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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 
ÇALIŞMALARI 3 KAT ARTTI
Üniversite-Sanayi işbirliğini geliş�rmek, bu sayede kamu kaynaklarını yine 
kamu faydasına kullanmak için yap�kları çalışmaların devam e�ğini 
söyleyen Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 
işbirliğine yönelik çalışmaların geçmişe kıyasla 3 kat ar�ğını belir�. 

Organize Sanayi Bölgesi Müdürü İsmet Çağlar'ı ve Organize Sanayi Bölgesi 
İşadamları Derneği Başkanı Serdar Öngün ve Yöne�m Kurulu Üyelerini 
ziyaret eden ASÜ Rektörü Şahin, göreve geldiklerinde sanayi işbirliğine 
önem vereceklerinin al�nı özellikle çizdiklerini anımsa�. Üniversitedeki 
olanakların kamu kaynaklarıyla sağlandığını ve arzularının bu kaynakları 
yine kamu için etkin şekilde kullanmak olduğunu söyleyen ASÜ Rektörü, 
“Bu konuyla ilgili görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız üniversitemizin 
imkânlarını tespit e�ler ve sanayicileri ziyaret ederek, laboratuvarlar başta 
olmak üzere, sanayicinin işlerini kolaylaş�racak imkânları anla�yorlar. Son 4 
ay içerisinde üniversite-sanayi diyalogunun, geçmişe kıyasla 3 kat ar�ğını 
söylemek mümkün” dedi. 

Ziyaretlerin kendilerini memnun e�ğini kaydeden OSB Müdürü İsmet 
Çağlar ve Dernek Başkanı Serdar Öngün, “Sayın Rektörümüzün işbirliği 
konusunda a�ğı adımları yakından takip ediyoruz. Bu konuda verimli 
çalışmalar yapılması bizleri de memnun ediyor. Ziyare�nden dolayı da Sayın 
Rektörümüze teşekkür ediyoruz” dediler.  

AKSARAY ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİN DE EVİDİR 

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) eği�m-
öğre�m gören uluslararası öğrenciler için 
Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nden uzmanlar 
“Bilgilendirme Toplan�sı” düzenlendi. 
Toplan�ya Sosyal Güvenlik Kurumu da 
(SGK) destek verdi. 

Merkezi Derslik Amfisi'nde düzenlenen 
toplan�da konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Şahin, 20 öğrenci ile başladıkları 
uluslararası öğrenci kabulünde, bugün 
700'lere ulaş�klarını söyledi. Türkiye'nin, 
imparatorluk bakiyesi bir ülke olduğunu ve 
A k s a r a y ' d a k i  t ü m  u l u s l a r a r a s ı 
öğrencilerin, kendilerini evlerinde gibi 
hissetmeleri gerek�ğini kaydeden Rektör 
Şahin, “Türkiye, örneğin Almanya'dan, 
Fransa'dan, Avusturya'dan çok daha farklı 
bir ülkedir. Herkesin malumu olduğu 
üzere, yanı başımızdaki Suriye'de ciddi bir 
iç karışıklık var ve pek çok insan kendi 
yurdunu bırakıp başka ülkelere göç etmek 
durumunda kaldı. Türkiye'de, Suriyeli 2,5 

milyon insanın bulunması ve onların 
burada kendi ülkesinde gibi yaşıyor 
olması, Türkiye'nin ne kadar farklı bir ülke 
olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'de 
yaşayan Suriyeli sayısı pek çok Avrupa 
ülkesinin genel nüfusundan bile daha 
fazla. Bu topraklar bir İmparatorluk 
bakiyesidir ve farklı kültürler için bir ana 
kucağıdır. Buradaki bütün uluslararası 
öğrencilerimiz, kendilerini evlerinde gibi 
hissetsinler. Bizler onların sorunlarını 
çözmek için çalışıyoruz” dedi. ASÜ 
Rektörü, uluslararası öğrenci sayısının 
ilerleyen yıllarda daha da artacağını ifade 
e� ve sözlerini şöyle noktaladı: “Bina 
yeterlilikleri en verimli seviyeye geldikçe 
uluslararası öğrenci sayısı da artacak. 
Sayının ar�şı tek başına önemli değil. Bir 
üniversiteyi üniversite yapan, küresel 
anlamda insanlara hitap edebiliyor 
olmasıdır.”
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Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) Kütüphane yapım çalışmalarına 
2016 yılında başlanacak. 2018 yılının sonunda tamamlanması 
planlanan kütüphane 11 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa 
edilecek. 

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kütüphanenin üniversitenin en 
önemli eksiklerinden birisi olduğunu belir� ve eksikliği gidermek 
için bu yıl içinde başlayan proje ihalesinin tamamlanmak üzere 
o l d u ğ u n u  k a y d e � .  G e r e k l i  k a y n a k  a k t a r ı m ı n ı n  d a 
tamamlandığından söz eden Şahin, “2016 yılının başlarında 
yapılacak bir ihaleyle inşaat çalışmasına başlamış olacağız. 3 yıl gibi 
bir sürede çalışmanın bitmesini öngörüyoruz. Bir aksilik olmazsa 
2018 yılının sonunda kütüphanemiz hizmete girmiş olacak” dedi. 

ASÜ Rektörü Şahin, beraberinde Genel Sekreter Bayram Ali Yavaş 
ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy'la 
birlikte, kütüphanenin yapılacağı arazi üzerinde incelemelerde 
bulundu. Prof. Şahin, üniversiteye yakışır bir kütüphane 
oluşturmak istediklerini belirterek, “Şimdiden hem üniversitemize, 
hem de şehrimize hayırlı olsun” dileklerinde bulundu. 

Kütüphane içinde 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. Bina, Kütüphane ve Bilgi İşlem Daire 
Başkanlıklarına da hizmet verecek. 

KÜTÜPHANE İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2016'DA 
BAŞLIYOR 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
PROF. DR. İSMET EMRE ATANDI 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eği�m Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. 
İsmet Emre atandı. Dekanlıkta düzenlenen törenle birlikte Emre, 
yeni görevine başladı. 

ASÜ'nün genç yaşına rağmen hızla büyüyen bir üniversite 
olduğunu ve Eği�m Fakültesi'nin de oldukça başarılı faaliyetler 
yürü�üğünü kaydeden Dekan İsmet Emre, “Amacımız 
üniversitemizi ve fakültemizi bugün bulunduğu noktadan daha 
ileriye götürmek�r. El birliği içerisinde, başarılı çalışmalar yapmaya 
gayret göstereceğiz” dedi. Şehir-Üniversite işbirliğine de değinen 
Prof. Dr. İsmet Emre, Aksaray'ımızın beklen�leri doğrultusunda da 
çeşitli çalışmalar yapmak arzusundayız. Görevi devraldığım Sayın 
Prof. Dr. Süleyman Tarman Hocama başarılı çalışmalarından dolayı 
çok teşekkür ediyorum” dedi. Vekâleten Eği�m Fakültesi Dekanlığı 
görevini yürüten Prof. Dr. Süleyman Tarman ise, yeni Dekan 
Emre'ye başarı dileklerini ile�. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin 
de Dekan Emre'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 

Yapılan kısa konuşmaların ardından Dekan Emre, Prof. Tarman'a 
“Teşekkür Belgesi” takdim e�. 
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FUTBOLDAKİ GENÇ YETENEKLERİ 
ASÜ'LÜLER TESPİT EDECEK 
Milli Eği�m Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, hareketli 
yaşamı desteklemek,  6-10 yaş grubu arasında sporu 
yaygınlaş�rmak ve futbol alanında yeni yetenekleri tespit etmek 
amacıyla bir program organize e�. Gıda üre�cisi Ülker'in 
sponsorluğundaki organizasyonu Aksaray'da, Aksaray Üniversitesi 
(ASÜ) yürütecek. 

Organizasyon kapsamında ASÜ Beden Eği�mi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) öğrencileri, şehirde belirlenen 12 ilkokulda denge, 
koordinasyon ve algı geliş�rmeye yönelik egzersizler ve spor�f 
eği�mler verecek. Okullarda, futbola yeteneği olduğu düşünülen 
öğrenciler İstanbul'daki kamplara götürülecek ve Türkiye, futbol 
alanında yeni yeteneklere sahip olacak. İlgili proje kapsamında, 
belirlenen okullardaki spor�f eği�mlerin verilebilmesi için gerekli 
olan spor malzemeleri, ASÜ'de düzenlenen bir törenle okul 
yöne�cilerine teslim edildi. Futbol topu, şapka ve merdivenden 
oluşan setlerin dağı�m töreninde konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Şahin, hareketsizlik ve obeziteyle mücadele konusuna önem 
verdiklerini ve bu kapsamda gerek etkinlik gerçekleş�rme, gerekse 
düzenlenen etkinliklere katkı sunma noktasında üzerlerine düşeni 
yapmaya çalış�klarını söyledi. Proje koordinatörü BESYO Öğre�m 
Görevlisi Fikret Dursun Can ise, projeyle Türkiye genelinde 38 bin 
kişiye sporun götürüleceğini belir�. 

Organizasyon öncesinde gerekli olan eği�mleri ve sınavları 
başarıyla tamamlayan ASÜ BESYO'lu öğrenciler, kısa süre sonra 
minik öğrencilere eği�m vermeye başlayacak. Tören, yapılan 
konuşmaların ardından ilgili spor setlerinin okulların yöne�cilerine 

dağı�lmasıyla sona erdi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı ve Beden 
Eği�mi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz da 
ka�ldı. 

PEDALLAR SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ÇEVRİLECEK 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü arasında 
imzalanan “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat” protokolü 
kapsamında, öğrencilere bisiklet dağı�mı yapılacak. Uygulama, 
gençleri fiziksel ak�viteye teşvik etmek için gerçekleş�riliyor. 

AsÜ Senato Salonu'nda düzenlenen “Protokol İmza Töreni”nde 
konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, modern insanın en büyük 
sorunlarından birisinin hareketsizlik olduğunu, hareketsizliğin 
beslenme sorunlarıyla birlikte düşünüldüğünde, ortaya kilo ar�şı ve 
obezite probleminin çık�ğını belir�. Hem Dünya Sağlık Örgütü'nün, 
hem Sağlık Bakanlığı'nın, hem de Aksaray'da sağlıkla ilgili kuruluşların 
en büyük kaygılarından birisinin obeziteyle mücadele olduğundan 
söz eden ASÜ Rektörü, “Üniversite olarak bisiklet kullanımını 
yaygınlaş�rmaya yönelik çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu 
nedenle Halk Sağlığı Merkezimizle imzaladığımız protokolü çok 
önemsiyoruz.  B is ik let  ku l lan ımını  yayg ın laş�rmak iç in 
gerçekleş�rilen bu organizasyonu en iyi uygulayan kurum olmak için 
çalışacağız” dedi. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Oğuz Keleş ise üniversite ve 
Milli Eği�m okullarında teorik eği�mler verdiklerini ve bu eği�mleri 
pra�ğe  entegre  etmek  i ç in  böy le  b i r  organ izasyonun 

gerçekleş�rildiğini belir�. Yapılan konuşmaların ardından protokol 
i m za l a n d ı .  B i s i k l e t  d a ğ ı � m l a r ı n ı n  i l e r l e ye n  g ü n l e rd e 
gerçekleş�rileceği açıklandı. Törene, Rektör Yardımcısı ve Beden 
Eği�mi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz da 
ka�ldı. 



e-b
ült
en

A
ks
ar
ay

Ü
n�
ve
rs
�te
s�

SAYFA

04
VETERİNER HEKİM ADAYLARI 
“BEYAZ ÖNLÜK” GİYDİ 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi tara�ndan 
düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme Töreni”nde konuşan Rektör Prof. 
Dr. Yusuf Şahin, genel olarak hekim-hasta ile�şiminin sadece 
ekonomik boyutuyla düşünülmemesi gerek�ğini söyledi. 

Meslek Gen�ş B�r Alana H�zmet Ver�yor

Veteriner Fakültesi'ne yeni başlayan öğrenciler için her yıl 
geleneksel olarak gerçekleş�rilen “Beyaz Önlük Giyme Töreni” bu yıl 
da düzenlendi. Veteriner Hekimliğin, insanlık tarihinin en eski 
mesleklerinden birisi olduğunu söyleyen ASÜ Öğre�m Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan Aslım hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve 
çevrenin korunmasında önemli rol oynayan geniş bir alana hizmet 
verdiklerini belir�. Yeni öğrenciler adına konuşan Aydan 
Gahramanova ise, özetle şunları söyledi: “Mesleği seçerken insan 
önce kalbine, sonra aklına ve daha sonra da ellerine sormalıdır. Ben 
de kendime sordum; bir mühendis ellerim yok, bir hukuk aklım ve bir 
öğretmen kalbim de yok. Benim en çok hayvan sever bir yüreğim, bir 
veteriner hekim aklım ve yardım için ellerim var.” Törende konuşan 
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, sağlıklı bir ürün 
sofraya gelinceye kadar, tüm ana kademelerinde veteriner 
hekimlerin görev yap�ğını belir�. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halil 
Selçukbiricik ise, yapılan çalışmaları şu şekilde anla�: “Fakültemiz 
2012'de kuruldu ve bugün ikinci sınıf öğrencilerimiz eği�m görüyor. 
Okumuz ülkemizin her bölgesinden bir çekim merkezi haline 
gelmiş�r. Kurulması düşünülen Hayvan Hastanesi konusunda da 
önemli bir mesafe aldık. Bunun yanı sıra, Aksaray Belediyesi ile 
imzaladığımız “Sokak Hayvanları” protokolü kapsamında, kontrollü 
üreme faaliyetleri gerçekleş�rmekteyiz.”

 Hek�m-Hasta İlet�ş�m� Sadece Ekonom� Değ�l

Aksaray eski Milletvekili ve Veteriner Hekim İsmet Gür, ASÜ Rektörü 
Prof. Şahin'e, konuşması öncesinde beyaz önlük giydirdi. Geçmişte 
beyaz önlük giyebileceği bir mesleğinin olmasını istediğini ancak, 
üniversite sınavlarına girdiği süreçte çözdüğü soruların, kendisine 
Fen Bilimleriyle ilgili bir bölüm seçemeyeceğini gösterdiğini 
söyleyen Rektör Şahin, “İsmet Bey sayesinde 26 yıl sonra beyaz 
önlük giymek nasip oldu” dedi. Meslek içinde “Hekim” kelimesinin 
tercih edilmesini önemsediğini, “Hekim” kelimesinin derinliği olan 
bir kelime olduğunu kaydeden Şahin, önemli noktalara dikkat çek�. 
Genel olarak hekim-hasta ile�şiminin sadece parasal bir iş 
olmadığından bahseden ASÜ Rektörü, “Bu sorunu mutlaka aşmamız 
gerekiyor. Tüm hekimler için elbe�e bunu söyleyemeyiz ama bu 
çarpık ilişki biçiminin değişmesi gerekiyor” dedi.  

ASÜ'LÜ SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Beden Eği�mi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 
öğrenc i le r i ,  2014-2015  y ı l ında  düzen lenen  çeş i t l i  spor 
organizasyonlarında son derece önemli başarılar imza a�; 
şampiyonluklar yaşadı. Sporcular, ASÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen 
bir akşam yemeğinin ardından ödüllendirildi. 

Törende konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sporculuğun başka, 
insan ve ahlaklı olmanın ise başka değerler olduğunu ifade ederek, 
mütevazı ve vakur duruşun asla kaybedilmemesini önerdi; başarının 
kişinin ayaklarını yerden kesmemesi gerek�ğini söyledi. Geçmiş yıllarda 
okulların spor yapmaya olanak sağlayan fiziki şartlarının, şimdiye kıyasla 
çok daha geri durumda olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, spor 
malzemelerinin olmadığı, bunlara ya�rım yapılmadığı süreçlerin 
yaşandığını vurgulayarak, “Şimdi sporun kıyme�ni bilen, başarıyı takdir 
eden, başarıları ar�rmak ve mo�vasyon sağlamak adına çalışan 
insanlar ve malzeme sorunu olmayan olanaklarla eği�m alıyorsunuz ve 
spor haya�nın içinde bulunuyorsunuz. Üniversitemizin bütçe olanakları 
çerçevesinde, sizler için bütün imkânları seferber etmeye 
çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Önümüzdeki yıllarda 
üniversitemizin spor altyapısı ve başarı konusunda çok daha iyi yerlerde 
olacağını düşünüyorum. Hepinizi başarılarınızdan dolayı kutluyorum” 
dedi. BESYO Müdürü Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz ise okulun 1996 yılında 
faaliyetlerine başladığını; hem ulusal, hem de uluslararası ölçekte başarı 
grafiği yüksek bir okul olduklarını belir�. Bu başarıların elde 
edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, “Bundan 
sonra da her branşta önemli başarılar elde etmek için çalışacağız” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından tüm branşlarda başarı gösteren ve hem 
Aksaray'ı, hem de ASÜ'yü gururlandıran tüm sporculara “Başarı 
Belgesi” ve hediyeleri takdim edildi.  
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