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ESKİL'E MÜJDE: MYO'NA BU YIL 
ÖĞRENCİ ALINACAK 

Aksaray Üniversitesi'nin (ASÜ) 7'nci Meslek Yüksekokulu olan Eskil Meslek Yüksekokulu, 
8 ay içinde yapılan hızlı çalışmaların ardından öğrenci alma noktasına geldi. ASÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Şahin, yüzde 99 ih�malle bu yıl Eskil'e öğrenci alacaklarını ifade e�. Ayrıca 
Eskil MYO'da, Nisan Ayında düzenlenecek Çalıştay'ın hazırlıkları da başladı ve bu hususta 
bir protokol imzalandı. 

 Sözümüzü Tutmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz 

Konunun detayları, ASÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplan�da ele alındı. Eskil MYO 
ile alakalı daha önce başlayan çalışmaların ivme kazanamadığını, 8 ay önce göreve 
atandıklarında Eskil'e bir ziyare�e bulunduklarını ve bu ziyare�e “Herkes kendi 
ödevlerini yerine ge�rirse kısa sürede Eskil'i öğrenciyle buluşturabiliriz” dediklerini 
anımsatan ASÜ Rektörü Şahin, “O süreç içerisinde Türkiye'de Hükümet kurulamamış�. 3 
ay gibi bir süre, özellikle akademisyen alımı noktasındaki çalışmalar ilerleyemedi. Daha 
sonra güçlü bir hükümet kuruldu ve atama sürecinin başlamasıyla birlikte akademisyen 
alımı girişimlerine başladık. 3 öğre�m üyesi alımı tamamlanma aşamasında. İnşallah 15 
Şubat gibi hocalarımız kadromuza dâhil oluyor. Kısa sürede ciddi bir mesafe aldık” dedi. 
YÖK'ün, bölüme öğrenci verme sürecine gelindiğini kaydeden Şahin, “YÖK, Laborant ve 
Veteriner Sağlık Bölümü'ne yüzde 99 öğrenci verir kanaa�ndeyim. Bundan sonra Eskil 
MYO'daki diğer bölümlerin ak�f hale gelmesiyle alakalı çalışmalar yapacağız. Toplamda 
4 bölüm kurmayı öngörüyoruz. Eskil'e bir tek program için ya�rım yapılması, kaynakların 
verimli kullanılamaması olur. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek, diğer bölümler 
için de çalışmalar yapacağız. Şu anda hiçbir sorun yok. Verdiğimiz sözü tutmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.  

N�san Ayında Esk�l'de B�r Çalıştay Düzenlenecek 

Eskil MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Çamkerten ise İlçe'de Nisan ayı içinde bir Çalıştay 
planladıklarını söyledi. Eskil'de bu yıl eği�me başlamak arzusunda olduklarını dile 
ge�ren Çamkerten, “Bu noktada hem üniversitemiz, hem de Eskil Belediyesi çok hızlı 
şekilde çalış�, çalışıyor. Eskil MYO olarak ilk etkinliğimiz bir çalıştay olacak. Eskil, 
hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı bir ilçe ve biz üre�cimizi bilgilendirme çalışmalarına 

başlıyoruz. Nisan ayında, yurtdışından da ka�lımcılarla, hayvan sağlığına yönelik bir 
çalıştay yapacağız” dedi. Çalıştayın temasının “Hayvanlarda Ayak ve Tırnak Sağlığı” olarak 
belirlendiğinden de söz eden Çamkerten, “Kurslar düzenleyeceğiz, sahada üre�ciyi 
ziyaret edeceğiz ve tavsiyelerimizi aktaracağız. Çok güzel bir çalıştay olacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.

Eğ�t�m B�nasının Haz�ran'da B�tmes� Beklen�yor

Mutlu sona yaklaş�klarını söyleyen Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay ise Senato kararı, 
YÖK onayı gibi süreçlerin çok hızlı şekilde tamamlandığını, bunun, öğrenci alımının da 
hızlı şekilde gerçekleşeceğini gösterdiğini ifade e�. İlçe olarak üzerlerine düşen ödevleri 
yerine ge�rmek için çalış�klarını belirten Alçay, bu hususta yapılanları şöyle anla�: 
“Eği�m Binası ile alakalı ihalemizi yap�k. Haziran ayının ortasında binayla ilgili 
çalışmamız bitecek. Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanları konusunda sorun yaşamasını 
istemiyoruz. Güzel bir kafe ve meydan çalışmamız var. Yılsonuna kadar bu çalışmaları da 
bi�receğiz. Yurt konusunda da planlamalarımız sürüyor.” Eskil MYO'nun kuruluş 
çalışmalarının Rektör Şahin'in göreve atanmasının ardından hızlandığına vurgu yapan 
Başkan Alçay, “Kendisine çok teşekkür ediyorum. Rektörümüz bize ve Eskil'e inandı. Bu 
işi sahiplenip bizlere destek oldukları için de Eskil Halkına teşekkür ediyorum” dedi.  

Yapılan konuşmaların ardından “Çalıştay Protokolü” imzalandı. Toplan�ya AK Par� Eskil 
İlçe temsilcileri, STK yöne�cileri ve Muhtarlar ka�ldı.  
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Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray FM 
Radyosuna konuk oldu. Görevde bulunduğu 7 aylık süreci 
değerlendiren Rektör Şahin, Tıp Fakültesi başta olmak üzere, 
ASÜ'nün yeni fakültelerindeki son durumu anla�; yapılan ve 
planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

En Kısa Sürede Öğrenc� Almayı Planlıyoruz

Tıp Fakültesi'ne dair son durum hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yusuf 
Şahin, 3 ay içerisinde dekan atanmasını öngördüklerini söyledi. Kamu 
Hastanelerinin eği�m için kullanılmasına dair Valilikle görüşmeler 
yapıldığından bahseden ASÜ Rektörü, “Bu görüşmelerden çıkan 
sonuçlar YÖK'e ve Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. Olumlu cevap gelirse 
Aksaray'daki Kamu Hastaneleri, üniversitemizin Araş�rma-Uygulama 
Hastanesi olacak. Buna bağlı olarak öğre�m üyesi almaya 
başlayacağız. Akademisyenlerimiz hem öğrencilerimize eği�m 
verecek, hem de hastanelerde vatandaşlarımıza hizmet edecek” 
dedi. Kısa süre içinde öğrenci almayı planladıklarından da söz eden 
Şahin, “Bu hususta Konya'da bulunan Selçuk ve Necme�n Erbakan 
Üniversiteleriyle görüşmeler yap�k. Eği�m konusunda, öğrenci sayısı 
düşük olduğu için Selçuk Üniversitesi ile çalışmanın daha uygun 
olduğu görüşündeyiz. Prensip anlaşması sağlandı, süreci takip 
ediyoruz” dedi. 

7 Ayda B�n C�varında Görüşme Yapıldı 

Şehir-Üniversite işbirliğine dair çalışmalar yapıldığını ve bu hususu 
son derece önemsediklerini ifade eden Rektör Şahin, 7 aylık süreç 
içerisinde bin civarında görüşme yap�klarını, amaçlarının 
üniversiteyi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak 
olduğunu belir�. Şehirde bulunan işadamlarıyla görüşmelerin ilk 
günden beri devam e�ğini, şehir dışında bulunan Aksaraylı 
işadamlarıyla da görüşmelerin başladığını kaydeden Prof. Şahin, “Kısa 
süre önce Yazıcı Holding yöne�cilerinden Sayın Kamil Yazıcı ile 
görüştük. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Samimi ve verimli bir 
görüşme oldu. Bunun yanı sıra pek çok çalışmanın hayata geçmesi 
için üniversitelerin yöne�cileriyle, işadamlarımızla, siyasilerle ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yap�k” dedi. 

Yayında Öne Çıkan Konular Neler Oldu?

Yaklaşık 1,5 saat süren radyo yayınında Abdülkadir Ay, Leman Kulak ve 

Yasemin Akın'ın sorularını yanıtlayan Rektör Şahin'in öne çıkan 
açıklamaları şöyle:  

Öğrenci Sayısı… Üniversitemizdeki öğrenci sayısı giderek ar�yor. 
Geçen yıl yaklaşık 18 bin olan öğrenci sayısı bu yıl yaklaşık 21 bin oldu. 
Uluslararası öğrenci sayısı da 440'lardan 700'lere, ülke çeşitliliği ise 
30'a yükseldi. Bu rakamlara bakıldığında ASÜ için “Aksaray'ın en 
büyük ilçesi” diyebiliriz. 
Yeni Fakülteler… Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin Dekan ataması 
yapıldı. Mimarlık bölümüyle faaliyetlere başlanacak. 4 Öğre�m Üyesi 
alıyoruz. 2017'de öğrenci alımı yapabileceğiz. İle�şim Fakültesi'ne de 
Fakülte Sekreter atandı. Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema ve 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümleriyle eği�m öğre�me başlamayı 
düşünüyoruz. Sağlık Yüksekokulumuzun ise Sağlık Bilimleri 
Fakültesi'ne dönüşmesi için yap�ğımız çalışmalar sürüyor. Bu 
husustaki birkaç eksiği giderdikten sonra, yüksekokulumuz fakülteye 
dönüşmüş olacak�r kanaa�ndeyim. 
İlçeler… Farklı ilçelerin meslek yüksekokulu taleplerine yönelik 
adımlar a�ldı. Eskil'de Laborant ve Veteriner Sağlık programının 
kurulması için çalışmalar yapıldı ve Müdür ataması gerçekleş�rildi. 
Son olarak öğre�m üyesi ilanına çıkıldı. Ağaçören, Sarıyahşi ve 
Gülağaç ilçeleriyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu ilçeler için 
de güzel ne�celer almayı umuyoruz. Sultanhanı Kasabası'na ise 
Geleneksel Teks�llerin Konservasyonu ve Restorasyonu programı 
kuruldu. Bu program Türkiye'de bir ilki temsil ediyor.
EBYS… Üniversitemizde Elektronik Bilgi Yöne�m Sistemine geçildi, 
evrak tamamen ortadan kalk�. İç yazışmalarımızın tamamı ar�k 
elektronik sistem üzerinden yapılıyor. Evrak ge�r-götür işleri sona 
erdi. Bu, işlerimizi hızlandıran bir unsur oldu. 
İnternet/Online Eği�m… Güvenli ve saldırılara karşı korunaklı bir 
internet altyapısı kurduk. 
Tezsiz yüksek lisans eği�mini internet üzerinden vermek için 
çalışmalar sürüyor. Öğrencinin ar�k ders için üniversiteye gelmesine 
gerek kalmayacak. Bu hem öğrenci, hem de akademisyen için son 
derece verimli bir imkân oluşturacak. 2017'de sistemin faaliyete 
geçmesini öngörüyoruz. 

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin yayın içinde spor�f başarılar, 
kültürel ve sanatsal çalışmalar, bilimsel etkinlikler gibi konularda da 
açıklamalarda bulundu.  Yayın sonunda Abdülkadir Ay, Rektör Şahin'e 
nostaljik bir radyo hediye e�. 

TIP FAKÜLTESİ'NE 3 AY İÇİNDE 
DEKAN ATANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR 
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REKTÖR ŞAHİN'DEN ÜNİVERSİTELERE 
İŞBİRLİĞİ ZİYARETLERİ 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 
uluslararası öğrenciler ve bölgenin gelişimi için gerekli 
olan üniversitelerarası işbirlikleri konularında görüş 
alışverişinde bulunmak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlerini 
ziyaret e�.  

İlk olarak Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya ile görüşen ASÜ Rektörü Şahin, uluslararası 
öğrencilerin kabulüne ilişkin prosedür hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. Buradaki ziyarete ASÜ Dış İlişkiler 
Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Köse ve Uzman Mehmet 
Ali Mersin de ka�ldı. Görüşmede, ASÜ'deki uluslararası 
öğrenci sayısı, eği�m imkânları ve fiziki olanaklar gibi 
hususlarda detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu. Rektör 
Şahin daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç'a bir ziyare�e bulundu. İki 
üniversite arasında bölgenin gelişimine yönelik 
gerçekleş�rilebilecek ortak çalışmaların ele alındığı 
görüşmenin sonunda Rektör Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi Şeref De�erini imzaladı. Ziyare�n 
sonunda Rektör Kılıç, ASÜ Rektörü Şahin'e günün anısına 
plaket takdiminde bulundu.

Her iki üniversitenin Rektörü de ziyare�nden dolayı 
Şahin'e teşekkür e�; üniversitelerarası işbirliklerinin 
gelişimi konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır 
olduklarını belir�. 

ASÜ TOPRAK VE ÇEVRE ANALİZİ KONULARINDA
ÇİFTÇİNİN YANINDA 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, şehirdeki tarım ve 
hayvancılığın gelişmesi için tarım ve hayvancılıkla alakalı mesleki oda ve 
birliklerin yanında olduklarını belir�. 

Kurumlar Ortak Süt Anal�z Laboratuvarı Çalıştırıyor

Rektör Şahin, Aksaray Damızlık Sığır Ye�ş�ricileri Birliği (ADSYB) Başkanı 
Bekir Kayan'a is�şare ziyare�nde bulundu. Aksaray'ın tarım, hayvancılık ve 
ziraa�n yoğun şekilde yapıldığı bir şehir olduğunu ancak, üniversitede tarım 
ve hayvancılıkla alakalı faaliyet gösteren programların öğrencilerden çok 
fazla ilgi görmediğini kaydeden ASÜ Rektörü,  “İlerleyen zamanlarda ilginin 
artmasını umuyoruz. Bu durum elbe�e işbirliğine engel teşkil 
etmemektedir. Akademisyenlerimizin şehrin tarım ve hayvancılığına 
verebileceği bir katkı varsa, bunu her zaman sunmaya hazırız” dedi. ADSYB 
ile süt analizi konusunda ortak laboratuvar çalışmasının devam e�ğini, 
işbirliklerinin farklı alanlarda da sürebileceğini kaydeden Prof. Şahin, 
“Veteriner Fakültemizin kadrosu her geçen gün güçleniyor. Bu, 
akademisyenlerimizin sizlerin çalışmalarına verebileceği desteklerin de 
artması anlamına geliyor. Bunun yanı sıra eksiklerini tamamlama 
aşamasında olduğumuz Toprak ve Çevre Analizi Laboratuvarlarımız var. 

Çi�çilerimiz topraklarıyla ilgili bir analiz yap�rmak istediklerinde, bunu 
üniversitemizde makul şartlarda gerçekleş�rebilirler. Bir de tarımda en 
önemli ayrın�lardan birisi çevre koşullarıdır. Bu hususta da gereken 
analizlerin yapılmasına dair sizlerin yanındayız” dedi. 

Şeh�rdek� Büyükbaş Hayvan Varlığı 220 B�n C�varında

Birlik Başkanı Bekir Kayan ise üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının pek çok 
konuda iç içe çalışması gerek�ğini belirterek, ASÜ ile Süt Analiz 
Laboratuvarını birlikte çalış�rdıklarını anımsa�. İlerleyen zamanlarda 
işbirliklerini geliş�rmeyi düşündüklerinden söz eden Kayan, “Aksaray'da 
büyükbaş hayvan varlığı 220 bin civarında. Daha önce hayvan hastalıkları 
gibi konularda Konya'daki üniversitelerden destek alıyorduk. Şimdi ise 
şehrimizde Veteriner Fakültemiz var ve oradan gereken destekleri 
alabiliyoruz. Bu, bize ekonomi ve zaman bakımından önemli ar�lar 
sunmaktadır. Üniversitemizin kapılarının bizlere açık olduğu biliyoruz ve 
bundan mutluyuz” dedi. 

Birlik Başkanı, Rektör Şahin'e ziyare�nden dolayı teşekkür e� ve yapılan 
konuşmaların ardından ziyaret görüş alışverişi ile devam e�.
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ASÜ UNİKOP DÖNEM BAŞKANLIĞINI 
KMÜ'YE DEVRETTİ 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Konya Ovası 
Projesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) Dönem Başkanlığı görevini 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sabri 
Gökmen'e devre�. 

Devir-Teslim için KMÜ'de bir tören düzenlendi. Törende konuşan 
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, UNİKOP Dönem Başkanlığı 
görevini yürü�ükleri 2015 yılı boyunca gerçekleş�rdikleri 
faaliyetlerden bahse� ve özellikle “3'üncü KOP Bölgesel Kalkınma 
Sempozyumu”nun son derece etkili olduğunu belir�. Çalışmaların 
yürütülmesinde emeği olanlara teşekkür eden Rektör Şahin, “2016 
yılında UNİKOP Dönem Başkanlığı görevini KMÜ yürütecek. Sayın 
Rektörümüze ve UNİKOP Yöne�cilerine başarılar diliyorum” dedi. 
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen ise 2012 sonunda kurulan 
UNİKOP'un önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirterek, başarılı 
işleri daha ileri noktalara taşımak için çalışacaklarını söyledi. Rektör 
Gökmen, UNİKOP'un kurulmasına ve bugünlere gelmesine katkı 
veren herkese teşekkür e�. Devir-Teslim töreninin ardından 
UNİKOP Üst Kurul Toplan� Gündemi görüşüldü. Törene ASÜ ve 
KMÜ'nün yanı sıra Niğde ve Konya'da bulunan üniversitelerin 
Rektörleri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve 
İdare temsilcileri ka�ldı. 

UNİKOP, bölgede bulunan 8 üniversitenin ka�lımıyla oluşuyor ve 
Dönem Başkanlığı görevi, kuruluş tarihine göre her yıl bir 
üniversiteye geçiyor. 2013 yılında Selçuk, 2014 yılında Niğde ve 2015 
yılında da Aksaray Üniversitesi UNİKOP Dönem Başkanlığı 
görevlerini yürü�ü. 

34'ÜNCÜ FELSEFE TOPLANTISI'NDA 
MUHAFAZAKÂRLIK KONUŞULDU 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Öğre�m Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akıncı 
Aydınlanma Çağı, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi'nin, muhafazakâr 
düşüncenin doğmasında etkili olduğunu söyledi. 

2002'den Sonra Muhafazakârlıkla İlg�l� Çalışmalar Arttı

İk�sadi ve İdari Bilimler Fakültesi tara�ndan 34'üncüsü düzenlenen 
“Felsefe Toplan�ları”nda, “Muhafazakâr Düşünürler Üzerinden Türk 
Muhafazakârlığı” başlıklı bir sunum yapan Doç. Dr. Mehmet Akıncı, 
Türkiye'de muhafazakârlığın önemli ve tar�şılması gereken konuların 
başında geldiğini söyledi. AK Par�'nin 2002 yılında kendisini 
muhafazakâr-demokrat  o larak tanımlamasından sonra, 
muhafazakârlık konusunun popülaritesinin ar�ğından söz eden 
Akıncı, “Yap�ğım çalışmalarda da gördüm ki; o güne kadar iki makale 
ve iki kitap haricinde, muhafazakârlıkla ilgili bir çalışma yok. Şimdi ise 
oldukça ar�” dedi. Türk muhafazakârlığının anlaşılabilmesi için, önce 
bu ideolojinin kaynağına bakmak gerek�ğini belirten Doç. Dr. 
Mehmet Akıncı, muhafazakârlığı “Aydınlanma aklına karşı gelen, 
aydınlanma aklına bağlı olarak toplumu değiş�rmek ve dönüştürmek 
isteyen siyasete karşı gelen bir siyasal ideoloji” olarak tanımladığını 
vurguladı. 

Bütün Her Şey Sadece Soyut Akılla Değ�şt�r�lemez

“Muhafazakârlık aydınlanma aklına eleş�rel bir bakış açısıyla doğdu” 
diyen Akıncı, şöyle devam e�:  “Aydınlama çağı, dünyadaki pek çok 
değişimin de te�kleyicisi bir çağ olarak karşımıza çıkıyor. Aydınlanma 
aklı, insanın soyut aklıyla bütün dünyanın gerçekliğini kavrayabileceği 
ve bu gerçeklik üzerinden beşeri alanda da toplumlara müdahale 
yapılarak, daha iyiye ve daha ileriye gidebileceğini kabul ediyor. 
Aydınlanma çağı, bir “akıl çağı” olarak da nitelenmiş ve övülmüş, 

soyut akıl oldukça önemsenmiş ve kutsanmış�r. Muhafazakârlar ise 
bu aydınlanma aklına karşı duruyor; soyut akıl haricinde başka türlü 
bilgi kaynaklarının da olduğunu belir�yorlar. Fransız Devrimi ve Sanayi 
Devrimi de muhafazakâr düşüncenin doğmasında etkili olmuştur. 
Muhafazakâr düşüncenin merkeze alınması gereken ana teması, 
soyut akla olan güvensizliğidir. Bu durum “Muhafazakârlar akıl 
karşı�dır” gibi algılanmamalı. Muhafazakârlar akıl karşı� değiller; 
sadece soyut akılla bütün her şeyin değiş�rilemeyeceğine vurgu 
yaparlar.”

Sunumu akademisyenler ve öğrenciler takip e�. Doç. Dr. Mehmet 
Akıncı, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.   
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ASÜ KÜTÜPHANESİ KULLANICI SAYISI 
25 BİNİ AŞTI 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Üniversite 
Kütüphanesi'ndeki kitap ve kullanıcı sayısının her geçen yıl biraz daha 
ar�ğını, hali hazırda kütüphane kullanıcı sayısının 25 bin 279, kitap 
sayısının ise 35 bin 600 olduğunu söyledi. 

Kütüphanede 35 bin 600 kitaba ek olarak, 183 başlık al�nda 3 bin 655 
süreli yayının bulunduğunu da kaydeden ASÜ Rektörü,  son bir yıl 
içinde kütüphaneye giriş-çıkış yapanların sayısının 118 bin 563 
olduğunu, sınav zamanlarında ise ziyaretçi sayısının günlük bin 176'yı 
bulduğunu belir�. Ak�f kullanıcı sayısının 25 bin 279 olduğunu 
söyleyen Rektör Şahin, “Kullanıcılar kütüphaneyi ziyaret ederek 
kaynak araş�rması yapıyor ve ödünç kitap alabiliyor. 2015 yılında 
kullanıcılara 16 bin 325 ödünç kitap verildi. Kütüphanemizde sadece 

ders kitapları değil, güncel kültür kitapları da bulunuyor. Amacımız, 
eser sayısını daha da ar�rmak” dedi. ASÜ'de yeni bir kütüphane 
yapımı için çalışmaların bu yıl başlayacağını, herhangi bir aksilik 
olmaması durumunda 2018 yılında daha kapsamlı ve fiziki olarak çok 
daha gelişmiş bir kütüphaneye sahip olabileceklerini belirten Rektör 
Şahin, “11 bin metrekare alan üzerine kurmayı düşündüğümüz yeni 
kütüphanemizde pek çok dona� yer alacak” dedi. Yeni kütüphanede 
sergi salonu, süreli yayınlar salonu, 24 saat açık salon, konferans 
salonu, gör-işit salonu, engelli okuma odası, okuma salonları, 22 adet 
tek kişilik çalışma odası ve 8 adet grup çalışma odası bulunacak. 

ASÜ Kütüphanesi'ni tüm şehir kullanabiliyor ancak, ödünç kitap 
uygulaması sadece ASÜ öğrencilerini ve akademisyenleri kapsıyor. 

MİLLİ TAKIMA ASÜ'DEN 5 SPORCU 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Beden Eği�mi ve Spor 
Yüksekokulu'ndan (BESYO) 5 öğrenci, 12 kişiden oluşan 
Okçuluk Milli Takımına seçildi.  

Milli Takım seçme yarışmaları Samsun'da gerçekleş�rildi. 
Bir süredir ASÜ'deki tesislerde, Öğre�m Görevlisi Kürşat 
Aktepe nezare�nde seçmelere hazırlanan öğrenciler 
önemli bir başarı elde e�. Toplam 12 sporcudan oluşan 
Okçuluk Milli Takımına, ASÜ'lü 5 öğrenci seçildi. Evren 
Çağıran, Emre Çözmez, Onur Tezel, Furkan Dernekli ve 
Buket Aycan isimli öğrenciler, 2016 yılında düzenlenecek 
olan çeşitli organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecekler.  
Milli Takıma seçilen sporculardan Evren Çağıran ve Emre 
Çömez'in “Üniversiteler Dünya Üçüncülüğü,” Onur Tezel ve 
Furkan Dernekli'nin ise “Gençler Dünya Şampiyonluğu” 
bulunuyor. 

AsÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Milli Takıma seçilen 
öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının 
devamını diledi. 
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