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Türkiye’ningenç ve dinamik üniversitelerinden biri olan Yozgat

Bozok Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana akademik ve
idari yapılanmasının yanı sıra, fiziki altyapısını da sürekli geliştirerek
ülkemizin saygın üniversiteleri arasındaki yerini almayı başarmıştır.
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Prof. Dr. Ahmet Karadağ
Rektör
Değerli Öğrencilerimiz,
bir ordu koca bir ülkeyi kurtarır.’ Bir kişiyle çok şey değişir,
bir kişiyle nice şeyler başarılabilir felsefesiyle öğrenciyi bütün
süreç ve faaliyetlerin odak noktası olarak görmekteyiz.
Üniversitemiz, başta Yozgatımız olmak üzere ülke
ekonomisine katkı sunacak önemli bir projenin de merkezi
olma yolundadır. Bu bağlamda Üniversitemiz, YÖK tarafından
yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması
ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında “Sürüdürülebilir
Biyomalzeme ve Biyoenerji İçin Endüstriyel Kenevir” konulu
projesi ile “İhtisaslaşacak Üniversiteler” arasına girmeyi
başardı.
Yine Üniversite olarak biz de devletimizin hedefleri ve
hamiliği ölçüsünde Uluslararası öğrencilere kapılarımızı açarak
imkanlarımızı seferber ettik.

Bizlerin öncelikli vazifesi sizlere, Yozgat Bozok Üniversitesi
çatısı altında güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı
sağlayabilmek; kendi ailenizdeki sıcaklığı aratmayacak bir
yaşam alanı sunabilmektir. Bu doğrultuda, hem doğru bir
şehirde hem de doğru bir üniversitede olduğunuzu belirtmek
isterim.
21. Yüzyılda yükseköğretimin gerekli kıldığı her türlü
donanıma sahip olan üniversitemiz, 1992 yılında kurulan
Mühendislik-Mimarlık ile Ziraat Fakültesi, 1994 yılında kurulan
İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin
tecrübesini, birikimini kullanarak; 2006 yılında yeni bir kimlik
ve vizyonla Yozgat Bozok Üniversitesi olarak 12 fakülte, 5
yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 2.000’e yakın akademik
ve idari personeli; 22.000 öğrencisiyle eğitim-öğretim
hayatına devam etmektedir. Bu süreçte akademik ve idari
yapılanmasının yanı sıra fiziki altyapısını da sürekli geliştirerek
ülkemizin marka üniversiteleri arasındaki yerini almayı
başarmıştır.
Üniversitemiz sadece diploma veren bir kurum değil,
aynı zamanda 21. yüzyılın becerilerini kazandıran, her açıdan
emsalleriyle rekabet eden yeterlikte, sorumluluk bilinci yüksek,
ahlaki değerleri önemseyen bireyler yetiştiren bir eğitim
müessesesidir. Yaşadığımız dünyanın ve içinde bulunduğumuz
toplumun en kıymetli ve yegâne ümidi olan siz gençlerimizi;
evrensel, milli ve kendi değerlerine sahip çıkan, farklılıklar
içinde güzellikleri arayan, bütünün faydasında mutluluk
bulan ve geleceğini planlayan birer insan olarak yetiştirmek
en büyük sorumluluğumuzdur. Anadolu tabiriyle ‘Bir çivi bir
nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu,

Çok yakın zamanda Yüksek Hızlı Tren’in aktif hale gelmesiyle
Türkiye’nin dört bir yanına ulaşım imkânı daha da kolaylaşacak
olan üniversitemizin bulunduğu Yozgat şehri, öğrencilerimiz
açısından başta barınma ve konaklama imkânları olmak üzere
huzurlu ve güvenli bir ortam sunmaktadır.
Bugün sizler, hayatınızın bu çok önemli bir evresinde,
kendinizi daha çok geliştirerek, yaptığınız araştırmalarla,
topluma sağladığınız katkıyla ve oluşturacağınız pozitif etkiyle
hepiniz etrafını aydınlatan birer münevver olacaksınız.
Üniversitemizin sizlere sağladığı imkânları en iyi şekilde
değerlendireceğinize inanıyor, eğitim ve öğretim hayatınızda
başarılar diliyorum.
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Değerli Öğrencilerimiz,
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Tarihçe

Yozgat Bozok Üniversitesi 01 Mart 2006 tarihinde 5467 Sayılı Kanun’la kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile
Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, MühendislikMimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Üniversitesi
bünyesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Fen
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuştur.

Üniversitemizin merkez yerleşkesi,
Yozgat Merkez’de Atatürk Yolu 7. Km’de 4.100 dekarlık
alanda bulunan Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü ve Bilal
Şahin Batı Kampüsü’dür. Merkez yerleşkede 11 Fakülte, 3
Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe
bağlı 3 Bölüm, 16 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1
Merkezi Laboratuvar, Bozok Teknopark AŞ., Araştırma
ve Uygulama Hastanesi, bir kongre merkezi, iki cami, bir
lojman, iki spor salonu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı
yurtlar bulunmaktadır.

Üniversitemizin merkez yerleşke dışında şehir
merkezinde faaliyet gösteren birimleri;
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük Protokol Binası, Esentepe Mevki’inde bulunan
yerleşke alanında 2 Meslek Yüksekokulu ve Kredi ve
Yurtlar Kurumu’na bağlı bir yurt ve Yozgat merkezde
Turizm Fakültesi Uygulama Oteli bulunmaktadır.

İlçelerde ise 1 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 6 Meslek
Yüksekokulu hizmet vermektedir.
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Vizyon

Misyon

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje
faaliyetleri yürüten, millî ve manevi değerlere
sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih
edilen, bölgesinin gelişimine yön veren,
yenilikçi bir üniversite olmaktır.

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek
yeterlilikte, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki
değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu
şehrin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak
bölgeye sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomi
alanlarında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek,
ülkenin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim
ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektir.

• İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygılı,
• Milli, manevi, kültürel değerlere sadakatle bağlı,
• Bilimsel etik kurallara riayet eden,
• Akademik özgürlük ve bilimselliği önceleyen,
• Hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünü esas alan,
• Fırsat eşitliği sağlayan, yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve
güvenilirliği benimseyen,
• Öğrenci ve çalışan odaklı bir eğitim.
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Değerlerimiz

Neden
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
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Yozgat Bozok Üniversitesi
» Doğal Güzellikler: Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık
Milli Parkı, Kazankaya Kanyonu, Sarıkaya Roma Hamamı,
Kerkenes Harabeleri, Çeşka Yeraltı Şehri ve daha pek çok
tarihi ve doğal güzellikleri,
» Yaşam: Huzurlu, güvenli ve ekonomik bir şehirde
yaşam avantajı,
» Ulaşım: Türkiye’nin her yerine karayolu ile rahat ulaşım,
ayrıca yapımı devam eden Yüksek Hızlı Treni,
» Genç ve Dinamik Akademik Kadro: 928 genç ve
dinamik akademik personeli,
» Öğrenci Sayısı: Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen 22 bin öğrencisi,
» Kampüs: 4.100 dekar alana kurulu, modern sosyal
donatılara sahip kampüsü,
» Yurt İmkanları: Öğrencilerinin devlet yurtlarında en
yüksek oranda barınma imkanı,
» Eğitim öğretim: Çift Anadal ve Yandal eğitim imkanı,
» Pedagojik Formasyon: Mezunlara Pedagojik
Formasyon eğitimi,
» Diploma Eki: Verdiği diplomaların Avrupa’daki prestiji
ve gördüğü itibarı,
» Uluslararasılaşma Çalışmaları: Yurt içinde yer aldığı
pek çok eğitim ve tanıtım fuarı yanında son yıllarda
katıldığı yurt dışı eğitim ve tanıtım fuarlarıyla sayıları her
geçen yıl artan uluslararası uyruklu öğrencileri,
» İhtisaslaşma Çalışmaları: “Endüstriyel Kenevir”
alanında YÖK tarafından “İhtisaslaşan Üniversiteler”
arasında yer alması,
» Kalite Politikası: Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin
odak noktası gören kalite politikası anlayışıyla, Yozgat
Bozok Üniversitesi sizlere sayısız imkanları sunuyor.

a
l
r
a
l
ı
y
a
S
Akademik Personel
Profesör
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Öğretim Görevlisi
Arş. Görevlisi
İdari Personel
Yardımcı Personel
4/B Sözleşmeli
Toplam

: 928
: 53
: 63
: 284
: 259
: 269
: 419
: 370
: 187
: 1.904

Öğrenci Sayısı
Lisans
Önlisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
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: 12.769
: 8.213
: 970
: 48
: 22.000
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Yozgat Bozok Üniversitesi
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Akademik Birimler
FAKÜLTELER

ENSTİTÜLER

•Eğitim Fakültesi
•Fen-Edebiyat Fakültesi
•Hukuk Fakültesi*
•İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
•İlahiyat Fakültesi
•İletişim Fakültesi
•Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
•Sağlık Bilimleri Fakültesi
•Tıp Fakültesi
•Turizm Fakültesi*
•Veteriner Fakültesi
•Ziraat Fakültesi

•Fen Bilimleri Enstitüsü
•Sağlık Bilimleri Enstitüsü
•Sosyal Bilimler Enstitüsü
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YÜKSEKOKULLAR
•Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
•Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
•Hayvansal Üretim Yüksekokulu*
•Sarıkaya Fizik Ted. ve Rehab. Yüksekokulu
•Yabancı Diller Yüksekokulu
*Henüz öğrenci almamaktadır.

ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZLERİ

•Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
•Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
•Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri MYO
•Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
•Sorgun Meslek Yüksekokulu
•Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
•Şefaatli Meslek Yüksekokulu
•Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
•Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu

•Bilgisayar Bilimleri Uyg. ve Araş. Merk.
•Bilim ve Teknoloji Uyg. ve Araş. Merk.
•Çocuk Eğitimi Uyg. ve Araş. Merk.
•Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uyg. ve Araş. Mrk.
•Girişimcilik ve Üniv.-Sanayi İşbirliği Uyg. ve Araş. Merk.
•İş Sağlığı ve Güvenliği Uyg. ve Araş. Merk.
•Kadın Sorunları Uyg. ve Araş. Merk.
•Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uyg. ve Araş. Merk.
•Proje Koordinasyon Uyg. ve Araş. Merk.
•Sağlık Uyg. ve Araş. Merk.
•Sürekli Eğitim Uyg. ve Araş. Merk.
•Tarımsal Uyg. ve Araş. Merk.
•Türkçe Öğretimi Uyg. ve Araş. Merk.
•Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uyg. ve Araş. Merkezi
•Uzaktan Öğretim Uyg. ve Araş. Merk.
•Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Uyg. ve Araş. Merkezi

REKTÖRLÜĞE
BAĞLI BİRİMLER
•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Bölümü
•Güzel Sanatlar Bölümü
•Türk Dili Bölümü
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MESLEK
YÜKSEKOKULLARI
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ÜNİVERSİTEDE YAŞAM
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Yerleşkelerimiz fiber internet ağı altyapısı ve modern
bilgisayarlar ile donatılmış eğitim alanları ile tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Personel ve öğrencilerimiz
için merkez yerleşkemizde 500 Mbps ile ilçe ve yüksekokullarımızda ise 210 Mbps çıkış hızına sahip fiber internet
altyapısı ile hizmet vermektedir.
Yerleşkemizde lokasyonların toplamda 2,5 km2’lik fiber
hatlarla merkezden hizmet alması sağlanmıştır. Bütün binalarda ve yerleşkemizde öğrencilerimizin yararlanabileceği 54 Mbps hıza kadar 100’den fazla kablosuz bağlantı
noktası ile kişisel verileri koruma kanunu ve 5651 Sayılı
kanunlara uygun olarak kablosuz internet hizmetleri verilmektedir. Üniversitemiz yerleşkelerindeki internet erişim
merkezleri ile de öğrencilerimize sınırsız internet olanağı
sağlanmıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım grubunca hazırlanan hesap sistemi ile öğrencilerimiz bilgisayar, telefon
veya tablet ile küçük birkaç adımda kurumsal bozok.edu.tr
uzantılı e-posta adresleri ile merkezi kimlik şifrelerini alabilmektedirler.
Öğrencilerimizin güvenliği, yerleşkelerimizde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurulan-işletilen ve kurulmakta olan 500’den fazla yüksek çözünürlüklü kamera,
araç bariyer sistemleri ve kartlı geçiş kontrol sistemleri ile
7/24 sağlanmaktadır.
Yemekhane Otomasyonunda yapılan düzenleme ile de
öğrencilerimiz banka kartları ve kredi kartları ile sanal ortamda yükleme yapabilmektedirler.
Akademik Yıl ve Öğrenim Süreleri
Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında lisans, meslek yüksekokullarında önlisans, enstitülerinde ise lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizde akademik takvim,
her biri 14’er haftalık dönemlerden oluşan güz ve bahar
yarıyılları dönemlik eğitim olarak düzenlenmiştir. Genellikle güz yarıyılı Eylül ayının ikinci haftası başlar, Ocak ayının
son haftası son bulur. Bahar yarıyılı Şubat ayının ikinci haftası başlar, Haziran ayının ikinci haftası biter.
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Ulaşım
Yozgat ili Başkent Ankara’ya 210 km., Kayseri’ye ise 170
km. mesafededir. Merkez Kampüsümüzden şehir merkezine ulaşım ise 15 dakika aralıklarla sefer yapan otobüslerle sağlanmaktadır. Ankara-Yozgat arasındaki mesafeyi
50 dakikaya düşürecek olan hızlı tren inşaatı hızla devam
etmektedir. 2020 yılı itibariyle deneme seferleri başlayacaktır.
Banka ve Posta Hizmetleri
Öğrencilerimiz banka hizmetlerini, kampüs alanımıza
15 dakikalık mesafede olan şehir merkezindeki bankalardan alabilir. Ayrıca Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde banka
ATM’leri ve PTT şubesi hizmet vermektedir.
Bilgi Teknolojisi Altyapısı ve Laboratuvarı
Son zamanlarda dünyada, her alanda ve her konuda
hızlı değişimler meydana gelmekte; bu değişimlerin sonucunda ise teknolojide oldukça hızlı bir gelişim süreci yaşanmaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kalıcı bir yer
edinebilmesini sağlayan ve her alanda iç içe giren bilişim
teknolojisi, eğitimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimi zamanında ve doğru bir biçimde
yakalayarak üniversite eğitim faaliyetlerine yansıtmayı hedeflemektedir.
Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkelerimizde, eğitim ve
araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilişim sistemlerinin
ve ağ altyapı hizmetlerinin yürütülmesi, işletilmesi, yönetilmesi gibi birçok hizmet sunulmaktadır. Bilişim sistemleri içerisinde birimler tarafından kullanılan otomasyonlar,
web hosting hizmetleri, kartlı geçiş kontrol sistemleri, bilgisayar laboratuarları gibi ihtiyaca yönelik çeşitli sistemler
mevcut olup birimimiz tarafından güncel teknolojiler takip
edilerek ihtiyaca yönelik yeni sistemler kurulmaya devam
edilmektedir.
Üniversitemiz eğitim-öğretim standartlarının teknolojik gelişmeler takip edilerek devamlı dinamik bir yapıda
gelişimi sağlanmaktadır. Kampüslerimizde yer alan bilgisayar laboratuarlarımızda yaklaşık 2000 adet bilgisayarla
eğitim-öğretime destek verilmektedir.
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Yaz Okulu
Yaz Okulu Temmuz ve Ağustos aylarında, toplam yedi
haftalık bir dönem şeklinde uygulanmaktadır. Bu eğitimin
amacı; öğrencilerin eğitim ve öğretim olanaklarından yaz
ayları içerisinde de yararlanmalarını sağlayarak eğitimin
verimliliğini artırmak, öğrencilerin yarıyıl ders yüklerini
hafifleterek, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları
ya da programlarına alamadıkları dersleri alabilmeleri için
bir olanak vermektir. Diğer yükseköğretim kurumlarındaki
öğrencilerin üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarından
yararlanmalarını sağlamak, yurtiçi ve dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ancak yaz aylarında
uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak; isteyen öğrencilerin düşük notla geçtikleri derslerden notlarını
yükseltmelerine ve başarılı öğrencilerin erken mezun olabilmelerine imkan tanımak amacıyla yaz okulu uygulaması
yapılmaktadır.

Kayıt, Ders Alma ve Bırakma, Devam
Zorunluluğu
Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak
yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından online olarak e-devlet üzerinden ya da üniversiteye
gelinerek ilgili birimlerde şahsen yapılır. Kayıt yenileme ve
ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyıl başında
Üniversitemiz Senatosu’nun belirlediği tarihler arasında online olarak yapılır ve danışmanca onaylanır. Öğrencilerimiz
derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.
Devam zorunluluğunun sınırı; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen
öğrenciler ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremezler.
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lirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu
kullanılır.
Mezuniyet ve Diplomalar
Kayıtlı olduğu programın bütün derslerinde başarılı olan
ve mezuniyet derecesi en az 2.00 olan tüm öğrencilerimiz mezun olmaya hak kazanmaktadır. Dört yarıyıllık eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere
ön lisans diploması; sekiz yarıyıllık, on yarıyıllık ve on iki yarıyıllık eğitim-öğretim programlarını başarıyla tamamlayan
öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diploma verilirken geri alınmak üzere,
geçici mezuniyet belgesi verilir.
Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizle iletişim
kurmak adına mezun öğrencilerimizin Üniversitemiz sitesinde yer alan mezun öğrenci sistemine kayıt yaptırmaları
gerekmektedir.
Yatay Geçiş
Öğrenciler eşdeğer eğitim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarına ya da kurum içindeki bölümlere ilgili
yönetmelikteki/yönergedeki/esaslardaki koşulları taşıması
kaydıyla kontenjan dahilinde ve belirlenen tarihlerde yatay
geçiş için başvurabilirler. Ayrıca “Merkezi yerleştirme puanına (Ek madde 1) göre yatay geçiş yapabilirler.
Danışmanlık Hizmetleri
Üniversitemizde her sınıfa ya da belli sayıdaki öğrenci
grubuna bir akademik personel danışman olarak görevlendirilmektedir. Danışmanlar, öğrenciye öğrenimi boyunca
eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak, kayıtların yapılması
veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim
programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda
öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için
gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak, öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek, eğitim-öğretimle ilgili karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye
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Uyum Programı (Oryantasyon)
Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere yönelik, dönem başında üniversitenin akademik ve sosyal ortamını
tanımak amacıyla düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları,
Üniversiteli olmanın farkını yaşamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.
İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde bir yıl süreli İsteğe Bağlı
Yabancı Dil (İngilizce) hazırlık sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfını seçmeleri halinde öğrencilerimiz, İngilizcede dört dil
becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kendi seviyelerine uygun biçimde, doğru ve akıcı olarak öğrenme
fırsatı bulmakta ve mezuniyet sonrası gerek iş hayatında
gerekse akademik hayatta bir adım öne geçmektedirler.
Ayrıca, hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerimiz,
Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği programları kapsamında yurtdışına başvururken yabancı dil yeterlikleri ile
avantajlı bir konuma sahip olmaktadır. Hazırlık sınıfları ortalama 20 kişidir.
Deneyimli Türk ve yabancı öğretim elemanlarından oluşan akademik kadro ile tam donanımlı dersliklerde öğrencilere kaliteli bir dil eğitimi sunulmaktadır.
Sınav Dönemleri
Üniversitemizde; ara sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl
veya yılsonu sınavları, ek sınavlar, bütünleme sınavları, muafiyet sınavları yapılmaktadır. Ara sınavlar eğitim dönemi
içinde yılsonu sınavları ise yarıyıl sonunda yapılmaktadır.
Ara sınavlar için mazeret sınavı uygulaması bulunmakta,
yarıyıl sınavları için bu uygulama bulunmamaktadır. Almış
oldukları ders veya derslerin yarıyıl veya yılsonu sınavına
girme hakkı elde eden öğrencilerden, yarıyıl veya yılsonu
sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler ve sınava girme
şartlarını sağladığı halde, yarıyıl veya yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler ile yarıyıl veya yılsonu sınavı sonunda
şartlı başarılı olarak DC ve DD notu almış olan öğrenciler
bu derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme
sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu be-
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ilişkin duyurular her akademik yılbaşında birimler tarafından
yapılmaktadır.
Pedagojik Formasyon Eğitimleri
Pedagojik Formasyon Nedir?
Pedagojik formasyon, öğretmen olabilmek için alınması
gerekli olan bir eğitimdir.
Pedagojik formasyon nasıl alınır?
Eğitim fakültesi öğrencileri, “Pedagojik Formasyon
Dersleri” alarak, öğretmen olabilecek şekilde fakülteden
mezun olurken diğer fakülte mezunları ise öğretmen olmak
isterlerse “Pedagojik Formasyon Eğitimi” almaları gerekmektedir. YÖK, hangi üniversitelerin “Formasyon Eğitimi
Sertifikası” verebileceğini her yıl yapacağı kontroller ile
belirlemekte ve bu durumda formasyon sertifikası eğitimi
verebilecek üniversiteler her yıl değişmektedir.
Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar: İlgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz;
h t t p : // t t k b . m e b . g o v . t r / m e b _ i y s _ d o s y a lar/2018_08/15020459_9_cizelgeveesaslar.pdf
Pedagojik formasyon programlarına kimler başvurabilir?
Pedagojik formasyon programlarına yukarıda adı geçen
kararlarda yer alan lisans programlarının öğrencileri ve mezunları başvurabilir.
Pedagojik formasyon programının kontenjanları neye
göre belirleniyor?
Pedagojik formasyon programlarında her bir alana
ayrılan kontenjanlar, program açmak için Yükseköğretim
Kurulu’na başvuran üniversitelerin talepleri ve kapasiteleri, ilgili alanda lisans eğitimi gören öğrenci ve mezunların
yoğunluğu gibi durumlar dikkate alınmaktadır. Bu nedenle
her üniversiteye, eşit sayıda kontenjan ayırmak mümkün olmamaktadır. Program, açılan her üniversite ilgili alanlardaki
kendi lisans programlarını ve üniversite dışından başvurabilecek potansiyel adayları göz önüne alarak kendilerine
verilen toplam kontenjanı alanlara göre taksim etmektedir.
Ücretler, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin ikinci öğretim ücretlerine endekslenerek söz konusu
öğrenim ücretinin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.

yardımcı olmak, üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim
ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmekle görevlidir. Ayrıca her bölüm ve programda, akademik personelimiz tarafından belirlenen gün ve saatlerde,
ilgili bölüm ve programda eğitim gören öğrencilerimiz için,
sorunlarına daha fazla zaman ayırmak amacıyla öğrenci
görüşme saatleri uygulaması yapılmaktadır.
Çift Anadal, Yandal Programı
Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında,
lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans
programları arasında çift anadal programı açılabilir. Kayıtlı
oldukları lisans ve önlisans programlarında (anadal) başarılı
olan öğrenciler, diledikleri takdirde başka bir lisans programında kontenjan dahilinde ve ilgili yönetmelik hükümleri
çerçevesinde çift anadal ve yandal yapılabilmektedir. Program başvuruları kabul edilen ve bu programları başarı ile
tamamlayan öğrenciler “Çift Anadal Diploması’’ veya “Yandal Sertifikası’’ almaya hak kazanırlar.
Burslar
Üniversite öğrencilerine sağlanacak devlet destekli burs
ve krediler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Burs ve kredilere başvurular, öğrenci
tarafından doğrudan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yapılmaktadır. Burs ve kredi miktarları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit
edilmektedir. Devlet bursları ve kredilerin yanı sıra Yozgat
Bozok Üniversitesi Vakfı tarafından ihtiyacı olan öğrencilerimize burs verilmektedir. Üniversitemiz tarafından Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile ücretsiz yemek
yardımı da yapılmaktadır.
Ayrıca, Üniversitemizde “Kısmi Zamanlı Öğrenci’’ programı da bulunmaktadır. Bu programla ilgili ilkeler ve ödenecek ücretler, her eğitim yılının başlangıcında Üniversitemiz
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.Öğrencilerimiz
üniversitemizin akademik birimlerindeki çeşitli desteklerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da yararlanabilmektedirler. Konuya
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Kararlılıkla,Başarıya...
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SOSYAL İMKANLAR
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Beslenme
öğrenci kimlik kartları ile yemek hizmetinden faydalanabilmektedir. Kart dolum merkezleri yemekhanelerimizin olduğu binalarda mevcuttur. Günlük yemek bedeli üniversitemiz
senatosu tarafından belirlenmektedir.
Öğrencilerimiz yemek hizmeti ile ilgili görüşlerini, Merkezi Yemekhane’de bulunan dilek ve şikâyet kutusundaki
formları doldurarak belirtebilirler.

2009 yılının Kasım ayında hizmete giren yemekhanemiz hem öğrenci hem de personelimize hizmet vermektedir. Yemekhanemiz personel ve öğrenci olmak üzere toplam
1.200 kişi kapasitelidir. Zemin + 2 kat’tan oluşan yemekhanenin fiziki alanı 6.100 m2, oturum alanı ise 2.500 m2’dir.
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü’nde yer alan
hijyenik mutfağımızda, diyetisyen ve gıda mühendisi kontrolünde yemeklerimiz hazırlanmaktadır. Menümüz Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’ne uygun olarak diyetisyen
ve gıda mühendisimiz tarafından planlanmakta, üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. Merkezi yemekhane
binası ile birlikte Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, İlahiyat
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, meslek yüksekokullarının yerleşkeleri içerisinde bulunan yemekhanelerimizde
öğrenci ve personelimize yemek hizmeti sunulmaktadır. İlçerlerdeki kampüslerede merkez kampüsteki yemeklerden
ulaştırılamaktadır. Tıp Fakültesi ve Çekerek Meslek Yüksekokulu içerisinde yemekhane açılmıştır. Öğrencilerimiz

Barınma
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı birçok
öğrenci yurdu Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir. Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde 2.200 kişilik Yozgat ve
Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu ile 2.000 kişilik Kınalı Hasan Kız
Öğrenci Yurdu, 500 kişilik erkek öğrenci yurdu ile birlikte
kampüs yakınında bulunan toplamda 1.600 kişilik Ahmet
Efendi ve Çamlık Erkek Öğrenci Yurdu, Esentepe mevkinde
de 750 kişilik erkek öğrenci yurdunda öğrencilerimize barınma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca tüm yurtlar kaloriferli
ve banyolu olup binalarda sosyal ihtiyaçları giderecek
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Aile Hekimliği
imkanlar da bulunmaktadır. Bunların dışında öğrencilerimiz
özel yurtlarda da kalabilmekte ve ayrıca şehir merkezinde
ev kiralama imkanı bulabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, bir
aile hekimi ve bir hemşiresi ile Merkezi Yemekhane Binası
birinci katta hizmet vermektedir.

Mediko-Sosyal Merkezi ve Sağlık
Hizmetleri

Engelsiz Bozok Üniversitesi Birimi, 01/07/2005 tarihli ve
5378 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde 2009-2010 eğitim-öğretim
yılında kurulmuş olup çalışma usul ve esasları ise sözü edilen yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Yükseköğrenim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır. Engelli
Öğrenci Birimi Rektörlük Hizmet Binası içinde yer almaktadır.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası birinci katta hizmet vermektedir. Diş kliniği ve psikolojik destek hizmetleri yer almaktadır. Öğrenci,
personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları
ücretsiz olarak, randevu ile yararlanabilmektedir.

Diş Kliniği
Diş Hekimimiz tarafından ön tanı ve minör tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Hasta, ileri düzey tedavi gerektiren
durumlar için ilgili kurumlara yönlendirilmektedir.

Psikolojik Destek Hizmetleri
Danışanlar, ruh sağlığıyla ilgili destek almak, sorunları
çözmek, kendilerini tanımak ve daha iyi iletişim kurabilmek
amacıyla başvurabilirler. Görüşmeler gizlilik esasına dayanmakta, danışan ile ilgili bilgiler paylaşılmamaktadır.
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KÜLTÜR - SPOR
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Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, ders
dışı zamanlarda öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak kültürel faaliyetler ve spor faaliyetleri düzenlemek amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı olarak, öğrenci topluluklarına, Üniversitemiz birimlerine ve diğer kurum/kuruluşlara salon tahsisi, malzeme
temini, araç tahsisi, afiş ve davetiye basılması, duyuru yapılması gibi destekler sağlanmaktadır.

Önemli günler (kutlama ve anma günleri) çerçevesinde
düzenlenecek etkinlikler için oluşturulan programların takibi sağlanmakta ve destek verilmektedir.

Akademik Takvim dikkate alınarak her yıl Mayıs ayında
gerçekleştirilen geleneksel bahar şenlikleri sürekli zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Ana unsurunu kendi topluluklarımız oluşturmakla birlikte; her yıl değişik alanlardan sanatçılar ve tanınan isimler konuk edilerek, renkli etkinlikler
gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ile öğrencilerimizin Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılımı sağlanmaktadır. 2018-2019
yılında badminton, salon futbolu, tenis, atıcılık ve hentbol
müsabakalarına katılım sağlanmıştır.

Her yıl spor şenlikleri kapsamında futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, tenis, badminton ve satranç vb. turnuvalar düzenlenmektedir. Spor şenlikleri, ödül ve kupa töreniyle sonlandırılmaktadır.
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Futbol Sahası

Erdoğan Akdağ Merkez Kampüsü

Spor Salonu
Her türlü salon sporları için uygun olan spor salonumuz,
2000 yılında yapılmış olup, 2.250 m2lik alanı ve 1.544 kişilik
seyirci kapasitesi bulunmaktadır. Salonda soyunma odaları,
fitness salonu, duşlar ve hakem odaları da mevcuttur.

Yozgat Meslek Yüksekokulu Kampüsü

Kapalı Tenis Kortu

• 1 adet standart halı saha
• 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası

Kapalı Tenis Kortu 1.090 m toplam alanı, 20mx30m toplam (720 m2 alana sahip) özel akrilik zeminle kaplıdır.
2

Akdağmadeni MYO Kampüsü

Kapalı Halı Saha

• 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası
• Kapalı spor tesisleri

30m x 50m 1.500 m2 kapalı halı saha hizmeti vermektedir. Saha bünyesinde 1 adet kafeterya, 2 adet soyunma odası
ve duşlar bölümü, teknik merkez odaları bulunmaktadır.

Yerköy Adalet MYO Kampüsü
• 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası

Sorgun MYO Kampüsü
• Kapalı spor salonu
29
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• 1 adet kapalı spor salonu
(içerisinde bir adet kick-boks ve fitness center
salonu bulunmaktadır)
• 1 adet futbol sahası (suni çim)
• 1 adet kapalı halı saha (suni çim)
• 1 adet açık tenis kortu
• 1 adet kapalı tenis kortu
• 2 adet açık basketbol ve voleybol sahası

Futbol sahamız 2009 yılında yapılmış olup, 80x120 m
boyutunda, 9.600 m2lik alanı ve 500 kişilik seyirci tribünü
bulunmaktadır. Tabanı 55 mm. monofilament sentetik çimdir. Soyunma odaları, duşlar ve lavabolar bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan 82 öğrenci topluluğu
tarafından 72 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Öğrenci topluluklarının, planladıkları etkinlikler kapsamında talep ettikleri salon tahsisi, malzeme temini, araç
tahsisi, afiş ve davetiye basılması, duyuru yapılması gibi ihtiyaçları Üniversitemizce karşılanmaktadır.

Diğer kurum/kuruluşlarca düzenlenen yarışmalara topluluklar tarafından katılım sağlanmakta, malzeme temini ve
ulaşım-konaklama giderleri bütçe imkanları doğrultusunda
Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

ÖGRENCİ TOPLULUKLARI
30
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•Genç Tema Topluluğu
•Genç Türkçe Topluluğu
•Genç Yeşilay Topluluğu
•Gençlik Sahnesi Tiyatro Topluluğu
•Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu
•IEEE (The Institute of Electrical and
Electronics Engineers) Topluluğu
•İ.İ.B.F. Sanat ve Tiyatro Topluluğu
•İlim ve Ahlak Topluluğu
•İngilizce ve Edebiyat Topluluğu
•Japon Kültür Topluluğu
•Kabare Topluluğu
•Kaiba Topluluğu
•Kalite Topluluğu
•Kişisel Gelişim ve Düşünce Topluluğu
•Kültür ve Fikir Topluluğu
•Medeniyet ve Kültür Topluluğu
•Medya Topluluğu
•Megaron Topluluğu
•Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu
•Müzik ve Sanat Topluluğu
•Ombudsmanlık Topluluğu
•Proje Geliştirenler Topluluğu
•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu
•Rekreasyon Topluluğu
•Sağlık Yönetimi Topluluğu
•Sağlıklı Yaşam Topluluğu
•Sanat Tarihi Topluluğu
•Seferber Öğrenci Topluluğu
•Ses Araştırmaları ve Müzik Topluluğu
•Sinefil Sinema Topluluğu
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•Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu
•Akdağmadeni Spor Kültür ve Sanat Topluluğu
•Beden Eğitimi ve Spor Topluluğu
•Belgesel Topluluğu
•Bilim ve Medeniyet Topluluğu
•Bisiklet Topluluğu
•Bozok Aşçılık Topluluğu
•Bozok Geleceğin Mühendisleri Topluluğu
•Bozok Havacılık Topluluğu
•Bozok İnşaat Topluluğu
•Bozok Maliye Topluluğu
•Bozok Müzik Edebiyat ve Spor Topluluğu
•Boz-Ok Okçuluk Topluluğu
•Bozok Üniversitesi Halkoyunları Topluluğu
•Cami ve Gençlik Topluluğu
•Çekerek Kültür Spor ve Sanat Topluluğu
•Çevre ve Doğa Topluluğu
•Çocuk ve Yaşam Topluluğu
•Dil Tarih Topluluğu
•Doğudan Batıya Kültür Sanat ve Edebiyat Topluluğu
•Drama Topluluğu
•Dünden Yarına Fotoğrafçılık Topluluğu
•Edebiyat Topluluğu
•Efsunkar Tiyatro Topluluğu
•Ekonomi ve Finans Topluluğu
•Fikir ve Aksiyon Topluluğu
•Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu
•Gelişen Gençler Topluluğu
•Genç Fikirler ve Liderler Topluluğu
•Genç Girişimciler Topluluğu
•Genç Kızılay Topluluğu
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•Siyaset Bilimi Topluluğu
•Sorgun MYO Müzik ve Halkoyunları Topluluğu
•Sorgun MYO Spor ve Sahne Sanatları ve Gösteri Top.
•Sosyal Gençlik Topluluğu
•Sosyoloji Araştırma Topluluğu
•Şahpiyonlar Ligi Satranç Topluluğu
•Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğu
•Tıbbi Sekreterler Topluluğu
•Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu
•Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu
•Tiyatro Topluluğu
•Toplum Gönüllüleri Topluluğu
•Türk Dünyası ve Kültür Topluluğu
•Türk Tarih ve Kültür Topluluğu
•Uçan Parmaklar Klavye Topluluğu
•ultrAslan UNI Bozok
•Uluslararası İlişkiler Topluluğu
•Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğu
•Yaşam Mucizesinin Tanıkları Topluluğu
•Yerköy Adalet MYO Müzik ve Halkoyunları Topluluğu
•Yerköy Adalet MYO Tiyatro Topluluğu
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Erdoğan Akdağ Kongre
ve Kültür Merkezi

34

m² alana sahip 48 kişilik 4 adet salon bulunmaktadır. Ayrıca
bütün katlarda 1.000 m² sergi ve açık faaliyet alanı mevcuttur. Üniversite birimleri, öğrenci toplulukları, diğer kurum
ve kuruluşlarca talep edilmesi durumunda salon tahsisi işlemleri yapılmaktadır. 2018-2019 Erdoğan Akdağ Kongre ve
Kültür Merkezi’nde 115 etkinlik düzenlenmiştir.
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Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi 8.100 m² kapalı kullanım alanına sahiptir. Merkezde bulunan Bozok Konferans Salonu’nu 6 adet loca ile birlikte toplam 828 seyirci
oturma alanına sahiptir. Yine merkez içeresinde 200 m² alan
ve 174 koltuk kapasitesine sahip Çapanoğlu Salonu ile her
biri 69 m²lik alana sahip 30 kişilik 4 adet salon ve her biri 96
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KÜTÜPHANE
Merkez Kütüphanesi toplam 6.076m2 kullanım alanına sahip bağımsız kütüphane binasında hizmet vermektedir.
Kütüphane koleksiyonumuz LC sınıflama sistemi esas alınarak açık raf sistemine göre düzenlenmiştir.
» 41.000 basılı kitap
» 3.000 elektronik kitap ve 35.000 üzerinde elektronik
dergi erişimi
» 700’e yakın süreli yayın
» 2.000 bitirme tezi

» 350 görsel ve işitsel materyal
» Basılı kitapların tamamı internet ortamından taranabilmekte, danışma kaynakları dışındaki bütün kitaplar
üniversite öğrenci ve personeline ödünç verilmektedir.
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Genel Okuma Salonu
Açık raf sistemine göre dizilmiş, içerisinde
danışma kaynakları ve genel koleksiyonun bulunduğu genel okuma salonunda araştırmacılar haftanın 7 günü kütüphanenin açık olduğu
saatlerde (Hafta içi 08:30-22:00 Cumartesi
(09:00-17:00) - Sınav haftası Pazar günleri
dahil olmak üzere) araştırmalarını yapabilir, kitap verme hizmetinden yararlanabilirler.

Elektronik Kaynaklar
Akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarını desteklemek amacıyla elektronik dergi
ve elektronik kitap hizmeti sağlanmaktadır. Bu
doğrultuda ULAKBİM - EKUAL veri tabanlarına bağlanılmış ayrıca üniversitemizin kendi kaynaklarıyla 4
adet veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir. Böylece üniversitemiz aracılığıyla 2019 yılı itibariyle 32 adet veri tabanına
erişim sağlanmıştır. Kampüs içerisinden ve kampüs dışı erişim imkanıyla yararlanılabilen elektronik kaynakların sayısı
her geçen yıl artmaktadır.

İnternet ve Kullanıcı Dinlenme Salonları
60 kullanıcı kapasiteli internet salonumuz kullanıcılarımızın elektronik kaynaklara erişimleri ve interneti kullanabilmeleri için kütüphanenin açık olduğu saatlerde (Hafta içi
08:30-22:00 Cumartesi 09:00-17:00) hizmet vermektedir.

Konferans Salonu

Süreli Yayınlar Salonu ve Kareller

Belge Sağlama
Kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan kaynaklar
(kitap, makale ve tez) kargo ücreti kullanıcıya ait olmak
üzere KİTS (Kütüphanelerarası Takip Sistemi) veya TÜBESS
(Türkiye Belge Sağlama Sistemi) yolu ile kütüphaneden istenebilir.

Görsel-İşitsel Materyal Salonu
Kullanıcı isteklerine cevap vermek maksadıyla oluşturulan film, belgesel, müzik, şiir türlerinde; CD, DVD ve VCD
koleksiyonlarının bulunduğu bu salonda kullanıcılar salon
dışına çıkarmamak kaydıyla bu koleksiyonlardan faydalanabilirler. Görsel İşitsel Materyaller ödünç verilmemektedir.
37
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Yozgat Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin oryantasyon çalışmalarını yürütmek, veri tabanı eğitimleri düzenlemek ve gerektiğinde üniversitemizin diğer birimlerinin
eğitim, seminer faaliyetlerinde kullanılmak üzere 60 kişilik
Konferans Salonumuz hizmet vermektedir.

Türkiye genelinde periyodik olarak yayın yapan 700’e
yakın süreli yayın ve diğer üniversitelere ait yayınları ile kullanıcılarına hizmet vermektedir. Kullanıcılar dilerlerse süreli
yayınları bu kattaki oturma alanlarında kullanabilirler. Süreli
yayınlar ödünç verilmemektedir. Kareller akademisyenlere
ve yüksek lisans öğrencilerine talep etmeleri doğrultusunda
belirli dönemlerde çalışma amaçlı olarak tahsis edilir.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

38

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulmuş bir birim olup, İletişim Fakültesi binası içerisinde
hizmet vermektedir.
Ofisimiz; üniversitemiz uluslararasılaşma stratejisine
yönelik olarak, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile
benzeri hedeflere sahip çalışmaları içeren kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini ve ilişkilerini sağlamak, gerçekleştirmek
ve geliştirmek üzere; ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim,
araştırma ve destek programlarını ve bunlarla ilgili işlemleri
koordine etmeye dönük faaliyetleri yürütmektedir. Ofisimiz;
üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim
araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve
bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı
olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde
yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine
katkıda bulunmak misyonunu yerine getirmeye devam etmektedir. Ofisimiz; Erasmus+, Farabi, Mevlana gibi değişim
programları ve işbirliği protokolleri vasıtasıyla, yurt içinde
ve yurt dışındaki üniversitelerle, öğrenci ve personel hareketliliği yanı sıra çeşitli akademik etkinlikler için de zemin
oluşturmuştur. Bu sayede üniversitemiz mensubu personel
ve öğrenciler değişim faaliyetlerine katılabilmiş ve üniversitemize gelenler de misafir edilmiştir.

Erasmus Değişim Programı
Erasmus Değişim Programı, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
(Türkiye, Norveç, İsviçre dahil olmak üzere) arasında öğrenci ve akademisyenlerin hareketliliğini teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Birliği projesidir.
Bu programın amacı; üniversiteler arası ve ülkeler arası
işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak, programa katılan ülkelerdeki çalışmaların, alınan derecelerin, akademik olarak
tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Yozgat Bozok Üniversitesi 2007 yılında programdan
faydalanabilmek adına çalışmalara başlamış ve 2008 yılında ECHE (Erasmus Charter For Highter Education) alarak
Erasmus Programı’na dâhil olmuştur. 2008 yılından bu yana
program kapsamında üniversitemiz, program üyesi ülkelerle öğrenci ve personel hareketliliğini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren
yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı
değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011
tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile
ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim
programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün
dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Mevlana Değişim
Programı’nın kurulması ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
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kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır.
Farabi Değişim Programı
Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan
Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim
kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında
bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Bu Programın uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik, Esas ve Usuller ayrıntılarıyla belirlenmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi, Farabi Değişim Programı’nın
başladığı 2009-2010 eğitim-öğretim yılından bu yana her
yıl değişim programına katılmaktadır. Farabi Değişim Programı kapsamında 71 üniversite ile protokol imzalanmıştır.
Bu sayının önümüzdeki yıllarda artırılması için çalışmalar
devam etmektedir.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

UZEM

(Uzaktan Eğitim Merkezi)
40

maktadır. Merkezin yönetmelik çerçevesinde belirlenen görevleri aşağıda sunulmuştur:
• Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
• Üniversite tarafından yürütülmekte olan bilgisayar destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak.
• Üniversite içinde veya dışında gerçekleştirilecek projelerde ihtiyaç duyulan yazılım uygulamalarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve
gerekli koordinasyonu sağlamak.
• Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda
yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
• Uzaktan eğitim ile ilgili teknik çalışmaları; başta bilgisayar alt yapısını oluşturmak üzere kurmak, iyileştirmek ve
Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi ile işbirliği içerisinde merkezi sisteme uyum çalışmalarını yürütmek.
• Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
• Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,
• Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde
uzaktan öğretime ilişkin çözümler geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri harmanlanmış öğrenmeye
dönüştürmek, özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının
eğitim programlarını dijital ortama uyarlamak.
• Uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu konuda basılı ve/veya manyetik ortam yayınları
yapmak.
Rektörlük binasının giriş katında hizmet veren UZEM,
yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek için teknik,
malzeme ve insan kaynaklarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. UZEM bünyesinde müdür, müdür
yardımcıları ve bilgisayar işletmeni olmak üzere 3 adet akademik ve 1 adet idari personel görev yapmaktadır.

UZEM sadece Üniversite için ve üniversiteler arası çalışmalar yürütmekle kalmayıp kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını uzaktan öğretime uyarlayarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. Uzaktan öğretim hakkındaki birikimi diğer
kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı, uzaktan eğitimle ilgili
araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmayı, süreli/süresiz yayınlar yapmayı amaçla41
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Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve
Uygulama Merkezi, 19 Eylül 2013 tarihli 28770 sayılı kararla
Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyetine başlamıştır. Merkezin amacı; yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını
gidererek öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamaktır. Bunun
yanı sıra merkez, bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı olarak
Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans,
yüksek lisans ve sürekli eğitim, ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm
ve uygulama faaliyetlerini planlar ve yürütür. Ayrıca UZEM,
Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,
önlisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve yetişkin
eğitiminde çevrimiçi temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri çevrimiçi ile
desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Üniversitenin
farklı birimlerinde ve diğer üniversitelerde uzaktan öğretim
sistemlerini kurmak, Üniversite alt yapısını kullanarak bu konuda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri
vermek bilincindedir. Uzaktan öğretim ile ilgili ders, seminer
ya da kurslar için öğretim materyalleri geliştirmeyi ve uygulamayı da kendisine görev bilir. Derslerin yanı sıra Merkez
için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamaya ya da
mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncelleme yapmayı amaçlamaktadır.
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BİLTEM (Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (BİLTEM)’nin ulusal ve uluslararası
standartlar çerçevesinde hizmet verebilmesi için güvenilir,
kaliteli, akredite olmuş bir Merkez olması hedeflenmektedir.
Ülkemizde bulunan birçok Merkezi laboratuvar bölgenin ve
ülkenin ihtiyacını tam olarak karşılayamadığı için ciddi sıkıntı içerisindedir. Bu sıkıntıların çözümü ve laboratuvarların
kendi kendilerini idame ettirmeleri için en azından bir bölümünün belirli bir alana yönlendirilmeleri şarttır. Gerek bölgemizde gerekse ülkemizde sağlık konusunda ilerlemeler
kaydedilmesine rağmen Toksikoloji (Zehir Bilimi) alanında
ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde son dönemde çeşitli kurumlarda meydana gelen zehirlenme (cıva,
kurşun, arsenik, siyanür, organik solventler vs.) olaylarında
gerek insanlardaki maruziyetin belirlenmesinde gerekse
maruziyet kaynağının belirlenmesinde analizler konusun-

da ciddi eksiklikler yaşanmıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı bu
tür işyerlerinde (fabrikalarda vs.) çalışan işçilerin periyodik
olarak analiz edilmesini şart koşmuştur. Bununla birlikte,
bölgemizde bulunan hastanelere de bu tür zehirlenmeler
konusunda sürecin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi açısından
laboratuvarımız önem arz etmektedir. Merkezimiz, geniş
kapsama sahip olması dolayısıyla tüm bölge halkının sorunlarını çözmeyi, bununla birlikte gerek bölgemizin gerekse
ülkemizin çeşitli kurum ve kuruluşlarına hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamında akreditasyon için gerekli alt
yapı oluşturulmuştur. Akreditasyon çalışmaları için ihtiyaç
duyulan standart ve sarf malzemelerin temini yapılmaktadır.
Ayrıca asgari şartların sağlanması için gerekli insan kaynaklarının temini de gerçekleştirilmektedir. Gerekli cihaz, metot
ve validasyon çalışmalarını, iş güvenliği prosedürlerini ve
eğitimlerini tamamladıktan sonra Türk Akreditasyon Kuru42

mu’na (TÜRKAK) başvuru yapılarak akreditasyon sertifikası alınacaktır. Hedefimiz bilim ve teknoloji merkezi olarak
sağlık, özellikle de Toksikoloji alanında öncelikle bölgemizin, sonrasında ülkemizin markası olmaktır. Ayrıca merkezi
laboratuvar kimliği ile de diğer sektörlere ve projelere katkı sağlamaktır. Bu çerçevede 2019 yılı içerisinde toplam 39
projenin (35’i BAP ve 4’ü TÜBİTAK olmak üzere) analizleri
laboratuvarımızda yapılmıştır. Ayrıca proje kapsamında
olmayan çeşitli çalışmalar da (biyolojik maruziyet testleri,
böbrek taşı analizleri vs.) gerçekleştirilmiştir.

gerçekleştirilen Uluslararası Kongre’de Stant kurularak kurumumuz temsil edilmiştir. Bunun dışında bölgemizde bulunan ortaokul ve liselere de tanıtımlar yapılmış, projelerine
destek verilmiştir. 2020 yılı içerisinde 3 adet staj programı,
4 adet eğitim semineri ve laboratuvarımızda bulunan tüm
cihazların eğitimine yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecektir.
BİLTEM uluslararası boyutta büyük hedefleri olan, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan ve en önemlisi kendi
kendine yeten bir kurum haline gelmiştir.

Üniversitemizde kurum olarak (BİLTEM) ilk defadır bir
Avrupa Birliği projesine (IPA II) ortak olmuştur. Bu projenin çevresel kirleticilere ve biyolojik maruziyete yönelik tüm
analizleri laboratuvarımızda yapılacaktır.
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Laboratuvarımızın tanıtımına ve eğitim-öğretime yönelik faaliyetlerimiz de devam etmektedir. 2019 yılında Dr.
Öğr. Üyesi Vugar Ali TÜRKSOY gözetiminde öğrencilere ve
araştırmacılara yönelik Mesleksel ve Çevresel Toksikoloji
Laboratuvarı toplam 3 staj programı (her biri 10 gün) tamamlanmış (stajı bitirenlerin belgeleri rektörümüz Prof. Dr.
Ahmet Karadağ tarafından verilmiştir) ve 1 eğitim semineri
düzenlenmiştir. 4. Staj programımız da 27 Ocak - 07 Şubat
2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ayrıca Antalya’da
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TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)
44

gesi vermektedir. Uluslararası dil kazanımları ve “Avrupa Dil
Portfolyosu” esas alınarak yapılan dil öğretimi faaliyetlerinde, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların
desteği alınmaktadır.
Bozok TÖMER şu anda Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde “İletişim Fakültesi – Enstitüler ve Merkezler” adlı binanın üçüncü katında bulunmaktadır. Merkezde
bir müdür ile beraber iki müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Merkezde yürütülen dersler, alanında uzman öğretim
elemanları tarafından verilmektedir.
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Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve 29.4.2010 tarihli
ve 27566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle
faaliyet gösteren Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜDEM), 07.08.2017 tarihli ve 30147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle
birlikte BOZOK TÖMER olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe
öğretmek ve bunun yanında Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe ile ilgili diğer resmi kurumlarla birlikte ortak çalışmalar
yapmak amacıyla kurulan Bozok Tömer, lisans öğreniminden önce yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe Yeterlilik Bel-
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BOZOK TEKNOPARK
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Teknopark
Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme
ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik,
ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir. Teknoparkların en yenilerinden biri
olan Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bozok Teknopark,
26.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilmiştir. Yönetici şirketin kurulması ve AB IPA projesi (EuropeAid/128636/D/SER/TR) kapsamında yapılan binası 1.864
m2 kapalı alana sahiptir.
Bozok Teknopark için kullanılan binamızda ofis ihtiyaçlarınızı sağlayacak masa, sandalye, dolap, masaüstü bilgisayar gibi tefrişi yapılmış ofislerimiz bulunmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve üniversitelerde Kamu Üniversite
Sanayi İşbirliğinin (KÜSİ) bir ayağını da Teknoloji Transfer
Ofisleri (TTO) oluşturmaktadır. Bozok Teknopark bünyesinde 2019 yılı dönemi ile 11 firma, firmalarına ait 13 Ar-Ge
projesi bulunmaktadır. 2015 yılı faaliyete başladığımızdan
beri firmalarımız yaklaşık 4 milyon TL kamu desteği almaya
hak kazanmış ve bölge ekonomisine katkı sağlamıştır. Bozok Teknopark bünyesinde ve firmalarında 2019 yılına kadar
tüm personel tipi (AR-GE, Stajer, Destek personeli v.b) dahil 57 kişiyi istihdam etmiş bu sayede nitelikli istihdama da
katkı sağlamıştır. Bozok Teknopark’ ın girişimcilere sunduğu
önemli imkânların bir diğeri de ön kuluçka ve kuluçka hizmetleridir.

Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş
Teknoloji Transfer Ofisi ( TTO), üniversitemiz akademisyen ve araştırmacıları öncelikli olmak üzere tüm akademi ve
sanayi ortaklarına her türlü yönetsel teknik destek vermek
amaçlı Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan
bir servis organizasyonudur. %100 Üniversite bünyesinde
14.11.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Yozgat Bozok Teknoloji Transfer Ofisini kurmuş bulunmaktayız. Üniversite sanayi işbirliği adına önem arz etmekte ve Şirket
bünyesinde 5 modül temel çalışma alanında faaliyetlerimizi
gerçekleştirmekteyiz.
Modül 1 : Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Hizmetleri
Modül 2 : Proje Destek Birimi
Modül 3 : Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi
Modül 4 : Fikri ve Sınai Hakları Yönetimi ve Ticarileşme
Modül 5 : Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri

Yozgat Innovation Center (YIC)
(Yozgat Yenilikçilik Merkezi)
Bir Avrupa Birliği “IPA Projesi” olan Bölgesel Yenilikçilik
Merkezi projesi kapsamında 20.11.2012 tarihinde Kayseri (Erciyes Üniversitesi) ve Yozgat (Bozok Üniversitesi) illerinde
başlamıştır. Proje kapsamında Yozgat Yenilikçilik Merkezi
kurulmuş ve binası tamamlanmıştır. Bozok Teknopark için
kullanılacak olan bina aynı zamanda proje ile tefriş edile47
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cek ayrıca üniversite ve sanayide teknik destek çalışmaları
yapılmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve üniversitelerde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin (KÜSİ) bir ayağını
da Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) oluşturmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) akademik araştırma sonuçlarının
verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlar ve üniversiteler, araştırma
merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan
bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösteren kurumlar
olmak üzere bu ekosisteme dahil oldular.
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UYGULAMA OTELİ
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Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama
Oteli; Yozgat şehir merkezinde Sivas-Ankara Karayolu üzerinde, otogar karşısı ve şehir stadyumu yanında yer almakta
olup ulaşım açısından oldukça kolay bir konumdadır. Otelimiz 7 adet çift kişilik, 4 adet 2 kişilik paylaşımlı, 1 adet 3
kişilik paylaşımlı, 6 adet tek kişilik, 3 adet double ve 1 suit
oda olmak üzere toplamda 23 oda ve 39 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm odalarımızda 24 saat sıcak su, Wi-Fi, LCD
televizyon, mini buzdolabı, telefon, saç kurutma makinesi,
kişisel temizlik ürünleri (şampuan, duş jeli, banyo ve el, ayak
havlusu vs.), halı zemin ve çalışma masası bulunmaktadır.
Otelimizde bay / bayan kuaför hizmeti, çamaşır yıkama ve
ütü hizmeti verilmektedir. Otelimiz güler yüzlü personeli ile
aile ortamı rahatlığında yüksek standartlarda kaliteli hizmet
vermeyi amaçlamaktadır. Çamlık manzaralı kafeteryamız,
hafta içi ve hafta sonu açık büfe kahvaltısı ile konuklarımıza hizmet vermekte olup otelimizin sunduğu hizmetlerden
kamu veya sivil bütün vatandaşlarımız yararlanabilmektedir.
Ayrıca kafeteryamız düğün, kına gecesi, nişan, doğum günü
gibi özel günler için de kullanılabilmektedir. Hizmetlerimiz
hakkında daha detaylı bilgi almak için tesisimiz ile irtibata
geçebilirsiniz.
Vizyon
Vizyonumuz, kaliteden taviz vermeden güler yüzlü ve
profesyonel bir hizmet temelinde her konuğumuzun mutlak
memnuniyetini sağlamaktır.
Misyon
Misyonumuzun temel yapı taşı konuklarımızın tesisimiz ile ilgili güzel anılara sahip olmasını sağlamaktır. Bu
amaç doğrultusunda misyonumuzun genel çerçevesini,
Tüm konuklarımıza aynı mükemmellikte hizmet sunmak.
Sunduğumuz hizmetteki kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak.
Hizmetlerinden %100 memnun olunan bir kurum olmak.
oluşturmaktadır.
Kalite Politikamız
Konuklarımıza ve çalışanlarımıza olan davranışlarımızda,
karşılıklı saygı ve dürüstlük ilkesini korumak.
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Topluma, doğal çevreye ve insanlığa karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde olmak.
Konuklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden
daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla karşılamak.
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YÜKSEKOKULLAR
• AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
• BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
• HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEKOKULU
• SARIKAYA FİZYOTERAPİ VE
• YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
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REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
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AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulumuz; 26/11/2012 tarih
ve 28503 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında kurulmuştur. Aynı yıl inşaatına
başlanan Yüksekokulumuz binası 2015 yılında tamamlanmıştır. 2016 yılında ilk kez
Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul sekreteri atanarak
fiilen hizmete başlamıştır.
Yüksekokulumuzun bulunduğu ilçemiz olan Akdağmadeni, Yozgat (103 km.) ve Sivas’ın (123 km.) tam ortasında yer almaktadır. 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan hızlı tren ile Yozgat ve Sivas’a yarım saat, Ankara’ya 1,5 saat mesafede olacaktır.
İlçemiz, aynı zamanda hızlı tren ile Ankara üzerinden İstanbul’a bağlanacak ve Akdağmadeni’nin stratejik konumu ön plana çıkacaktır.
Yüksekokulumuzda toplam 3 bölüm bulunmaktadır. 17/02/2016 tarihli YÖK Yürütme
Kurulu toplantısında alınan karara göre Yüksekokulumuzda Hemşirelik ve İş Sağlığı
ve Güvenliği bölümleri açılmıştır. 22/06/2016 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan karara göre de Yüksekokulumuzda Ebelik Bölümü açılmıştır. Yüksekokulumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nde 4 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi
görev yapmakta olup 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 60 lisans öğrencisi, Sağlık
alanında 7 lisans tamamlama öğrencisi ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2021-2022
eğitim-öğretim yılında Hemşirelik ve Ebelik bölümüne öğrenci alınması planlanmaktadır.

Binamızda 17 adet derslik, 1 adet 250 kişilik konferans salonu, 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı, 1 adet araştırma laboratuvarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet
kapalı spor salonu ve 1 adet öğrenci kafeteryası mevcuttur.

Akademik Birimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
*Ebelik
*Hemşirelik
*Henüz öğrenci alınmamaktadır.
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Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulumuzda 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi
olmak üzere toplamda 6 akademik personel görev yapmaktadır.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yozgat İli Alan Kodu

(0 354)

BİRİM ADI

TELEFON

FAKS

E-posta

Rektörlük (Santral)

217 89 91

212 11 93

genel.sekreterlik@bozok.edu.tr

Rektörlük (Özel Kalem)

242 11 10 217 86 01

212 28 37

ozel.kalem@bozok.edu.tr

Genel Sekreterlik (Merkez)

212 37 28

212 11 93

genel.sekreterlik@bozok.edu.tr

Genel Sekreterlik (Kampüs)

212 44 42

242 10 73

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

242 10 17

242 10 18

bilgi.islem@bozok.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.

242 10 11

242 10 14

saglik.kultur@bozok.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

242 10 66

242 10 64

ogrenci.isleri@bozok.edu.tr

Kütüphane ve Dok. Daire Bşk.

242 10 58

242 10 88

kutuphane@bozok.edu.tr

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

242 11 04

242 11 09

strateji.gelistirme@bozok.edu.tr

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

242 10 78

242 10 84

idari.mali@bozok.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı

242 10 85

242 10 89

personel@bozok.edu.tr

Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.

242 10 70

242 10 68

yapi.isleri@bozok.edu.tr

Hukuk Müşavirliği

217 86 21

212 35 15

hukuk.musavirligi@bozok.edu.tr

İletişim, Protokol ve Enformasyon Md.

217 24 56

212 80 56

basin.yayin@bozok.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Ofisi

242 10 09

242 10 73

international@bozok.edu.tr

İç Denetim Birimi Bşk.

212 44 42

Döner Sermaye İşletme Müd.

242 10 45

242 10 49

doner.sermaye@bozok.edu.tr

Döner Sermaye Saymanlık Müd.

242 10 46

242 10 46

saymanlik@bozok.edu.tr

Proje Koor. Uygulama ve Arş. Merkezi

242 11 11

242 10 73

proje@bozok.edu.tr

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araş. Merkezi

242 11 22

242 11 17

baum@bozok.edu.tr

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araş. Merkezi

242 11 19

242 11 24

biltem@bozok.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş. Merkezi

217 30 21

217 86 01

bosuyam@bozok.edu.tr

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş. Merkezi

-

-

tomer@bozok.edu.tr

Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uyg. ve Arş. Merk.

212 84 62

212 07 82

ekitkam@bozok.edu.tr

Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Merkezi

-

-

yyarm@bozok.edu.tr

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

242 10 28

Mediko Sosyal Merkezi

242 10 11 (2156)

icdenetim@bozok.edu.tr

bozoktuam@bozok.edu.tr
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FAKÜLTELER

TELEFON

FAKS

E-posta

Eğitim Fakültesi

242 10 25

242 10 24

egitim@bozok.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi

242 10 21

242 10 22

fef@bozok.edu.tr

Hukuk Fakültesi

217 89 91

212 28 37

hukuk.fakultesi@bozok.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

242 10 41

242 10 44

iibf@bozok.edu.tr

İlahiyat Fakültesi

242 11 20

242 11 21

ilahiyat@bozok.edu.tr

İletişim Fakültesi

242 11 30

242 11 31

iletisim.fakultesi@bozok.edu.tr

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

242 10 02 - 03

242 10 05

mmf@bozok.edu.tr

242 10 38

syo@bozok.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

242 10 34

Turizm Fakültesi

242 10 37

Tıp Fakültesi

212 62 01

214 06 12

tip.fakultesi@bozok.edu.tr

Veteriner Fakültesi

502 00 55

502 00 54

veteriner@bozok.edu.tr

Ziraat Fakültesi

242 10 28

242 10 96

ziraat@bozok.edu.tr

turizm@bozok.edu.tr

ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü

242 10 32

242 10 56

fbe.sekreter@bozok.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü

242 10 33

242 10 57

sbe.sekreter.@bozok.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

242 10 76

242 10 87

saglikbe@bozok.edu.tr
akdagmadenisyo@bozok.edu.tr

YÜKSEKOKULLAR
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu

314 14 15

314 14 16

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

242 10 35

242 10 36

besyo@bozok.edu.tr

Hayvansal Üretim Yüksekokulu

242 10 94 (1683)

242 10 96

huyo@bozok.edu.tr

Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

242 11 20

242 11 21

Yabancı Diller Yüksekokulu

242 10 02 (1777)

yabancidilleryo@bozok.edu.tr

Akdağmadeni MYO

314 14 00

314 38 09

akdagmyo@bozok.edu.tr

Boğazlıyan MYO

290 30 02

290 30 03

bogazliyan@bozok.edu.tr

Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri MYO

468 25 26 -27

Sağlık Hizmetleri MYO

212 11 90

212 26 53

shmyo@bozok.edu.tr

Sorgun MYO

502 00 55

502 00 54

sorgunmyo@bozok.edu.tr

Şefaatli MYO

564 40 07

Sosyal Bilimler MYO

212 38 43

Teknik Bilimler MYO
Yerköy Adalet MYO

cekerekshmyo@bozok.edu.tr

sefaatlimyo@bozok.edu.tr
217 17 82

sosyalbilimler.myo@bozok.edu.tr

217 50 64 - 217 17 81

217 17 80

teknikbilimler.myo@bozok.edu.tr

516 66 81

516 66 84

adaletmyo@bozok.edu.tr
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Kararlılıkla,Başarıya...
twitter.com/
bozokedutr

facebook.com/
bozokedutr

instagram.com/
bozokedutr

youtube.com/
bozokuniversitesi

