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Üniversitemizin 2018-2019 Akademik Yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,
Belediye Başkanı Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Prof. Dr. Fuat Köksal, İl Jandarma
Komutanı Jan. Albay Bilgehan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Genel Sekreter
Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, fakülte
dekanları, üniversitemiz akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci ve öğrenci velisi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi nin tarihsel geçmişinden
kısaca bahseden Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey üniversitemizin gelişim sürecini,
eğitim-öğretim anlayışını, bilimsel faaliyetlerini ve geleceğe dönük hedeflerini anlattı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Hızla Gelişerek Büyüyor Yozgat Bozok Üniversitesi nin 12 yıllık
genç bir üniversite olmasına karşın, kısa süre zarfında çok önemli atılımlar yaptığını belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, üniversitemizin ülkemizin saygın yükseköğretim kurumları
arasındaki yerini aldığını söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey konuşmasında şunlara değindi: Yozgat Bozok
Üniversitesi nin; 12 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 araştırma ve
uygulama hastanesi, 12 araştırma merkezi, 4 araştırma destek birimi ve rektörlüğe bağlı 4 birim ve
yaklaşık 2 bin akademik ve idari personeli ile birlikte eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerini
başarılı bir biçimde sürdürmektedir. Bu sene 4 bin yeni öğrencinin ailemize katılması ile birlikte
öğrenci sayımız 20 bini aşmış durumdadır. Gerek öğrenci sayısı gerekse personel sayısındaki
artış, mutluluğumuzla birlikte sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Ben ve ekip arkadaşlarım,
yüklenmiş olduğumuz bu ağır, bir o kadar da kutsal sorumluluğun bilincinde olarak, görevlerimizi
sürdürüyor ve daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz.
Belirlediğimiz Hedefe Emin Adımlarla İlerliyoruz Göreve geldiği dönemden itibaren Yozgat
Bozok Üniversitesi nin çok yönlü olarak bir gelişim sürecinin içerisine girdiğinin altını çizen
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey üniversite yönetimi olarak konulan hedefleri gerçekleştirme
noktasında önemli adımlar attıklarını dile getirdi.
Her yıl yenileri açılan bölüm ve programlarla eğitim kapasitesinin arttığını doğru orantılı olarak da
öğrenci ve akademisyen sayısında da belirgin bir yükselme görüldüğüne dikkat çeken Rektörümüz
Prof. Dr. Salih Karacabey: Ayrıca kampüsümüzde eğitim ve sosyal yaşam alanlarının
iyileştirilmesi, fiziki altyapının geliştirilmesi gibi çalışmalarımız, daha yaşanabilir yerleşkelerin
meydana gelmesini sağlamaktadır. Böylece her geçen yıl hem akademik, hem idarî, hem de fizikî
anlamda planlı büyümesini sürdüren bir üniversite olma özelliğimizi devam ettirmekteyiz. Bu
bağlamda üniversitemizin stratejik hedefleri, 21. yüzyılda küresel güç olma yolunda emin adımlarla
ilerleyen Türkiye nin 2023 ve 2071 vizyonuna eşgüdümlü bir biçimde planlanmakta ve
yürütülmektedir. dedi.

Temel Amacımız Millî Ve Manevî Değerlerine Bağlı, Bu Değerler İçin Çalışan, Üreten Gençler
Yetiştirmektir Yozgat Bozok Üniversitesi nde eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanırken;
yükseköğretim alanında dünya ölçeğinde kabul görmüş olan yüksek standartların göz önünde
bulundurulduğunu ve uygulamada bu esasların temel ilke olarak benimsendiğini dile getiren
Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey: Nitelikli ve fedakâr akademik kadromuzla birlikte; bilgili,
liyakatli, bilinçli ve en önemlisi de millî ve manevî değerlerine bağlı, bu değerler için çalışan, üreten
gençler yetiştirmek temel amaçlarımız arasındadır. Bu amaçlar doğrultusunda, öğrencilerimizin
gelişimi için gerekli olan modern eğitim alanları ve sosyal yaşam alanlarını her geçen gün biraz
daha geliştiriyor ve gençlerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu üniversitede okuyan her öğrencimiz,
çağdaş eğitim sisteminin gereği olan modern dersliklerde, ileri teknoloji ile donatılmış
laboratuvarlarda, özenle hazırlanmış teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak, ülkemizin
yetişmiş insan kaynağına dâhil olabilmektedir. Hâlihazırda açtığımız ve bundan sonraki
dönemlerde açmayı planladığımız birimlerde, özellikle istihdam olanağı bulunan; bireysel ve
toplumsal yapı açısından çıktıları yüksek olan bölüm ve programları tercih ediyoruz. dedi.

Akademik ve İdari Personel Temininde Sıkıntı Yaşıyoruz Genç üniversitelerde yaşanan en
önemli sorunun personel eksikliği olduğunu vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey:
Birçok birimde akademik personel açığımız devam etmekle birlikte; idari ve özellikle de yardımcı
hizmetler personeli konusundaki sıkıntımız had safhaya ulaşmıştır. Şu hususu kabul etmek gerekir
ki son yıllarda bütün üniversitelerde öğretim üyesi açığı meydana gelmiştir. Ancak bu durum
Anadolu da yeni kurulan üniversitelerde daha yoğun bir biçimde hissedilmektedir. Bu sorunun
aşılması için bizim durumumuzda olan üniversitelerde görev yapacak olan akademisyenlerin
ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi iyi bir çözüm gibi görünmektedir. 2914 sayılı Yüksek
Öğretim Personel Kanunu nda öngörülen payı, Yozgat Bozok Üniversitesi akademik personeli
alamamaktadır. Üniversitemizin bu konuda hak ettiği düzeye gelebilmesi için uzun süredir gayret
gösterdiğimiz herkesin malumudur. Bu adım atıldığı takdirde diğer fakülte ve yüksekokullarımızın
bazı bölümlerine öğretim üyesi temininin daha kolay hale geleceğini ve öğrenci alarak
Üniversitemizin büyümesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyoruz. Bu konuda önemli bir
problem ise emeklilik, nakil, istifa gibi benzeri nedenlerden dolayı ayrılan idari personelin yerine
yeni elemanların alınamamasıdır. Örneğin bir önceki yıla göre iki kat büyümemize rağmen idari
personelimizin sayısı azalmış durumdadır. Yine üniversite hastanelerinde çalışan yardımcı sağlık
personelinin sayısı Sağlık Bakanlığı nın öngördüğü rakamların çok ama çok altındadır. Yozgat
Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi nde çalışan yardımcı sağlık personeli
ve hemşire sayısı zaten yetersiz durumdaydı. Yeni hastane binasının devreye girmesi ile birlikte
personel ihtiyacı 4 kat daha artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yoğun girişimlerimiz devam
etmekte olup, biran önce sonuç almayı umut ediyoruz. ifadelerini kullandı.
Ülke Olarak Çok Hassas Bir Süreçten Geçiyoruz Ülkemizin çok hassas bir süreçten geçtiğinin
altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey şunları söyledi: Ülkemizde son dönemlerde art
arda yaşanan terör saldırıları, sokak eylemleri, hain darbe girişimleri ve bugünlerde maruz
bırakıldığımız ekonomik saldırılar; 21. yüzyılda küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye nin
önüne kesme çabasından başka bir şey değildir. Bu noktada dış güçlerin ne yaptığından çok bizim
ne yaptığımız ve ne yapmamız gerektiği büyük önem taşımaktadır. Biz millet olarak birlik ve
beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, inancımızla bu hayâsız saldırılara karşı koyduğumuz
müddetçe; geçmişte olduğu gibi şimdi de muzaffer olmaya devam edeceğiz. Nasıl ki aziz
milletimiz, tarih boyunca çok daha güç koşullar altında çok daha büyük zaferlere imza atmış, bu
hain planları alt üst ederek, düşmanlarımıza geçit vermemişse, biz de aynı azim, aynı inanç ve
aynı ruhla galip gelmeyi bileceğiz. İçinde bulunduğumuz süreçte hepimizin üzerindeki
sorumluluğun bilinciyle çok büyük bir ülkenin, çok büyük bir milletin evlatları olmanın şuuruyla
hareket etmemiz kaçınılmazdır. Sadece 81 milyonun değil, dünyadaki tüm mazlum milletlerin
umudunu bize bağladığını aklımızdan çıkarmadan, milyonlarca insanın istiklali, istikbali ve
haysiyetinin bize emanet olduğunu unutmadan, binlerce yıldır karşısına çıkan her sıkıntıyı geride
bırakan atalarımız gibi; inşallah biz de bugünkü sorunlarımızı el ele, sırt sırta vererek aşacak,
geride bırakacağız.
Konuşmasının sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, Büyük bir heyecan ve
mutlulukla karşıladığımız 2018-2019 akademik yılı yeni eğitim-öğretim döneminin,
akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere; üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için
hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm mensuplarımıza dönem boyunca üstün başarılar
diliyorum. dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu törende yaptığı konuşmasında Üniversitelerin
bilgiye ulaşmak için lüzumlu olan araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı, toplam bilgi,
tecrübe ve kültürün çoğaltıldığı başka kurumlarla, kişilerle fikir ve bilgi alışverişini sağlayan eğitim
kurumlarıdır. Yozgat Bozok Üniversitesi de bu husustaki vazifesini hakkıyla yerine getiren değerli
bir üniversitedir. Bu duygu ve düşüncelerle 2018- 2019 Akademik yılının başarılı bir yıl olmasını
temenni eder, hepimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi nin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yurtnaç
öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretimlerini sürdürebilmeleri için çaba sarf ettiklerini
ve her daim öğrencilerin yanında olduklarını söyledi. Vali Yurtnaç öğrencilere seslenerek:
Bulunduğunuz şehrin sosyal, kültürel ve tarihi olanaklarından istifade ederek şehrin kültürüne
sahip çıkın. Zaten üniversiteli olmak da bunu gerektirir. Sizler Yozgat Bozok Üniversitesi
öğrencileri olarak Türkiye ve dünyaya hitap eden bireyler olarak kendinizi yetiştirmelisiniz. Çok
çalışarak istediğiniz hedef ve başarıya ulaşacağınıza eminim. Yeni akademik yılının üniversitemiz
camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. şeklinde konuştu.

Akademik Yılın İlk Dersi Dini Algıdaki Çarpıklıklar ve Yıkıcı Sonuçları
Açılış konuşmalarının ardından üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun
Akkaya Dini Algıdaki Çarpıklıklar ve Yıkıcı Sonuçları konulu akademik yılın ilk dersini
vermesiyle sona erdi.
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