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Savrn Valim.

Sayrn Sosyal Gr.jvenlik Kurumu BaSkanrm

Sayrn TUBA BaSkantm,

Sayrn Mijstegar yardrmcrm,

Sayrn YOK BaSkan Vekilim
Sayrn Garnizon Komutantm,
Sayrn Belediye Batkantm,
Sayrn Ba$savcrm,

Sayrn Rektiirlerim,
Tijrkiye Saghk Endiistrisi lsverenleri Sendikast SEiS Bagkanl
Difer lllerden gelen Hastane Ydneticileri
llimiz Protokoliin(n Saygrdeger Uyeleri,
Universitemizin Degerli Yiinetici akademik ve idari personeli,

Basrnrmrzrn Degerli Temsilcileri

Universite hastaneler Birlifinin XX. Genel Toplanttstna hog geldiniz, geref verdiniz.
Sizleri,5ahsrm ve tiniversitem adtna saygr ile selamhyorum. Toplantrmlzda bizlerle oldu[unuz
igin Stikranlanmr arz ederim.

Sayrn Valim, Deierli Konuklar,

Afyon Kocatepe Universitesi olarak kaliteye ve bilgiye dayah bir cifrenme ortamt ile
bcilgenin ve r"ilkenin kalkrnmaslna gerekli katkryr sallamaya gahgmaktayrz. Qafdag diinyayla
entegre olmaya, modern iletigim ve bilgi teknolojilerini kullanmaya, senteze d6niik ci[renme
metotlarlnt benimsemeye, proje kiiltr,iriinti yaymaya dciniik gah5malarrmrzl hrzlandrrarak
devam ed iyoruz.

Bu hedeflerine ula5mak iizere Universitemizde halen, 3'ri aktif 5 Enstitu, 13,i.i aktif 15

FakLilte, 1 Devlet Konservatuvan, 7 Yiiksekokul ve 1.6 Meslek yiiksekoku lu'nda; 97 btilfim ve
117 programda 49 bini atkrn iiirenci efiitim gdrmekte, ayrrca 53 farkh tilkeden 540 yabancr

6grenci egitim almaktadrr.

Yine Universitemizde halen toplam 1.343 akademik ve 927 idari personel giirev
yapmaktadrr.

Sayrn Bakanrm, Deierli konuklar,

Uluslararast iliSkiler aErsrndan Universitelerin gelecekteki vizyonu u lusla rarasrlagm a

niteliline gcire belirlenecektir. Bu niteligi dikkate alan i.iniversitemizde gegitli programlar
dikkatli bir gekilde uygulan ma ktad rr.

Bunlardan ilki Erasmus deiigim faaliyetleridir.

Erasmus Plus Defigim programr kapsamrnda tiniversitemiz ile gegitli Avrupa iilkelerincten
160 farkh tiniversite arasrnda ikili anlagmalar yaprlmrstrr. Bugtine kadar bu anla5malarla gor<

sayrda <ifirenci ve akademik personelimiz deligim faa liyetlerinden yararlanmtstrr. 2016-2017
yrh itibari ile Erasmus + KA107 programl kapsamrnda Giircistan, Malezya, Ukrayna, Kosova
Bosna- Hersek, Kazakistan ile 6!renci ve cilretim elemanlarr def,igimleri de baglamlgtrr.



Uluslararasr ikinci degigim programr Mevlana Defiigim Programrdrr. Bu Program
kapsamrnda yurtdr5rndan 14 tiniversite ile protokol imzalanmrg, kargrhkh deligim
faaliyetlerine gegilmigtir

Ayrrca bu programlar s rdiiriihirken 15 Temmuz darbe girigiminden sonra iilkemize kargr

yaprlmaya gaLgrlan olumsuz etkinin yok edilmesi ve darbe girigiminin uluslararasr akademiye
anlatrlmasr gahgmalarr iinemli hale gelmigtir. Bu program kapsamrnda Yabancr oprenci ve

dfiretim elemanlarrna konunun anlatrlmasrna ve dezenformasyon u n ortadan kaldrrrlmasrna

ga h5ma ktaytz.

Sayrn Bakantm, Deierli Konuklar

Universitemiz geligimini hrzla stirdi.iren bir iiniversitedir. Yiinetim diinemimizde fiziksel
olarak y0zde 71, saihk hizmetlerinde ise yiizde 300 btiyiime sailantrken, iiirenci saytstnda
yfizde 41, iiEretim elemanr sayrsrnda ise yiizde 22 artr$ gergeklegmigtir.

Universitemizde ydnetim dcinemimizde yatrrtmlar agtstndan gok verimli Begti. Bu

yatrrrmlarla fiziksel alt yaprmrzr tamamlamak [izereyiz. Bir yandan il merkezindeki

kamplslerimizi tematik haline getirirken, diler yandan bugi.ine kadar fiziki yatrnm frrsat

olmayan ilgelerdeki meslek YUksekokullartmtztn hem fiziksel alt yaprlarrnr hem de diier
ihtiyaglannr gidermekteyiz. Bu baflamda Devletimizin ve Htjkiimetimizin bize sa!ladrIr
yatrrrm biitgelerini en krsa siirede kullanarak 6fretim iiyeleri ile olrencilerimizin hizmetine
su nuyoruz.

Sayrn Valim, deferli misafirler

Ogrencilerimiz ve akademisyenlerimizin bilimsel gahgmalartna en st d zeyde katkl

saflamak igin hem Merkez Ki..itii pha nemizi yeni imkdnlarla donatttk hem de difer
kampiislerlerde agrlan gube kiit0phanelerle btittin leStird ik. Halen Universitemiz Merkez

Kiitiiphanesi ile Trp, islami ilimler ve Bolvadin kamp0s K0ti.i phanelerinde 150 bini aSrrn

kitap 1.140 9e9it basrh srireli yayrn, 1.112 eski eserler argivi ayrrca 40 elektronik veri

tabanrndan 4 milyonu agkrn e-kitaba ve 58 bin 374 e-dergiye ulagtlabilmekted ir.

Bu imkAnlarrn sonuglarrnr akadem isyen lerim izin yayrn faaliyetlerinde gdrtiyor ve mutlu

oluyoruz. Universite y6netimi olarak, akademik ve idari personelimiz ile oIrencilerimiz
arasrnda oldugu iizere, payda5larrmrz ve sivil toplum kuruluSlarr ile de yaptct ve igten

siirdii rii len i9 birlifiini arttrrmaktayrz.

O[rencilerim izin entelekti.iel birikimlerini geliStirecek ve toplumsal yagama katkt

saflayacak faaliyetleri desteklemekte, sosyal aktivitelerini zenginlegtirmekteyiz. Bu

gergevede olrenci kuliiplerimizin etkinliklerini daha verimli hale getirme gabast igindeyiz. Bu

amagla Ofirenci Kuhipleri binasrnt haztrlayarak kuliiplerin hizmetine sunduk. Universite
ydnetimi olarak, bilim, kr,ilttir, sanat ve spor alanlartnda daha iyi, daha verimli galrgmalara

imza atmak ve i.in iversitemizi daha ileri bir dtizeye grkarmak iEin tUm gayretimizle

gahgmalarrmrza devam ediyoruz

Aragtrrma faaliyetlerine gelince

Olretim iiyelerimize yalnzca 2OI7 yrhnda Universitemiz kaynaklarrndan 7 milyon TL

destek verilerek ara$trrmalar d esteklen mistir. nynca TUBiTnf, Kalktnma Ajansr gibi ulusal

kuruluSlardan, NATo gibi uluslararasr kuruluglardan proje desteli alan riIretim iiyemiz

bulunmaktadtr.
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Yine Universitemiz ve ilimiz igin ARGE faaliyetleri agrsrndan gok cinemli olan Afyon-Ugak
Zafer Geligtirme Bdlgesi hizmete agrldr. Bugiin Afyon-Ugak Zafer Teknopark Ag. Bijnyesinde
15 firma faa liyetlerini sii rd r,i rmektedir

Sayrn valim, deierli misafirler
Universitemizce ilimizin, b6lgemizin ve iilkemizin beklentileri, hedefleri ve de[erleri ile

drttiSen tLim adtmlar planlt bir 5ekilde atrlmakta ve iilke kaynaklarrnr verimli kullanmak
kaydryla evrensel akademik standartlara uygun olarak azami gayret sarf edilmektedir

Sayrn YLiksekcilretim Kurulu Bagkanrmrzrn cin grirdijfiii 'Universitelerin B6lgesel
Kalktnma Odaklt Misyon Farkltlagmast ve ihtisaslagma Projesi'kapsamrnda tiniversite olarak
temel hedeflerimizi ve iincelikli galrgma alanlarrnr belirledik. Bunlarr baglrklar halinde
sunarak scizlerime son verecegim.

Temel hedeflerimiz

/ Universitemizin egitim-aiEretim alanrnda uluslararasrlagma faaliyetlerine hrz verilmesi,
/ Universitemiz brinyesinde si.irdririilen ulusal ve uluslararasr akreditasyon gahgmalarrnrn

hrzlandrnlmasr.
/ Lisansiistri EEitim alanrnda program sayrsrnrn ve eEitim niteliginin artttfllmasl
r' Termal Salhk Turizmine ycinelik sektiirle afiliyasyon ve i9 birliii galr5malarrnrn en iist

di.izeyde desteklenmesi,
r' Biilgenin jeotermal kapasitesinin geligtirilmesine yonelik akademik faaliyetlere ve

uygulamalara destek verilmesi,
r' Hayvancrhk ve Grda alanrnda yerel endr.istriyel grda riri.inlerine yonelik yeni iiriin

denemeleri ve fonksiyonel gtda 0r0n iiretiminin desteklenmesi,
r' Bdlgemiz ve iilkemizin sahip oldufu Endemik iizellikli Trbbi ve Aromatik Bitkilerin Ulke

ekonomisine kazand rrrlmasrna her d zeyde destek sunulmast
/ Yenilenebilir enerji kaynaklarryla ilgili proje ve akademik gahgmalara destek verilmesi
/ Afyonkarahisar'rn, Universitemiz merkezli bir kongre merkezi haline getirilmesi
/ SaBhkta FTR ile Kanserin Teghis ve tedavisinde iinemli merkez haline geldik. Yakrn

zamanda Kemik iligi Naklinde de bcilgenin merkezi haline gelinmesi

6ncelikli Sahgma Alanlartmtza gelince, bu alanlar

/ Termal ve Termal Salhk Turizmi
/ Mermer ve Do[alTag Teknolojileri
/ Hayvancrhk ve Grda Uriinleri
r' Yenilenebilir Enerji ile
/ Trbbi ve Aromatik Bitkiler Seklindedir

Sayrn bakantm, deierli konuklar,

l.!niversitemiz, hrzla deIigen dUnyada iilkemizin yagadrIr zorluklarrn aSrlmasrnda

brilgemizin ve iilkemizin kalkrnma yolundaki ciddi Sayretlerine destek olma, bilgi uretme ve

rehber olma kon usu nda kararhdtr.

Bu duygu ve diigiincelerle tairenimize kattlan sizlere tekrar tegekkiir eder, saygllar

sunanm.
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