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ASÜ'DE AKADEMİK YIL DÜZENLENEN 
TÖRENLE BAŞLADI 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2015-2016 Akademik Yıl Açılış 
Töreni, geniş bir ka�lımcı eşliğinde gerçekleş�rildi. ASÜ 
Konferans Salonu'ndaki Törene Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı da 
ka�ldı. Bakan Müezzinoğlu, öğrencilere, alın teri kadar 
akıl terinin de önemli olduğunu söylerken, Bakan Aşçı ise 
Türkiye'de eği�m ve üniversiteleşme konusunda önemli 
çalışmalar yapıldığından söz e�.  

Tıp Fakültes�'nde İşler Yılbaşına Kadar Rayına 
Oturacak 

Kur'an-ı Kerim �lave� ve şehitler için edilen duanın 
ardından kürsüye gelen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf 
Şahin, konuşmasında, görevi devraldıktan hemen sonra 
yap�kları çalışmaları özetledi. Şehrin en büyük 
beklen�lerinden birisi olan Tıp Fakültesi konusunda, 
yoğun bir gayret içine girdiklerini ve şehre Tıp Fakültesi 
kazandırdıklarını kaydeden Şahin, katkısı olan herkese 
teşekkür e�; yılbaşına kadar Tıp Fakültesi'ndeki işlerin 
büyük ölçüde rayına gireceğini ümit e�klerini belir�. 
Prof. Dr. Yusuf Şahin'in ardından kürsüye gelen Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ASÜ-Belediye ilişkilerine, Vali 
Şeref Ataklı ise üniversitenin barınma sorununa ilişkin 
yapılan çalışmalara değindi.

Hedef, İst�hdama Yönel�k Büyümey� Sağlamak 

Türkiye'de eği�m altyapısına yönelik önemli ya�rımlar 
yapıldığını, eği�m sisteminde köklü reformlar ve 
düzenlemeler gerçekleş�rildiğini ifade eden Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Cenap Aşçı ise değişimi rakamlarla ifade 
e�. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ise 
öğrencilere seslendi. “Bizler geleceğe karşı sorumluluğu 
olan bir mille�n mensuplarıyız” diyen Müezzinoğlu, alın 
teri kadar akıl terinin de önemli olduğunu söyledi. Son 
150 yıldır, toplumu, “alın teri kutsaldır” diyerek, daha çok 
emeğe ve fiziksel güce zorlayan bir dünya olduğunu dile 
ge�ren Bakan, “Hâlbuki biz “Hiç akıl etmez misin? Hiç 
düşünmez misin?” sorusunun muhatabı olan bir 
medeniye�n mensuplarıyız. Dolayısıyla alın terinden 
daha kutsal olan akıl teridir, beyin teridir. Sizler burada 
hoca lar ın ı z ın  ak ı l  ter i  i le  kendi  ak ı l  ter in i z i 
bütünleş�receksiniz. Bizler bu ülke adına, bu millet 
adına, bu mille�n tarihi geçmişinden bize bırakılanlar 
adına ve gelecek sorumluluklarımız adına nefislerimizin 
mahkûmu değil, vicdanlarımızın esiri olan bir yaşam 
sürdürmek zorundayız. Allah bu yolda hepinizin bah�nı 
açık eylesin” dedi. 
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Aksaray Üniversitesi'nin (ASÜ) ev sahipliğini yap�ğı “Uluslararası 
3'üncü KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu”nda konuşan ASÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde'nin 
son derece güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu, sempozyumun 
illerin ortak sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını söyledi. 
Sempozyum açılış töreninde yapılan konuşmalarda, KOP Bölgesi'nin 
ekonomi, sanayi, kültür, sanat, turizm gibi pek çok konuda önemli 
potansiyelleri bünyesinde barındırdığı ve bölgeyi “Yani Marmara” 
haline ge�rmek için çeşitli çalışmalar ve projeler üre�ldiği 
vurgulandı. 

Bölgesel Kalkınma Son Derece Öneml� B�r Kavram 

ASÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde ilk 
konuşmayı ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin yap�. Ulus ölçeğindeki 
bölgenin “ülkeden küçük, şehirlerden büyük yerler” olarak, dünya 
ölçeğindeki bölgenin ise “kıtalardan daha büyük, dünyadan küçük 
yerler” olarak tariflendirildiğini kaydeden Şahin, “KOP Bölgesi 
dendiğinde, dört şehirden oluşan bir bölgeyi ifade ediyoruz” dedi. 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı 
ise, KOP Bölgesi'nin çok eski tarihlerden bu yana önemli bir merkez 
olduğunu, özellikle Selçuklular döneminde bölgenin siyaset, 
ekonomi, eği�m, kültür ve sanat gibi geniş bir alanda al�n çağını  

HEDEF KOP BÖLGESİNİ YENİ MARMARA 
HALİNE GETİRMEK 

yaşadığını ifade e�. Daha sonra kürsüye gelen Aksaray Valisi Şeref 
Ataklı, Aksaray hakkında genel bilgiler verdi. Aksaray'ın 8 bin yıla 
kadar uzanan bir tarihe sahip olduğunu ve pek çok medeniye�n beşiği 
konumunda bulunduğunu kaydeden Vali Ataklı, “Şehrimiz 
günümüzde de tüm yönleri birbirine bağlayan önemli bir kavşak 
görevini üstlenmektedir. Bu özelliği ile Aksaray bir cazibe merkezidir 
ve önemli ya�rımlar almış�r. Şehirde 482 sanayi tesisinde binlerce kişi 
is�hdam ediliyor. Ya�rımlar ar�kça is�hdam sayısı da artacak�r. 
Gelişen sanayinin yanında Aksaray, bir tarım ve hayvancılık şehridir” 
dedi.

Yapı lan aç ı l ı ş  konuşmalar ın ın  ardından,  sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdim edildi. Etkinliğe 
KOP Bölgesi Üniversitelerinin Rektörleri, Kamu Kurumlarının 
Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve 
öğrenciler ka�ldı. 

BAKAN ALABOYUN REKTÖR ŞAHİN'İ ZİYARET ETTİ 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun ile AK Par� Grup 
Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, yeni akademik yılı tebrik 
etmek ve Tıp Fakültesi ile alakalı gelişmeleri is�şare etmek için, Aksaray 
Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'i makamında ziyaret e�. 

Gerçekleş�rilen ziyare�e kısa bir açıklamada bulunan Bakan Ali Rıza 
Alaboyun, üniversitenin kurulmasında ve gelişmesinde Milletvekilliği 
döneminde yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Kuruluşundan 
bu yana, yap�kları hizmetlerden dolayı tüm Rektörlere ve mevcut Rektör 
Prof. Dr. Yusuf Şahin'e teşekkür eden Alaboyun, “Kısa süre önce 
gerçekleş�rilen “Akademik Yıl Açılış Töreni”ne ka�lamamış�k ama 
gönlümüz ve kalbimiz burada hocalarımızla ve öğrencilerimizleydi. Yeni 
akademik yılı tebrik etmek ve Tıp Fakültesi'yle alakalı neler yapılabileceğini 
is�şare etmek için, Sayın Rektörümüzü ziyaret e�k. Amacımız 
üniversitemizi daha da iyi bir noktaya ge�rmek” dedi. AK Par� Grup 
Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz de, sözlerine, Rektör 
Şahin'e teşekkür ederek başladı. ASÜ'nün bugün 10 fakültesi olduğunu ve 
çok hızlı şekilde geliş�ğini ifade eden İnceöz, “Bununla beraber hızlı şekilde 
çözüm üre�lmesi gereken konular da var. Bir ekip olarak tüm çalışmaları 
takip ediyoruz. Tıp Fakültesi'yle alakalı olarak, önümüzdeki günlerde, güzel 
gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. 
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ASÜ REKTÖRÜ SARIYAHŞİ İLÇESİNDE 
MYO TALEPLERİNİ DİNLEDİ
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 
beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçi�çi ile birlikte, 
Sarıyahşi İlçesi'ne bir ziyare�e bulundu. İlçe yöne�cileri, daha önce 
Kırşehir'e bağlı bir okul kurulmasının gündeme geldiğini ancak, 
kendilerinin ASÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksekokulu'nun ilçede 
kurulmasına daha sıcak bak�klarını ifade e�ler. 

İlçenin Meslek Yüksekokulu talebini değerlendirmek ve konuyla 
ilgili ilçe yöne�cileriyle görüşmek için gerçekleş�rilen ziyare�e kısa 
bir değerlendirme yapan ASÜ Rektörü, haya�a karşılığı olan 
ya�rımları öncelediklerini söyledi. Daha önce Sarıyahşi İlçesi'ne, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne bağlı bir okul kurulmasının 
gündeme geldiğini ancak, yaklaşık 3 yıldır bu konuya dair olumlu 
veya olumsuz bir cevap verilmediğini ifade eden Prof. Şahin, 
“Meseleleri kâğıt üzerinde takip etmek yerine, doğrudan İlçemize 
gelerek durumu yerinde görmek istedik. Haya�a karşılığı olmayan 
işler yaparak, kamunun kaynaklarını israf etmenin bir anlamı yok. 
Süreci iyi takip etmeliyiz. Bir dil birliği oluşturmamız gerekiyor ve 
zaten şehirde böyle bir problem yok. Bir kere değil, birçok kere 
taleplerimizi gerekli makamlara iletmeliyiz” dedi. Sarıyahşi 
Belediye Başkanı Fa�h Ünsal ise “Biz ASÜ'ye bağlı bir okul is�yoruz. 
Her ne kadar coğrafi olarak Kırşehir'e daha yakın olsak da, biz 
Aksaray'ın ilçesiyiz” dedi. 

Rektör Şahin İlçe ziyare� kapsamında önce Kaymakam Yıldız 
Büyüker, ardından da Belediye Başkanı Fa�h Ünsal' la 
makamlarında görüştü. 

TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), son derece önemli bir kongre'ye ev sahipliği yap�. İlk 
kez gerçekleş�rilen “Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi”nde, İslam öncesi 
dönemden 18'inci yüzyıla kadar olan dönem içerisindeki Türk İslam düşüncesini 
konu edildi. Kongreye, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da ka�ldı. 

ASÜ Konferans Salonu'ndaki Kongre'nin açılış konuşmasını yapan Düzenleme 
Kurulu Başkanı ve ASÜ Öğre�m Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akıncı, Türk-İslam siyasi 
düşüncesi adı al�nda, Türkiye'de ilk kez böyle bir kongrenin düzenlendiğini 
söyledi. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ise, böyle bir etkinliği ASÜ'de 
gerçekleş�rmenin kendilerini son derece mutlu e�ğini ve bu gibi etkinliklerin 
süreceğini belir�. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, geriye çekilmiş 
bir medeniye�n çocuklarının geleceğe hazırlanması açısından kongre'nin çok 
önemli olduğunu söyledi. Medeniyet denildiğinde akla, o medeniye�n bir takım 
temel unsurlarının geldiğini söyleyen ve bu unsurları açıklayan Turan, “Devlet, 
insan, inanç ve bu çerçevede buluşan temel müesseseler, medeniyet denince akla 
gelen unsurlardır. İslam medeniye�nin de kendi içerisinde çeşitli unsurları 
oluşmuştur ve her olayın geri planında, mutlaka bir düşünce olgusu 
bulunmaktadır” dedi.

Kongrede gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemi medeniyet kavramları detaylı 
şekilde irdelendi. 
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ASÜ GELECEĞİN HALI DOKTORLARINI 
YETİŞTİRİYOR 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Sultanhanı Kasabası'na, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren ve alanında 
Türkiye'de bir i lki  temsil  eden “Geleneksel Teks�llerin 
Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü”nü kurdu. Bölümün açılışı 
için Kasaba'da bir tören düzenlendi. 

Açılan Bölüm Türk�ye'de B�r İlk� Tems�l Ed�yor 

Bölümün esasen bir halı hastanesi olacağını ifade eden ASÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Şahin, mezun olan öğrencilerin de, geleneksel 
teks�llerin tedavisini yapacak olan doktorlar olacağını belir�. 
Bölümün Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bu alanda kurulması 
muhtemel tüm bölümlere de örnek teşkil edeceğini kaydeden Şahin, 
“Yeni kurulacak olan her bölüm bizi takip edecek ve biz, başarılı 
çalışmaların öncüsü olacağız. Buradaki ilk öğrencilerimizin çok daha 
dikkatli olması gerekiyor. Onlara, işlerini ��zlikle yapmalarını tavsiye 
ediyorum” dedi. Sultanhanı'na bölümün kurulması için önemli 
ya�rımlar yapıldığını, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmış 
olmak için, gelecekte yeni bölümlerin de kurulabileceğini belirten 
ASÜ Rektörü, “Bölümün açılmasında emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum” dedi. Şahin, konuşmasının ardından, Belediye 
Başkanı Fahri Solak'a, katkı ve emeklerinden dolayı hediye takdim 
e�. 

S u l t a n h a n ı ,  H a l ı 
Restorasyonunda B�r 
Marka

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak halı, kilim, düz dokuma gibi 
koruma al�na alınan geleneksel teks�llerin, sahip oldukları kültürel, 
tarihsel ve sanatsal özelliklerden dolayı birer belge niteliği 
taşıdıklarını, bu nedenle doğru ve eksiksiz olarak kayıt al�na alınması 
gerek�ğini söyledi. Törende konuşan AK Par� Grup Başkanvekili ve 
Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise, Rektör Şahin'in göreve atandığı 
ilk günden bu yana çok gayretli şekilde çalış�ğını ifade ederek, “El 
birliği içerisinde önemli hizmetler gerçekleş�rdik. Burada uyum, 
birliktelik ve Aksaray'ı sahiplenmek çok önemlidir” dedi. Halı 
restorasyonunda Sultanhanı'nın bir marka olduğuna dikkat çeken 
İnceöz, “Okulumuz, akademik anlamda Sultanhanı'nı çok farklı bir 
noktaya ge�recek�r” dedi. Vali Şeref Ataklı da, Üniversite-Şehir 
bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, “Sayın Rektörümüzle 
birlikte, üniversitenin şehirle bütünleşmesi hissedilir şekilde öne 
çıkmaya başladı” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesildi, ka�lımcılar derslikler 
ve atölyeleri gezerek, yetkililerden bilgiler aldı. 

VETERİNER FAKÜLTESİ KÜÇÜK 
HAYVAN KLİNİĞİ HİZMETE GİRDİ 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Aksaray Belediyesi arasında imzalanan 
“Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Protokolünün” ardından, bu alanda 
yapılan çalışmalar hız kazandı. Protokol kapsamında Belediye, ASÜ 
Veteriner Fakültesi'nde bulunan Küçük Hayvan Kliniği'nin �bbi 
tefrişa�nı gerçekleş�rdi. Klinikte, ücretsiz olarak, sokak hayvanlarının 
kısırlaş�rılması işlemleri gerçekleş�rilecek. 

Klinik, düzenlenen törenle hizmete girdi. Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Halil Selçukbiricik, sahipsiz sokak hayvanlarının burada gerekli 
tedavi ve aşılamalarının yapılacağını ve üremelerinin kontrol al�na 
alınacağını belir�. Törende konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 
şehrin ih�yacı olan her konuda ASÜ'nün üzerine düşeni yap�ğını ve 
yapmaya devam edeceğini belirterek, şehirdeki kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları ile çeşitli alanlardaki işbirliklerin artarak süreceğini 
ifade e�. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise üniversiteyle işbirliğini 
çok önemsediklerini belirterek, “Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 
ile ilgili işlemleri daha önce belediye bünyesinde gerçekleş�riyorduk 
ancak, Veteriner Fakültemiz açıldıktan sonra, bu işlemleri 
üniversitemizle birlikte yapmaya başladık” dedi.

Törene siyasiler, tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki odaların temsilcileri 
ve sivil toplum kuruluşu yöne�cileri de ka�ldı. Sokak hayvanlarının 
muayeneleri ve ih�yaç duyulduğunda ameliyatlarının yapıldığı klinik, bu 
işlemler için gereken tüm altyapıya sahip. 
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ASÜ ÜÇÜNCÜ KÜTÜPHANEYİ ALAYHAN 
KÖYÜNE KURDU 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öncülüğünde, kütüphanesi bulunmayan 
ilk ve ortaokullara yönelik olarak başla�lan “Kütüphanesiz Hiçbir Okul 
Kalmasın” projesi devam ediyor. Proje kapsamındaki üçüncü 
kütüphane, Alayhan Köyü Şehit Yıldırım Aras İlkokulu'na kazandırıldı. 
Kütüphane, ASÜ ve Milli Eği�m Müdürlüğü işbirliği ve işadamı Rauf 
Erol'un destekleriyle kuruldu. 

Törende konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Topluma 
Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında başla�lan bu çalışmayı 
önemsediklerini ve yaygınlaş�rmak için gayret e�klerini belir�. 
Kütüphane sorunu yaşayan okullara ulaşmak için başla�lan 
çalışmanın kamuoyundan da destek gördüğünü ifade eden Rektör 
Şahin, “Bir, sı�rdan büyüktür. Bir öğrencimizi bile kazansak, 
şehrimizin ve ülkemizin geleceğine önemli bir ya�rım yapmış oluruz” 
dedi. ASÜ Aile Uygulama ve Araş�rma Merkezi Müdürü ve Proje 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Aybala Çayır ise okumak isteyen herkese 
imkân oluşturma gayre�nde olduklarını belir�. Milli Eği�m Müdürü 
Hacı Ömer Kartal da emeği geçenlere teşekkür ederek,  “Bir 
öğrencimizi bile kazanabilirsek, ülke geleceği açısından önemli bir 
kazanım elde etmiş oluruz” dedi. Törene ka�lan Aksaray Valisi Şeref 
Ataklı'nın eşi Adile Ataklı ise, kurumlar arası ile�şime dikkat çek�. 
Güzel işlerde elbirliği yapmanın yeni güzel işlerin ortaya çıkmasına da 
vesile olduğundan söz eden Ataklı, “İnşallah bu çalışmaların devamı 
gelecek; bizler de her zaman desteklemeye gayret edeceğiz” dedi. 

Yapılan konuşmanın ardından kurdele kesildi ve kütüphane 
öğrencilerin hizme�ne girdi. Kütüphane, bir Satranç Kulübü'ne de ev 
sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı. Satranca dikkat çekmek 
isteyen ASÜ Rektörü Prof. Şahin ve Milli Eği�m Müdürü Kartal, bir 
ilkokul öğrencisine, oyunun temel kurallarını uygulamalı olarak 
gösterdi. 

Törene Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, 
Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın eşi Zehra Aslan, Rektör Prof. Dr. 
Yusuf Şahin'in eşi Elif Şahin, Aksaray Girişimci İşkadınları Derneği 
Başkanı Ha�ce Şahin Eroğlu ve Aksaray Kadın Pla�ormu temsilcileri 
de iş�rak e�.  
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