-
linde şekillendiğini dile getirdi.

Türkiye’de ve dünyada çevri-
miçi örnekleriyle karşılaştırıl-
dığında Bozok Akademi’nin 
Türkiye’nin ilklerinden biri ol-

BOZOK AKADEMİ 2022 YILI BELGE TAKDİM 
TÖRENİ YAPILDI

Üniversitemiz Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından geliştirilen 
Bozok Akademi 2022 Yılı Belge Takdim Töreni düzenlendi.

İsteyen herkese nitelikli öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan ve herhangi bir ön koşul olmaksızın 
herkesin ücretsiz katılabileceği çevrimiçi ders platformuna katılım sağlayan öğretim elemanları 
ve öğrencilere belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.
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duğuna vurgu yapan Prof. Dr. 
Güney, dünyada ise alt yapısı 
güçlü ve büyük üniversitelerin 
bu bazda toplumsal bir hizmet 
verdiğine dikkat çekti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yü-
cel Güney, Bozok Akademi’nin 
ayrıcalıkları, birinci ve ikinci 
dönem verileri, açılan toplam 
ders sayıları ve derse katılım 
verileri hakkında da katılımcıla-
ra detaylı bilgiler aktardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ konuşmasında ha-
yat boyu öğrenme odaklı ve 
öğrenmenin önemli bir süreci 
olan Bozok Akademi’nin sade-
ce şehrine değil tüm Türkiye’ye 
vizyon katmış olduğunu söyle-
di.

Beşikten mezara kadara ilim 
tahsil etmeye yönelik farkında-
lık oluşturma, insanları  bilinç-
lendirme ve onların bilgiye eri-
şimlerini kolaylaştırmak adına 
Bozok Akademi’nin toplumsal 
bir fayda sağladığını belirten 
Rektörümüz, gıdadan-tarıma, 
gastronomiden spora,  siber 
güvenlikten  metaverse kadar 
zengin ders içerikleriyle önemli 
kazanımlar sağladığını sözleri-

ne ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ konuşmasının deva-
mında şunları söyledi: “Yoz-
gat Bozok Üniversitesi’nin bu 
temelde hayat süreçleri içeri-
sinde insanların ilgilerine yö-
nelik her kesimden vatandaşın 
kolaylıkla sisteme hiçbir ücret 
ödemeden  kayıt yaptırarak 
erişim hakkına sahip olmak-
tadır. Başarılı olduğu takdirde 
ise ilgi duyduğu derse ilişkin 
donanımlı olduğunu gösterir 
bir belge de kendisine takdim 
edilmektedir. Yozgat Bozok 
Üniversitesi yüksek öğrenime 
hitap eden bir üniversite olarak 
kendisini iki temel ayak üzerine 
eğitim-öğretim, Araştırma-Ge-
liştirme faaliyetlerinin yanı sıra 
üçüncü bir sac ayağı olan ve 
topluma katkı olarak nitelen-
dirilen bu üçüncü sanal ayak 
ise diğerlerinin birer yansıması 
olarak karşımıza çıkıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi ihti-
sas üniversitesi olarak bu sanal 
ayağı ete kemiğe büründüre-
rek gerçek hale getirdi. Her 
açıdan ayağı yere sağlam ba-
san eğitim öğretim süreçlerinin 
kalitesini akademik çalışmaları-

nın niteliğini ve hayata yönelik, 
hayatın her alanına dokunacak  
faaliyetleriyle toplumun gene-
line hitap eden bir  üniversite 
konumunda dikkatleri çekiyor. 
Bu bizim hayalimizdi. Bunların 
hayata geçmesi Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin her  açıdan gö-
rünür olmasının yanı sıra top-
luma yönelik değeri ifa edecek 
bir görev üstlenmiş olması da 
bir onur ve şereftir diye düşü-
nüyorum. Yozgat Bozok Üni-
versitesi bu ideal ve hedefle 
kendisine şiar edinmiş motto-
suyla her açıdan örnek olmaya 
ve değer katmaya devam edi-
yor. Bozok Akademi’nin  sü-
reçlerinin yönetilmesinde ve 
bizlerin bu hayalini gerçeğe 
dönüştürülmesinde etkin olan 
sevgili hocalarıma ve fedakar-
lık göstererek bu eğitimleri 
başarılı şekilde tamamlayan 
öğrencilerimize çok teşekkür 
ediyorum.”

Konuşmaların ardından Bo-
zok Akademi Eğitimcilerine 
ve Ders Tasarlama ve Yürütme 
Belgeleri ile derslerde başarı 
gösteren öğrencilere belgeleri 
takdim edildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE 2. ‘PROJE ETKİNLİĞİ VE 
YARIŞMASI’ DÜZENLENDİ

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen 
etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Yücel Güney 
ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz,  öğ-
retim elemanları ve öğrenciler 
katıldı.

Programın açılış konuşması-
nı yapan Rektör Yardımcısı ve 
aynı zamanda Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yücel Güney, düzenlenen 
proje etkinliğine ilişkin bilgiler 
aktardı.

Fakülte yönetimi olarak Proje 
Etkinliği ve Yarışması’nı düzen-
lemekteki amaçlarının mezun 
olacak öğrencilerin bitirme 
projesi, ödev, araştırma ve uy-
gulama projelerini etkinlik çer-
çevesinde bir araya getirmek 
olduğunu belirten Prof. Dr. Gü-
ney, ayrıca öğrencilere poster 
sunumu yapma deneyimi de 
kazandırdıklarının altını çizdi.

Üniversite-sanayi işbirliği açı-
sından düzenlenen etkinliğin 
öneminden bahseden Prof. 
Dr. Güney şunları kaydetti: 

“Uygulamaya yönelik sektö-
rün ihtiyacı olan birbirinden 
farklı toplamda 101 proje ve 
125 öğrencinin katılımıyla ger-
çekleşmekte. Bu yıl ikincisi dü-
zenlenen bu etkinliğin her yıl 
düzenlenerek geleneksel bir 
hüviyete bürünmesi arzusun-
dayız. Proje etkinliğine katkı 
sağlayan öğrencilerime, aka-
demik danışmanlarına öğretim 
elemanlarına çok teşekkür edi-
yorum.”

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ise öğrencilerin mes-

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından ‘2. Proje Etkinliği ve Yarışması’ 
düzenlendi. Öğrencilerin katkıları ile bu yıl ikincisi düzenlenen Proje Etkinliği ve Yarışması’nda 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, 
Makine Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinden mezun olacak öğrencilerin yenilikçi, 
güncel ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projeler görücüye çıktı.
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leki yeterliliklerini artırmak, 
eğitim faaliyetlerini bir proje ile 
daha değerli hale getirmek ve 
bu sevinci iç ve dış paydaşlarla 
birlikte yaşamak amacıyla dü-
zenledikleri proje etkinliğinde 
bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ve heyecanı dile ge-
tirdi.

Rektörümüz konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “2006 yılında 
kurulan bir üniversiteyiz ama 
Mühendislik- Mimarlık Fakül-
temizin 1992 yılında kurulması 
ile neredeyse yarım asırlık bir 
geçmişi var. Başladığı günden 
itibaren çok farklı düzeylerde 
ve bölümlerde mühendislik di-
siplinleri içerisinde tam da de-
neyim ve tecrübesine yakışan 
tarzda önemli başarılara imza 
atmış dünya sıralaması da dâ-
hil olmak üzere adından söz 
ettiren bir fakülteden bahsedi-
yoruz. Başarıyı hemen bugüne 
ya da bir yıla sığdırmak doğru 
değildir. Eğer bir yerden baş-
layıp onun hedeflerine yönelik 
ne yapacağınızı da bilirseniz 
arkasından büyük bir başarı-
nın çıkacağına şahit olursunuz. 
Bunun en güzel örneği BEEM 
Takımıdır. TEKNOFEST yarış-
larında gösterdikleri ve ortaya 
koydukları başarı hedefledikle-
rini gerçeğe dönüştürme nok-
tasında başarılı bir örnektir. Bu, 
hedefe yönelik bir projenin ina-
narak nasıl bir başarı hikâyesine 
dönüştüğünün göstergesidir. 

Endüstriyel kenevir liflerinden 
üretilen kanonun yarışlara ka-
tılması İhtisas Üniversitesi ol-
mamız özelinde diğer güzel bir 
proje örneğidir. O açıdan da 
Mühendislik-Mimarlık Fakülte-
si çok değerli öğrencilerimizin 
bitirme çalışmalarından proje-
lendirerek ödüle yönelik eviril-
mesi bizim de çok önemsediği-
miz bir şey. Bu ülkenin yarınları 
ve geleceğisiniz. Yarınların mü-
hendisleri ve mimarları olacak-
sınız. Sizlerin donanımları, siz-
lerin yetenek ve kabiliyetlerinin 
ortaya çıkarılması bu ülkenin 
yarınlarının güçlü olması an-
lamına gelir. Gençler, o açıdan 
da bu proje pazarını sadece bir 
etkinlik olarak görmeyin. Bu 
etkinlik, bir emeğin bir çabanın 
bir fikrin hayata geçmiş ve so-
nuçlanmış halidir. Hepinizi tek 
tek kutluyorum ve sizleri alkış-
lıyorum. Ben inanıyorum ki bu 

projeyle sizler hayata ve mes-
leğinize çok daha farklı bir viz-
yonla bakacaksınız. Kendi yeti, 
beceri ve hayallerinizin gerçek-
leşmesinde azim ve kararlılıkla 
koşacaksınız. Kararlı bir şekilde 
hedeflere odaklanmak kesin-
likle sizlere başarı getirecektir. 
Şimdiden başarılarınızı tebrik 
ediyor, etkinliğin vücut bulma-
sında emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, öğrencilerin bin bir 
emekle hazırladıkları projeleri 
tek tek inceleyerek proje danış-
manlarından bilgiler aldı.

Üniversitemiz Mühendislik-Mi-
marlık Fakültesi tarafından 
‘Proje Etkinliği ve Yarışması’ 
kapsamında, dereceye giren 
öğrencilere düzenlenen törenle 
ödülleri takdim edildi.
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ’NDE MEZUNİYET 
COŞKUSU

Erdoğan Akdağ Kongre ve 
Kültür Merkez’inde bu yıl ilki 
düzenlenen Lisansüstü Me-
zuniyet Törenine Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol 
Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz 
Prof. Dr. Yücel Güney, Üniver-
sitemiz Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Uğur Kölemen, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Hamdi Temel, fakülte de-
kanları, öğretim elemanları ve 
öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları öncesi ke-
man ve  piyano dinletisinin yanı 
sıra üniversitemiz Müzik ve Sa-
nat Topluluğu tarafınca mini bir 

müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yük-
sek Lisans Programı mezunu 
Tuğçe Özbek mezun öğrenciler 
adına yaptığı konuşmasında: 
“Çağdaş ve öncü bir üniver-
sitenin genç ve vizyon sahibi 
lisansüstü mezunları olarak 
aranızdayız. Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin vizyonuna ina-
nıp başladığımız eğitimimizde 
bugün burada yüksek dona-
nımımızla beraber bir nokta 
değil aslında sadece bir virgül 
koyuyoruz. Yakın geleceğin 
akademisyenleri ve mesleğin 
uzmanları olarak mezun olma-
nın gururu ve hazzı ile bizler bu 

ailenin yetiştirdiği bireyler ol-
maktan her zaman onur duya-
cağız. Bugün burada bu yüce 
çatının altında mezun olan her-
kesi tebrik ediyorum” dedi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel, 
enstitü bünyesinde yürütülen 
ve enstitü anabilim dalı baş-
kanları ve öğretim üyelerinin 
talepleri doğrultusunda yapı-
lan iyileştirme çalışmaları hak-
kında bilgiler verdi. 
Prof. Dr. Temel konuşmasının 
devamında lisansüstü alım 
ilanlarının yabancı öğrencile-
rin de rahatlıkla anlayabilmesi 
adına yabancı dilde hazırlanma 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.
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çalışmalarının devam ettiğini 
çeşitli ülkelerle yüksek lisans 
ve doktora alım ve değişim iş-
birlikleri girişimlerinin olduğu-
nu vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ konuşmasında lisan-
süstü eğitim alarak ve eğitim 
öğretim sürecini başarı ile ta-
mamlayarak Yozgat Bozok 
Üniversitesi çatısı altında me-
zun olan öğrencileri tebrik edi-
yorum.
Lisansüstü eğitimde her alan-
da olduğu gibi bir bayrak ya-
rışının olduğuna dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, yetiştirilen öğrenci-
lerin nitelikli ve donanımlı ola-
rak mezun etmez isek bayrak 
tesliminde sıkıntılar yaşanır. 
İnanıyorum ki öğrencilerimiz 
çağın getirdiklerini bilginin sü-
rekli güncellendiği bir dünya-
da lisansüstü eğitime yönelik 
donanımlı bir eğitim aldıkları-
nı üniversitemizin misyonu ve 
vizyonu çerçevesinde gerçek-
leştirdiklerini düşünüyorum. 
Öğrencilerimizden beklentile-
rimiz akademyanın nosyonu 
ve niteliğine karalı bir şekilde 
sahip olmaları gerekiyor. Aka-
demyaya adım attığınız bu 
yolda iyi bir akademisyen ola-
rak akademyaya güçlü hitap 
etmeliyim demeli. Başarının 
mimarı ve anahtarı olan sizlerin 
kaleme aldığınız yüksek lisans 
ve doktora tezlerinden daha 

nitelikli bir akademik çalışma-
yı merkeze koyduğunuzdan da 
hiç şüphem yok.”

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, konuşmasının deva-
mında şunları söyledi “Yozgat 
Bozok Üniversitesi lisans eğiti-
mindeki değişim ve dönüşümü 
lisansüstü eğitimde de kimliği-
ne yakışır  bir eğitim süreçleri-
ni çok daha ilerilere taşımanın 
gayret ve çabası içerisinde. 
Doktora  öğrenci sayımızı ar-
tırmalıyız. Bölgesel Kalkınma 
odaklı ihtisas üniversitesi ola-
rak bilgiyi teknolojiyle tekno-
lojiyi sanayiciyle buluşturan 
bir üniversite olarak bölgesel 
kalkınmaya değer katmaya de-
vam ediyoruz. İhtisas üniversi-
tesi olarak lisansüstü eğitime  
yönelik ürettiğimiz bilgileri ar-

tık teknolojiyle ve sanayiciyle 
buluşturarak bölgesel kalkın-
maya değer katmaya başladık. 
Böyle  güçlü hedefleri olan 
bir üniversitenin de lisansüstü 
eğitime daha hedefe odak ve 
daha güçlü hitap etmesi gere-
kir. Bu anlamda da  gerekli olan 
değişim ve dönüşümleri de ha-
yata geçiriyoruz.”

Konuşmaların ardından yük-
sek lisans ve doktora öğrenci-
si yetiştiren öğretim üyelerine 
belgelerinin takdimi ardından 
dereceye giren öğrenciler yaş 
kütüğüne levha çaktı.
Doktora ve yüksek lisans me-
zunlarının katılım belgelerinin 
takdimi ve cübbe giydirilmesi-
nin ardından tören sona erdi.
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET KARADAĞ, 
ANADOLU AJANSI’NIN “YILIN FOTOĞRAFLARI” 
OYLAMASINA KATILDI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Anadolu Ajansı’nın 
her yıl düzenlediği yaşam, spor 
ve haber kategorisinde yılın 
fotoğrafları oylamasına katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, AA muhabirleri ve 
foto muhabirlerinin yurt içi ile 
yurt dışında çektiği fotoğrafları 
tek tek inceleyerek yaşam, spor 

ve haber kategorilerindeki 
fotoğraflara oy verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, spor 
kategorisinde Elif Öztürk 
Özgöncü’nün “Şampiyonlar”, 
haber kategorisinde Emrah 
Yorulmaz’ın “TOGG’un İlk 
Yolculuğu”, çevre ve yaşamda 

ise Muhammed Enes Yıldırım’ın 
“Dağın Öfkesi” fotoğraflarına 
oy verdi. Anadolu Ajansı’nın 
fotoğraf oylamasının 
geleneksel hale geldiğini 
ve fotoğrafların birbirinden 
başarılı olduğunu belirten 
Rektörümüz Karadağ, foto 
muhabirlerini tebrik etti.
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REKTÖRÜMÜZ AZERBAYCANLI GAZETECİ ŞEHLA 
ASLAN’A ÜNİVERSİTEMİZİ ANLATTI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ röportajda üniversi-
tenin fiziki ve teknik alt yapısı, 
vizyonu ve hedefleri, ihtisas 
üniversitesi olmasının yükledi-
ği sorumlulukları, yönetim an-
layışları, eğitim-öğretim süreç-
lerine ilişkin yapılan değişim ve 
dönüşümler, kimlik oluşturma 
kültürü, marka üniversite ideali 
ile yürütülmekte olan projeler, 
bilimsel arenada görünür kılı-
nan akademik çalışmalar, öğ-
rencilerimize sunulan imkânlar 
ve Azerbaycan üniversiteleri ile 
yapılan ikili işbirlikleri konula-
rında soruları cevaplandırdı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
ülkemizin geleceğini  imar ede-
cek gençleri yetiştiren, kökleri 
yarım asra dayanan deneyim-
leri, hafızası olan, her alana 
hitap eden geniş yelpazedeki 
bölüm ve programları içinde 
barındıran, bölgesel kalkınma 
odaklı hedefleri olan girişimci 
odaklı bir ihtisas üniversitesi 
olduğuna vurgu yapan Rektö-
rümüz, “İnanmak başarmanın 
yarısıdır” ilkesi ve “Kararlılıkla, 
Başarıya...” mottosuyla azim 
ve kararlılıkla girişimci üni-

versite misyonu ve hedefleri 
çerçevesinde iline, bulunduğu 
coğrafyaya ve ülkesine çok bü-
yük katkılar sunduğunun altını 
çizdi.

Rektörümüz, İhtisas Üniversi-
tesi olmanın sorumluluğunun 
Üniversite Girişim Odaklı Üni-
versite stratejisine sevk ettiğini 
belirterek bilginin teknolojiye 
dönüşmesi ve teknolojinin de 
sanayici ile buluşması süreçle-
rinin sağlam adımlarla atıldığı-
nı vurguladı.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
öğrenciyi merkeze alan “öğ-
renci odaklı bir üniversite” ol-
duğunu belirten Rektörümüz 

Prof. Dr. Ahmet Karadağ eği-
tim öğretim süreçlerini daha 
verimli yürütme noktasında 
hayata geçirilen BOYSİS ve 
ona entegre mobil sistemi, Bo-
zok İctima, Meslek Yüksekokul-
larını tek çatı altında toplayan 
MEYOK, hayat boyu öğrenme 
ilkesiyle hayata geçirilen Bo-
zok Akademi hakkında detaylı 
bilgiler verdi.

Röportajın sonunda Azerbay-
can’lı araştırmacı, gazeteci, 
yazar Şehla Aslan, Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a 
“Selam Azerbaycan” adlı kitap 
hediye etti.

Gazi Üniversitesi doktora öğrencisi, Azerbaycan’lı araştırmacı, gazeteci, yazar Şehla Aslan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile röportaj yaptı. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın 
samimi cevaplar verdiği röportaj Azerbaycan’da bazı gazete ve dergilerde yayınlanacak.
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YOZGAT’IN TARİHİ VE KÜLTÜRÜNÜ ANLATAN 4 
CİLTLİK KİTAP TANITILDI

Yozgat Valiliği, Yozgat Bele-
diyesi ve Üniversitemiz işbir-
liğiyle 2020 yılında yazımına 
başlanan, Yozgat’ın tarihinin ve 
kültürünün kayıt altına alındığı 
ve derli toplu en önemli kaynak 
olan Yozgat Tarihi ve Kültürü 
kitabının lansman toplantısı 
Yozgat Valiliği’nde gerçekleş-
tirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat baş-
kanlığında Valilik Toplantı Salo-
nunda  düzenlenen toplantıya, 
Yozgat Belediye  Başkanı Celal 
Köse, Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, kitap baş editörü 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ebubekir Güngör ve 
alan editörleri katıldı. 

Yozgat’ın geçmişine her açıdan 
ışık tutan kitap, Arkeoloji – Sa-
nat Tarihi, Selçuklu – Beylikler 
ve Osmanlı Dönemi, Cumhuri-
yet Dönemi ve Turizm konuları 
altında 4 ciltten oluşuyor.

Yozgat Tarihi ve Kültürü isimli 
kitabın Baş editörü Üniversite-
miz Fen Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ebubekir Güngör,  geniş bir 
tarihi ve kültürel zenginliğin 

bulunduğu Yozgat ilinin 4 cilt-
ten oluşan  “Yozgat Tarihi  ve 
Kültürü” kitabını tamamlama-
nın haklı gururunu yaşadıkları-
nı söyledi.

Lansman toplantısında konu-
şan Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ,  Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin büyük katkıları 
ile hazırlanan  “Yozgat Tarihi ve 
Kültürü” kitabının tamamlan-
masından mutluluk duyduğu-
nu belirtti.  Rektörümüz  Prof. 
Dr. Karadağ, konuşmasının 
devamında: “Benim için hem 
sevinçli hem heyecanlı bir gün. 

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Üniversitemiz iş birliğiyle hazırlanan Yozgat’ın tarih, kültür 
ve turizminin tanıtıldığı makalelerin yer aldığı 4 ciltten oluşan kitabın tanıtımı yapıldı.
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Yozgat’ın Tarih ve Kültürü’yle 
ilgili uzun zamandan beklenti 
ve çalışma planları vardı. Biz 
o çalışma planlarına istinaden 
şehrin yerel dinamiklerinin de 
beklentileri doğrultusunda 
üniversitemizin potansiyelini, 
imkan ve fırsatlarını da esasa 
alarak Sayın Valimizin, Sayın 
Belediye Başkanımızın, kitap 
baş editörümüz ve alan editör-
lerimizin katkıları ile  her şeyiy-
le vesika olacak  4 ciltten olu-
şan  muhteşem bir eser ortaya 
çıktı.  O açıdan Yozgatımızın  
sanat, kültür ve turizmi dahil 
olmak üzere tarihini ve  bütün 
süreçlerini genel hatlarıyla ele 
alan  derli  toplu bir eser şehri-
mizin ve yerel dinamiklerimizin 
beklentileri olan bir eser ortaya 
çıktı. Hazırlanan eser ilimizin 
her açıdan tanıtılması konu-
sunda çok önemli bir vesika 

diye düşünüyorum. Bir Yozgat-
lı olarak memleketimize bek-
lentiler doğrusunda böyle eser 
kazandırdığımız için çok mut-
luyum. Başta Sayın Valimize, 
Sayın Belediye Başkanlarımıza 
katkıları olan tüm hocalarımı-
za teşekkür etmek istiyorum. 
Yozgat Bozok Üniversitesi geç-
mişten günümüze üzerine dü-
şen vazifeyi yapıyor. İnşallah 
bundan sonra yapmaya devam 
edecek.  Bu önemli eserin şeh-
rimize, bölgemize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal 
Köse de Yozgat Valiliği, Yozgat 
Belediyesi  ve Yozgat Bozok 
Üniversitesi işbirliğinde ha-
zırlanan eserin  Yozgat’ımızın 
milattan önce, milattan sonra, 
Cumhuriyet ve Selçuklu Döne-
mi ile yakın tarihimizi tamamını 

içine alan önemli bir eser oldu-
ğunu söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat da,  
Yozgat ile ilgili çok sayıda ki-
tabın olduğunu ancak hepsinin 
bir arada olduğu bir külliyat 
şeklinde kaynağın bulunmadı-
ğını söyledi. Yapılan istişareler 
sonunda 1,5 yıl önce  3 ciltlik bir 
kitap hazırlanması için çalışma 
başlatıldığını belirten Vali  Po-
lat, “Yozgat’ın tarihi, kültürü, 
doğası, turizmiyle 4 ciltten olu-
şan kitap hazırlandı. Yozgat’ı 
toplu bir kaynak haline getir-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu kitapları, üniversitelere, 
kütüphanelerimize ulaştırma 
niyetindeyiz. Tekrar tüm arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum” 
dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELLERİNDEN AKADEMİK 
BAŞARI

Prof. Dr. İrfan Koca ve Doç. 
Dr. Mehmet Gümüş’ün danış-
manlığında gerçekleştirdiği tez 
çalışmasını içeren ve Doç. Dr. 
Yusuf Sert’in de yapmış oldu-
ğu bilimsel katkılarla sunulan 
araştırma makalesi, 2022 yılı 
içerisinde WOS veri tabanında 
Farmakoloji ve Toksikoloji ala-
nında en fazla atıf alan yayın 
olarak ilgili veri tabanında Hot 
Paper ve Highly Cited Paper 
şeklinde etiketlendi.

Çalışmaya 2022 yılı içerisinde 
WOS veri tabanında 53, Sco-

pus veri tabanında 60, Google 
Akademik’te ise 67 atıf yapıldı.

URAP Dünya Sıralamasında 
atıf kriteriyle üniversitemize 
önemli katkılar yapan çalışma-
nın, ilerleyen zamanlarda atıf 
başarısını sürdürmesi beklen-
mekte.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, akademinin bilgi-
yi üreten, yayan ve bilimselliği 
önceleyen kurumlar olduğuna 
dikkat çekerek, “Üniversite 

olarak sadece öğrencilerimiz 
ve akademisyenlerimizin değil 
idari personelimizin de yaptık-
ları akademik ve bilimsel çalış-
malarla önemli başarılara imza 
attıklarını görmekteyiz. Perso-
nelimizin Yüksek Lisans tezin-
den ürettiği bilimsel makalesi 
Web of Science veri tabanın-
da önemli başarı yakalamıştır. 
Kendisini ve danışman hocala-
rımızı tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyorum” dedi.

Üniversitemiz idari personellerinden Şemsi Nur Kaya “Pirol halkası içeren yeni sülfonamitlerin 
sentezi” adlı Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilen “Discovery of sulfadrug–pyrrole 
conjugates as carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitors “ adlı bilimsel makale 
Web of Science veri tabanında önemli bir başarıya imza attı.
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ÜNİVERSİTEMİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ 
YAPAY ZEKA VE MAKİNA ÖĞRENMESİ PROJESİ İLE 
TÜBİTAK’TAN BURS ALMAYA HAK KAZANDI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı (BİDEB) 
tarafından yürütülen 2210-Yurt 
İçi Yüksek Lisans Burs Prog-
ramları sonuçları açıklandı. 
Danışmanlığını Üniversitemiz 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin 
Şahin’in yaptığı Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Ana Bilim 
Dalı yüksek lisans öğrencimiz 
Esra Yüce’nin yüksek lisans 
projesi kapsamında sunduğu 
“Beyin enfarktüs MRI görüntü-
lerinin semantik segmantasyo-
nunun gerçekleştirilmesi” adlı 
projesi TÜBİTAK  Bilim İnsanı 
Destek Programları Başkanlığı 

(BİDEB) tarafından yürütülen 
2210-C Yurt İçi Öncelikli Alan-
lar Yüksek Lisans Burs Progra-
mı’nda “Yapay Zekâ ve Makina 
Öğrenmesi” alanında burs al-
maya hak kazandı.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, Yozgat Bozok 
Üniversitesinde yüksek lisans 
öğrencilerinin TÜBİTAK pro-
jelerinde başarılarının artarak 
devam etmesinden mutluluk 
duyduğunu söyledi. Üniversite 
yönetimi olarak genç araştır-
macıların projelerini her zaman 
desteklediklerini dile getiren 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “Lisansüstü öğrenci-
lerimiz TÜBİTAK-BİDEB tara-
fından yürütülen programlar 
kapsamında hazırladıkları pro-
jelerle iftihar kaynağımız olma-
ya devam ediyor. Lisansüstü ve 
doktora öğrencilerimizi nitelikli 
birer bilim insanı olarak yetiş-
melerine katkı sağlamak en 
büyük arzumuz. Bu vesile ile  
başta yüksek lisans öğrenci-
mizi, danışmanı  Dr. Öğr. Üyesi 
Muhammet  Emin Şahin’i tebrik 
eder, başarılarının devamını di-
lerim” dedi.
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GENÇ GİRİŞİMCİLER GELECEĞİ TASARLAMA 
ATÖLYESİ BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından Türkiye’nin belirli 
illerinde yapılan “Genç Girişimciler Geleceği Tasarlama Atölyesi” üniversitemizde başladı. 
Bakanlığın Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje 
üniversitemiz ev sahipliğinde iki gün sürecek.

Üniversite öğrencilerinin giri-
şimcilik ve sporu ilgilendiren 
farklı alanlarda bir arada ça-
lışarak yenilikçi bakış açısının 
geliştirilmesi amacıyla düzen-
lenen çalıştayda gençleri spor 
girişimciliğine teşvik etmek ve 
bu alana yönelik 2030 yılına 
dair  bir yol haritası çıkarmak 
amaçlanmakta.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen 
çalıştayda Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Yücel Güney, Genç Gi-
rişimciler Geleceği Tasarlama 
Atölyesi’nin  öğrencilerin giri-
şim fikirlerinin ve projelerinin 
değerlendirilmesi ve gelişti-
rilmesi adına büyük bir fırsat 
olduğunu belirterek farklı alan-
larda edinilen bilginin bir arada 
kullanılabilmesi, gelecek odaklı 

düşünme kapasitesinin artırıl-
masına dair  atölyenin  önemi-
ne değindi.

Gelecek Araştırmaları Enstitü-
sü gönüllülerinden Turan Meriç 
Çelebi ve Şevval Yücel üniver-
sitemizin farklı bölümlerinden 
seçilen  öğrencilere gelecek 
senaryoları çalışması ve giri-
şimcilik hakkında bilgiler verdi.
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REKTÖRÜMÜZ YERKÖY ADALET MYO ÖĞRENCİLERİ İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Programda konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ: “Sizler bir hayalin 
peşinden koştunuz. İdealleriniz 
vardı. Bu ideallerinizin 
ilkini gerçekleştirmiş 
bulunuyorsunuz. Mezun 
olana kadar gayretiniz ve 
çabanızla yeni başarılara ve 
hayallere yelken açacaksınız. 
Üniversitemizin sloganı 
inanmak başarmanın yarısıdır 
düsturundan hareketle 

‘Kararlılıkla, Başarıya...’ dır. Bu 
mottomuz doğrultusunda siz 
değerli öğrencilerimizle birlikte 
hedefi ıskalamadan hayal 
ettiğimiz başarı hikâyelerini 
hep birlikte kaleme alacağız. 
Hedefleriniz, hayalleriniz 
ve idealleriniz varsa burada 
kazanacağınız bilgi, birikim 
ve donanımla çok şeyi 
başarabilirsiniz” dedi.

Öğrencilerin başarısına yönelik 

gayret ve çabayı hiçbir zaman 
göz ardı etmediklerini belirten 
Rektörümüz, “Sizlerin başarısı 
bu ülkenin geleceğinin daha 
müreffeh olması anlamına 
geliyor. Çünkü bu ülkenin 
geleceğinde söz sahibi 
olacak sizlersiniz. Yozgat 
Bozok Üniversitesi amatör 
ruhu bırakmadan, öğrenci 
odaklı, öğrencinin istek ve 
temennilerine odaklanmış bir 
üslupla hareket etmektedir. 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Thermis Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 
etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ öğrencilerimiz talep istek ve önerilerini dinledi.
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Karşınıza çıkan sorunları 
aşmak için her zaman bizimle 
iletişime geçebilirsiniz. 
Akademik personelimiz, idari 
çalışanlarımız olarak kapımız 
her daim sizlere açık olacaktır” 
dedi.

Rektörümüz Konuşmasının 
devamında şunları söyledi: 
“Yozgat Bozok Üniversitesi, 
eğitim-öğretimde kalitesiyle, 
akademik anlamda genç 
ve dinamik kadrosu, ihtisas 
üniversitesi olmanın getirdiği 
ayrıcalıkları ile sürekli 
büyüyen, kendini yenileyen bir 
üniversitedir. Artık sizlerin de bu 
ailenin birer ferdi olarak, sizlere 
sunulan imkân ve fırsatları en 

iyi şekilde değerlendirmenizi 
istiyorum. Bilimsel çalışmalarda 
son dönemlerde adını dünya 
literatürüne çok daha fazla 
duyuran bir üniversiteyiz. 
Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi 
ise sanayiciyle buluşturan 
girişim odaklı bir üniversiteyiz. 
Yozgat Bozok Üniversitesi 
yaptıklarıyla idealleri ve 
vizyonel hedefleriyle marka 
bir üniversite. Başarı hikâyesi 
kaleme almak sizlerin elinde. 
Yarının ve geleceğin teminatı 
olarak kendinize ve çevrenize 
olan önemli sorumluluklarınız 
var. Kararlı olacaksınız. Emek 
ve gayret göstererek başarıya 
ulaşacaksınız.”

Öğrencilere üniversitenin 
web sitesini ve sosyal medya 
hesaplarını takip etmesi 
gerekliliğine vurgu yapan 
Rektörümüz öğrencilere, kendi 
kimliğini oluşturan ve marka 
üniversite olma hedefleriyle 
eğitim öğretim süreçleri 
noktasında üniversitemizin 
sunduğu sosyo- kültürel ve 
akademik imkanları  mutlaka 
takip etmelisiniz uyarısında 
bulundu.

Program sonrasında 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ve öğrenciler 
günün anısına fidan dikimi 
gerçekleştirdi.
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YOZGAT VALİSİ ZİYA POLAT ÜNİVERSİTEMİZ 
KAMPÜS ALANINA YAPILAN KENEVİR SERASINDA 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Yozgat Valisi Ziya Polat, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Rektör Yardımcımız ve Kenevir 
Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz,  Türkiye’nin inşaat sektöründe öncü 
firmalarından MESA Holding tarafından Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Kampüsüne yaptırılan 
endüstriyel ve medikal kenevir üretiminin yapılacağı serada incelemelere bulundu.  
Serayı gezen Vali Polat yetkililerden serada yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

İnceleme sonrası konuya ilişkin 
bir açıklama yapan Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
endüstriyel kenevir alanında 
ihtisas üniversitesi ilan edilme-
sinden sonra ekibini kurarak 
kenevirin bütün biyokütlesinin 
ekonomiye kazandırılması adı-
na Kenevir Araştırmaları Ensti-
tüsü bünyesinde 200’ün üze-
rinde akademisyen 70 proje ile 
bilimsel çalışmalarını aralıksız 

sürdürdüğünü söyledi. 
Kenevir Araştırmaları Enstitü-
sü bünyesinde bugün gelinen 
nokta itibariyle bir çok proto-
tip ürün üreterek kamuoyuna 
mal ettiklerini belirten Rektö-
rümüz Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ konuşmasının devamında: 
“Kenevir alanında ürettiğimiz 
prototip ürünler bu alana ya-
tırım yapmak isteyen iş insan-
larımızın bizimle buluşmasını 
sağladı. Türkiye’de tekstil, yapı 

malzemeleri, kozmetik ile ilgili 
yatırım düşünen bir çok firma 
ile bir araya geldik. Yaptığımız 
sektör görüşmeleri sonrasın-
da prestijli bir firma tarafından 
üniversitemiz kampüs alanına 
modern akıllı bir sera yapıldı. 
Yapımı tamamlanan serada 
kenevir tohumunun ve kenevir 
çeşitliliğinin artırılması, ıslah 
çalışmaları yapılacak. Özellik-
le medikal kenevir süreçlerinin 
yönetilmesi noktasında katma 
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değeri çok yüksek olan hem 
kozmetikte hem gıda takviye-
sinde hem de ilaç hammaddesi 
olarak kullanımında dünyada 
ve bir çok yerde kullanımı ve 
uygulama alanları var. Bunun 
yönetilmesi ile ilgili burası ana 
üst olacak. Hem endüstriyel 
hem de medikal kenevire yö-
nelik  tohum çeşitliliği yapıla-
rak kenevirin  üretim süreçleri 
ve kurutma aşamasına varana 
kadar bu serada yönetilmiş 
olacak. Yapmış olduğumuz 
ürünlerle formasyonlarını or-
taya konması adına önemli bir 
mesafe kat etmiştik.  Bu sera 
ile bunu daha üst düzeye taşı-
mış olacağız. Hem insan gücü 
yetiştirilmesi açısından hem de 
daha büyük ölçekli ekonomik 
değere ve endüstriyel ölçekte 
üretimlerin yapılmasına yöne-
lik burası özel sektörle beraber 
bir başlangıç olacak. Türkiye’de 
medikal kenevirin ekonomiye 
kazandırılmasının ilk süreçleri-
nin yönetildiği hem üretim izni 
verilen il olması hem de üniver-
sitemizin ihtisas üniversitesi ol-
ması hasebiyle Yozgat bir mer-
kez olacak diye düşünüyorum” 
dedi. 

  Yozgatımızın marka değerle-
rinden biri olan Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nde endüstriyel 
kenevir alanında önemli çalış-
malara imza atıldığını söyledi. 
Vali Polat “Üniversite kampüs 
alanına özel sektör tarafından 

yaptırılan ve Türkiye’de mar-
ka olacak serayı geziyoruz. 
Endüstriyel kenevir alanında 
ilimiz üretim izni verilen 20 il-
den birisi. Yozgat Bozok Üni-
versitemizde bu konuda ihtisas 
üniversitesi. Üniversitemiz özel 
sektörle önemli bir projeye 
imza attı. Kampüs alanına son 
derece modern bir sera kurul-
du. Türkiye’de kenevir üzerine 
tek örneği burada bulunuyor. 
Burada yapılacak çalışmalarla 
önümüzdeki süreçleri yönete-
ceğiz. Bu işin içerisinde üniver-
sitemiz var. Özel sektöründe 
bunu desteklemesi ile  kene-
virin  ülkemiz  ve gelecek için 
çok önemli bir katma değer 
olduğunun açıkça göstergesi.  
Kenevir her sektörde kullanılan 
bir bitki. İnşallah Yozgat’ı biz 
kenevir de marka olan illerden 

biri yapmak ve bu konuda ih-
tisaslaşmış  üniversitemiz ön-
cülüğünde ve özel sektörün 
destekleriyle beraber inşallah 
önünün açılacağını düşünüyo-
ruz. Yozgat’a yatırım yapacak 
tüm insanlarımızın  emrinde 
ve hizmetinde olduğumuzu 
belirlemek istiyorum. İnşallah 
hayırlı sonuçlar verir. Bu bit-
ki, kökünden yaprağına kadar 
ekonomik değeri olan bir ürün. 
İnşallah ülke ekonomisine de 
katkı sağlayacağını düşünü-
yorum. Alt yapı çalışmaları da 
bittikten sonra medikal kene-
virden markaya dönüşen bir 
üretim üssü olur diye umut 
ediyoruz. Bu vesile ile Rektör 
hocamın şahsında tüm arka-
daşlarıma ve özel sektör tem-
silcilerine teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
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REKTÖRÜMÜZ “SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ” İÇİN 
DÜZENLENEN PROGRAMA KATILDI

Üniversitemiz ev sahipliğinde 
Erdoğan Akdağ Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
anma programında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ şunları söyledi: 
“Sevgili Gençler! Şanlı 
geçmişimizi yâd ederken 
şunu düşünmemiz icap eder. 
Eğer bu topraklar Anadolu 
olmuşsa ecdada olan sevgimizi 
saygımızı ödeyeceksek, 
yarınlarımıza yönelik 
hayallerimiz düşüncelerimiz 
varsa bizlere emanet edilen 
bu topraklara sahip çıkmak 
gerekir. Vatana sahip çıkmanın 
yegâne temeli de birey olarak 
hamaset değil vicdanlarımızı 
değer yargılarımızı ön planda 
tutarak bu vatan için bedel 

ödeyen şehitlerimize onların 
emanetlerine sahip çıkmanın 
sürekli vicdani bir sorumluluk 
olduğunu hissetmemizden 
geçer. Yozgat Bozok 
Üniversitesi de bu temeller 
üzerine vatanına milletine bağlı 
şuurlu gençler yetiştirmesi 
anlamında gençliği merkeze 
alan, gençlerin geleceğine 
yönelik hayallerinin bu şuurla 
gelişmesini sağlayan ve 
buna göre eğitim ve öğretim 
süreçlerini yöneten bir 
üniversitedir.

Bu bilinçle geleceğin 
Türkiyesi’nde söz sahibi olacak 
Sevgili Gençler! Sizler sloganik 
değil hamasetten öteye bir 
şuur üzerine değer yargılarını 

merkeze alır ve değer 
yargılarınızın hayata geçirilmiş 
birer fertleri olarak bunu 
içselleştirir ve sürdürürseniz o 
zaman bu topraklar ebediyete 
kadar Anadolu toprakları 
olmaya devam edecektir.”

Sarıkamış Destanı  programı 
kapsamında sahne alan Şair-
Yazar Serdar Tuncer, kendi 
şiirinden “Ağladım”, Cemal 
Safi’den “Tek Hece Aşk”, Yavuz 
Sultan Selim’den “Padişah-ı 
âlem olmak bir kuru kavga 
imiş, Bir veliye bende olmak 
cümleden ala imiş” şiirlerini, 
ayrıca Necip Fazıl Kısakürek 
ve Hz. Mevlana’dan şiirleri 
seslendirdi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
Sivil Toplumu Geliştirme ve Güçlendirme Derneği himayelerinde Yozgat Alperen Ocakları 
tarafından düzenlenen “Sarıkamış Destanı” programına katıldı.
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REKTÖRÜMÜZ KARADAĞ, ÜNİVERSİTEMİZDE 
YAŞANAN SON GELİŞMELERLE İLGİLİ BİR BASIN 
TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitemizde son zamanlarda yaşanan gelişmeler, 
TÜBİATAK projelerinde gösterdiğimiz üstün başarılarımız, eğitim-öğretim alanında kısa 
zamanda yaşanan değişim ve dönüşümler, İhtisas alanımız olan Endüstriyel Kenevir konusunda 
son gelişmeler ve Araştırma ve Uygulama Hastanemizle ilgili son günlerde ortaya atılan iddialarla 
ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Üniversitemiz Merkez Cum-
huriyet Rektörlük binasında 
düzenlenen basın toplantısına 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz,  Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Arif Osman Tokat ve Genel 
Sekreter Yardımcımız Ahmet 
Arslan katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Yozgat Bozok Üniver-
sitesi’nin öğrenci odaklı anla-
yışla eğitim öğretim süreçlerini 
başarı ile yürüttüğünü söyledi. 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
her geçen gün kendisini ye-
nileyen,  gelişen ve bir marka 
üniversite olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen bir üniver-
site olduğunu vurgulayan Rek-

törümüz Prof. Dr. Ahmet Kara-
dağ, üniversitenin lisans ve ön 
lisans bölümlerinin yüzde 100’e 
yakın doluluk oranına ulaştığını 
söyledi. 

Öğrencilerin eğitimleri sırasın-
da araştırma faaliyetleri yü-
rütmelerinin önemine değinen 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ açıklamasının deva-
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mında: “Üniversitemizde proje 
kültürü her geçen gün artıyor. 
Bilgiyi sadece üretip yaymayı 
değil onu toplumsal faydaya 
dönüştürmeyi amaç edinerek 
bu doğrultuda eğitim ve öğ-
retim süreçlerimizi başarı ile 
yönetiyoruz. TÜBİTAK 2209-
A öğrenci projelerinde elde 
edilen başarının elbetteki te-
sadüfü değildir. Üniversitemiz 
181 devlet ve vakıf üniversitesi 
arasında geçen yıl 94 proje ile 
9. sırada yer alırken, bu yıl 157 
proje ile 6. sıraya yükseldi. Bu 
sonuç inanmanın, azim ve ka-
rarlılıkla başarıya odaklanma-
nın bir göstergesidir. Önlisans 
ve Lisans eğitimi gören 157 
öğrencimizin TÜBİTAK 2209 A 
projeleri kabul edildi. Bu büyük 
bir başarıdır.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ, 
2022-2023 akademik yılında 
öğrenci sayısının Bozok Üniver-
sitesi’nde 23 bin 961 olduğunu 
belirterek, “936 akademik, 416 
idari, 291 sözleşmeli, 451 sü-
rekli işçi olmak üzere 2 bin 96 
personelimiz bulunmaktadır. 
Üniversitemizi 2022-2026 he-
defini girişim odaklı üniversite 
olarak konumlandırdı. Bilgiyi 
teknolojiye dönüştüren, tek-
noloji de sanayiciyle buluştu-
ran üniversite olacağız. Bizim 
sanayicilerle buluşmamızda en 
önemli şartımız. Yapılacak yatı-

rımın kesinlikle Yozgat’a yapıl-
masıdır.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, medikal kenevirin en-
düstriye kazandırılması süre-
cinde devletimizin de yapacağı 
yasal düzenlemelerle ihtisas 
üniversitesi olarak geniş ürün 
yelpazesiyle Yozgat’ı pilot il 
haline dönüştürmeyi hedefle-
diklerini dile getirdi.

Rektörümüz konuşmasının de-
vamında: “Arzumuz bölgesel 
kalkınmaya odak süreçleri ha-
yata geçirmeye gayret ederken 
literatüre yeni bilgiler kazandı-
rarak bilgiyi sektörle ve sana-
yiciyle buluşturmaktı. Medikal 
kenevirin bütün biyokütlesinin 
ekonomiye kazandırılma sü-
reçlerinde prototipleri hızla 
yaparak markalaşıyoruz. Mesa 
Holdingin kampüsümüze inşa 
ettiği serayı yakında açaca-
ğız. Bir başka firmamızla da şu 
anda görüşmelerimiz devam 
ediyor. İnşallah önümüzdeki 
günlerde sizlere yeni ve güzel 
haberler vereceğiz” dedi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi, 
Araştırma ve Uygulama Has-
tanesi’nin de sağlık hizmetleri 
açısından kente önemli katkı-
larının bulunduğunu aktaran 
Karadağ, “Hastanemizde aylık 
ortalama 13 bin hastaya hizmet 

sunulurken, 750 civarında da 
ameliyat yapılmaktadır. Hasta-
nedeki eksik branşlardaki dok-
torlarımızı da tamamlamak için 
çaba sarf ediyoruz.” diye ko-
nuştu.  Araştırma ve Uygulama 
Hastanemize yönelik iddialarla 
ilgili de açıklamada bulunan 
Rektör Karadağ, “Bazı alan-
larda sıkıntılarımız var. Hoca 
bulmakta zorlanıyoruz ya da 
bizi tercih etmiş olan arkadaş-
larımızı şu ya da bu sebepten 
dolayı ailevi ya da  maddi se-
beplerden dolayı tutamıyoruz. 
Şunu bilmenizi isterim hocaları-
mızın ayrılma sebepleri bizden 
kaynaklanan sebeplerle değil 
maddi gerekçeler ya da ailevi 
sebeplerdir. Biz arkadaşlarımı-
zın şartlarını daha da iyileştir-
mek adına Sağlık Bakanlığımız 
nezdinde çalışmalar yapıyoruz. 
Mümkün mertebe hastaneyi 
en iyi şekilde yönetmeye çalı-
şıyoruz. Bizden kaynaklanma-
yan farklı sebeplerden dolayı 
gitmek isteyen hocalarımıza 
gidin ya da kalın diyemiyoruz 
çünkü onların da kanuni hak-
kıdır. Hastanemizle ilgili olarak 
ortaya atılan iddialar yersiz ve 
asılsızdır. Devletin vizyonunda 
ya da planlamasında üniversite 
hastanelerinde yaşanan eksik-
likler ya da sıkıntılar dolayısıyla 
kapatalım gibi bir düşünce ol-
maz” dedi.
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REKTÖRÜMÜZDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-
CERRAHPAŞA REKTÖRÜNE NEZAKET ZİYARETİ

İnovasyon Haftası etkinlikleri 
dolayısıyla İstanbul’da bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, İstanbul Üniversite-
si-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. 
Nuri Aydın’ı makamında ziya-
ret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren İstanbul Üni-
versitesi-Cerrahpaşa Rektörü 
Prof. Dr. Nuri Aydın nazik ziya-
retlerinden dolayı  Rektörümü-
ze teşekkür etti.

Rektör Aydın ile Ord. Prof. Dr. 
Neşet Ömer İrdelp Amfisi ve 
içerisinde bulunduğu tarihi bi-
nada incelemelerde bulunan 
Rektörümüz, misafirperverlik-
lerinden dolayı  Rektör Aydın’a 
teşekkür etti.
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REKTÖRÜMÜZDEN KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜNE NEZAKET ZİYARETİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ve beraberindeki he-
yet, Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri 
Çelik’i KOP Bölgesi Üniversi-
teler Birliği (ÜNİKOP) Dönem 
Başkanlığı devir teslim töreni 
toplantısı öncesinde makamın-
da ziyaret etti.

Ziyarette iki üniversite arasın-
da ve KOP Bölgesi Üniversite-
ler Birliği adına yapılabilecek iş 
birliği konusunda görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Osman Nuri Çelik Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a te-
şekkürlerini iletti.
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REKTÖRÜMÜZDEN KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 
BAŞKANI KARAKOYUNLU’YA NEZAKET ZİYARETİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ve beraberindeki 
heyet, Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı Murat Karakoyunlu’yu 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette endüstriyel 
kenevir alanında ihtisaslaşan 
üniversitemizde kenevirin 
bütün biyokütlesinin 
ekonomiye kazandırılması 
kapsamında yürütülen 

çalışmalar  ve bölgeye katacağı 
değerler  hakkında bilgi verildi.

Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı Murat Karakoyunlu 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ve beraberindeki 
heyete  nazik ziyaretleri için 
teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı Murat Karakoyunlu’ya  
günün  anısına üniversitemiz 
öğretim üyeleri tarafından 
kenevirin  klinik boyutlarıyla 
ele alındığı ‘Sağlık Bilimleri 
Açısından Kenevir’ adlı kitabı 
takdim etti.
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ÜNİVERSİTEMİZDE BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemizde kalite standartları çalışmaları kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş 
birliğiyle Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) eğitim programı düzenlendi.

Kalite Yönetim Sistemi stan-
dartlarına yönelik bilgi tazele-
mek amacıyla yapılan Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen eği-
timlere Rektör Vekili Prof. Dr. 
Güngör Yılmaz, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Şenol Akın, birim 
amirleri ve birim kalite komis-
yon temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şenol Akın, iki gün süre-
cek olan eğitimin amaç ve 
kapsamı hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Akın Bütünleşik 
Kalite Yönetim Sistemi Eğiti-
minin üniversitenin liderliğini, 
stratejisini, yönetim sistemini, 

kaynaklarını ve süreçlerini kap-
sayan kalite olgunluk seviyesi-
nin ölçülmesi ve gözden geçi-
rilmesi adına önemli bir eğitim 
olduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Akın, Yozgat Bozok Üniversite-
si olarak kalite şartları ile ilgili 
gerekli planlama, uygulama, 
izleme- ölçme, analiz etme ve 
iyileştirme çalışmalarını sürdü-
rülebilir başarı için yönetme 
ve beklentileri üst düzeyde 
karşılama kararlılıklarının hızla 
devam ettiğini dile getirerek, 
bu kapsamda kalite çalışmala-
rında emeği geçen üniversite 
personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ahi 

Evran Üniversitesi Kalite Ko-
ordinatör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Şimşek tarafından ka-
lite yönetim sisteminin işleyişi, 
organizasyonu, komisyonları, 
çalışma usul ve esasları, birim-
lere yayılımı hakkında sunum 
gerçekleştirdi.

Ahi Evran Üniversitesi Kalite 
Koordinatör Yardımcısı Ekrem 
Öztürk ise kalite yönetim sis-
temlerinin bütünleşik hale ge-
tirilmesinin amacı, gelişim sü-
reci, Bütünleşik Kalite Yönetim 
Sistemi uygulaması ve modül-
leri ve kullanımının yaygınlaştı-
rılması konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi.
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REKTÖR YARDIMCIMIZ PROF. DR. YÜCEL GÜNEY 
ÇAMLIK MEDYA’YA KONUK OLDU

Rektör Yardımcımız ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Yücel Güney, Çamlık 
Medya Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz’ın özel haber programına konuk oldu ve Meslek 
Yüksekokullarımızda yapılan çalışmaları anlattı. 

Yozgat Bozok Üniversitesi’ne 
bağlı 8 Meslek Yüksekokulun-
da 267 öğretim görevlisi ve 8 
bin öğrenci ile eğitim-öğretim 
hayatına başarılı bir şekilde de-
vam edildiğini belirten Prof. Dr. 
Yücel Güney, “Üniversitemize 
bağlı Meslek Yüksekokulları’nın 
bir çoğu ilçelerde ve uzak me-
safelerde. Okullarımız arasında 
bir koordinasyona ihtiyaç du-
yulduğunu tespit ederek öğ-
retim görevlilerimiz arasındaki 
etkileşimi artırmak, öğrencile-
rin daha iyi eğitim alabilmeleri-
ni sağlayacak yollar keşfetmek 

ve eksik olan materyalleri koor-
dineli bir şekilde organize ede-
bilmek adına Meslek Yükseko-
kul Koordinatörlüğü kuruldu.” 
dedi.

Türkiye’de 20 üniversitenin 
Meslek Yüksekokullarında ko-
ordinatörlük bulunduğunu 
ve bunların bir tanesinin de 
Yozgat Bozok Üniversitesi ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Gü-
ney konuşmasında, “Meslek 
Yüksekokul Koordinatörlüğü 
ile her hafta Meslek Yükseko-
kulu müdürlerimiz ile toplantı 

yapıyor, ortak kararlar alarak 
uygulamaya geçiyoruz. Hem 
materyal hem de eğitim öğre-
tim anlamında ortak birliktelik 
sağlamış olduk. Bu sistemle 
eğitim öğretim, AR-GE ve top-
luma hizmet koordinasyonunu 
amaçladık. Eğitim öğretimde 
ortak müfredat ile tüm prog-
ramları eş değer haline getir-
dik. Derslerimizi birleştirerek 7 
bin 500 dersi 2 bin 500 der-
se indirdik. Böylelikle üniver-
sitemizin kaynaklarının daha 
efektif kullanılmasını sağladık. 
Mobil uygulamamızı ve BOY-
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SİS’le derslerimizin içeriklerini 
yükledik. Öğrencilerimiz tüm 
ek materyalleri mobil uygula-
madan bulma şansını yakaladı 
ve büyük avantajlar sağladı. 30 
üniversitede uygulanan ve on-
lardan bir tanesi olan Üniver-
sitemizde uygulamalı eğitim 
süreçlerini başlattık. Uygula-
malı eğitim YÖK’ünde istediği 
bir uygulama oldu. Uygulamalı 
eğitim alt yapısı hazır ve hiçbir 
sorunu olmayan bir üniversite-
yiz.” şeklinde konuştu.

Meslek Yüksekokullarında oku-
yan öğrencilerimizi aranan 
eleman olarak düşündükleri-
ni de belirten Prof. Dr. Güney, 
“Öğrencilerimiz teorik bilgile-
rini pratikle zenginleştiriyorlar. 
Meslek Yüksekokullarımızda 
çift anadal programını uygulu-
yoruz. Çift anadal programının 
yüzde 70’i Meslek Yüksekokul-
larımızdan oldu. Çift anadal 
ile okuma imkânına kavuşan 

öğrencimiz, mezun olduğun-
da iki diploma ile mezun olu-
yor. TÜBİTAK 2209 projelinde 
Türkiye’de altıncı sıradayız. 157 
projemiz kabul edildi. 157 pro-
jeden 80’i Meslek Yüksekokul-
larımızdan çıktı. Bu hem öğren-
cilerimiz hem de hocalarımızın 
büyük bir başarısıdır. Meslek 
Yüksekokullarından AR-GE 
yapılmaz diyenlere en güzel 
cevap, hazırlanan projelerimiz 
oldu. Meslek Yüksekokulları-
mızda öğrencilere ve hocalara 
yönelik seminer programı baş-
lattık. Türkiye’de örnek alınan 
uygulamalarımız ile Türkiye’nin 
Meslek Yüksekokulu olduk. 
Meslek Yüksekokulları e-bül-
ten yaptık. Her ay yapıyoruz ve 
Türkiye’de bu anlamda ilkiz.  Şu 
an 22 e-bültenimiz oldu. E-bül-
tenle yaptıklarımızı duyurmak 
ve kurumsal bir hafıza oluş-
turmak istedik. Bunu da e-bül-
tenle sağladık. 133 tane dersin 
olduğu 13 kategoride topluma 

hizmet olan bir platform kur-
duk. Buna da Bozok Akademi 
ismini verdik. Bozok Akademi, 
isteyen herkese nitelikli öğren-
me imkânı sunmayı amaçlayan 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders 
(KAÇD) platformu. Herhangi 
bir ön koşul olmaksızın her-
kes bu platformdaki çevrimiçi 
ücretsiz derslere katılabiliyor. 
Bozok Akademi’de ders gö-
ren 3 bin 200 öğrencinin 2 bin 
800’ünün dışarıdan olduğunu 
görüyoruz. Bu uygulama ile 
tüm Türkiye’ye kapılarımız aç-
tık. Yozgat birçok gelişmenin 
olabileceği bir şehir. Yozgat 
Bozok Üniversitesi de gelişen 
büyüyen ve başarılı bir üniver-
site. Biz bu başarıların artarak 
devam etmesini istiyoruz. Bu 
vesile ile tüm halkımızı Bozok 
Akademi’yi tanımaya ve öğ-
rencilerini Meslek Yüksekokul-
larımızda okutmaya davet edi-
yoruz.” ifadelerine yer verdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE “3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER 
GÜNÜ” PANELİ DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından engellilerin yaşadığı zorlukları tecrübe etme, 
yaşadığı zorluklara ilişkin onlarla empati kurmak amacıyla “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” 
paneli düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol 
Akın, fakülte dekanları, daire başkanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan 
programın açılış konuşmasını 
yapan Yozgat İşitme Engelliler 
Spor Kulüp ve Derneği Başka-
nı Ali Akdoğan engelli olmanın 
hayatı yaşamak için bir engel 
olmadığına dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Sevinç Polat ise 
konuşmasında “Toplumun her 
alanında engelli bireylerin hak-

larını ve refahını teşvik etmek 
ve engelli bireylerin durumuna 
dair politik, sosyal, ekonomik 
ve kültürel olarak yaşamın her 
alanında farkındalığı arttırmak 
amacıyla çeşitli çalışmalar ya-
pılmakta ve bilimsel etkinlikler 
yürütülmektedir. Engelli va-
tandaşlarımızın da hayatın her 
alanına dâhil olmalarını des-
teklemek ve teşvik etmek, ih-
tiyaç duydukları hizmetleri en 
etkin ve hızlı bir şekilde yerine 

getirmek, onların sorunlarını 
öncelikli olarak çözmek ve tüm 
hizmet sunum mekanizmaları-
nı buna uygun hâle getirmek, 
hayatlarını kolaylaştıracak her 
adımda yanlarında durmak, 
hepimizin önemli görevlerin-
den birisidir. Engelli olmak, 
hayatı yaşamak için bir engel 
değildir. Önemli olan vicdanla-
rımızın engelli olmamasıdır. Bu 
konuda üniversite olarak karar-
lı bir duruş sergileyerek gerekli 
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hassasiyeti göstermekteyiz” 
ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol 
Akın da konuşmasında engel-
leri aşmanın bir inanç mese-
lesi olduğuna dikkat çekerek 
başarının anahtarının kişinin 
buna inanması olduğuna vur-
gu yaptı. Rektör Vekili Prof. Dr. 
Akın konuşmasının devamın-
da: “Bu anlamlı günde çeşitli 
etkinlikler düzenlenerek eği-
tim, sağlık, çalışma hayatı gibi 
alanlarda fırsat eşitliği sağ-
lanması ve farklılıklara saygı 
gösterilmesi, mekânsal erişim 
yanında teknoloji ve bilgiye 
erişimin bu bireyler için ne ka-
dar önemli olduğuna dikkat 
çekilerek toplumsal farkındalık 
oluşturulması amaçlanmıştır. 
Engellilik bu kardeşlerimiz ve 
aileleri için zorlu yaşam koşul-
larını beraberinde getirmekte 
ve yaşadıkları sorunlarla baş 
etmeleri sürecinde herkese gö-

revler düşmektedir. Dolayısıyla 
her alanda bu kardeşlerimizin 
yaşamlarını kolaylaştırmak için 
birlikte çalışmamız gerektiğini 
ifade etmek istiyorum.” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol 
Akın üniversitemiz bünyesinde 
engellilere yönelik yürütülen 
çalışmalar hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Yozgat İşitme Engelliler Spor 
Kulüp ve Derneği Başkan Yar-
dımcısı Rüştü Karakamış  katı-
lımcılar için kısa bir farkındalık 
etkinliği gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sevinç Polat’ın yaptığı panelde 
Çorum Hitit Üniversitesi Engel-
li Öğrenci Birim Koordinatörü 
Doç. Dr. Selen Özakar Akça 
“Engelli Bireylerin Sağlığa Eri-
şiminde Yaşadığı Güçlükler”, 

Üniversitemiz Spor Bilimleri 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ferhat 
Esatbeyoğlu “Rehabilitasyon-
dan Performansa: Para  limpik 
Hareket”, Paralimpik Boccia 
Milli Sporcu Öner Bozbıyık 
ve Paralimpik Boccia Rampa 
Operatörü Alpay Aslantaş “Pa-
ralimpik Sporculardan Yansı-
malar: Paralimpik Sporcu Olma 
Serüveni” konularında katılım-
cıları bilgilendirdi.

Program, Yükseköğretim Ku-
rulu (YÖK) tarafından “2022 
Yılı Engelsiz Üniversite Ödül-
leri”nde ‘Mekânda Erişilebilir-
lik Turuncu Bayrak’, ‘Eğitim-
de Erişilebilirlik Yeşil Bayrak 
Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde 
Erişebilirlik Mavi Bayrak’ kate-
gorilerinde bayrak alan fakülte, 
yüksekokul ve myo’lara bayrak 
ve belgelerinin takdiminin ar-
dından sona erdi.
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“BOZOK KARİYER FEST” SONA ERDİ

Üniversitemiz Kariyer ve Mezun Merkezi ile  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından  29 
Kasım-1 Aralık tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen olan “Bozok Kariyer 
Fest” sona erdi.

Öğrencilerin kendi ilgi alanları, 
becerileri ve tercihlerine en uy-
gun kariyer yolunu belirleyebil-
meleri için farklı ve profesyonel 
bakış açılarından faydalanabil-
mesi, kariyerlerine dışarıdan 
bakma şansı yakalayabilmeleri 
amacıyla düzenlenen festival-
de öğrenciler iş başvuru süreç-
lerini öğrenme, iş mülakatlarını 

yönetebilme, firma ve sektör-
leri tanıma fırsatı yakaladılar. 
“Bozok Kariyer Fest”te üniver-
site sanayi bütünleşmesinin 
yanı sıra kamu ve özel sektör-
den uzman isimler öğrencilerle 
buluştu.
Son gün etkinliğinde Moda-
ratörlüğünü Arş. Gör. Dr. İbra-
him Evren Kıbrız’ın yaptığı bi-

rinci oturumda Yozgat Bozok 
Teknopark Genç Girişimciler: 
Efa Robotik Dr. Öğretim Üyesi 
Emrah Çetin, Nikol Teknolo-
ji AŞ. Dr. Öğretim Üyesi Ön-
der Dincel, Sanlab Sümilasyon 
Salih Kürek ve Orta Anadolu 
Kalkınma  Ajansı Yozgat Yatı-
rım Destek Ofisi Müdürü Doğu 
Sezen Genç, Fikirler Fabrika-
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sı Yarışması tanıtımını yaptı. 
Moderatörlüğünü Dr. Öğretim 
Üyesi Figen Tombak’ın yaptığı 
günün ikinci  oturumunda ise 
Gimat Marketler Zinciri Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zafer Özı-
şık, Fıccın Restoran girişimci 
Leyla Kılıç ve Ekolojik Otel ve 
Restoran Genel Müdürü Gül-
han Karaca öğrencilere sektöre 
yönelik mesleki deneyimleri, 
tecrübeleri ve başarı hikayeleri 
hakkında bilgiler aktardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, öğrencilerimizin ken-
di hayalleri ve hedeflerine ulaş-
malarını, hayat çizgilerine yön 
vererek kariyer hedeflerini be-
lirlemelerini ve kendilerini gele-
ceğe hazırlamalarına katkı sağ-
laması amacıyla düzenlenen 
“Bozok Kariyer Fest”in ama-
cına ulaştığını söyledi. 3 gün 
süren etkinlikte geleceğimizin 
teminatı gençlerimizin kamu 
ve özel sektörün önemli isim-
leri ile bir araya gelme fırsatı 

bulduğunu belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“Festivale konuşmacı olarak 
katılan katılımcılar sektöre yö-
nelik mesleki deneyimleri, tec-
rübeleri ve başarı hikayelerini  
paylaşarak öğrencilerimizin 
yeni ufuklara açılmasına  vesile 
oldu. Bu duygularla etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.
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Kararlılıkla, Başarıya...


