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Yozgat Bozok 

Üniversitesi

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü
Lisans

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye erişim, bilginin sınıflandırılması, bilginin iş zekası olarak kullanılması ve yönetim

aşamalarında etkin olarak değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bilgi temelli uygulamalar katma değeri en yüksek olan ürünler

olmaktadır. Bu bağlamda Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amaçları, Yönetim Bilişim Sistemleri programını tercih eden

öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme

ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini

anlayabilme becerisi kazandırmaktır. Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölümünde kısmi olarak yabancı dilde eğitim verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda

ülkemizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, nitelikli eğitim görmüş, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilen, dinamik bireyler

yetiştirilerek, öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde istihdam edilebilme becerileri ve yetkinliklerini artırmak hedeflenmektedir.

Böylece, fakültenin de rekabetçi gücü artırılarak fakültemizi tercih eden öğrenci profilinin geliştirilmesi ve Türkiye'deki diğer fakülteler

arasında adından söz ettiren bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır.

İşletmecilik ve bilişim alanındaki bilgi ve yetginlikleri bir araya getiren güncel ve tercih edilen bir bölüm

olan yönetim bilişim sistemleri bölümünün açılması Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesinin rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanısıra,

üniversitemizdeki yetişmiş akademik insan kaynağını etkin ve verimli kullanarak hem akademi hem de

sektörde en az bir yabacı dilde iletişim kurabilen, bilişim ve iş yönetimi becerilerini bir araya getirip

bölge ve ülke çapında değer üreten vizyon sahibi bireyler yetiştirecektir.

Kısmi İngilizce bazlı eğitim verilmesi planlanan bölümde, bölüm personelinin

yanısıra üniversite bünyesinde çalışmakta olan bölümün içeriğinde bulunan

dersleri verebilecek İngilizce eğitim vermeye vakıf personel bölümün temel insan 

kaynağı yapısını oluşturacaktır. Ayrıca Yozgat Bozok Universitesinin mevcut ve

etkin bir şekilde çalışan uzaktan eğitim alt yapısı saysinde şehir dışından uzman

hocalarında bölümde verilecek eğitime katkı yapması planlanmaktadır. Bu

şekilde mevcut insan kaynağı etkin ve verimli kullanılmış olacaktır. Fakültemizin

eğitim alt yapısında yeterli sayıda derslik ve amfilerin yanısıra 40’ar kişilik iki

adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölgede yer alan büyük şehirlerdeki üniversiteler dışında

yabancı dilde (kısmi ya da tam zamanlı) eğitim veren başka

bir Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bulunmamaktadır.

Yabancı dil bilmenin öneminin giderek arttığı günümüzde

2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerin de başka bir

dilde eğitim verebilmesinin hem ülke içinden hem de orta

vadede ülke dışından öğrenci alımını ve üniversitenin

rekabet gücünü artıracağı düşünülmektedir. Ayrıca, yapımı

tamamlanmakta olan hızlı trenin yakın zamanda kullanıma

girmesiyle çevre illerden gelecek olan öğrenciler için de

bölümümüz kaliteli eğitime ulaşım kolaylığı sunacaktır.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Spor Bilimleri 

Fakültesi

Engellilerde Egzersiz 

ve 

Spor Eğitimi Bölümü

Lisans

Yaşam boyu egzersiz ve spor anlayışını benimseyen, toplumun ihtiyaçlarını önemseyen,

 kendisine ve çevresine saygılı bireyler yetiştirerek özel gereksinime sahip bireylerin egzersiz

 ve spor yoluyla sosyalleşmelerine olanak sağlamanın yanı sıra; 

engelli sporunun geniş kitlelere yayılmasını amaç edinmiş, toplumda özel gruplara yönelik farkındalık 

ve olumlu tutum değişikliğini destekleyecek donanıma sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

Şehrin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak bölgeye eğitim alanlarında  katkı sağlaması, 

Ülkenin geleceğine faydalı olacak nitelikte uzmanlar yetiştirilecektir.

Eğitim-Öğretim kadromuz ve altyapımız gerekli bilgi birikimi ve donanıma hazır 

olup, adı geçen bölümdeki eğitim-öğretim  faaliyetlerini yürütebilecek 

potansiyeldedir.  

Bölgede ve İlde benzeri olmadığından hem alana  hem il'e 

hem de bölgeye çok büyük katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Spor Bilimleri 

Fakültesi

Spor Teknolojileri 

Bölümü
Lisans

Günümüzde gerçekleşen teknik gelişmeler sonrasında bilgi işleme teknolojileri tüm sektörlerin içine girmiş bulunmaktadır. Bu durum 

tüm dünyada etkisini gösterdiği gibi ülkemizde de yansımaları gözlenmektedir. Özellikle bilgi işleme teknolojilerinin ilerlemesi Spor 

Bilimleri alanını önemli noktalarda etkilemiştir. Bu perspektiften bakıldığında spor bilimleri teknolojilerini kullanan sporcu, çalıştırıcı ve 

yöneticilerin çalıştıkları alanda başarılı oldukları yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerde Spor Bilimleri 

Fakültelerinde bu tip teknik eleman yetiştirmekten sorumlu bölümlerde, Spor Bilimleri uygulamalarına yönelik birkaç tane tek dönemlik 

ders bulunmaktadır. Bu derslerin “Spor Bilimlerinde Teknoloji Kullanımı”, “Teknoloji ve Spor” ve “Teknoloji ve İnsan” gibi bir takım 

isimler aldığını görmekteyiz. Ancak bir dönemlik bu derslerin günümüzde Spor Bilimleri Teknolojisine ve onunla birlikte kullanılan 

bilgi işleme teknolojilerine hakim olmak konusunda yeterli olamadığı kanaatindeyiz. Gerek öğrencilerin mezuniyet sonrası geri 

bildirimlerinde gerekse de bu teknik elemanları istihdam eden kurumlardan alınan geri bildirimlere bakıldığında bizim görüşümüzün 

doğrulandığı görülecektir. Sekiz dönem içerikli böyle bir bölüm açıldığında, öğrencilerimizin standart Spor Bilimleri Programlarındaki 

dersler ile birlikte spora yönelik bilgi işleme teknolojilerindeki teorik ve pratik yeterliliklerinin arttırılacağı gibi Spor Bilimleri Eğitimi 

alan bireylere de yeni bir istihdam alanı açılmış olacağı düşünülmektedir.

Şehrin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak bölgeye eğitim alanlarında katkı sağlaması, 

Ülkenin geleceğine faydalı olacak nitelikte uzmanlar yetiştirilecektir.

Eğitim-Öğretim kadromuz ve altyapımız gerekli bilgi birikimi ve donanıma hazır 

olup, adı geçen bölümdeki eğitim-öğretim  faaliyetlerini yürütebilecek 

potansiyeldedir.  

Bölgede ve İlde benzeri olmadığından hem alana  hem il'e 

hem de bölgeye olumlu yönde katkı sağlayacağı  

düşünülmektedir.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Çekerek Fuat 

Oktay Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu

Sağlık Bakım 

Hizmetleri Bölümü / 

Evde Hasta Bakımı 

Programı

Ön Lisans

Söz konusu program Üniversitemizde bulunmamaktadır. Programın bulunduğu en yakın yere uzaklığı 100 km dir. Çekerek İlçesinde 

ve yakınında yer alan Sağlık Meslek Liselerinin öğrenci potansiyeli,  İlçede yer alan Hastanenin teknik ve fiziki yeterlilikleri ve ülke 

genelinde Kamu ve Özel sektörde ara sağlık personeline ihtiyaç olduğu da  dikkate alınrak programın açılmasının olumlu etkilerinin 

olacağı düşünülmektedir.

Bu programdan mezun olan ara sağlık personeli öğrenciler vasıtasıyla, ilçede ve bölgede ara sağlık 

personeli ihtiyacını azaltmak, ilçede ve çevre ilçelerde öğrenimine devam eden ya da öğrenimini 

tamamlamış adayların programa erişimini kolaylaştırmak, Ülke genelinde programın doluluk 

oranlarının yüksek olması, ve bu programdan mezun olan öğrencilerin hizmetine ihtiyaç olması 

sebepleriyle programın ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizde bu anlamdaki ihtiyaca olumlu katkılarının 

olacağı düşünülmektedir.

Ülke genelinde bu ve buna benzer programkların doluluk oranlarının yüksek 

olması, fiziki alt yapımızın yeterli olması (3 katlı bina 1770 m2 kapalı alan), 

Meslek Yüksekokulumzda programı açmak için uygun ortamın olması, gerekli 

laboratuvar çalışmalarının yapılabileceği labaratuvar alanlarının olması, ilçede 

bulunan hastanenin bu programda öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin 

uygulama ve stajlarını yaptırmada  istekli olması, İlçede öğrenimleri devam eden 

ya da bitmiş öğrencilerin talepleri ile programın doluluğunun ve öğretim 

kalitesinin yeterli olacağını göstermektedir. 

İlçede bulunan Hastanenin  Meslek Yüksekokulumuza 

yakın olması (100m), İlçede Sağlık Meslek Lisesinin 

bulunması ve öğrencilerin bu programı talep etmeleri,  bu 

programın yaklaşık 100 km mesafeye kadar  hiçbir Meslek 

Yüksekokulunda olmaması, Meslek Yüksekokulumuzun 

sahip olduğu fiziki alanların  programın ihtiyaç duyduğu 

fiziki ve teknik imkanları sağlayabilecek durumda olması.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Sosyal Bilimler

 MYO

Medya ve İletişim 

Programı 
Ön Lisans

Günümüzde iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine paralel olarak iletişim alanında da yeni mecralar ortaya çıkmakta ve bu 

yeni mecralara aracılığıyla bireyler iletişim sağlamaktadır. Bireyler geleneksel medya olarak adlandırılan televizyon, sinema, radyo ve 

telefonun yanı sıra 21.yy’da hayatımızı konumlandıran internet ile sosyal medya platformları gibi mecralar iletişim sağlanan önemli 

alanlar haline gelmiştir. 

Medya ve iletişim bölümü de gelişen iletişim teknolojileri sayesinde iletişim sektörünün gereksinim duyduğu istihdam ihtiyacını 

karşılamak için temel teorik ve uygulamalı eğitim sağlamaktadır. Bu bölümde sadece tek bir alana yönelik olarak eğitim vermek yerine 

medya ve iletişim alanının genelini kapsayan eğitim verilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda seçmeli 

derslerle kendilerini geliştirebilmesine imkân sağlayan bir programdır. 

Tüm iletişim alanlarını kapsayan bir bölüm olan medya ve iletişim bölümü bölge üniversiteleri arasında tercih edilen bir bölüm olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Doluluk oranlarına bakıldığında ise %100’lük bir orana sahiptir. Bölümün açılması üniversitemizin ulusal ve 

yerel basında tanınması ve mezun olanların da aldıkları kaliteli eğitim sayesinde medya alanında kendine yer bulması gerekmektedir.  

Yozgat Bozok Üniversitesi bölgedeki diğer üniversitelere bakıldığında iletişim alanında yapmış olduğu 

önemli yatırımlar sayesinde en güçlü üniversite konumundadır. Özellikle sosyal bilimler meslek 

yüksekokulu bünyesindeki Radyo Tv Programcılığı’nda yer alan teknik ekipmanlar bunun en önemli 

göstergesidir. Bunun yanı sıra İletişim fakültesinde yer alan radyo Bozok Fm de diğer bir önek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Medya ve iletişim bölümü tarafından gerçekleştirilecek akademik ve uygulamalı 

çalışmalar sayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi iletişim alanında adını duyuran bir üniversite 

konumuna gelecektir.   

Medya alnında diğer bölgelere bakıldığında çok fazla imkân ve istihdam alanına sahipken Yozgat ve 

çevresinde bu durumun gelişme aşamasında olduğu görülmektedir. Bu gelişime bölüm tarafından 

yapılacak olan çalışmalar ve mezun öğrenciler destek olacaktır. 

Medya ve iletişim bölümünde mezun olan öğrenciler ulusal ve yerel basında, kamu kurum ve 

kuruluşların sadece belirli bir alanından ziyade tüm iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacaktır. 

Medya ve iletişim bölümü için alt yapı imkanı bulunmaktadır. Radyo Tv 

programcılığı bünyesinde yer alan Stüdyo, Kamera, fotoğraf makinesi, ışık 

sistemleri ve diğer teçhizatlar ortak olarak kullanılabilir. İnsan kaynağı 

bakımından da alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Medya ve İletişim Bölümü bölgedeki üniversitelere bakıldığı 

zaman sadece Çorum Hitit Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde Pazarlama ve Reklamcılık 

Bölümü altında bulunmaktadır. Diğer bölge 

üniversitelerinde bu bölüm yoktur. Hitit Üniversitesi’ndeki 

Medya ve İletişim bölümünde 35 kişilik genel kontenjana 36 

kişi yerleşmiştir. Doluluk oranı %100’dür. 

Hitit üniversitesinde yer alan medya ve iletişim bölümünde 

dersler teorik ve uygulamalı bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Uygulamalı dersler için bilgisayar 

laboratuvarı, stüdyo ve diğer teknik ekipmanlara sahiptir. 

Benzer bir şekilde bizim de derslerimiz teori ve uygulamalı, 

stüdyo ve diğer teknik cihazlarımız bulunmaktadır. 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri

 MYO

Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü 

/Sağlık Turizmi 

İşletmeciliği Programı

Ön Lisans
Temel amaç; sağlık turizmini etkili ve verimli bir şekilde yönetelebilecek, sağlık sektörü, sağlık kuruluşları, turizm 

sektörü ve turizm işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisine sahip olan yetişmiş insan gücünü yetiştirmektir.

Üniversitemizin  sağlık sektörönün önemli ihtiyaçlarından olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Hastanesinin kurulması ve işletilmesinde  temel eleman ihtiyacını  karşılama noktasında ve Yozgat ili 

bağlamında ilimizin  termal zenginliklerinin Sağlık Turizmi aracılığıyla  ülke ve bölgesel bazlı

gelişimine katkısının büyük olacağı beklenmektedir.

Yozgat ili başta Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan, Yerköy, Saraykent ve 

Akdağmadeni olmak  üzere önemli jeotermal kaynaklara sahiptir  (Yozgat 

Turizm Raporu, 18). Termal suları ile  meşhur Sarıkaya ilçesinde Romalılardan 

kalma eski hamam sütunları ve abideleri 

turizm açısından değer ifade etmektedir.  Yozgat Doğa Turizmi Master Planında  

ifade edildiği üzere ilçedeki kaplıcaların  Sağlık Bakanlığı’nca yapılmış analizler 

sonucu bazı hastalıklara (romatizma,  cilt hastalıkları vb.) iyi geldiği raporlarla  

onaylanmıştır. Bununla birlikte Yozgat  ilinde termal turizme olanak sağlayan 

çeşitli tesisler bulunmaktadır. Bu alanlarda sağlık beklentisiyle başvuran kişi 

sayısının da yadsınamayacak düzeyde olduğu dikkate alındığında insan kaynağı 

imkanlarının da mevcut olduğu görülmektedir.

Türkiye'de sınırlı sayıda bulunmasına rağmen doluluk 

oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu anlamda sağlık 

turizmi sektörünün yeni oluşan ve gelişmekte olan bir sektör 

olması istihdam ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Söz 

konusu program hem bölgesindeki yüksek öğrenim talebi 

boyutundaki öğrenci talebini hem de sektörün çalışan 

ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir. 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri 

MYO

Saç ve Güzellik 

Hizmetleri Bölümü/ 

Saç Bakımı ve 

Güzellik Hizmetleri 

Programı 

Ön Lisans

Güzellik ve Saç Bakım hizmetleri alanında son yıllarda ülkemizde gelişen teknolojiyle beraber hızlı bir değişim süreci başlamıştır. Bu 

değişim süreci alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmekte ve bu alanda 

yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını gün geçtikçe arttırmaktadır. Temel amaç öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri 

kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini 

belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak 

yetiştirmektir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, akademisyenler ve sektörden gelen uzman eğitim 

kadrosuyla bu alanda daha kaliteli bir hizmet sunmak üzere nitelikli, araştırmacı ve yeniliklere açık 

kalifiye ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar, edindikleri mesleki bilgi ve beceriyle, 

alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, sektörde fark yaratan nitelikli birey 

özellikleriyle oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaktır

Mezunlar, edindikleri mesleki bilgi ve beceriyle alandaki bilimsel ve teknolojik 

gelişmeleri takip ederek sektörde fark yaratan nitelikli bireyler olarak oldukça 

geniş iş olanaklarına sahip olacaktır.

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Bakanlığı’na 

bağlı kamu ve özel hastanelerde, saç ekim merkezinde, cilt ve vücut bakımı 

kliniklerinde

cilt ve vücut bakımına bağlı birimlerde çalışırlar

Yozgat Bozok Üniversitesi ve Yozgat için %100 e yakın 

doluluk oranında olan ve TIP ve Hemşirelik bölümlerinden 

sonra insan vücudu ile ilgili Saç Bakım ve Güzellik 

Hizmetleri Bölümünün açılmasının ekonomik ve sosyal 

açıdan yenilikler getireceği düşünülmektedir. Söz konusu 

program hem bölgesindeki yüksek öğrenim talebi 

boyutundaki öğrenci talebini hem de sektörün çalışan 

ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir.

Kurulmak ve Açılmak İstenen Yeni Birim, Bölüm 

ve Programın

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YENİ BÖLÜM/PROGRAM/LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMA PLANLAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER*

Üniversite Adı *Kurma ve Açma Gerekçesi *Üniversite, Bölge ve Ülkeye Katkısı *İnsan Kaynağı ve Altyapı İmkânları *İldeki veya Bölgedeki Benzerlerinden Farkı



Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri 

MYO

Eczacılık Bölümü/

Eczane Hizmetleri 

Programı

Ön Lisans

Toplum sağlığı için son derece önemli olan eczacılık sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek, hastaya 

ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere yüksek okul eğitimi almış nitelikli teknik 

eleman yetiştirmektir.Temel amaç öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, 

değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde 

bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirmektirsektörü ve turizm işletmeleri hakkında 

teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisine sahip olan yetişmiş insan gücünü yetiştirmektir.

İnsanın sağlık ve beraberinde hastalık kavramına verdiği önem tüm dünyada ve ülkemizde insanlık 

tarihi ile gelişerek artmaktadır. Bu kavramlara hizmet eden sağlık sektöründe son yıllarda önemli 

gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesiyle birlikte sağlık sektörüne verilen 

önem artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemli 

rol oynamaktadır. Eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan, 

eczacılara yardımcı olmak üzere önlisans eğitimi almış yardımcı sağlık personeline ihtiyaç vardır.

Mezun olanlara “Eczane Hizmetleri” ön lisans diploması ve “Eczane Hizmetleri 

Teknikeri” unvanı verilir. Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, 

devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde ilgili bölümlerinde, bazen 

de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Altyapı olarak 

Türkiye'nin her yerinde eczaneler mevcuttur. Yozgat'ta da 20 adet eczane 

bulunmakta ve alt yapı imkanlarının karşılanacağına inanılmaktadır. 

Türkiye'de sınırlı sayıda bulunmasına rağmen doluluk 

oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizin 

ekonomik anlamda gelişmesiyle birlikte sağlık sektörüne 

verilen önem artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında 

meslek yüksekokullarındaki sağlık programları önemli rol 

oynamaktadır. Söz konusu program hem bölgesindeki 

yüksek öğrenim talebi boyutundaki öğrenci talebini hem de 

sektörünn nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik 

önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi
Ön Lisans

Üniversitemiz bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri aktif olarak bulunmaktadır. Ayrıca tarımla ilişkili farklı MYO’lar bünyesinde 

çeşitli bölüm ve programlar da yer almaktadır.Yozgat ve yöresi tarım ve hayvancılık ekonomisine dayalı bir yapıya sahiptir.Mevcut 

Fakülteler ve MYO’larda bulunan insan kaynaklarından ve alt yapıdan yararlanmak ve bu alandaki programları bir MYO altında derli 

toplu bir hale getirmek amaçlanmıştır. 

Üniversitemizdeki insan kaynağı ve fiziki mekanların etkin kullanılmasını sağlar. Nitelikli ara eleman ve 

meslek adamları yetiştirerek üretime ve istihdama katkıda bulunmak.

Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi ile diğer birimlerde bulunan konu uzmanı 

öğretim elemanlarından yararlanılacaktır. Mevcut alt yapılara ilaveten bazı 

iyileştirmelerle daha iyi alanlar oluşturulmuş olacaktır.

Planlanan MYO Yozgat merkezde bulunan kampüs 

alanımızda  konuşlanacaktır

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Tarımsal Üretim 

Bölümü
Ön Lisans

Tarımsal üretim alanında ülkemizin ve bölgenin ihtiyaçlarını da dikkate alarak tarımsal üretim potansiyelinin ekonomi ve istihdama 

dönüşmesi hedeflenmektedir.
Programlar bazında aşağıda açıklanmıştır. Programlar bazında aşağıda açıklanmıştır. Programlar bazında aşağıda açıklanmıştır.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Hayvansal Üretim 

Bölümü
Ön Lisans

Benzer şekilde hayvancılık alanında mevcut insan kaynakları ile alt imkanları dikkate alınarak, yörenin ve bölgenin ihtiyaçları 

doğrultusunda girişimci meslek adamları ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek amacıyla planlanmıştır.
Programlar bazında aşağıda açıklanmıştır. Programlar bazında aşağıda açıklanmıştır. Programlar bazında aşağıda açıklanmıştır.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Tarımsal Üretim 

Bölümü/Endüstri 

Bitkileri Yetiştiriciliği 

ve İşleme 

Teknolojileri 

Programı 

Ön Lisans

Üniversitemiz Endüstriyel Kenevir alanında ihtisas üniversitesidir. İçinde Endüstriyel Kenevirin de yer aldığı bir programın olması bu 

alanda insan kaynağı yetiştirmeye fırsat verecektir. Endüstri bitkileri kavramı sanayiye hammadde veren bitkiler olup, Şeker pancarı, 

Ayçiçeği, Patates, Pamuk, Kenevir, Keten ve pekçok Tıbbi Aromatik Bitkileri içermektedir. Bu bitkilerin yetiştiriciliği, sanayide 

değerlendirmeye uygun hale getirilmesi ve işleme tekniklerinin öğretilerek, ara insan gücünün oluşturulması oldukça değerli olduğu 

düşünülmektedir. 

Üniversitemizde endüstriyel bitkiler alanında oluşan bilgilerin sahaya yayılması, başta kenevir olmak 

üzere endüstriyel bitkilerin sanayiye kazandırılması, endüstriyel bitkilerin yetiştiriciliği ve işlenmesinin 

yaygınlaştırılarak ekonomik getiri düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. Başta kenevir olmak üzere 

bu grupta yer alan bitkiler kullanım çeşitliliği olan bitkilerdir. Bu durum yan sanayi dallarının da 

gelişmesine katkı sağlayacaktır.       

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Ziraat Fakültesinde 30 kadar öğretim üyesine 

ilaveten, diğer MYO’larda bulunan öğretim elemanları da aktif olarak bu 

programa katkı verebileceklerdir. Alt yapı olarak, tarla, sera ve çeşitli 

laboratuvar alt yapıları mevcut olup, ayrıca Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün 

de kurulmuş olması imkanları daha da genişletmektedir.  

İlimiz ve Bölgemizde bu alanla özdeş, bire bir aynı bir 

program bulunmamaktadır. 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Tarımsal Üretim 

Bölümü/

Bitki Sağlığı Programı  

Ön Lisans

Hızla artan nüfusun gıda gereksinimlerini karşılamak ve mevcut kullanılan tarım alanlarından en yüksek verim ve kaliteyi elde etmek 

için bitkisel üretimde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve bunlarla insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri 

olmayan mücadele yöntemlerini araştırmak ve bunların üreticiler tarafından uygulanabilmesine yardımcı olmak ve bu doğrultuda yeterli 

deneyime sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, neden sonuç ilişkisini kurabilen ara meslek elemanları yetiştirmek ve 

sektöre kazandırmak hedeflenmektedir. 

Yozgat ili, 997.333 hektar üretim alanı ile ülke genelinde ve Orta Anadolu illeri içerisinde önemli paya 

sahiptir.  Mercimek üretiminde 1., Şeker pancarı üretiminde 2. ve buğday üretiminde 5. 

Sıradadır.Ancak hastalık, zararlı ve yabancı otlar nedeniyle  üretim ve verimde kayıplar yaşanmaktadır. 

Bitkisel üretimde kullanılan pestisitlerin ürün ve gıda kalitesi ile insan ve çevre sağlığını gözeten daha 

sürdürülebilir bir  üretim sayesinde üretime katkı sağlayacaktır.Yozgat Bozok Üniversitesi MYO Bitki 

Sağlığı Programı ile bitkisel üretimde kayıpların azaltılması ve daha kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi 

hususunda uzmanlaşan teknik elemanlar yetiştirilerek bölgedeki potansiyelin değerlendirilmesine katkı 

sağlanması amaçlanmıştır.

Program, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde başta  Bitki Koruma 

Bölümü öğretim üyelerinin katkısıyla, eğitim–öğretim faaliyetlerini başarıyla 

sürdürebilecek akademik altyapıya sahiptir.MYO bünyesinde kurulacak bitki 

kliniği laboratuvarları  sayesinde hem program öğrencileri uygulama faaliyetinde 

bulunacak ve hem de üretimde karşılaşılan sorunların çözümüne katkı 

sağlayacaktırBilgi ve danışmanlık hizmetleri eksikliği görülen bölge üreticilerine 

teknik bilgi transferi ihtiyacını bir nebze de olsa giderecektir. Sağlıklı gıdalar ve 

sağlıklı çevre oluşmasına katkı sağlayan meslek adamları yetişecektir. 

Bitki Sağlığı programının ilde ve komşu illerde benzeri 

bulunmamakta olup, bölge için ilk ve örnek olacaktır. 

Programın, eğitim-öğretim programı, öğrencilere bitkisel 

üretimin arttırılması, kalite ve ürün kayıplarının önüne 

geçilmesi ve hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhisleri ve 

mücadele stratejilerinin daha etkin yürütülebilmesine yeterli 

teknik donanımı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bazı 

üniversitelerde Bitki Koruma adı altında bulunmakta ancak 

bu isim lisans düzeyindeki bölümlerle karışıklığa yol 

açmaktadır. 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Tarımsal Üretim 

Bölümü/Mantar 

Yetiştiriciliği Programı

Ön Lisans

Son yıllarda kültür mantarı üretimi ve kullanımı protein açığının kapatılması amacıyla yaygınlaşmaya başlamıştır.  Buna bağlı olarak 

mantar üretimine yönelik işletmelerin sayısı artmaktadır. 

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kurulan mantar tesislerindeki en önemli sorununun mantar 

yetiştiriciliği hakkında bilgi eksikliği olduğu görülmüştür. Mantar heveslileri kadar mantar yetiştiriciliği yapan büyük üreticilerin de 

danışmalık talebi bulunmaktadır.

Bu programın açılmasıyla programdan “Tekniker” unvanıyla mezun olacak ara elemanlar bahsedilen açıklığı kapatacaktır ve hatta kendi 

işletmelerini kurabileceklerdir.

Mantarcılık Ön Lisans programı ile kültür ve yenilebilir doğal mantarlar sektörüne“Ara Elemanlar” 

yetiştirilecektir. Mantar Teknikeri olarak yetişecek mezunlar kendi alanlarında çalışma ve iş kurma 

imkanlarına sahip olacaktır. Bu ara elemanlar sayesinde, mantar üretimine büyük bir hevesle başlayan 

işletmelerin bilgisizlik nedeniyle zarar ederek kapatılmasının önüne geçilecektir.

Yozgat doğal alanları ve mantar yetiştiriciliği açısından ilerleyen yıllarda önde gelen illerden biri 

olabilir.  Bu alandaki mevcut ara eleman açığını karşılayacağı ve ülke ekonomisinin can damarı olan 

küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin yetkin kişilerce yönetilmesini sağlayacağından, bu programın 

kurulması önem arz etmektedir.  

Bu alana yönelik katkı sağlayacak öğretim elemanlarımız Ziraat Fakültesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve diğer bazı MYO’larda bulunan 

uzmanlardan yararlanılacaktır.  

Ziraat Fakültesi bünyesinde 1 adet mantar yetiştirme ve iklimlendirme ünitesi (2 

oda+ Hazırlık Holü+ pastörizasyon ünitesi) mevcuttur. Yozgat Akdağ 

Madeninde doğal olarak yetişen mantar türleri bulunmaktadır. Doğal 

kaynakların değerlendirilmesi için de bilinçli insan kaynakları oluşturmak kı 

sağlayacaktır. 

Mevcut Mantarcılık programları incelendiğinde programın il 

merkezinde açılacak olması bir avantajdır.

Mevcut “Mantarcılık” ön lisans programları müfredatlarında 

yer alan derslerin birbirinden farklılık gösterdiği 

görülmektedir. 

öğretim üyesi yelpazemizin daha geniş olması, bir 

mantarcılık ön lisans programında okutulması kaçınılmaz 

olan güncel uygulamalı ve teorik dersler daha yetkin öğretim 

elemanları tarafından verilecektir. 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Tarımsal Üretim 

Bölümü/Peyzaj ve 

Süs Bitkileri Programı

Ön Lisans

Çevre düzenleme çalışmalarında proje aplikasyonunu yapabilen, süs bitkileri yetiştiriciliğini, bitki bakımı ve onarımını, süs bitkileri 

fidancılığı tekniklerini bilen, ülkesel ve bölgesel bağlamda teknik eleman ihtiyacını karşılamak için ara eleman yetiştirmeye ihtiyaç 

bulunmaktadır. Yozgat ve çevresinde süs bitkileri ve peyzaj düzenlemelerine olan ihtiyaç fazla olması, gelecekte bu alandaki işletme 

sayısını arttıracağı açıktır. Bu alana ara eleman hazırlanması gerekmektedir. Açılacak olan bu program ile kendi işini kendi kurabilen 

veya mevcut işletmelerde görev alabilecek becerilerde yeni meslek elemanları istihdamına katkı sağlanmış olacaktır. 

Üniversitenin tercih edilebilen ve çevreci kurum olma vizyonuna katkı sağlayacaktır. Süs bitkileri ve 

peyzaj alanında sektörel eksikliklerin mevcut olduğu bu bölge için sürdürülebilir sektörel altyapının 

oluşturulmasına, ülkemizde peyzaj çalışmalarına ve süs bitkisi sektörüne peyzaj uygulamalarını 

destekleyen süs bitkilerini tanıyan ve çevre düzenlemelerine uygulayabilen yetişmiş teknik eleman 

kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu sektör ekonomik olarak da büyüyen bir sektördür. Buradan 

pay alan insan kaynaklarının oluşturulması sağlanacaktır. 

Ziraat Fakültemiz bünyesinde 1 adet Doçent(Peyzaj Mimarı), 1adet Peyzaj 

Yüksek Mimarı, 1  adet Arş. Gör. Dr (Bahçe Bitkileri-Süs Bitkileri 

Yetiştiriciliği), 1 adet Peyzaj Mimarı (Teknik eleman) üniversitemiz bünyesinde 

mevcuttur. Ayrıca YOBU Üniversite Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ziraat 

Fakültesi bünyesindeki bilgisayar lab., derslik ve sera imkanı ile Peyzaj ve Süs 

Bitkileri programına katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde 20 üniversitede bu program mevcuttur. Yozgat 

ili ve çevresinde (Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Kayseri, 

Sivas, Tokat, Amasya) bu program bulunmamaktadır. Bu 

nedenle Yozgat ve çevre illerinde genç dinamik nüfus için 

ulaşabilir bir program konumda olmasının yanı sıra bilgi 

birikimi ve deneyime sahip mevcut akademik kadrosu ile 

Yozgat iline ve bölgeye farklı bir perspektif kazandıracaktır.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Tarımsal Üretim 

Bölümü/Seracılık ve 

Örtüaltı Yetiştiriciliği 

Programı

Ön Lisans

Ülkemizde nüfusun artması ve ekonomik nedenlerle tarımsal üretimin arttırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Endüstrileşme sürecine 

girmiş ülkemizde tarımın en önemli kollarından birini de seracılıktır. Yozgat ilinde bulunan jeotermal kaynakların varlığı yörede ısıtmalı 

seracılığın yaygınlaşmasında önemli bir ölçüt olmuştur. Bu programın amacı; örtü altında yetiştiriciliği yapılan bitki türlerini üretebilen 

yapıların kurulmasını yapabilen, sera işletebilen, topraklı ve topraksız tarım tekniklerini bilen, temel kültürel uygulamalar konusunda 

deneyim kazanmış, sorumluluk sahibi, teknolojiyi takip edebilme ve bilgiye ulaşabilme yeteneğine sahip nitelikli elemanlar (teknikerler) 

yetiştirmektir. 

TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) alt bölge çalışması kapsamında; tarıma dayalı sanayinin 

geliştirilmesi meyve ve sebze üretimi ve kurutma tesislerinin kurulumu, meyvecilik ve sebzecilikte 

tasnif, sınıflandırma ve derecelendirme ünitelerinin kurulumu ve modernleştirilmesi, işleme ve 

paketleme tesislerinin kurulması vb.) ile jeotermal kaynaklarının bulunduğu alanlarda seracılık 

uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemizin yetiştireceği 

etkin ve nitelikli ara elemanlara ihtiyaç duyulacaktır. Seracılık yükselen değerlerdendir. Bu alana dikkat 

çekmek ve eleman yetiştirmek ülkesel bir kazanım olacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde mevcut seralara ilaveten 1.5 da alana kurulması 

planlanan tam donanımlı bir başka sera projesi de bulunmaktadır. Bu projenin 

sonuçlanması ile uygulama alanındaki altyapı gereksinimi karşılanmış olacaktır. 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan, Öğretim 

üyeleri, Öğretim görevlileri ve Araştırma görevlileri ile eğitim ve öğretim 

başlayacak daha sonra program kapsamında kendi ekibi oluşturulacaktır. Ayrıca 

Mühendislik Fakültesinin varlığı  Jeotermal ve güneş enerjisi sistemlerinden 

yararlanarak seracılık alanında bilgilerin öğretilmesine katkı sağlayacaktır. 

Yozgat ilinde seracılık potansiyeline ilaveten çevre illerdeki 

Meslek Yüksekokullarında seracılık programının 

bulunmaması, bu programın açılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bölgede ihtiyaç haline gelen kalifiye elemanı karşılayacak 

donanıma sahip öğretim elemanları ile üniversitemiz en 

uygun müfredat ve uygulama teknikleriyle eğitim-öğretim 

faaliyetlerini yürütecektir. Ayrıca bu programın il 

merkezinde planlanması da eğitim öğretimin yanında tercih 

edilebilirliği de arttıracaktır. 

Tarım ve Hayvancılık 

Meslek Yüksekokulu



Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Tarımsal Üretim 

Bölümü/

Tarımsal İşletmecilik

 Programı

Ön Lisans

Bu program, tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde, finansman ve ürün pazarlama, tarımsal muhasebe kayıtlarını düzenleme, 

tarımsal sigorta, tarımsal danışmanlık, tarımsal değerleme ve çiftçi örgütlenmesi, gibi alanlarda çalışabilen, tarımsal işletmelerin karlılık 

durumlarını arttırmayı hedefleyen elamanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yozgat’ta bulunan tarım işletmeleri başta olmak üzere 

sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Tarımsal işletmelerde verimlilik ve ekonomik fizibilitenin 

yapılabilmesine ilaveten tarım ürünlerinin etkin bir şekilde pazarlanabilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için alanda çalışabilecek ara 

elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yozgat İlinin Tarımsal ve Hayvansal Üretimin Toplam Değeri: 3.051.018.000 TL’dir. Türkiye 

genelinde Yozgat ili, Yeşil mercimek üretiminde 1. sırada, Şekerpancarı üretiminde 2. Sırada,  Buğday 

üretiminde 5. Sıradadır.  Yozgat Bozok Üniversitesi MYO Programı ile tarımsal işletmecilik alanında 

teknik elemanlar yetiştirilerek bölgedeki potansiyelin değerlendirilmesine katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. Son yıllarda internet ortamından pazarlama stratejileri, lisanslı depoculuk ile en karlı bir 

şekilde tarım ürünlerinin pazarlanabilmesi önem kazanmıştır. 

Program, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

ve İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi öğretim üyelerinin katkısıyla, 

eğitim–öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürebilecek akademik altyapıya 

sahiptir. MYO bünyesinde kurulacak bilgisayar laboratuvarı ile öğrenciler 

uygulama faaliyetlerini yürütecektir. 

Tarımsal işletmecilik  programının ilde ve komşu illerde 

benzeri bulunmamakta olup, bölge için ilk ve örnek 

olacaktır. Ayrıca program incelendiğinde Türkiye Genelinde 

Sadece 5 üniversitede vardır. Mevcut programlarda 

öğrenciler açılan kontenjanı tam doldurmuşlardır.

Programda, tarımsal işletmecilik derslerinin yanı sıra; temel 

ziraat ve veterinerlik dersleri de verilecektir. 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Hayvansal Üretim 

Bölümü/Kümes 

Hayvancılığı Programı

Ön Lisans

Yozgat yerelinde kümes hayvancılığı üretimİ yapan yetiştiricilerin teknik bilgi ve donanımı yetersizdir.  Yozgat İli,  kaz türü başta olmak 

üzere alternatif kümes hayvanları bakımından da büyük potansiyel taşıyan bir yetiştiricilik alanına sahiptir. Bu potansiyelin doğru 

kullanımı için verimli ve kazançlı bir kümes hayvancılığının  yapılabilmesi, bunun için de bilimsel metotlara dayalı yetiştirme, besleme 

ve sağlık hizmetlerinin sağlanması gereklidir. Bu konuda yetişmiş teknik ara elemana ihtiyacı bulunmaktadır. Kümes Hayvancılığı 

Programının amacı, bilimsel yöntemlere dayalı olarak verimli ve kazançlı bir yetiştiriciliğin yapılabilmesi ve ürün kalitesini artıracak ara 

elemanlar yetiştirmektir. 

Kümes Hayvancılığı alanında uzmanlaşmış teknik ara eleman yetişmesi Yozgat ili genelinde yürütülen 

kanatlı hayvan yetiştirme faaliyetlerinin verimi ile ürün kalitesinin artırılmasına hizmet ederek, gerek 

mevcut yerel işletmelerin kazancının artırılmasına, gerekse kaz yetiştiriciliğinin şehrimizde 

yaygınlaşmasını ve Yozgat’ın bu alanda bir marka haline gelmesini sağlayacak, bu kapsamda bölge ve 

ülke ekonomisini canlandırmaya yardımcı olacak, gerekse kümes hayvancılığı hakkında bilimsel bilgiler 

ve sorunlara çözüm üretme becerileriyle donanmış teknik eleman yetiştirilmesini sağlayarak bölge ve 

ülkemizin teknik ara eleman açığının kapatılmasına hizmet edecektir. 

Söz konusu alanda eğitim ve araştırma yapmakta olan fakültelerimiz ve öğretim 

elemanlarımız mevcut olup, ayrıca üniversitemiz bünyesinde bu alanda 

uygulama ve araştırmaların yürütülmesini sağlayacak uygulama ve araştırma 

çiftliklerimiz mevcuttur. Ziraat Fakültemizin Zootekni Bölümü ile Veteriner 

Fakültemiz bu alana katkı sağlayacaktır. Üniversitemizin kümes hayvancılığı 

(kaz, tavuk, keklik, sülün, bıldırcın vb)  için yeterli alt yapı alanları mevcuttur. 

Yozgat İli’nde Kümes Hayvancılığı programının diğer 

benzerlerinden de yerel üretim ve yerel hayvan yetiştiriciliği 

kapsamında farklılık arz edecektir. Özellikle kaz yetiştiriciliği 

alanında Üniversitemiz bünyesinde yürütülen yerli kaz ırkı 

ıslahı çalışmalarıyla bunun etrafında dönen kaz türüne 

yönelik bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların, 

yetiştiricilerimize aktarılarak, kaz başta olmak üzere doğru 

bir kümes hayvancılığı  yapılmasının yerel değeri önem arz 

etmektedir. 

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Hayvansal Üretim 

Bölümü/Süt Ürünleri 

ve Teknolojisi 

Programı

Ön Lisans

Sütün, peynir, yoğurt, tereyağı vb. diğer süt ürünlerine işlenebilmesinin sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübenin aktarılması amacıyla 

kurulacak ve eğitim verecek bir programdır.

Programının amacı, uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen ön lisans derecesine sahip 

nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

Yozgat ili, 241.692 baş sığır, 4.133 baş manda ve 340.094 küçükbaş hayvan varlığı ile ülke genelinde 

ve Orta Anadolu illeri içerisinde önemli paya sahiptir. İlde 50-100 baş arasında büyükbaş hayvanı olan 

nitelikli işletme sayısı 599 olup, 100 başın üzerinde büyükbaş hayvanı olan işletme sayısı 153 tür. 

Ancak ilde süt ürünleri üreten işletme olmayıp, üretilen sütler başka illerdeki süt işleme tesislerine 

pazarlanmaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi MYO Programı ile süt işleme üzerine uzmanlaşan teknik 

elemanlar yetiştirilerek bölgedeki potansiyelin değerlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Program, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile 

Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katkısıyla, eğitim–öğretim faaliyetlerini 

başarıyla sürdürebilecek akademik altyapıya sahiptir. MYO bünyesinde 

kurulacak butik yapıda süt ürünleri işleme tesisi sayesinde program öğrencileri 

uygulama faaliyetinde bulunacaktır. Ayrıca üretilen süt ürünlerinin satışı ile de 

Yozgat iline ve üniversitemize marka değeri kazandırılacaktır. 

Süt Ürünleri ve Teknolojisi programının ilde ve komşu 

illerde benzeri bulunmamakta olup, bölge için ilk ve örnek 

olacaktır.

Programda, süt ve süt ürünleri derslerinin yanı sıra; temel 

ziraat ve veterinerlik dersleri de verilecektir. Bölüm 

derslerinde edinilen bilgiler, laboratuvar ve işletme 

uygulamaları ile desteklenecektir.

Yozgat Bozok 

Üniversitesi

Tarım ve 

Hayvancılık 

Meslek 

Yüksekokulu

Hayvansal Üretim 

Bölümü/Arıcılık 

Programı

Ön Lisans

Yozgat yerelinde arıcılık uygulamaları oldukça yaygın olarak yürütülmesine karşın, yetiştiricilerimiz gerekli teknik bilgi ve donanımdan 

yoksundurlar. Yozgat’ın gerek iklimine, gerekse  doğal ve kültürel bitkisel dokusuna bağlı olarak arıcılık faaliyetleri bakımından gerekli 

teknik bilgiyle yetişmiş elemanları olması arıcılık faaliyetleri, bal ve arı ürünleri üretiminin gelişmesini sağlayacaktır. Arıcılık 

programının amacı, evrensel standartlara uygun arıcılık eğitimi vermek, arıcılığı beceren bireyler yetiştirmek, yeni arıcılık işletmelerinin 

oluşmasını sağlamaktır. 

Arıcılık, farklı iklim koşulları ve farklı bitki örtüsü ortamlarında farklı pratiklerle yürütülebilen ve doğru 

şekilde yapıldığında hem yetiştirici hem de bölge için kazançlı olan bir yetiştiricilik koludur. Gerek 

Yozgat İli’nde gerekse bölgemizdeki diğer eğitim kurumlarında var olmayan arıcılık programının açılıp 

bu alanda bilimsel, teknik bilgiye sahip elemanlar yetiştirilmesi ilimiz  ve bölgemiz genelinde 

yürütülmekte olan arıcılık faaliyetlerinin en doğru şekillerde yapılmasını, elde edilen ürünlerin miktar ve 

kalitesinin artırılmasını, var olan üretimin çapının artmasını ve yeni üreticilerin teşvikini sağlamaya 

yardımcı olacaktır. Arıcılıkla birlikte doğal kaynakların değerlendirilmesi ve diğer ürünlerin de katma 

değerinin arttırılması ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. 

Söz konusu alanda eğitim ve araştırma yapmakta olan fakültelerimiz (Ziraat 

Fakültesi , Veteriner Fakültesi, Zootekni Bölümleri ile bazı MYO’larda mevcut 

öğretim elemanlarımız mevcut olup, ayrıca üniversitemiz bünyesinde bu alanda 

uygulama ve araştırmaların yürütülmesinde kullanılmaya elverişli uygulama ve 

araştırma alanlarımız da bulunmaktadır. 

Gerek Yozgat İli’nde, gerekse bölgemizde Arıcılık programı 

bulunmamaktadır.  Bu programın kurulması yerel üretim ve 

yerel arıcılık kapsamında önem arz etmektedir. Arıcılık 

pratiği kendi yerel koşulları içinde özelleşen bir yapıya sahip 

olup, belirli bir bölgedeki imkan ve olumsuzlukların 

bilinerek üretimin bunlara göre planlanması ve yürütülmesi 

ve yetiştiricilerimizin koşullarını tanıyarak sorunlarıyla ilgili 

bölgesel imkanlar çerçevesinde çözüm üretebilecek teknik 

ara eleman yetiştirilmesi önem arz etmektedir


