
Iğdır Üniversitesi ve Iğdır İl Milli Eğit-
im Müdürlüğü arasında lisansüstü eğit-
im konusunda işbirliği yapılmasına il-
işkin protokol imzalandı. » 6

Rektör Alma, TİM
Doğu Anadolu Meclisi
Erzurum Toplantısına Katıldı

SAYI:12

Iğdır Üniversitesinde, Türkiye İlahiyat 
Tedrisatına Yardım Eden Dernekler 
Federasyonu (TİDEF) ve İlim Yayma 
Cemiyeti işbirliğiyle konferans düzen-
lendi.

Iğdır Üniversitesi ve Milli Eğitim
Müdürlüğü Arasında Lisansüstü
Eğitim Protokolü İmzalandı.

Üniversitemizde Mesuliyet Bilinci 
Konulu Konferans Düzenlendi

» 10

Üniversiteler Arasında
GeneI İşbirliği

Üniversitemiz 
Farabi Değişim Programı
Kapsamında 3 Üniversite İle 
Daha Anlaşma Yaptı

Üniversitemizde
“Elektronörofizyoloji” ve
“Podoloji” Programları Açıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın girişim-
leri sonucunda Üniversitemizin 
genel iş birliği anlaşmalarına bir 
yenisi daha eklendi. » 2

Üniversitemiz ile İstanbul Cer-
rahpaşa Üniversitesi, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi ve Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
arasında Farabi Değişim Programı 
kapsamında anlaşma yapıldı.» 3

Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de sağlık sektörü hızla büyürken, 
nitelikli yardımcı sağlık hizmetleri 
personeli ihtiyacı da her geçen gün 
artış gösteriyor. » 4

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
GES Elektrik 
Üretimine Başladı

Iğdır Üniversitesi tarafından yapılan 500 kw'lık Güneş Enerjisi Sistemi (GES) elektrik üretimine 
başladı. Üniversitemizde kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 30’unu karşılayacak kapasitedeki 
GES, üniversitemizin hazırladığı proje kapsamında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’nın desteği ile 2 milyon 439 bin TL maliyetle kuruldu. » 6

Üniversitemiz ile Malezya Management
and Science Üniversitesi arasında “Memorandum Of 
Understandıng” protokolü imzalandı
Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan üniversitelerle eğitim an-
laşmaları imzalamaya devam eden Iğdır Üniversitesi, işbirliği 
protokollerine bir yenisini daha ekledi. » 7

Üniversitemiz ile Atatürk
Üniversitesi Arasında İşbirliği
Protokolü İmzalandı
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ile Atatürk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ömer Çomaklı ortak Ar-Ge, bilim-
sel projeler ve eğitim hakkında bir 
süre sohbet ederek ortak çalışmalar 
yürütmek amacıyla bir protokol im-
zaladı. » 11

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından ilki şubat ayında Gazi-
antep'te "TİM Güneydoğu Anado-
lu Meclisi" adıyla düzenlenen, açık 
iletişim platformu niteliğindeki 
bölgesel meclislerin ikincisi, "TİM 
Doğu Anadolu Meclisi" adıyla Er-
zurum'da gerçekleştirildi. » 12

Üniversitemizde "Otizm ve
Yaşlı Farkındalığı" Konulu 
Panel Düzenlendi

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 
Sağlıklı Yaşam Topluluğu tarafın-
dan ‘Otizm ve Yaşlı Farkındalığı’ 
konulu program tertip edildi. » 8
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
girişimleri sonucunda Üniver-

sitemizin genel iş birliği anlaşma-
larına bir yenisi daha eklendi. İran 
Uluslararası Al Mustafa Üniversi-
tesi Felsefe Bölümünden Doç. Dr. 
Eyed Vahıd Kashanı, beraberin-
deki heyetle birlikte Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’yı makamında ziyaret 
etti. Rektörlük makamın-
da gerçekleştirilen ziyare-
tin ardından iki üniversite 
arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ve Al Mustafa 
Üniversitesi Rektörü adına 
Doç. Dr. Eyed Vahıd Kasha-
nı’n imzaladığı protokol çer-
çevesinde; Iğdır Üniversitesi 
ile İrandaki Al-Mustafa Üniversi-
tesi arasında öğrenci ve personel 
değişimini içeren genel iş birliği 
anlaşması sağlandı. Anlaşma temel 
ortak bilimsel araştırmaları, bilgi, 
akademik ve araştırma malzemele-

rinin ve yayınların değişimini kap-
sıyor Rektör Alma, “Bu protokol iki 
üniversite arasındaki diyaloğa katkı 
sağlayacak” diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde üniversitemiz 
Fen Edebiyat Fakültesinde bir se-
miner veren Doç. Dr. Eyed Vahıd 
Kashanı’yi burada ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını belirten 

Rektör Alma, imzalanan protokol 
ile iki ülke arasındaki dostluk iliş-
kilerinin artarak devam edeceğine 
ve anlaşmanın üniversiteler ara-
sındaki diyaloğa katkı sağlayacağı-
na inandığını belirtti. Anlaşmanın 

önümüzdeki eğitim-öğretim yılın-
da işlerlik kazanacağını kaydeden 
Rektör Alma; “Üniversitelerle işbir-
liğini önemsiyoruz. Bu protokolün, 
tarihi ve kültürel bağı olan iki ülke 
arasındaki dostluğu pekiştireceği-
ne inanıyorum. Karşılıklı ilişkilerin 
geliştirilmesi ve devam ettirilme-
sinde üniversiteler büyük bir rol 

oynuyor. Bu vesileyle Iğdır 
Üniversitesi ve Uluslararası 
El Mustafa Üniversitesi ara-
sında imzalanan protokolün 
hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.
Doç. Dr. Kashanı da üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Alma’nın kendilerine gös-
termiş olduğu misafirper-
verlikten ötürü teşekkür etti. 
Üniversitemiz ile böyle bir 
işbirliği içinde olmaktan do-

layı onur duyduklarını ifade eden 
Doç. Dr. Kashanı “İki üniversite 
arasında imzalanan protokol çerçe-
vesinde yapılacak olan işbirliği ikili 
ilişkilerimizi daha güçlü kılacaktır” 
şeklinde konuştu.

Üniversiteler Arasında
GeneI İşbirliği

Iğdır Üniversitesi, kaliteli ve ile-
ri düzeyde eğitim fırsatı sunan 
lisansüstü programlarla bölge-

de bir ilki gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Son olarak Üniversitemiz 
Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 
İnşaat Mühendisliği Doktora Prog-
ramının açılmasına yönelik tek-
lifi değerlendiren Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), 16.01.2019 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu 
toplantısında İnşaat Mühendisliği 
Doktora Programının açılmasını 
uygun gördü.

Iğdır Üniversitesi Üniversiteli Ak-
tif Gençler Topluluğu ve Öğrenci 
Konsey Başkanlığı ortaklığı ile Şiir 
ve Müzik Gecesi düzenledi. Karaa-
ğaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 
Konferans Salonunda düzenlenen 
programa akademik ve idari perso-
nelin yanı sıra öğrenciler de yoğun 
ilgi gösterdi.

Üniversitemizde 
Şiir ve Müzik
Gecesi Düzenlendi

Üniversitemizdeki 
doktora 
Programlarının 
sayısı 8’e yükseldi 
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Üniversitemizde “Batı Dünyasındaki 
Gençliğin Sosyal Sorunları ve Yeni 
Arayışlar - İslam’a Yöneliş” Konulu 
Konferans Düzenlendi

Üniversitemiz, 
Farabi Değişim Programı
Kapsamında 3 Üniversite 
İle Daha Anlaşma Yaptı

Üniversitemiz ile İstanbul 
Cerrahpaşa Üniversitesi, 
Ankara Hacı Bayramı Veli 

Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi arasında Fara-
bi Değişim Programı kapsamında 
anlaşma yapıldı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın girişimle-
ri ve Farabi Ofisinin çalışmaları so-
nucunda yapılan anlaşma ile Farabi 
Değişim Programı kapsamında iş-
birliği yaptığımız üniversite sayısı 
85’e ulaştı.

Türkiye’de bulunan 129 devlet üni-
versitesinden 85’i ile Farabi Pro-
tokolleri imzaladıklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, yapılan anlaşmalar-
la Iğdır Üniversitesinin akademik 
olarak her geçen gün daha da ileri-
ye gittiğini kaydetti.

 Rektör Alma, “Üniversitemizde ön 
lisans, lisans, yüksek lisans ve dok-
tora programlarıyla yeni bölümler 
açmaya devam ediyoruz. Akade-
mik ve alt yapı noktasında gelişime 
son derece önem veriyoruz. Baktı-
ğımızda Farabi değişim programı 
kapsamında, anlaşma imzaladığı-
mız üniversite sayısı 85’e ulaştı. Şu 
an ERASMUS Değişim Programı 
kapsamında 19 ülkeden 41 üniver-
site ile Mevlana Değişim Programı 
kapsamında ise 11 ülkeden 14 üni-
versite ile imzaladığımız protokol-
lerimiz var. Öğrencilerimize en iyi 
eğitim imkânlarını sunmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Adı geçen üniversitelerle  her yapı-
lan anlaşma sonucunda iki üniver-
site arasında karşılıklı olarak lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencile-
rinin değişimi gerçekleşecek.

Üniversitemizde Zafer Keskin 
Akademi Tarafından “ Yapı İşleri 
Proje Yönetiminde Maliyet
Mühendisliği ” Konulu Konferans 
Düzenlendi

Üniversitemiz akademis-
yenlerine ve öğrencilerine 
yönelik Yapı İşleri Toplulu-

ğunun öncülüğünde Zafer Keskin 
Akademi Tarafından Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakül-
tesi Konferans Salonunda “Yapı 
İşleri Proje Yönetiminde Maliyet 
Mühendisliği” konulu konferans 
düzenlendi. 
Konferansa; akademisyenler ve Za-
fer Keskin Akademiden Zafer Kes-
kin konuşmacı olarak katıldı. Zafer 
Keskin konuşmasında, 25 yılda ha-

yata geçirdiği 1172 projenin öykü-
sünü ve sektörde edinmiş olduğu 
deneyimleri dinleyicilerle paylaştı. 
Yaklaşık Maliyet, Teklif Hazırlama, 
Kesin Hesap, Bilirkişilik (hakem-
lik, müşavirlik), Proje Yönetimi 
ve Planlama konularında kariyer 
odaklı uygulamalara değinen Kes-
kin, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerimizin gelecekte parlak 
bir kariyer edinmeleri noktasında 
yol haritası çizdi.  
Konferans toplu fotoğraf çekilme-
siyle son buldu.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakül-
tesi Amfi-3’de Aktif Gençler Top-
luluğu tarafından Gazeteci-Afrika 
Dostluk Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı (AD-DER) Şemsettin Tür-
kan’ın konuşmacı olarak katıldığı 
“Batı Dünyasındaki Gençliğin Sos-
yal Sorunları ve Yeni Arayışlar İs-

lam’a Yöneliş” konulu konferansta 
düzenlendi. 
AD-DER Başkanı Türkan, ttbatı 
dünyasındaki gençliğin karşı kar-
şıya kaldığı alkol, intiharlar, stres, 
boşanmalar,  uyuşturucu ve dep-
resyon gibi sosyal problemleri ista-
tistik rakamlar vererek anlattı.
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Doç. Dr. Güneş’in 
Editörlüğünü Yaptığı 
“Ağrı Dağı Sahasının 
Kaynakçası” Kitabı 
Yayımlandı

Üniversitemiz akademisyen-
lerinden Doç. Dr. Mehmet 
Güneş’in editörlüğünü 

yaptığı “Ağrı Dağı Sahasının Kay-
nakçası” kitabı yayımlandı. Üni-
versitemiz Fen Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Mehmet Güneş’in editörlüğü altın-
da Dr. Nursel Manav, Dr. Öğr. Üye-
si Özkan Aydar ve Dr. Öğr. Üyesi 
Türkan G. Arık’ın iştirakiyle hazır-
lanan ve  2017 yılı Aralık ayında 
Hiper Yayınları tarafından basılan 
“Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası” 
kitabının büyük bir ilgi bulacağı 
ifade edildi. Uzun süren bir çalış-
manın eseri olan kitapta, Ağrı Da-
ğı’nın çevresinde bulunan yerleşim 
birimleri hakkında daha önce ya-
pılmış olan eserler, bibliyografik bir 
çalışma olacak şekilde anlatılıyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Rusya’da 
Ağrı Dağı coğrafyasıyla ilgili ya-
yınlanmış olan eserlerin bölümler 
halinde ele alındığını ifade eden 
Doç. Dr. Güneş; çalışmada, bölgeyi 
tanıtmak için Ağrı Dağı çevresin-
deki şehirlerin tarihi, ekonomik ve 
kültürel yapısı hakkında genel bil-
gilerin verildiğini söyledi.

Rektör Alma, Aralık ve 
Karakoyunlu’daki
Muhtarları Ağırladı

Rektör Alma’nın daveti üzerine 
üniversitemize bir ziyaret gerçek-
leştiren muhtarlar, kampüs alanı 
içerisinde yapılan çalışmaları ye-
rinde görme fırsatı buldu.
Rektörlük binası sedir odasında 
gerçekleşen ziyarette, üniversite-
mizde yapımı tamamlanan çalış-
malar hakkında önemli bilgilendir-
meler yapan Rektör Alma, devam 
eden projeler ve inşaat çalışmaları 
hakkında da muhtarlara bilgi ver-

di. Ziyarette ikili ilişkilerin ve ortak 
projelerin önemine vurgu yapa-
rak konuşmasına başlayan Rektör 
Alma, göreve geldikleri günden 
beri yoğun bir şekilde çalıştıklarını 
ve Iğdır Üniversitesini bölgede üst 
sıralara taşımak istediklerini belirt-
ti. Üniversite ve yerel yönetimlerin 
işbirliği içinde olması gerektiğini 
ifade eden Rektör Alma, “Üniver-
site şehir bütünleşmesi bizim çok 
önemlidir” diye konuştu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Iğdır Aralık ve Karakoyunlu İlçelerinde görev
yapan muhtarları Şehit Bülent Yurtseven Kampüsün-
de misafir etti.

Üniversitemizde “Sosyal Bilimler ve Fen 
Bilimleri Alanlarında  Literatür Tarama” 
Eğitimi Verildi
Iğdır Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlı-
ğı tarafından "Sosyal Bilimler ve 
Fen Bilimleri Alanlarında Literatür 
Tarama" adlı eğitim düzenlendi. 
Eğitime konuşmacı olarak EBSCO 
firma temsilcisi Mehmet Can So-
yulmaz katıldı. 
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 
Ziraat Fakültesi Anfi-3’te düzen-
lenen ve akademisyenlerin yoğun 
ilgi gösterdiği seminerde Mehmet 

Can Soyulmaz, "Sosyal Bilimler ve 
Fen Bilimleri Alanlarında Literatür 
Tarama” hakkında önemli bilgiler 
verdi.  Soyulmaz: Akademik perso-
nellerin Sosyal Bilimler ve Fen Bi-
limleri alanlarında hızlı, güvenilir 
kaynaklara nasıl erişeceklerini ve 
kendi alanında geniş bir literatür 
taramasını nasıl yapabileceklerini 
ayrıca abone olunan veri tabanla-
rını daha etkin kullanabilmeleriyle 
ilgili bilgiler aktardı. 

Üniversitemizde “Elektronörofizyoloji” ve 
“Podoloji” Programları Açıldı
Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de sağlık sektörü hızla büyürken, 
nitelikli yardımcı sağlık hizmetleri 
personeli ihtiyacı da her geçen gün 
artış gösteriyor. 

Son olarak Üniver-
sitemizde “Elekt-
ronörofizyoloji” ve 
“Podoloji” program-
larının açılmasına yö-
nelik Yüksek Öğretim 
Kurumu’na (YÖK) 
sunulan teklif sonucunda ilgili bö-
lümlerin açılmasına onay verildi.  
Böylelikle Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu (SHMYO) bünyesin-
de yeni açılan  “Elektronörofizyo-

loji” ve “Podoloji” programları ile 
sağlık eğitimi alanında önemli bir 
adım atılmış oldu. Podoloji Prog-
ramının da ülkemizde az sayıda 

üniversitede bulundu-
ğunu ifade eden Rek-
tör Alma, “Podoloji; 
ayakların şekil ve sağlı-
ğı ile ilgilenmek,çeşitli 
yardımcı sağlık malze-
meleri ile ayak sağlığı 
sorunlarına çözüm 
bulmak, yara bakımı-

nı yapmak, iyileştirme ve önleme 
çalışmaları yapmak gibi ayak sağlı-
ğı ile ilgili hizmetleri ifade eden bir 
terimdir.” diye konuştu.

“Podoloji Programı 
ülkemizde az sayı-
da bulunan prog-
ramlardan bir ta-
nesi”
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Üniversitemizde 
“Kadın Olmak” 
Konulu Konferans 
Düzenlendi

Üniversitemizde
“Geleceğin İnşasında 
Öğretmen Olmak”
Konulu Konferans
Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi 
Bölge Üniversiteleri 
Arasında Bir Adım 
Öne Çıkıyor 

Kurulduğu günden beri hızlı 
bir büyüme gerçekleştiren 
Iğdır Üniversitesi; bilim-

sel çalışmalar, öğrenci etkinlikleri, 
yeni kurulan laboratuvarlar ve si-
mülasyon sınıflarıyla bölge üniver-
siteleri arasında adından söz ettir-
meye devam ediyor.

Özellikle Üniversitemiz bünye-
sinde bulunan Hayvan Hastane-
si, Iğdır Meslek Yüksekokuluna 
bağlı Sivil Havacılık Programları 
için hazırlanan Uçak Kabin Simü-
lasyon (Mock-Up) Sınıfı ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 
bağlı olarak kurulan Temel Sağlık 
Bilimleri Simülasyon Laboratu-
varı, Iğdır Üniversitesini bir adım 
öne çıkaran çalışmalar arasında yer 
alıyor. Yapılan çalışmaların Yüksek 
Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
da takdirle karşılandığını belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, dijitalleşen 
dünyada eğitim sistemine teknolo-
jiyi de entegre ettiklerini kaydede-
rek çağı yakalamayı hedefledikleri-
ni vurguladı.

Iğdır Üniversitesi İle Avka Grup
Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Avka Grup Şirket Müdürü Emrah 
Erden ve Şirket Hukuk Danışmanı 
Murat Kurt, Iğdır Üniversitesi Sü-
rekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. 
Öğr. Gör. Turhan Moç ile birlikte 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı makamında 
ziyaret etti. Rektörlük makamında 
gerçekleştirilen ziyaretin ardından 
iki kurum arasında eğitim işbirli-
ği protokolü imzalandı. Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ve Avka Grup arasın-
da imzalanan protokol kapsamın-
da; uzaktan eğitim, yerinde serti-
fikalı eğitim ve uygulamalı mesleki 
eğitim alanları ile ortak projelerin 

yürütülmesi konularında anlaş-
ma sağlandı.İmzalanan protokol 
ile Iğdır Üniversitesi öğrencilerine 
akademik eğitimin yanı sıra mes-
leki eğitimin de verileceğini ifade 
eden Rektör Alma, bu protokolün 
öğrencilerin iş hayatına hazırlan-
masına katkı sağlayacağını belirtti. 
Üniversitemiz bünyesinde bulunan 
Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile 
mesleki, sosyal ve teknik konularda 
sertifikalı eğitim verilebileceğinin 
de altını çizen Rektör Alma, “bu 
eğitimlerin tüm Türkiye’de ve bazı 
ülkelerde uygulanması öğrencilere 
önemli oranda fayda sağlayacak” 
şeklinde konuştu.

Üniversitemiz ile Almatı Güç 
Mühendisliği ve Telekomünikasyon 
Üniversitesi Arasında Erasmus
Anlaşması Yapıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
girişimleri ve Erasmus Ofisinin 

çalışmalarıyla “KA107 Ortak Ülke-
ler ile Hareketlilik Projesi” kapsa-
mındaki ERASMUS anlaşmalarına 
bir yenisi daha eklendi.
Buna göre, Iğdır Üniversitesi ile Ka-
zakistan’ın Almatı Güç Mühendis-
liği ve Telekomünikasyon Üniver-

sitesi arasında öğrenci ve personel 
değişim programı olan ERASMUS 
kapsamında anlaşma sağlandı.
Anlaşma, Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri, Bilgisayar Bilimleri, Elekt-
ronik ve Otomasyon, bölümlerini 
kapsıyor. İmzalanan anlaşmanın 
önümüzdeki eğitim-öğretim yılın-
da işlerlik kazanması planlanıyor. 

Iğdır Üniversitesi 
ile Kore Dongduk 
Women’s University 
Arasında
Stratejik İşbirliği 
Protokolü İçin 
Görüşmeler Başladı

Üniversitemiz ve Dongduk 
Women’s University (Don-
duk Kadınlar Üniversitesi) 

arasında stratejik işbirliğini geliş-
tirmek amacıyla görüşmelere baş-
landı.
Geçtiğimiz günlerde Güney Ko-
re’den gelen bir grup bilim insanını 
Üniversitemizde ağırlayan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Iğdır Üniversitesi ve Dong-
duk Women’s University arasında 
stratejik işbirliği yapılmasına yöne-
lik kararlar alındığını bildirdi.

Güney Kore ve diğer Uzakdoğu 
ülkelerindeki üniversitelerle iş-
birliğini attırmayı hedefledikleri-
ni belirten Rektör Alma, protokol 
detaylarının önümüzdeki günler-
de açıklanacağını ifade etti. Iğdır 
Üniversitesini bilim, araştırma ve 
teknolojide üst sıralara taşımak 
amacıyla yurt dışı üniversiteleriyle 
çeşitli protokoller imzaladıklarını 
belirten Rektör Alma, bu protokol-
ler sayesinde değişim programları 
ve araştırma projelerinin ortaya çı-
kacağını kaydetti. 

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü 15 Temmuz Şehitleri Konfe-
rans Salonunda “Kadın Olmak” ko-
nulu panel düzenlendi. Konferansa 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniver-
sitesinden konuşmacı olarak Doç. 
Dr. Zekiye Demir katıldı. Panele 
ayrıca Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
akademisyenler, öğrenciler ve va-
tandaşlar katılım sağladı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü 15 Temmuz Şehitleri Konfe-
rans Salonu’nda İlim Yayma Ce-
miyeti tarafından Eğitimci-Yazar 
Ahmet Çağlayan’ın konuşmacı ola-
rak katıldığı “Geleceğin İnşasında 
Öğretmen Olmak’’ konulu konfe-
rans düzenlendi.
Eğitimci-Yazar Ahmet Çağlayan 
konuşmasında, yeni yetişen ku-
şakların geleceğe hazırlanmasın-
da okulların büyük bir önem arz 
ettiğini ifade ederek; öğrencilerin 
en iyi şekilde eğitilmesi, yetenek-
lerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi 
heyecanlarının en ileri düzeye ulaş-
masında eğitim kurumlarının fark-
lı görevler üstlendiğini kaydetti.
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Iğdır Üniversitesi ve 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Arasında 
Lisansüstü Eğitim
Protokolü İmzalandı

Iğdır Üniversitesi ve Iğdır İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü arasında 
lisansüstü eğitim konusunda iş-

birliği yapılmasına ilişkin protokol 
imzalandı. 
Iğdır Valiliği Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen protokol imza tö-
renine; Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ve Iğdır İl 
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gö-
nen katıldı.

Yapılan işbirliği çerçevesinde öğ-
retmenlerin mesleki ehliyet ve li-
yakatının güçlendirilmesinin he-
deflendiğini belirten Vali Ünlü; ''Bu 
protokolle çocuklarımızı emanet 
ettiğimiz öğretmenlerimiz, ken-
dilerini geliştirme fırsatı bulacak'' 
dedi. Üniversite ve kamu kurumları 
işbirliğini çok önemsediklerini be-
lirten Rektör Alma, protokole iliş-
kin yaptığı açıklamada,

kamu kurumlarında çalışan per-
sonellerin ve öğretmenlerin hem 
mesleki hem de akademik olarak 
gelişim kaydetmeleri amacıyla böy-
le bir projeyi hayata geçirdiklerini 
vurguladı. 
Rektör Alma, imzalanan işbirliği 
protokolü kapsamında Iğdır İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 

memurların, personellerin ve öğ-
retmenlerin akademik uzmanlık-
larının arttırılacağını belitti. Proto-
kolün tüm personeller için hayırlı 
olmasını dileyen Rektör Alma, gös-
terdikleri yakın ilgi ve işbirliği için 
Iğdır Valisi Enver Ünlü ve İl Milli 
Eğitim Müdürü Hakan Gönen’e te-
şekkürlerini iletti.

İmzalanan protokol, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü görev alanına giren ko-
nularda personelin mesleki yeter-
liliklerinin artırılmasına yönelik 
verilecek lisansüstü eğitimin yürü-
tülmesine ilişkin esasları kapsıyor.

Iğdır Üniversitesi tarafından yapılan 500 kw'lık Güneş Enerjisi Sistemi (GES) elektrik üretimine başladı. Üniversite-
mizde kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 30’unu karşılayacak kapasitedeki GES, üniversitemizin hazırladığı proje 
kapsamında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ile 2 milyon 439 bin TL ma-
liyetle kuruldu. 

Proje hakkında bilgi veren Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, 

bu tesisi doğayı korumak, elekt-
rik enerjisini güneşten sağlayarak 
giderleri azaltıp gelir sağlamak ve 
enerji konusunda dışa bağımlılı-
ğı azaltmak amacıyla kurduklarını 
söyledi. Rektör Alma, “TEDAŞ ta-

rafından onaylanan 500 kw’lık GES 
projemizi tamamladık.
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 
içinde kurduğumuz santralimiz 
bölgemizdeki üniversiteler arasın-
da da ilk olma özelliği taşıyor. Üni-
versitemizin hızla artan yenilenebi-
lir enerji kullanımını göz önünde 
bulundurarak başlattığımız GES 

projemiz, Iğdır Üniversitesi ile 
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı arasında yapılan protokol 
çerçevesinde 1 milyon 300 bin TL’si 
DAP tarafından karşılanmak üzere 
toplam 2 milyon 469 bin TL’ye ku-
ruldu.10.000 m² alanda 2200 adet 
güneş paneli yerleştirilerek 10 adet 
50 kw invertör ile şebekeye kullanı-

labilir elektrik enerjisi aktarılmak-
tadır. Santral çelik konstrüksiyon-
lar, paneller, inveretörler ve trafo 
köşkü olmak üzere dört ana başlık-
ta değerlendirilir. Santral her türlü 
güvenlik tedbiri alınarak 8 adet ha-
rici kamera ile kesintisiz izlenmek-
tedir. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
GES Elektrik 
Üretimine Başladı
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Üniversitemiz ile Malezya Management and 
Science Üniversitesi arasında “Memorandum 
Of Understandıng” protokolü imzalandı

Dünyanın farklı ülkelerin-
de bulunan üniversitelerle 
eğitim anlaşmaları imzala-

maya devam eden Iğdır Üniversite-
si, işbirliği protokollerine bir yeni-
sini daha ekledi.

İmzalanan protokoller çerçevesin-
de üniversiteler arası akademik iliş-
kilerin güçlendirilmesinin yanı sıra 
ülkeler arasındaki kültürel bağların 
da geliştirilmesi hedefleniyor. Bu 
kapsamda son olarak Iğdır Üniver-

sitesi ve Management and Science 
Üniversitesi arasında “Memoran-
dum Of Understandi ng” protokolü 
imzalandı. Paydaşlar arası işbirliği 
görüşmelerinde bulunmak ve pro-
tokol imzalamak amacıyla Iğdır 
Üniversitesi’ne gelen Malezya’nın 
Management and Science Üniversi-
tesi Kurucusu ve Rektörü Prof. Dr. 
Mohd Shukri Ab. Yajid, üniversite 
yönetim kurulu üyelerinden Prof. 
Dr. Sharifah Huda Engku ve Prof. 
Dr. Rosli Yusof ile birlikte ilk olarak 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı makamın-
da ziyaret etti. 
“Üniversitemizin ulusal ve ulusla-
rarası arenada tanınırlığını arttı-
racağız”
Rektörlük makamında imzalanan 
“Memorandum Of Understandıng” 
protokolünün her iki üniversite için 
de hayırlı olmasını dileyen Rektör 
Alma, Üniversitemizin akademik, 
idari ve fiziki yapılanması hakkın-
da bilgi vermeyi de ihmal etmedi. 

Üniversitemiz ile Erzurum Orman 
Bölge Müdürlüğü Arasında
Protokol İmzalandı
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ile Erzurum 
Orman Bölge Müdürü Şaban Bı-
yıklı arasında Üniversitemiz kam-
püs alanı içerisinde boş alanların 
uygun ağaç türleriyle ağaçlandırıl-
ması konusunda işbirliği protokolü 
imzalandı.
Erzurum Orman Bölge Müdürlü-
ğünde gerçekleşen imza töreninde 
bir açıklamada bulunan Orman 
Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı olarak 
ağaçlandırma çalışmaları kapsa-
mında tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarının uygun alanlarının ağaç-
landırılmasına büyük bir önem 

verildiğini ifade etti. Bölge Müdürü 
Bıyıklı, imzalanan protokol çerçe-
vesinde yapılacak çalışmalar son-
rasında Iğdır Üniversitesi kampüs 
alanında güzel bir koruluğun orta-
ya çıkacağını belirtti. 
Rektör Alma,“Iğdır’a yakışır yeşil 
bir kampüs oluşturacağız” 
Rektör Alma da Orman Bölge 
Müdürlüğü ile yapılan işbirliğiyle 
kampüs alanında tekniğine uygun, 
bilimsel bir ağaçlandırma faaliye-
ti yürütüleceğini dile getirdi. Do-
ğunun Çukurovası olarak bilinen 
Iğdır’a yakışır yeşil bir kampüs 
oluşturma adına ağaçlandırma ça-
lışmalarına büyük önem verdikle-

rini dile getiren Rektör Alma, yeşil 
alanları artırarak Türkiye’de emsal 
olacak doğal bir kampüs alanı oluş-
turmayı hedeflediklerini söyledi. 

İmzalanan protokol çerçevesinde 
ağaçlandırılacak sahanın toprak 
analizleri, ağaçlandırmaya uygun 
alanlar için ağaçlandırma, toprak 
muhafaza uygulama ön etüt raporu 

ve dikilmesi planlanan fidanların 
temini Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından sağlanacak. Üniversi-
temiz ise, ağaçlandırma yapılacak 
olan alanların sınırlarının aplikas-
yonunu, sahanın yangın ve diğer 
zararlı tehlikelerden korunmasını 
ve fidanların sulamasını gerçekleş-
tirecek.

Üniversitemiz
Öğrencileri Sarıkamış’ta 
Düzenlenen Kış Oyunları 
Festivaline Katıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 
5'incisi düzenlenen Kış Oyunları 
Festivaline Üniversitemiz öğren-
cileri de katıldı. Renkli anların ya-
şandığı festivalde kaşar yuvarlama, 
kızak yarışları, atlı cirit ve güreş 
gösterileri ilgiyle izlendi
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzen-
lenen festivale; Kars Valisi Türker 
Öksüz, AK Parti Kars Milletvekil-
leri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, 
Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet 
Karaman, Sarıkamış Belediye  Baş-
kanı Göksal Toksoy, kurum amir-
leri, STK temsilcisi ve vatandaşlar 
katıldı. Festival kapsamında ilk ola-
rak Türkiye Kızak Federasyonu ta-
rafından kızak gösterisi yapılırken 
ardından karda güreş ve atlı cirit 
müsabakaları gerçekleştirildi. 



NİSAN 2019

Üniversitemizde 
“Nevruzda Hoş Bir 
Seda” Kültür, Sanat, 
Edebiyat Programı 
Düzenlendi

Üniversitemizde
“Haydi Durma Tasarla 
Kod” Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Mekanik Elektronik 
Robotik Topluluğu tarafından or-
ganize edilen ve Proje koordinatö-
rü Öğr. Gör. Murat Şimşek öncülü-
ğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Gençlik Projeleri Destek Programı 
ile desteklenen “Haydi Durma! Ta-
sarla, Kodla ve Uygula”t projesinin 
eğitimleri başladı. 
Proje kapsamında verilen eğitimler 
ile öğrencilerin Robotik kodlama, 
3D printer kullanımı, imalat yön-
temleri ve otomasyon sistemleri ta-
sarımı konularında, tecrübe ve viz-
yon sahibi olmaları hedefleniyor. 
Eğitimler kapsamında; Temel 
elektronik bilgisi ve devre eleman-
ları, Arduino çeşitleri ve kullanım 
alanları, Arduino programlama uy-
gulamaları, Solidworks uygulamalı 
eğitimi ve tasarım yapılması, 3D 
Printer kullanımı ve örnek baskılar 
alınması, Robot tasarımı ve üretimi 
konularında teorik ve pratik eği-
timler verildi.

Üniversitemizde "Otizm ve Yaşlı 
Farkındalığı" Konulu Panel Düzenlendi

Karaağaç Kampüsü 15 Tem-
muz Şehitleri Konferans 
Salonunda yapılan prog-

rama konuşmacı olarak Toplum 
Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Veli 
Bayat,  Uzman Psikolog Ayten Ta-
nır Özener, Uzm. Dr. Mücahit Al-
paslan katıldı. Farkındalık paneline 
akademisyenler ve öğrenciler ilgi 
gösterdi.
Panelde ilk olarak Sağlıklı Yaşam 
Topluluğu Başkanı Sağlık Hiz-

metleri Meslek Yüksekokulu öğ-
rencilerinden Murat Şahin açılış 
konuşması yaptı. Başkan Şahin, 
huzurevleri ve rehabilitasyon mer-
kezlerini ziyaret ettiklerini ve Iğ-
dır’daki yaşlılara karanfil dağıtık-
larını söyleyerek, etkinliklerinin 
iyilik ve sağlık eksenli olduğunun 
altını çizdi.
Programın devamında söz alan Uz-
man Psikolog Ayten Tanır Özener 
ise konuşmasında; “Otizm sadece 

doğuştan değildir. Sonraki yıllarda 
da olmaktadır. Bu konuda aileler 
dikkatli olması gerekir.
Bugün düzenlediğimiz seminer ile 
bu konuları kısmen de olsa açık-
lığa kavuşturma, uyaran eksikliği 
ve otizm arasında ayrım yapabil-
me ve olası tedavi planlarının ne-
ler olduğunu konuşarak öğrenciler 
ve diğer katılımcılarda farkındalık 
yaratmayı amaçlıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Öğr. Gör. Esma Şahin’in 
danışmanlığını yaptığı Sağlıklı Yaşam Topluluğu tarafından ‘Otizm ve Yaşlı Farkındalığı’ 
konulu program tertip edildi.

Rektör Alma, Örnek 
Çiftçi Alican Akcan’ın 
Serasında İncelmelerde 
Bulundu

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Iğdır’ın Oba 
Köyü’nde, kendi fidelerini ısıtmalı 
küçük serada üretip diğer seralarda 
kullanan örnek çiftçi Alican Akcan’ı 
ziyaret ederek serada incelemelerde 
bulundu. Rektör Alma’ya sera, ara-
zinin mevcut durumu ve yürütülen 
çalışmalara ilişkin bilgi veren çiftçi 
Akcan, tünelde yetiştirdiği karpuz-
ların haziran ayında hasat edilebi-
leceğini söyledi.

Rektör Alma, sera ve bahçelerdeki 
incelemenin ardından şunları söy-
ledi: “Toprakla, tarımla, hayvanla 
uğraşan ve buralardan hayatını ida-
me ettiren çiftçimize daha bilimsel 
ve verimli yöntemleri öğretecek zi-
raat mühendislerini yetiştirmek zo-
rundayız. Ziraat Fakültesindeki öğ-
retim elemanı ve öğrencimizin bir 
ayağı tarlada, bahçede ve hayvan 
çiftliklerinde olmalıdır. Dünyada 
da durum böyledir. Iğdırlı çiftçile-
rimizin modern tarım yöntemleri-
ni öğrenmeleri için biz üniversite 
olarak her konuda sorumluluk al-
maya hazırız.”

Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek 
Yüksekokulu tarafından Karaağaç 
Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 
Konferans Salonunda “Nevruzda 
Hoş Bir Seda” konulu Kültür, Sanat 
ve Edebiyat konulu söyleşi progra-
mı düzenledi. Söyleşi programına 
Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat 
Yikit, Iğdır Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Öğr. Gör. Dinçer Atasoy 
ile akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Söyleşi programının açılış 
konuşmasını yapan Moderatör Dr. 
Mehmet Kum, Nevruz Bayramı-
nın tarihi süreçte Türklerin yaşam 
biçimini şekillendirdiğini ve tabiat 
hadiselerine bağlı olarak oluştuğu-

nu ifade ederek günümüze kadar 
gelmiş bir bayram olduğunu dile 
getirdi Açılış konuşmasının ar-
dından söyleşi programına, sağlık 
sorunları nedeniyle katılamayan 
Yazar Hasan Özkılıç’ın “Şurla’ da 
Beklemek” isimli öykü kitabından 
uyarlanan “Motoguzzi” adlı öykü-
sünün kısa metrajlı filmi izletildi. 
Şair Tuğrul Keskin, Dilek Özkan, 

Fatma Aras, Neslihan Perşem-
be, Nesrin Z. İnankul, Semiha Taş 
Özenç, Serpil Susamcıoğlu ve Yazar 
Tuğşat Ata Türkmen de söyleşiye 
katılan isimler oldu.
Ana teması “Nevruzda Hoş Bir 
Seda” olan program kapsamın-
da şairler şiir okurken yazarlar da 
eserlerinden pasajlar okuyarak izle-
yicilerden alkış aldı.
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Üniversitemizde 55. Kütüphane 
Haftası Etkinlikleri Kapsamında
“Ayaklı Kütüphaneler” Konulu 
Konferans Düzenlendi

Üniversitemizde "81 İlde Okuyoruz: 
Kitabını Al Meydana Gel" Okuma Etkinliği 
Düzenlendi

Üniversitemiz Kütüphane Dokü-
mantasyon Daire Başkanlığı tara-
fından 55. Kütüphane Haftası mü-
nasebetiyle 81 ilde aynı anda "81 
İlde Okuyoruz: Kitabını Al Meyda-
na Gel"  adlı kitap okuma etkinliği 
düzenlendi.
Etkinliğe, Üniversitemiz akademik 

ve idari personelleri ile öğrenciler 
katıldı. Türk Kütüphaneciler Der-
neği tarafından koordine edilen ve 
2012 yılından itibaren her yıl gele-
neksel olarak düzenlenen etkinli-
ğin; vatandaşların kitap ve kütüp-
hanelere ilgisini artırmak, okuma 
alışkanlığı ve okuma kültürü konu-

sunda farkındalık oluşturmak ama-
cıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Etkinlikte, kitaplarını alan Üniver-
sitemiz personelleri ve öğrencileri 
açık havada kitap okumanın key-
fini yaşarken, Türkiye’nin 81 ilinde 
saat 12.30’ da başlayan kitap okuma 
etkinliği 13.00’da son buldu.

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri 
kapsamında Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Amfi-3’de “Ayaklı Kütüp-
haneler” konulu konferans düzen-
lendi. Konferansa Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Hakkı Alma, 
akademisyenler ve öğrenciler ka-
tıldı. Konferansta ilk olarak Kütüp-
haneci Neslihan Mert tarafından 
Üniversite Kütüphanesi hakkında 
bilgiler verildi. 

Ardından söz alan Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat 

Ali Karavelioğlu, özellikle Osman-
lı Devleti’nin son yüzyılında öne 
çıkan bazı kitap kurtları ve ayaklı 
kütüphaneler hakkında bilgi ver-
di. Özellikle Ali Emiri, İsmail Saib 
Sencer ve İbnülemin Mahmul Ke-
mal İnal ile ilgili anekdotları anlat-
tı. Karavelioğlu, edindiği bilgi biri-
kimini ve kitap okuma alışkanlığını 
nasıl kazandığını da dinleyicilerle 
paylaştı. Öğrencilere Türk edebi-
yatının büyük simalarını, özellikle 
Mehmet Akif ’i, Necip Fazıl’ı, Cemil 
Meriç’i çok iyi okumaları tavsiye-
sinde bulundu. 

Rektör Alma
Yükseköğretimde 
Kalite Yönetimi 
Çalıştayı’na
Katıldı

Erzurum Teknik Üniversite-
si Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Konferans Salo-

nu’nda gerçekleşen etkinliğe, Yük-
seköğretim Kalite Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Erzurum 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bülent Çakmak, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Ardahan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bi-
ber, , Erzurum Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan 
Kaymaz başkanlığında her üç üni-
versitenin Kalite Kurul Üyeleri, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, 
ile çok sayıda akademisyen katıldı. 
Çalıştayın gündem konusu olarak 
“Yüksek Öğretimde Kalite ve Akre-
ditasyon” belirlendi.

Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas, üniversitelerin ka-
lite sistemini yapılandırırken ulus-
lararası gelişmeleri takip etmenin 
yanı sıra değerlendirme, akreditas-
yon, kalite ve performanslarının da 
önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca 
üniversitelerin, mezunlarına alan 
bilgisi ve becerisi dışında dijital yet-
kinlik, karmaşık problem çözme, 
iletişim becerileri, analitik düşün-
me ve etik gibi konularda yetkinlik 
kazandırmaları gerektiğinin altını 
çizerken disiplinler arası eğitim 
yaklaşımıyla etkili ve anlamlı öğ-
renen, ufku geniş dünya vatandaşı 
olabilecek öğrenciler yetiştirdikle-
ri takdirde hızlı gelişen kompleks 
dünyaya ayak uydurabileceklerini 
belirtti.

Toplantının ardından, katılımcılar 
Yüksek Teknoloji Araştırma Mer-
kezi (YÜTAM), Mucitpark Bilim 
ve Fikir Atölyesi’ni ve ETÜ Kristal 
Girişimcilik Atölyesi’ni gezerek bu-
rada yapılan faaliyetler hakkında 
bilgi edindiler.

Yükseköğretim Kalite Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas ‘ın da katılımıyla Erzu-
rum Teknik Üniversitesi’ nde, 
"Yükseköğretimde Kalite Ça-
lıştayı" düzenlendi.

“Iğdır Lojistik Sektörü: 
Sorunlar ve Beklenti-
ler” Konulu Seminer 
Gerçekleştirildi
Üniversitemiz ile Iğdır Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliğiyle “Iğdır Lo-
jistik Sektörü: Sorunlar ve Beklen-
tiler” konulu seminer düzenlendi. 
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Kamil Arslan’ın açılış konuş-
ması ile başlayan seminere, Iğdır 
Şoförler Odası Başkanı Seyyat Ka-
radağ, Üniversitemizden akade-
misyenler ve sektör temsilcileri ka-
tıldı. Üniversitemiz adına Dr. Öğr. 
Üyesi Alpaslan Doğan, katılımcı-
lara Iğdır ilinin lojistik yapısı ve 
potansiyeli hakkında bilgi vererek, 
bu potansiyelin değerlendirilmesi 
ve taşımacılıktan lojistik faaliyet-
lere geçişe yönelik stratejik planlar 
önerdi. 
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Üniversitemizde
Mesuliyet Bilinci
Konulu Konferans

Iğdır Üniversitesi, Türkiye İla-
hiyat Tedrisatına Yardım Eden 
Dernekler Federasyonu (Tİ-

DEF) ve İlim Yayma Cemiyeti işbir-
liğiyle ile Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 
Konferans salonunda Mesuliyet Bi-
linci konulu konferans düzenlendi.
Konferansa akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı. Konferansta Ku-
ran-ı Kerim tilavetinin ardından 
söz alan TİDEF Genel Başkanı 
Mustafa Yelek konuşmasında, Tür-
kiye’nin her ilinde seminer prog-
ramları düzenlediklerini ve STK’lar 
ile ortak programlar yaptıklarını 
belirtti. Konuşmasının devamında 
ise ahlaklı, düzgün ve mesuliyet 
bilinci olan insanlara ihtiyacımız 
olduğunu ifade eden Yelek, “He-
pimizin medeniyet tasavvuru ve 
kendi medeniyetimizin değerleri 
var” diyerek İslami ilimleri tahsil 
eden gençlerin sorumluluklarına 
vurgu yaptı. İslam’ın güzelce temsil 
edilmesi ve doğru tebliğ edilmesi-

nin önemine vurgu yapan Genel 
Başkan Yelek, buna ulaşmanın yolu 
olarak sahih dini bilgi ile ihlasın 
şart olduğunu söyleyerek, insanın 
kendine ve âleme karşı duyduğu 
sorumluluğun ana kaynağının, 
insanın Rabbine karşı duyduğu 
sorumluluk olduğunu ilave etti. 
İnsanın Rabbine karşı sorumlu-
luğunun; onu tanımak, bilmek ve 
iman etmek noktasından yola çıka-
rak hayatını ibadetleştirmesi gerek-
tiğini belirten Genel Başkan Yelek 
konuşmasını, Hacı Bektaş’ı Veli’nin 
sözü olan “incinsen de incitme” sö-
züyle bitirdi. 
Yelek’in konuşmasının ardından 
söz alan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
komünist ve kapitalist rejimlerden 
örnekler vererek sorumluluk konu-
sunun çok ayrı bir mesuliyet oldu-
ğunu, her müminin diğer mümin-
den sorumlu olduğunu kaydetti. 
Osmanlının Avrupa’ya, Avrupa’nın 
da Osmanlı’ya hamil olduğunu, 

Avrupa’nın Osmanlıdan hakikat 
aldığını belirten Rektör Alma, “Ül-
kemizin istikrar ve istikbali millet 
olmaktan geçer. Ulusal mantığı-
mızı geliştirmeyiz. Tarihine bizim 
kadar düşman bir millet yoktur; 

ama yeniden dirilmemiz gerekir. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘Durmak yok yola de-
vam’ sözünden yola çıkarak bizim 
de ülkemizin gelişmesi için her za-
man çalışmamız gerekir” dedi.

Rektör Alma, “Kariyer Sohbetleri” Etkinliğinde 
Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Iğdır Üniversitesi ile Kredi Yurt-
lar Kurumu tarafından ortakla-
şa düzenlenen “Kariyer Sohbet-

leri” etkinliğinin 2018-2019 eğitim 
öğretim döneminin ilk konuğu Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma oldu.
Kredi Yurtlar Kurumu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen etkinli-
ğe Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdü-
rü Şerafettin Yiğit, yurt idarecileri, 

idari personel ve öğrenciler katıl-
dı. Rektör Alma, etkinlikten önce 
yurtta kalan öğrenciler ile yemek-
hanede bir araya gelerek sohbet etti.

Konuşmasının başında, Ağrılı ol-
duğunu ve bölgede okuyan öğren-
cilerin sorunlarını çok iyi bildiğini 
ifade eden Rektör Alma, “Karadeniz 
Teknik Üniversitesi mezunuyum. 
Doktoramı Japonya Kyoto Üniver-

sitesinde tamamladım. Dünyanın 
bir çok üniversitesini gezdim. Ja-
ponya'da birçok bilimsel projede 
aktif olarak rol aldım.

Benim prensibim sürekli çalışmak, 
Japonya’da bu alışkanlığı edindim. 
Iğdır Üniversitesine rektör olarak 
atandıktan sonra gecemizi gündü-
zümüze katarak çalışmaya başladık 
ve hala da çalışıyoruz” dedi.

Üniversitemiz Çiftçi
Eğitim Merkezi
Tarafından Eğitim
Semineri Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Çiftçi Eğitim 
Merkezi tarafından Melekli 
Beldesinde bulunan tarım üre-

ticilerine yönelik eğitim semine-
ri düzenlendi. 8 Mart Cuma günü 
düzenlenen eğitim seminerinde hay-
vansal üretimde karşılaşılan sorun-
lar ve çözüm önerileri masaya ya-
tırıldı.
Karşılıklı soru cevap şeklinde ger-
çekleşen seminerde; bitkisel ürün-
lerin pazarlanması problemi, elma 
verimliliğin düşüklüğü, kayısılarda 
erken çiçeklenme, yonca hortumlu 
böcekler ve ağaçlarda bulunan kır-
mızı örümceklerle ilgili sorunlara 
çözüm önerileri getirildi. Seminer-
de ayrıca, beldede veteriner hekim-
lerin bulunmaması nedeniyle hay-
vancılıkla ilgili önemli sorunlar 
yaşadıklarını belirten tarım üretici-
leri bir kooperatifin kurulması yö-
nünde çözüm önerileri sundu.
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Üniversitemiz ile Atatürk 
Üniversitesi Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selahattin Çelebi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğdu ile 
birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette ortak Ar-Ge, bilimsel projeler ve eğitim hakkında bir süre sohbet eden mevkidaş-
lar, ortak çalışmalar yürütmek amacıyla bir protokol imzaladı.

Rektör Alma, “Üniversitemi-
zin kuruluşunda Atatürk 
Üniversitesi etkin rol aldı  

dedi. Atatürk Üniversitesi’nin böl-
gedeki en güçlü eğitim kurumu 
olduğunu söyleyen Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma, Iğdır Üniversitesi’nin de 
içinde bulunduğu birçok üniver-
sitenin kuruluşunda Atatürk Üni-
versitesi’nin etkin rol oynadığını 
söyledi. “Üniversiteler Kuran Üni-
versite” sloganının Atatürk Üni-
versitesi’ni tanımladığını söyleyen 
Rektör Alma, desteklerinden dolayı 
Rektör Çomaklı’nın şahsında Ata-
türk Üniversitesi’ne teşekkür etti.
Kadim bir üniversite olarak çevre 
üniversitelere her konuda yardım-

cı olmaktan memnuniyet duyduk-
larını ifade eden Rektör Çomaklı, 
“Üniversitemizde yetişen öğretim 
üyelerinin farklı üniversitelerde 
başarı sağlamaları bizleri mutlu 
ediyor. Iğdır Üniversitesi ile ortak 
bilimsel projeler yapmak istiyoruz. 
Birçok üniversitenin rektörü, de-
kan veya akademisyenleri bizim 
üniversitemizin mensubu. Atatürk 
Üniversitesi olarak üniversitelerin 
gelişmesi ve kalkınması için hiç bir 
yardımı yapmaktan geri kalmayız” 
dedi. Görüşmede ayrıca Iğdır Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Selahattin Çelebi, Iğdır Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ömer Gündoğdu hazır 
bulundu. Atatürk Üniversitesi ile 

Uzaktan Eğitim Konusunda Pro-
jeler Geliştirilecek
Daha sonra Uzaktan Eğitim Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürü Doç. Dr. Vecihi Yiğit’i ziyaret 
eden Rektör Alma, uzaktan eğitim 
konusunda da ortak projeler geliş-
tirme ve materyal paylaşımı konu-
larında mutabakat sağladıklarını 
kaydetti. Gerek alt yapının kulla-
nılması gerek Iğdır Üniversitesi’nde 
alt yapı çalışmalarında danışman-
lık yapma konularında kendilerine 
yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyacaklarını ifade eden Doç. Dr. 
Yiğit, Atatürk Üniversitesi’nin diji-
tal dönüşüm konusunda Türkiye’de 
iddia sahibi olduğunu ve tecrübele-
rini aktarabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın öncülüğün-
de "Burası Türkiye Burada 
İş Var" sloganıyla başlatılan 
"İstihdam Seferberliği 2019" 
programının ele alındığı 
toplantı ITSO'da yapıldı.

Toplantıya Iğdır Valisi Enver Ünlü, 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Vali Yardım-
cısı Halit Benek, kurum müdürleri 
ve iş adamları katıldı.
Türkiye’nin güçlü ve gelecek vade-
den bir ülke olduğunu vurgulayan 
Vali Ünlü, ''Yatırım planlamalarını 
iyi yapmamız lazım. Sulanabilir ta-
rım arazilerimizde ekonomik de-
ğeri yüksek sınai bitkiler üreterek 
tarıma dayalı sanayimizi geliştire-
biliriz. Bu anlamda pamuğu çok 
önemsiyoruz, ekilebilir alanları-
mızda pamuğu artırmamız lazım. 
Pamuk 6-7 defa katma değer oluş-
turabilen stratejik bir ürün. Tekstil 
sektörü için de OSB'mizle gerekli 
hazırlıkları yaptık. Özellikle kadın 
çalışanlarımız için kreş ve servis 
imkânlarının sağlanmasını düşü-
nüyoruz. 
Diğer taraftan doğal gaz ile OSB'mi-
zi büyüterek yeni fabrikaların ba-
casının tütmesini bekliyoruz. Yeni 
üretim ve yeni yatırımlar inşallah 
yeni istihdamlara yol açacak. Sn. 
Cumhurbaşkanımızın hassasiyet 
gösterdiği Milli Seferberlik Ruhu 
içerisinde inşallah istihdam her 
geçen gün artacak. Ülkemizi çok 
güzel günler bekliyor, herkesin bu 
şekilde iyimser olmasını bekliyo-
rum, hep birlikte gençlere istihdam 
alanları oluşturarak ülkemizi daha 
güçlü bir hale getireceğiz. Ben bu 
kampanyanın ilimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Rektör Alma,
İstihdam Seferberliği 
Toplantısına Katıldı

Iğdır Üniversitesi tarafından Kara-
ağaç Kampüsü Konferans Salonun-
da "Nevruz " konulu panel düzen-
lendi. Iğdır Üniversitesi’nden Öğr. 
Gör. Sözer Akyıldırım, Emekli 
Öğr. Gör. Turgut Öcal ve Araş-
tırmacı-Yazar Ziya Zakir Acar’ın 
konuşmacı olarak katıldığı panele 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, kamu kurum 

amirleri ve öğrenciler katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan 
oturum başkanı Öğr. Gör. Sözer 
Akyıldırım, Nevruz Bayramının 
tarihi süreçte Türklerin yaşam bi-
çimini şekillendirdiğini ve tabiat 
hadiselerine bağlı olarak oluştu-
ğunu ifade ederken aynı zamanda 
günümüze kadar gelmiş bir bayram 
olduğunu dile getirdi.

Üniversitemizde "Nevruz" 
Konulu Panel Düzenledi
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Rektör Alma, TİM Doğu Anadolu
Meclisi Erzurum Toplantısına Katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından ilki şubat ayında Gaziantep'te "TİM Güney-
doğu Anadolu Meclisi" adıyla düzenlenen, açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel 
meclislerin ikincisi, "TİM Doğu Anadolu Meclisi" adıyla Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma,  Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Meh-
met Sekmen, TİM Başkanı İsmail 
Gülle, Türk Eximbank Genel Mü-
dürü Adnan Yıldırım ile çok sayı-
da iş insanının katıldığı toplantıda, 
Erzurumlu ihracatçıların sorunları 
ele alındı.
Toplantıda Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
da bir konuşma yaptı. Doktorasını 
Kyoto Üniversitesi’nde yaptığını ve 
Japonya’daki doktora projelerinin 
%99’unun sanayi alanındaki oldu-
ğunu ifade eden Rektör Alma, atıla-
cak olan adımların sanayi ve tarım 
alanlarında olması gerektiğini be-

lirtti. Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinde Teknokent’in ku-
ruculuğunu yaptığını, TÜBA asli 
üyesi olduğunu ve TUBİTAK’ta 
uzun yıllar görev aldığını kayde-
den Rektör Alma, “Aynı zaman-
da Cumhurbaşkanlığı tarafından 
desteklenen GES projesinin içinde 
yer alarak önemli çalışmalar ger-
çekleştirdik.Bu noktada yapılacak 
yatırımların Erzurum’la sınırlı kal-
mamasını temenni ediyoruz. Iğdır 
oldukça verimli tarım alanlarına 
sahip bir şehir. Doğunun Çukuro-
va’sı olan Iğdır’a sahip çıkılması 
gerektiğini düşünüyor, yatırımlarla 
desteklenmesini istiyoruz” şeklinde 
konuştu.Toplantıda katılımcıların 
sorularını yanıtlayan TİM Başkanı 

İsmail Gülle, çifte vergilendirme-
nin şu anda hükümetin en fazla 
çaba sarf ettiği ve çalıştığı konular-
dan biri olduğunu söyledi.
TİM olarak ilk meclis toplantısını 
11 Şubat’ta yaptıklarını hatırlatan 
İsmail Gülle, "Bu toplantının tasar-
lanmasında güçlü Türkiye, güçlü 
ekonomi, güçlü ihracat, güçlü in-
san kaynağı ve güçlü altyapı ihracat 
ekosistemine uyan 5G misyonu-
muzu kılavuz edindik. Bugün ya-
pılan çalışmalar sonrası iki gün bo-
yunca gençlere, girişimcilerimize, 
ihracatçılarımıza, ihracatçıların her 
alanına ilişkin eğitimler vererek, 
cesaretlendirerek ihracata hazırla-
yacağız" diye konuştu.

Üniversitemizde
“Finansal Okuryazarlık 
Seferberliği” Eğitimi 
Düzenlendi

Üniversitemiz Aktif Gençler Top-
luluğu tarafından “Finansal Okur-
yazarlık Seferberliği” konulu eğitim 
semineri düzenlendi. Taha Meli 
Arvas’ın konuşmacı olarak katıldı-
ğı seminere, akademisyenler ve öğ-
renciler de ilgi gösterdi.
Seminerde açılış konuşmasını ya-
pan Taha Meli Arvas, “Kadınları-
mızın siyasal hayatta, ekonomik 
hayatta ve sosyal hayatta daha çok 
yer alması gerekir. Siyasette kadı-
nın daha çok temsili noktasında, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla, ekonomik 
hayatta olduğu gibi siyasal hayatta 
da sosyal hayatta da kadının daha 
çok aktif rol alması gerektiği vurgu-
lanmıştır” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının son bölümünde ise 
mali krizler ve küreselleşmenin baş 
gösterdiği günümüzde böyle bir 
programın düzenlenmesinin çok 
daha anlamlı olduğunu dile getiren 
Arvas “Hepimiz bir şekilde finan-
sal yönetimin içerisindeyiz, ekono-
miyle iç içeyiz. Erkekler kadar ka-
dınların da finans yönetimi ve mali 
bütçe yönlendirmesi noktasında 
planlı hareket etmesi gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

Yazar Necmettin Alkan 
Öğrencilerle Buluştu
Iğdır Üniversitesi’nde “Okur-Yazar 
Buluşması” kapsamında Yazar Prof. 
Dr. Necmettin Alkan, Iğdır Üniver-
sitesi öğrencileri ile bir araya gel-
di. Mediko - Sosyal Binası 8 Eylül 
Şehitleri Konferans salonunda dü-
zenlenen programa, akademisyen-
ler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Rektör Alma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 
tarafından düzenlenen "Uluslararası Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumuna" Katıldı
YYÜ Cengiz Andiç Konferans Sa-
lonu'nda düzenlenen, Türkiye ve 
farklı ülkelerin üniversitelerinden 
akademisyenlerin katıldığı sem-
pozyumda konuşan Prof. Dr. Fuat 
Sezgin'in kızı Hilal Sezgin, babası-
nın matematik, tarih ve astronomi 
gibi bilim dallarında çalıştığını söy-
ledi. Anne ve babasının oluşturdu-

ğu ortamın öncelikle her şeyin bir 
arada, keyifli ve yaratıcı olduğunu 
anlatan Sezgin, “Oturma odamızda 
ve enstitünün çeşitli mekanlarında 
üst üste yığılmış sayılamayacak ka-
dar çok kitap ve fişleriyle dolu ah-
şap kutular vardı. Coğrafya, mate-
matik, kimya ve tıp kitapları...
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Onursal Başkanlığını Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Al-

ma’nın, Düzenleme Kurulu Baş-
kanlığını Dr. Öğr. Üyesi Cavit Po-
lat’ın yaptığı Iğdır 6. Uluslararası 
Mesleki ve Teknik Bilimler Kong-
resi 11-12 Nisan 2019 tarihleri ara-
sında Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsünde gerçekleştirildi.
Kongre ile ilgili bilgi veren Dü-
zenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Cavit Polat, gerçekleştirilen 
kongreye büyük bir ilginin oldu-
ğunu belirterek çok sayıda başvuru 
aldıklarını kaydetti. Hakemlerin 

titiz çalışmaları sonucu nitelikli 
bildirilerin kabul edildiğini ifade 
eden Polat, “Sosyal Bilimler ve Fen 
Bilimleri alanında 234 adet bildiri 
başvurusu yapılmış ve hakemler 
tarafından 36 adet başvuru redde-
dilmiştir. Kongreye İran, Azerbay-
can, Gürcistan, Rusya gibi 7 farklı 
ülkeden akademisyen davetli ola-
rak katılmıştır. Kongre sayesinde 
gerek yurt içinde gerekse yurt dı-
şında Iğdır’ın ve Üniversitemizin 
tanıtımına katkıda bulunmuş oldu.
Bilim insanları burada sunumları-
nı gerçekleştirdi. Kongreyle ilgili 
her konuda düzenleme ve yürütme 

kurulu üyelerimiz ve koordinatör-
lerimizle misafirlerimize hizmet 
etmekten kıvanç duyduk” şeklinde 
konuştu.  
Ayrıca kongre kapsamında Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesinden, Süleyman Demirel 
Üniversitesinden, Atatürk Üniver-
sitesinden ve Gaziantep Üniversi-
tesinden sanatçı akademisyenlerin 
karma sergiye katıldığını belirten 
Polat, Iğdır Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Geleneksel Türk 
El Sanatları bölüm hocası olarak 
workshop çalışması yaptığını kay-
detti. 

Üniversitemizde 6. Uluslararası Mesleki ve 
Teknik Bilimler  Kongresi Düzenlendi

Üniversitemizin Peyzaj 
Manzarası Görenleri 
Kendisine Hayran 
Bıraktı
Üniversitemiz Şehit Bülent Yurt-
seven Kampüsünde büyük ölçüde 
tamamlanan peyzaj alanının gece 
görüntüleri, herkesi kendisine hay-
ran bıraktı. Peyzaj alanında yapılan 
ışıklandırmalarla birlikte kampü-
sün muazzam bir görüntüye ka-
vuştuğunu belirten Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, projenin tamamlanmasıyla 
birlikte Iğdır Üniversitesi kampü-
sünün bölgedeki en güzel kampüs-
lerden biri olacağını kaydetti.
“Peyzaj alanında çalışmalarımı-
zın yüzde 95’i tamamlandı”

Peyzaj alanında yapılan çalışmala-
rın büyük ölçüde tamamlandığını 
ve son rötuşların yapıldığını belir-
ten Rektör Alma, Üniversitemiz Şe-
hit Bülent Yurtseven Kampüsünde 
yaklaşık bin dönüm sahada 1. etap 
peyzaj yapım işinin ihalesinin 

24/08/2016 tarihinde yapıldığını 
ve 03/10/2016 tarihinde yer teslimi 
yapılarak işe başlandığını belirtti.
Proje kapsamında istinat duvarları, 
3 adet 1000 tonluk su deposu, baskı 
beton döşeme kaplaması, süpür-
geli beton döşeme kaplaması, süs        

havuzları, fıskiyeler, elektrik aydın-
latmaları, otomatik sulama sistem-
leri, banklar, kamelyalar, pergola-
lar, çalı dikilmesi, ağaç dikilmesi 
ve yaklaşık 150.000 m² alana çim 
ekim işlemlerinin bulunduğunu 
ifade eden Rektör Alma, “Peyzaj 
alanımızda yapılan çalışmalar % 95 
oranında bitti. Yakın zamanda ise 
çim ekimine başlayacağız” dedi. 
“Ağaçlandırma ve aydınlatma 
çalışmalarına önem veriyoruz.
Peyzaj projesi kapsamında ağaçlan-
dırma ve aydınlatma faaliyetlerine 
ayrı bir önem verdiklerini belirten 
Rektör Alma, “Peyzaj çalışmasında 
daha çok dekoratif aydınlatma tesis 
edildi. Ağaç altı aydınlatmalar, ha-
vuz aydınlatmaları, yerden lineer 
aydınlatma gibi tasarımlar ile kam-
püs alanını daha cazip ve yaşanıla-
bilir hale getirdik” diye konuştu.

Tuzluca 
Tuz Mağaraları 
Terapi Merkezi
Oluyor
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın öncülü-
ğünde yürütülen Tuz Terapi Mer-
kezi projesinde sona varıldı. Tuz-
luca Tuz Mağaralarında 12 dönüm 
içine kurulacak olan Terapi Merke-
zi tamamlandığında astım, KOAH, 
egzama ve solunum yolları hastala-
rına şifa dağıtacak.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın öncülü-
ğünde ve Iğdır Valiliği ve Tuzluca 
Kaymakamlığının destek verdiği 
Tuzluca Tuz Mağaralarını sağlık tu-
rizmine kazandırılmasına yönelik 
yapılan Tuz Terapi Merkezi proje-
sinde sona gelindi. Tuz Mağaraları 
içinde 12 dönüm alana kurulması 
planlanan Tuz Terapi Merkezi pro-
jesi iki ay içinde nihai durumuna 
kavuşacak. 
Türkiye’de bu boyutta bir pro-
je olmadığına dikkat çeken Rek-
tör Alma, “Tuz Terapi Merkezleri 
Dünyanın sayılı yerlerinde uygu-
lanmakta, özellikle sağlık ve turizm 
açısından ön listelerde yer almakta-
dır. 2 yıla yakındır büyük bir çaba 
ve azimle Iğdır Üniversitesi camiası 
olarak yürüttüğümüz bu projemiz 
2 ay sonra nihai durumuna kavuşa-
cak. 2019 yılı sonunda ise projemiz 
uygulanmaya başlanacak. Hayata 
geçirilecek Tuz Terapi projemiz 
KOAH, egzema, astım vb. solunum 
yolları hastalarımız için bulunmaz 
bir nimet” diye konuştu.
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TÜBİTAK’tan 
Üniversitemizin 
Projesine 30 bin 
TL Destek

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Al-
ma’nın girişimleri ile üni-

versitemizde; Iğdır Ticaret ve Sana-
yi odası ortaklığı ile “AR-GE Proje 
Pazarı” düzenlenmesi amacıyla ha-
zırlanan “Iğdır I. Ar-ge ve İnovas-
yon Proje Pazarı’’ isimli etkinlik, 
TÜBİTAK’a yapılan başvuru değer-
lendirme süreci sonucunda destek-
lenmeye hak kazandı. 
TÜBİTAK’ın hazırlanan projeye 
30 bin TL destek vereceğini belir-
ten Rektör Alma, “TÜBİTAK 1503 
Proje Pazarları Destekleme Prog-
ramı kapsamında, 11 Haziran 2019 
tarihinde düzenleyeceğimiz ‘Iğdır 
I. AR-GE ve İnovasyon Proje Pa-
zarı’ konulu ulusal etkinliğimizin 
desteklenmesine yönelik başvuru-
muz, Bilişim Teknolojileri Grubu 
(BİLTEG) Yürütme Kurulunun 
29/03/2019 tarihli toplantısında de-
ğerlendirildi. TÜBİTAK tarafından, 
etkinliğimize 30.000 (otuz bin) TL 
destek verilmesi uygun bulundu.” 
dedi. 
“Nitelikli Projelere Ödüller Veri-
lecek”
Üniversitemizde ilk defa düzenlene-
cek olan böyle bir etkinliğe herkesin 
davet edileceğini ve nitelikli proje-
lere çeşitli ödüller verileceğini be-
lirten Rektör Alma, şunları söyledi: 
“Yatırımcıların da bu etkinliğe da-
vet edilmesiyle bu kaliteli projelerin 
yatırım olanağı sağlaması için yatı-
rımcılar ile bir araya getirilmesini 
sağlayacağız. Etkinlik kapsamında 
görsel sunum şeklinde projelerini 
sergilemek isteyen bütün katılım-
cılara, sergi alanında bir masa veya 
projesini sergileyebileceği bir alan 
oluşturulacak. Bu alanda projele-
rini sunan katılımcıların projeleri, 
proje değerlendirme ekibi (PDE) 
tarafından değerlendirilecek. Proje 
değerlendirmesi sonucunda puan-
lar verilecek ve puan sıralamasına 
göre ödüller verilecek” dedi. Üni-
versitemizde gerçekleşecek AR-GE 
Proje Pazarı, ülkemizdeki proje fi-
kirleri ile ilgili olacak şekilde, fikir 
ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-
Ge projelerine ilişkin teknolojik ve 
finansal işbirlikleri oluşmasına or-
tam hazırlamak, üniversite-sanayi 
işbirliğini arttırmak ve teknolojik 
gelişmelerin dinamiğini oluştura-
cak bilim insanlarını ilgili sektör-
lerde aktif hale getirmek amacıyla 
düzenleniyor.

Prof. Dr. Mustafa Uçar, “Sağlıklı 
Otokontrol” Konulu Konferans Verdi
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu tarafından, 
‘Sağlıklı Otokontrol’ konulu bir 
konferans gerçekleştirildi. Karaa-
ğaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 
Konferans Salonunda gerçekleşen 
ve Biruni Üniversitesi Öğrenci De-
kanı Prof. Dr. Mustafa Uçar'ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı programa, 
Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Ercan İnce, akademis-
yenler ve öğrenciler katılım göster-
di.Uçar, “Başarının olmazsa olmazı 
otokontroldür” dedi.
Sağlıklı otokontrol hakkında öğ-
rencilere bilgi veren Biruni Üni-
versitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Uçar, konferansta şu ko-

nulara dikkat çekti: “Oto kontrol, 
önemli bir hedefe ulaşmak için 
gerekli. Kişinin hedefi yoksa oto 
kontrolü öğrenme ihtiyacı da his-
setmiyor. Bu durumda öğretmek 
zor oluyor. Başarıyı belirleyen bir-
çok özellik var. Ama hangi alanda 
olursa olsun başarının bir tane ol-
mazsa olmazı var o da otokontrol.” 
dedi. Uçar, sözlerinin devamında 
da British Columbia Üniversitesi 
profesörü Adele Diamond’ın yaptı-
ğı araştırmaya göre, hem okul hem 
de iş hayatında otokontrolün başa-
rıya katkısının, IQ’nün katkısından 
çok daha fazla olduğunu belirterek 
konferansı noktaladı.
Konferans, hediye takdimi ve hatı-
ra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Sağlıklı Sevgi ve Mutluluk konfe-
ransında öğrencilere hitap eden 
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Uçar, davranış-
larımızı kontrol ederek yaşamamız 
gerektiğini belirterek, “Allah için 
yaşarsak mutlu ve hür oluruz. Aksi 
halde korku ve sıkıntı içinde yaşar, 
hür olamayız.  Bu nedenle oto kont-
rol bizim için çok önemli” dedi. 
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi tarafından Sağlıklı Sevgi ve 
Mutluluk Konferansı düzenlendi. 
Konferansta öğrencilere tavsiye-
lerde bulunan Biruni Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Uçar, oto kontrolün ve mutlu ya-
şamanın sırlarından bahsetti. İla-
hiyat Fakültesi Amfi-2’de düzen-
lenen konferansa akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Konferansta 
öğrencilere nasihatlerde bulunan 

Prof. Dr. Mustafa Uçar: ‘Tüm davranışlarımız 
kayıt altına alınıyor. 

Biruni Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Mustafa Uçar, dünya-
da yaptığımız bütün davranışların 
kayıt altına alındığının altını çizdi. 
Uçar, “Bu nedenle öbür dünya-
da bu kayıtlar bize gösterildiğinde 
pişmanlık duyacağımız şeylerden 
kaçınmamız lazım. Nasıl yaşarsak 
öyle ölürüz. Ömür sermayemiz 
her gün azalıyor. Bu günümüzü 
bir daha yaşayamayacağız.  Bu ne-
denle kendimize ‘ben bugün Allah 
için ne yaptım’ diye sormalıyız. Bu 
sebeple anı yaşamalıyız. Anı yaşa-
maktan kasıt; Allah’ın emirlerine 
uymak, yasaklarından kaçınmak-
tır” diye konuştu. Her an denetim 
altında olduğumuzu belirten Uçar, 
sözlerini şöyle tamamladı: “ Bunun 
bilincinde olarak hayatımızı dene-
timli yaşamalıyız. Davranışlarımızı 
kontrol ederek, Allah için yaşarsak 
mutlu ve hür oluruz. Aksi halde 
korku ve sıkıntı içinde yaşar, hür 
olamayız.  Bu nedenle otokontrol 
bizim için çok önemli.” Soru cevap 
şeklinde devam eden konferans 
Uçar’a teşekkür belgesi vermesiyle 
son buldu.

Öğrenciler 
Sağlık Hukuku 
Konusunda 
Bilgilendirildi
Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Sağlıklı Yaşam 
Topluluğu tarafından ‘Sağlık Huku-
ku’ isimli panel düzenlendi. Karaa-
ğaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 
Konferans Salonunda düzenlenen 
panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Selahattin Çelebi,  Sağlık Hizmetle-
ri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Er-
can İnce, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Recep Gülşen, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakan 
Hakeri, Av. Dr. Yahya Deryal, aka-
demisyenler, sağlık personelleri ve 
öğrenciler katıldı.
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Geleneksel Turizm Şenliği Renkli 
Görüntülere Sahne Oldu

Iğdır Üniversitesi  Iğdır Meslek 
Yüksekokulu tarafından ‘I. Ge-
leneksel Turizm Şenliği’ düzen-

lendi. Etkinlik kapsamında kermes 
düzenlendi ve Kafkas dans ve canlı 
müzik gösterisi konuklara unutul-
maz anlar yaşattı.
Iğdır Üniversitesi  Iğdır Meslek 
Yüksekokulu ile Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı öğretim 
görevlileri ve öğrencileri Turizm 
Haftası kapsamında I. Geleneksel 
Turizm Şenliği düzenledi. MYO 
bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe 
Rektör Vekili Prof. Dr. Genber Ke-
rimli, Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü Öğr. Gör. Dinçer Atasoy, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.
‘Öğrencilerimizi donanımlı yetiş-
tirmek için uğraşıyoruz’
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan programın 
açılış konuşmasını Iğdır Meslek 
Yüksekokulu  (MYO) Müdürü Öğr. 
Gör. Dinçer Atasoy yaptı. Atasoy, 
Iğdır MYO olarak yaptıkları ça-
lışmalar hakkında şu bilgileri ver-
di: “Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programımızı 2006 yılında açtık 
ve yüzlerce mezun vererek sek-
tördeki ara eleman ihtiyacını sağ-
lamaya çalıştık. Turist Rehberliği 
Programını ise, 2016 yılında açtık, 
geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik. 
Ayrıca geçen yıl Aşçılık Programı 
da faaliyete geçti. Şu anda yaklaşık 
30 öğrencimiz var. Bunun yanın-
da önümüzdeki yıl Sağlık Turiz-
mi İşletmeciliği Programını açma 
konusunda çalışmalarımız devam 

ediyor. Üniversitemizin tuz terapi 
alanındaki çalışmaları, bu prog-
rama öğrenci almamıza büyük bir 
katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. 
Biz üniversite olarak öğrencileri-
mizi donanımlı yetiştirmek için en 
üst seviyede gayret ediyoruz. Sek-
törün ihtiyaç duyduğu elemanları 
yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde 
konuştu. 
‘Öğrencilerimizi uygulama ala-
nında sektöre hazırlıyoruz’
Açılış konuşmalarının ardından, 
şölen kapsamında düzenlenen ker-
meste öğrenci ve akademisyenlerin 
hazırlamış oldukları yemekler ko-
nuklara ikram edildi. Kermesten 
elde edilen gelirle Karakoyunlu 
İlçesi Bakım ve İyileştirme Mer-
kezinde ikamet eden vatandaşlara 
çeşitli hediyeler alınacağını be-
lirten Seyahat Turizm ve Eğlence 
Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Ezgi 
Kırıcı Tekeli de program hakkında 
şu değerlendirmeyi yaptı.

“Bu yıl Turizm Haftası kapsamın-
da 1. Geleneksel Turizm Şenliğini 
düzenledik. Niyetimiz Türkiye’de 
bulunan tüm bölgelerin tanıtılma-
sıydı.  Bununla ilgili üç hafta kadar 
bir hazırlık sürecimiz oldu. Öğren-

cilerimiz için güzel bir deneyimdi.” 
dedi. 

Seyahat Turizm Eğlence Hizmet-
leri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nil-
gün Demirel ise öğrencilerin şenlik 
kapsamında bölgeleri tanıtmaları, 
kürsüye çıkıp konuşmalarının he-
yecanlarını yenmesi noktasında 
faydalı olduğunu dile getirdi. De-
mirel, “Bu yüzden öğrencilerimizi 
sadece teorik anlamda değil uy-
gulama anlamında da sektöre ha-
zırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini 
kullandı.
Konuşmaların ardından Türki-
ye’nin yedi bölgesindeki en önemli 
tarihi ve turistik yerler stantlarda 
konuklara anlatıldı. Ayrıca Baydar 
Reqs ekibi şenlikte Kafkas dans 
gösterisi sergiledi. Canlı müzik 
dinletisiyle devam eden şenlikte 
Rektör Vekili Prof. Dr. Genber Ke-
rimli, Seyahat Turizm Eğlence Hiz-
metleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. 
Nilgün Demirel ve Seyahat Turizm 
ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Öğr. 
Gör. Ezgi Kırıcı Tekeli’ye teşekkür 
belgesi verdi.

Üniversitemizde 
“Gotik Sergisi” 
Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsünde Tuzluca Mes-
lek Yüksekokulu, Görsel İşitsel 

Teknikler ve Medya Yapımcılığı 
Bölümü öğretim üyeleri ve öğren-
cileri tarafından ortaklaşa “Gotik 
Sergisi” düzenlendi. 15 Temmuz 
Şehitleri Konferans Salonunda ger-
çekleşen sergiye Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma, Tuzluca Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mu-
bin Koyuncu, öğretim üyeleri, öğ-
renciler ve davetliler katıldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan 
Öğr. Gör. Elif Taner, bu yıl metafor 
ve popart sergileri ile birlikte 3. ola-
rak da Gotik Sergisi düzenledikle-
rini ifade etti.  Bu sergileri düzenle-
me amaçlarının öğrencilere vizyon 
kazandırmak olduğunu ifade eden 
Taner, Gotik Sanatı hakkında bilgi 
vererek şunları söyledi: “Gotik sa-
natının Fransa’da ortaya çıktığı dü-
şüncesi yaygındır. Ayrıca en uzun 
süre yaşadığı bölge de burasıdır. En 
kısa yaşadığı ülke ise İtalya’dır. Go-
tik öncesinde hakim olan Roman 
sanatında olduğu gibi, Gotik sana-
tına yön veren kişiler de din adamı 
kökenlidir. 
Ancak yine de sanatın gelişmesine 
olanak tanıyan ortam, şehirli tüc-
carlar ve sanatkarların ağırlık ka-
zandığı şehir ve kasaba kurumları-
dır” dedi. Taner’den sonra söz alan 
Tuzluca Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Dr. Öğr. Üyesi Mubin Koyun-
cu da, Tuzluca MYO’nun her geçen 
gün daha da geliştiğini şu anda 
10 bölüm ve 11 programla eğitim 
verdiklerini kaydetti. Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’nın kendilerine her 
konuda destek olduğunu ifade eden 
Dr. Öğr. Üyesi Koyuncu,  şuanda 
öğrenci sayılarının 368 olduğunu 
bu sayının önümüzdeki yıl iki kat 
artarak 800’e yaklaşacağını ayrıca 
21 olan akademik personel sayıla-
rının da yakın zamanda yapılacak 
alımlarla 26’ya yükseleceğini ifade 
etti. Serginin açılışında son olarak 
söz alan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da,  
böyle önemli bir sergi düzenlediği-
ni için emeği geçenleri tebrik etti. 
Rektör Alma “Üniversite olarak şu-
anda güzel sanalar konusunda çok 
önemli mesafe kat ettik” dedi.
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Iğdır Üniversitesi ve Azerbaycan 
Milli İlimler Akademisi Nahçıvan 
Bölmesi Arasında Üç Önemli 
Protokol İmzalandı
Bir dizi görüşmeler gerçekleştir-
mek üzere Nahcivan Özerk Cum-
huriyeti’ne giden Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, burada bulunan Azerbaycan 
Milli İlimler Akademisi Nahcivan 
Bölmesine bir ziyaret gerçekleştir-
di.
Azerbaycan Milli İlimler Akade-
misi Nahcivan Bölmesi Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Haciyev tarafından 
ağırlanan Rektör Alma, Nahcivan 
Bilimler Akademisi ile Iğdır Üni-
versitesi arasında çeşitli alanlarda 
işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak 
üzere üç önemli protokol imzaladı.
Ziyaret kapsamında iki üniversite 
arasında ilk olarak Mevlana Deği-
şim Protokolü imzalandı. Rektör 
Alma, imzalanan protokolle, Iğdır 
Üniversitesi ve Azerbaycan Milli 
İlimler Akademisi arasında öğrenci 
ve personel hareketliliği sağlanaca-
ğını belirtti. İki üniversite arasında 
öğrencilerin kaynaşması, kültürel 
aktarımın geliştirilmesi amacıyla 
karşılıklı olarak değişim hareket-
liliğinde bulunacaklarını belirten 

Rektör Alma, “Uluslararası öğ-
renci ve personel hareketliliğinin 
sağlandığı programlar konusunda 
üniversite olarak gerekli çalışmala-
rı yapıyoruz. Çok sayıda üniversite 
ile değişim programı protokolle-
ri imzaladık. Bu kapsamda Azer-
baycan Milli İlimler Akademisi 
Nahcivan Bölmesi ile imzalanan 
Mevlana Değişim Protokolünün 
hayırlı olmasını diliyorum” şeklin-
de konuştu. Daha sonra imzalanan 
Memorandum Of Understanding” 
protokolü ile ilgili açıklama yapan 
Rektör Alma, protokolün öğretim 
üyeleri ve akademik çalışmalar 
için öğrenci değişimini içerdiğini 
kaydetti. Öğrenci değişimi ve dok-
tora sonrası araştırmacıların temel 
bilimsel çalışmalar yapmaları için 
bu protokolün oldukça önemli ol-
duğunun altını çizen Rektör Alma, 
“Her iki üniversite arasında bilgi 
alışverişini sağlamak, yayınlar ve 
uluslararası araştırmalar yapmak, 
kurumlar arası işbirliğine daya-
lı anlaşmaların amaçlarını yerine 
getirmek amacıyla böyle bir pro-

tokol imzaladık” dedi. Son olarak 
Iğdır Üniversitesi ve Azerbaycan 
Milli İlimler Akademisi arasında 
imzalanan çift diploma protokolü 
ile Üniversitemiz öğrencileri Azer-
baycan Milli İlimler Akademisi 
diplomasına sahip olacak. Aynı 
şekilde buradan gelecek öğrenciler 
de Iğdır Üniversitesi diplomasını 
alabilecekler. Önümüzdeki eğitim 
öğretim yılında işlerlik kazanması 
planlanan protokol ile üniversite-
mizin uluslararası arenada da tanı-
nırlığı artacak. İmzalanan çift dip-
loma (dual diploma) protokolü ile 
üniversiteler arası dostluk ilişkile-

rinin gelişeceğini ifade eden Rektör 
Alma, günümüz şartlarında sadece 
bir diplomanın yetersiz kaldığını, 
üniversite eğitimi alan öğrencilerin 
çift diploma ile daha rahat iş bula-
bileceğini kaydetti. Rektör Alma
“Çift diploma programına katılan 
öğrencilerimiz her iki üniversite-
nin kültürünü, sosyal yaşamını ve 
akademik üstünlüklerini edinebi-
lecekler. Böylece öğrencilerimizin 
vizyonları genişleyecek, yurt dışı 
kampüslerinden faydalanma şans-
ları olacak ve iş hayatlarında kendi-
lerini daha rahat ifade edebilecek-
ler” ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde, böl-
gesel çapta düzenlenen ilk kariyer 
fuarı olma özelliği taşıyan “Doğu 
Anadolu Kariyer Fuarı” kapılarını 
açtı. Iğdır Üniversitesinin Kariyer 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Hakan Güngörmez’in ön-
cülüğünde katılım sağladığı fuarın 

açılışında Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da 
yer aldı. 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisinin öncülüğün-
de, Erzurum Teknik Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleşen “Doğu 
Anadolu Kariyer Fuarı”, Recep 

Iğdır Üniversitesi, Doğu Anadolu 
Kariyer Fuarında

Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde 
başladı. Fuarın açılışına Erzurum 
Valisi Okay Memiş, Cumhurbaş-
kanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Baş-
kanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum 
Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra 
Taşkesenlioğlu ile Selami Altınok, 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Atatürk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 
Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Sekmen, 
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı 
Burhan Bölükbaşı, Erzurum Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bülent Çakmak ile bölge üniversite 
rektörleri ve çok sayıda misafir ka-
tıldı.
Doğu Anadolu Bölgesinde, bölge-
sel çapta düzenlenen ilk kariyer fu-
arı olma özelliği taşıyan fuar, çeşitli 
sektörlerden firmalarla üniversite 
öğrencilerini bir araya getiriyor. Fu-
arda firma, kurum ve kuruluşların 
yanı sıra aralarında organizasyon 
paydaşı olarak yer alan Iğdır Üni-
versitesinin de bulunduğu Doğu 
Anadolu Bölgesinden on katılımcı 
üniversite de yer alıyor. “Iğdır Üni-
versitesi Doğu Anadolu Kariyer 

Fuarına Çıkarma Yaptı”
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma,  üniver-
sitemiz standında bir konuşma da 
yaptı. Rektör Alma konuşmasın-
da, “Iğdır Üniversitesi olarak 45 
öğrencimiz ve kariyer araştırma 
ve uygulama merkezimizle burada 
stand açtık. Bizim üniversite ola-
rak 10 yıllık bir mazimiz var; ancak 
sürekli büyümeye devam ediyoruz. 
Üniversitemizde birçok önemli la-
boratuvar kurduk ve  kurmaya de-
vam ediyoruz. Öte yandan öğrenci-
lerimizin üniversiteyi bitirdiğinde 
iş bulmaları için bu tip fuarlara 
sürekli iştirak etmeleri gerekiyor, 
bu anlamda öğrencilerimize her za-
man yardımcı olacağız. Kendilerini 
geliştirmeleri için bu gibi fuarlarda 
teknolojik gelişmeleri yakından ta-
kip etmeleri gerekiyor” dedi.
Rektör Alma daha sonra fuarda 
hem üniversiteler hem de kamu 
kurumları ve özel sektör tarafından 
kurulan standları gezerek bilgi aldı. 
Fuarın ilk gününde standımıza yo-
ğun ilgi gösterildi.
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Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Muzaf-
fer Elmas ‘ın da katılımıyla 

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde, 
"Yükseköğretimde Kalite Çalıştayı" 
düzenlendi. Erzurum Teknik Üni-
versitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen etkinliğe, Yükseköğ-
retim Kalite Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas, Erzurum Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bülent Çakmak, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Ardahan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Biber, , Er-
zurum Teknik Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz 
başkanlığında her üç üniversitenin 
Kalite Kurul Üyeleri, Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Fatih Yetim, ile çok sayıda 
akademisyen katıldı. Çalıştayın 
gündem konusu olarak “Yüksek 
Öğretimde Kalite ve Akreditasyon” 
belirlendi. Kalite Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniver-
sitelerin kalite sistemini yapılandı-
rırken uluslararası gelişmeleri takip 
etmenin yanı sıra değerlendirme, 
akreditasyon, kalite ve performans-
larının da önemli olduğunu, ifade 
etti. 

Rektör Alma Yükseköğretimde 
Kalite Yönetimi Çalıştayı’na Katıldı

Rektörümüz, 
TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarına 
Katıldı 

Iğdır Şehit Öğretmen Şevki Ak-
gün Ortaokulu ve Iğdır İmam 
Hatip Ortaokulunun ortaklaşa 

düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim 
Fuarı proje sergisi 3 Mayıs 2019 
Cuma günü ziyaretçilerine kapıla-
rını açtı. Öğretmen ve öğrencilerin 
5 aydan fazla süren çalışmaları so-
nucunda, Bilim Fuarında 13 Robo-
tik, 7 Matematik, 7 Biyoloji, 6 Fizik, 
3 Kimya, 3 Tarımsal Bilimler,  1 
Coğrafya, 1 Tarih ve 1 İngilizce ala-
nında olmak üzere toplam 42 proje 
sergilendi. Bu projelerden 2 robo-
tik ve 1 fizik projesi, Nisan ayında 
yapılan TÜBİTAK Ortaokul öğren-
cileri Araştırma Projeleri Yarışma-
sı’nda Türkiye 3.lüğüne, 1 Matema-
tik projesi ise Teşvik ödülüne layık 
görüldü. 
Bilim Fuarına Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Vali Yardımcısı Halit Benek, 
Iğdır Üniversitesi akademisyenleri, 
Iğdır Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
sı Ercan Budanur, Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürü Mehmet Kanyar, çok 
sayıda okul müdürü, öğretmenler 

Bilim fuarında sergilenen tüm pro-
jeleri dikkatle inceleyen ve olduk-
ça beğenen Rektör Alma, özellikle 
robotik alanındaki bazı projelerin 
ticari değer taşıdığını ifade ederek, 
11 Haziran’da Iğdır Üniversitesi ta-
rafından yapılacak olan ARGE Pro-
je Pazarına öğretmen ve öğrenci-
lerin başvuru yapması konusunda 
yönlendirmelerde bulundu.
Bilim Fuarının yürütücülüğünü 
yapan Fen Bilimleri Öğretmenleri 
Fatih Toprak ve Kadir Tunç, gü-
nümüz eğitim sisteminde bilgiyi 

bilmekten çok, bilgiye ulaşmak ve 
bu bilgiyi üretimde kullanmanın 
önemli olduğunu vurgulayarak 
bilime karşı ilgili ve üretken öğ-
renciler yetiştirdikleri için mutlu 
olduklarını ifade ettiler. Yürütücü 
öğretmenler, Bilim Fuarımıza ilgi 
göstererek ziyaret eden başta Rek-
tör Alma’ya ve Iğdır Üniversitesi 
akademisyenlerine, Iğdır Milli Eği-
tim camiasına, Milli Eğitim Müdü-
rü Hakan Gönen’e ve okul müdürü 
Hüseyin Günhan’a desteklerinden 
dolayı teşekkür ettiler. 

Üniversitemiz 
Bünyesinde Bir 
Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı Daha 
Açıldı

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Enstitüsü bünyesinde Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümü Tez-

siz Yüksek Lisans ikinci öğretim 
programı açıldı. Iğdır Üniversitesi 
Rektörlüğü'nün, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde Beden Eğiti-
mi ve Spor Bölümü Tezsiz Yüksek 
Lisans ikinci Öğretim Programı 
açılması konusundaki teklifi 17 
Nisan 2019’da Yükseköğretim Yü-
rütme Kurulu toplantısında ince-
lendi. Bu kapsamda 25 Aralık 2014 
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 
Kararı dikkate alınarak, Lisansüs-
tü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin 
Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 
4’üncü maddesi ile 3843 sayılı Ka-
nun'un 14’üncü maddesi uyarınca 
üniversitemiz Sağlık Bilimleri Ens-
titüsü bünyesinde Beden Eğitimi 
ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans ikinci 
öğretim programı açılması uygun 
görüldü. Bu konuda açıklamalarda 
bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
üniversite olarak giderek ivme ka-
zandıklarını belirtti.

Ayrıca üniversitelerin, mezunları-
na alan bilgisi ve becerisi dışında 
dijital yetkinlik, karmaşık problem 
çözme, iletişim becerileri, analitik 
düşünme gibi konularda yetkinlik 
kazandırmaları gerektiğinin altını 
çizerken anlamlı öğrenen, ufku ge-
niş dünya vatandaşı olabilecek öğ-
renciler yetiştirdikleri takdirde hız-
lı gelişen kompleks dünyaya ayak 
uydurabileceklerini belirtti.

Üniversitemiz Iğdır Meslek Yük-
sekokulu Çağrı Merkezi Hizmet-
leri öğrencilerine Karel Firması 
tarafından “IP Çağrı Merkezi Eği-
timi” verildi. 
Iğdır Meslek Yüksekokulunda 
verilen eğitimin sonunda düzen-
lenen katılım belgeleri törenine 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Dinçer Atasoy ve Çağrı 
Merkezi Hizmetleri Program Ko-
ordinatör Öğr. Gör. Hakan Irak 

ile eğitim alan öğrenciler katıldı. 
Eğitim alan öğrenciler adına Ka-
rel Firması yetkililerine teşekkür 
eden Yüksekokul Müdürü Ata-
soy, eğitimin öğrenciler için çok 
verimli geçtiğini belirterek, öğ-
rencilerin eğitim aldığı konularda 
kendilerini geliştirmeleri için her 
konuda onlara destek olmaya ça-
lıştıklarını söyledi.

Üniversitemizde “IP Çağrı Merkezi Eğitimi” Verildi
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Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde Bir Dizi 
Temaslarda Bulundu

Iğdır Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Selahattin 
Çelebi, bir dizi temaslarda bu-

lunmak üzere gittiği Yıldız Teknik 
Üniversitesinde “Süperiletken Şe-
ritlerde (Tape) Çapraz Manyetik 
Alan Etkisinin H-Formülasyonu ile 
Modellenmesi ve Similasyonu” ko-
nulu bir sunum gerçekleştirdi.
YTU Fen Edebiyat Fakültesin-
de gerçekleştirilen sunum sonrası 
mevkidaşı olan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Galip Cansever’i maka-
mında ziyaret eden Prof. Dr. Çele-
bi, görüşme esnasında iki üniversite 
arasında atılacak ortak adımlarla il-
gili fikir alışverişinde bulundu. Zi-
yarette, Iğdır Üniversitesi ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi arasında Fara-
bi öğrenci hareketliliği noktasında 
işbirliği vurgusu yapılırken; aynı 
zamanda araştırma faaliyetleri ko-
nusunda da ortak projelerin haya-
ta geçirilmesine yönelik atılacak 
adımlar konuşuldu. Daha sonra 
Elektrik-Elektronik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Nurettin Umurkan’ı 

ziyaret eden Prof. Dr. Çelebi, bura-
da da iki üniversite arasında akade-
mik konularda işbirliği yapılabile-
ceğini kaydetti.
“Üniversitemizde  Teknoloji 
Transfer Ofisi kurulacak”
Temasları esnasında Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde bulunan Tekno-
park’ı da ziyaret eden Prof. Dr. Çe-
lebi, İş Geliştirme Müdürü Burak 
Keskin’den Teknopark ile ilgili bilgi 
aldı. Iğdır Üniversitesi’nde de en 
kısa zamanda etkin ve üretken bir 
Teknoloji Transfer Ofisinin kurula-
cağını ifade eden Prof. Dr. Çelebi, 
kurulacak ofisin yapılandırılması-
na hız vereceklerini belirtti.
Son olarak, hayata geçirdiği TÜBİ-
TAK projesi ile büyük destek alan 
Biyomühendislik Bölümünden 
Doç. Dr. Ayhan Bingölbalı ile bir 
araya gelen Rektör Yardımcımız, 
yapılacak araştırmalarda labora-
tuvar kullanımı ve işbirliği konu-
larında Doç. Dr. Bingölbalı’dan 
destek sözü aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Eskişehir Teknik Üniversi-

tesinde “Uçak Motorlarında Borlu 
Yakıt Kullanımı” ile ilgili doktora 
tez savunmasına jüri olarak katıldı.
Tez savunmasının ardından bir dizi 
görüşmeler gerçekleştirmek üzere 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nu 
makamında ziyaret eden Rektör 
Alma, iki Üniversite arasında ha-
yata geçirilecek projelerle ilgili gö-
rüş alışverişinde bulundu. Daha 
sonra Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesinden Prof. Dr. Semra Ku-
rama’ya bir ziyaret gerçekleştiren 
Rektör Alma, Üniversitemizde yeni 
açılan Sivil Havacılık ve Kabin Hiz-
metleri ile Sivil Hava İşletmeciliği 
Programları ile ilgili fikir alışveri-
şinde bulundu.

"Üniversitemizde Mock-up Simi-
lasyon Sınıfı kurduk."
Ziyarette, ilgili programlar için öğ-
retim elemanı temini konularında 
Prof. Dr. Kurama’dan destek talep 
eden Rektör Alma, ilk kez 2018-
2019 eğitim öğretim yılında öğren-
ci alımına başladıklarını ve her iki 
programda da doluluk oranı olarak 
yüzde 100’e ulaştıklarını kaydetti. 
Yakın zamanda program öğrencile-
ri için Mock-up Similasyon Sınıfı-
nı da kurduklarını belirten Rektör 
Alma, havacılık eğitimi konuların-
da Eskişehir Teknik Üniversitesi ile 
işbirliği içinde olmak istediklerini 
kaydetti. Ziyaretler, çekilen hatıra 
fotoğraflarının ardından sona erdi. 

Rektör Alma, Eskişehir Teknik 
Üniversitesinde Bir Dizi 
Görüşmeler Gerçekleştirdi
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Şair Bestami Yazgan Üniversite 
Öğrencileri ile Buluştu
“Her Kitap Yeni Bir Hayat” slo-
ganıyla bu yıl ilki 5-10 Mart 2019 
tarihleri arasında düzenlenen Iğdır 
Kitap Fuarına katılan Şair-Yazar 
Bestami Yazgan, Üniversitemizin 
daveti üzerine Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz 
Şehitleri Konferans Salonunda öğ-
rencilerle söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşiye Iğdır Üniversitesinden 
akademisyenler ve öğrenciler yo-
ğun ilgi gösterdi. Söyleşide, genç-
liğe hitap eden şiirini öğrencilere 
okuyan Şair-Yazar Bestami Yazgan 
yaptığı kısa konuşmasında, dev-
letin eğitimde her imkânı sundu-
ğunu, gençlerin de bu imkanları 
iyi değerlendirmeleri gerektiğini 
vurguladı. Gençlerin her alanda 
kendilerini geliştirmeleri gerekti-

ğini ifade eden Şair-Yazar Yazgan, 
"Yazmak için çok okuyacağız ki 
kelime hazinemiz gelişsin; çalışma-
mak, tembellik ve kalitesizlik, liya-
katsızlık bizi çökertir, donanımlı 
olacağız; lisan-ı hâl, lisan-ı kâlden 
önce gelir; şikayet değil, şükür ma-
kamındayım, bardağa dolu tara-
fından bakıp esas büyük fotoğrafı 
görmek gerekir. Kula minnet ey-
lemem; Ulubatlı Hasan, Seyit On-
başı, Ömer Halisdemir olamadım, 
millî kültür savaşçısı oldum” dedi. 
Yazgan yaptığı kısa konuşmadan 
sonra öğrencilere, kendi yazdığı şi-
irlerden bölümler okudu. Söyleşi, 
Şair Yazgan'ın sevenlerine kitapla-
rını imzalamasının ardından sona 
erdi. 

Üniversitemizde “Geleceğin 
İnşasında  Öğretmen Olmak” 
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü 15 Temmuz Şehitleri Konfe-
rans Salonu’nda İlim Yayma Ce-
miyeti tarafından Eğitimci-Yazar 
Ahmet Çağlayan’ın konuşmacı ola-
rak katıldığı “Geleceğin İnşasında 
Öğretmen Olmak’’ konulu konfe-
rans düzenlendi. Konferansa; aka-
demisyenler ve öğrenciler katılım 
sağladı.
Eğitimci-Yazar Ahmet Çağlayan, 
konuşmasında, yeni yetişen ku-
şakların geleceğe hazırlanmasın-
da okulların büyük bir önem arz 
ettiğini ifade ederek; öğrencilerin 
en iyi şekilde eğitilmesi, yetenek-
lerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi, 
okuma, anlama, dinleme, öğrenme 
ve heyecanlarının en ileri düzeye 
ulaşmasında eğitim kurumlarının 
farklı görevler üstlendiğini kaydet-
ti. Yazar Çağlayan, düşünce ortamı 
olan bu kurumların en etkili görev-
lileri olan öğretmenlerin kimi za-
man anne, kimi zaman baba olarak 
görev yaptıklarını ve kanaat önderi 
olarak çevrelerine mesajlar verdik-

lerini ifade etti. “Öğretmen deyince 
insanın aklına kendi dönemindeki 
eğitim yılları ve öğretmenleri gelir. 
Öğretmenler, karanlıklarla mü-
cadele eden hakikat lambalarıdır. 
Bilgisizliğin ve yanlışların baş düş-
manıdır. Görevlerini sabırla yapar-
lar. Uyuşuklara hareket, ürkeklere 
cesaret, şaşıranlara yön verirler. 
Öğrenme aşkını ve ruhundaki ha-
zineleri öğrencileri ile paylaşırlar. 
Gelecek yıllarda bizzat kendi yolla-
rını da aydınlatacak; onlara  hız ve-
recek meşaleleri ateşleyen kişiler-
dir. Geleceğin inşasında görev alan 
öğretmenler, görevlerini büyük 
bir özveri ile yerine getirirlerken 
zorluklar çeker, sıkıntılar yaşarlar. 
Ama hiçbir zaman bahanelerin 
arkasına saklanmazlar” şeklinde 
konuşan Yazar Çağlayan, “Koyuna 
kuyruğu yük gelmemelidir. O se-
bepledir ki, Öğretmenler, yaptığı 
görevi yük değil, zevkle, heyecanla, 
severek ve zamanın değerini bilerek 
yapmalıdır” ifadelerini kullandı.  

Öğrencilerin yetiştirilmesi konu-
sunda derslerin ve kitapların dışın-
da önemli bir etken de filmlerdir. 
Filmler her türden duyguları uyan-
dırmaktadır. Sizi güldürebilir, ağla-
tabilir, acı çekmenize neden olabilir 
ve hatta sorunlarınızla yüzleşmek 
için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi 
sağlayabilir. Bu bağlamda öğrenci-
lerimize; yoğunluk, öğrenme, öz-
deşleştirme, dikkat ve sosyal özellik 
kazandırmak için Üniversitemiz 
Beden Eğitimi ve Spor Yükseko-
kulu(BESYO) tarafından “Okulda 

sinema günleri” düzenlenmektedir. 
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü-
müzde bulunan Mediko Sosyal bi-
nası konferans salonunda her hafta 
Çarşamba günü saat 13:00 - 16:00 
arasında film gösterimleri yapıl-
maktadır. Dördüncüsü bu hafta ya-
pılan etkinlikte filmin teması olim-
piyatlarda madalyaya uzanan yolun 
gizemini anlatıyordu. Film sonun-
da hep birlikte çay içen öğrencileri-
miz izledikleri filmden memnuni-
yetlerini dile getirdiler.

BESYO’da Sinema Günleri Düzenlendi

Düzenleyicileri Arasında Yer Aldığımız 
‘ISEFE'19’ Kongresi Gerçekleştirildi
Iğdır Üniversitesinin de düzenle-
yici kurumlar arasında yer aldığı 
‘Uluslararası İslam Ekonomisi, Fi-
nansı ve Etik Kongresi (ISEFE'19)’ 
İstanbul Koz yatağı Hilton Hotel’de 
gerçekleştirildi. Üniversitemiz öğ-
retim üyelerinden İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Haktan Sevinç’inde 
oturum başkanlığı yaptığı kongre-
de, yurt içinden ve yurt dışından 
birçok bilim adamı bildiri sundu. 
Düzenleyici kurumlar arasında yer 
aldığımız İslam ekonomisi ve İsla-
mi finans alanlarında dünyanın en 
önemli kongrelerinden birisi olan 
"Uluslararası İslam Ekonomisi, Fi-
nansı ve Etik Kongresi (ISEFE'19) 
İstanbul’da gerçekleştirildi.Üniver-
sitemiz İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İİBF Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Haktan Sevinç’in oturum 

başkanlığı ve bildiri sunumuyla ka-
tıldığı bilimsel etkinlikte, farklı ül-
kelerden çok sayıda bilim insanının 
katılımının yanında, ülkemizden de 
bu alanda bilimsel çalışmalar yapan 
bilim insanları eserlerini sunma im-
kânı buldu. Iğdır Üniversitesinin de 
düzenleyicileri arasında bulunduğu 
Kongre, İstanbul Ticaret Odası, Is-
lamic Development Bank Group, Is-
lamic International Rating Agency, 
Türk Hava Yolları (THY), Borsa İs-
tanbul, Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye 
Gençlik Vakfı (TÜGVA), KSP Jour-
nals, World Halal Council, GİM-
DES, Ekonomi Kulübü, Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, KTO Karatay Üniver-
sitesi, Trakya Üniversitesi, Düzce 
Üniversitesi ve INCEIF’in de katkı-
ları ile gerçekleştirildi. 
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Üniversitemizde “Abdest ve 
Namaz” konulu Konferans 
Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü 15 Temmuz Şehitleri Konfe-
rans Salonu’nda Üniversiteli Aktif 
Gençler Topluluğu ve Genç Mü-
tefekkir Topluluğu tarafından Ab-
dest ve Namaz konulu konferans 
düzenlendi. Konferansa konuşmacı 
olarak Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ha-
run Kıylık katıldı. Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başlayan konferansta, 
Dr. Öğr. Üyesi Kıylık, yüzde 99’u 

Müslüman olan Türkiye’de 5 vakit 
namaz kılanların oranının yüzde 
30’u geçmediğini söyledi. Dr. Öğr. 
Üyesi Kıylık, “Garip bir durum 
ama yüzde 99’u Müslüman olan şu 
güzel vatanımızda 5 vakit namaz 
kılanların oranı yüzde 30’u geçmi-
yor. En iyimser anket verilerinden 
elde ettiğimiz sonuç bu. Namaz 
kılan yüzde 30’un tadili erkânı ne 
durumda diye sormamız gerekiyor. 

Buna baktığımızda bizim semte 
hiç uğramadığını görüyoruz. Biraz 
daha ileriye götürürsek Rabbimizin 
hedef gösterdiği bizi fuhşiyattan ve 
münkerattan alıkoyacak, hayatımı-
za yön verecek, hayatın tamamını 
salat’a çevirecek bir namaz günde-
mimizin neresinde diye sormamız 
gerekiyor” diye konuştu.
İnsanların günümüzde hayatlarına 
Rabblerini karıştırmadığını anla-
tan Kıylık, konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Camide veya seccadenin 
üzerinde Rabbimizle ne kadar be-
raberiz bilmiyorum ama caminin 
ya da seccadenin bir adım ötesine 
gittiğimizde hayatımıza Rabbimizi 
karıştırmıyoruz. Böyle bir sıkıntı-
mız var. Seccademize varis olacak 
nesiller yetiştirme noktasında ne 
kadar hassasız? Peygamber Efendi-
mize Pazartesi günü peygamberlik 
verildi. Salı günü Cebrail Aleyhis-
selam geldi ve namaz ve abdesti 
öğretti. Müminler miraca kadar 2 
vakit namaz kıldı. Miraç ile 5 vakit 
tescillendi. Bir daha da ömrünün 
sonuna kadar ne yolculuk ne has-
talık ne de savaş namazla arasına 
girmedi.” Yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde namaz kılınmamasının 
altında yatan 3 neden tespit ettiğini 
ifade eden Kıylık, “Bugün ne oldu 
bize ki Türkiye’deki Müslüman-
ların yüzde 70’i namaz kılmıyor. 
Yaptığımız çalışmaların sonucun-

da gördüm ki namaz kılmamanın 
temelinde 3 sebep yatıyor. Bunlar-
dan biri imanımızda problem ol-
masıdır. Elbisemizin eskidiği gibi 
imanımız da zaafa uğramış. Daha 
da temele inersek iman ettiğimiz 
Rabbimizi tanımadığımız ortaya 
çıkıyor. Sonuç olarak insanların 
Rabbi ile arası açılınca ve ruhunun 
gıdasını vermeyince çağımızın haz 
ve hız asrında stresten ve bunalım-
dan deliriyorlar. Rabbimiz bir aye-
ti kerimede ‘Namaz için en büyük 
zikirdir’ buyuruyor. Rabbimizin 
en büyük zikir buyurduğu namazı 
biz sırtımızda bir yük haline getir-
diğimiz için ruhumuzu aç bırakı-
yoruz. Bugün çağımızın en büyük 
problemleri arasında bu yer alıyor. 
Efendimizin hayatını incelediği-
mizde hayatının merkezinde na-
maz olduğunu, aralardaki boşluk-
ları ise diğer işlerle doldurduğunu 
görüyoruz. Nisa Suresi 101,102 ve 
103. ayetlerde karşısında 3 misli 
düşman ordusu varken, 300 kişilik 
Ashabı Bedir’in namazı cemaatle 
kıldığını görüyoruz. Bedir’de na-
maz hem de karşılarında 3 misli 
düşman varken cemaatle kılınırsa, 
bugün bizim mazeretimiz bizim 
namazı kılmamaya ne bahane ola-
bilir?” diyerek sözlerini tamamladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Bünyesinde Kurulan Satış 
Ofisleri Hizmete Girdi

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Çetin Başkanlığında El 

Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi  Cavit Polat, Öğr. Gör. Me-
lahat Teleri ve usta öğretici Hatice 
Mengi, Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma'yı makamında ziyaret 
etti. Ziyarette öğretim elamanları 
kısa süre önce hizmete giren ‘Satış 
Ofisleri’ hakkında Rektör Alma’ya 
bilgi verdiler.Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin 
ile birlikte öğretim elemanları, satış 
ofisleri hakkında bilgilendirmede 
bulunmak amacıyla Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı ziyaret 
ettiler. Satış ofisinde satılacak olan 
ürünler ve Güzel Sanatlar Fakülte-
si’ne öğrenci alımıyla ilgili bilgileri 
aktaran öğretim elemanları Rektör 
Alma’ya şu açıklamalarda bulundu-
lar. “Resim ve Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümünün üniversitenin 
ve şehrin sanat hayatına katkı sağ-

layacağını düşünüyoruz. Güzel Sa-
natlar Fakültesi bünyesinde kurulu 
olan halı kilim atölyesinde birçok 
ürünün satışı yapılmaya başlandı. 
Ürünlerin fiyatlarıise, isim yazılı 
minyatür dokuma halı 85 TL, bir-
çok hastalığa iyi gelen ve hediye 
olarak kullanılan tuz taşı lambaları 
45 TL ve oyuncaklar 35 TL'den Ka-
raağaç Kampüsünde bulunan ofiste 
satışa sunulmaya başlandı.” Yapılan 
ziyaretten dolayı teşekkürlerini su-
nan Rektör Alma, şehrin tanıtımı-
na ve ekonomisine fayda getirecek 
olan çalışmalara her zaman katkı 
sunacaklarını söyleyerek, Iğdır’ın 
kültürel kimliğini korumaya ve ge-
liştirmeye katkıda bulunan atölye 
faaliyetlerini çok önemsediklerini 
ifade ederek emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sundu.
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Üniversitemizde "5. Kariyer ve Girişimcilik 
Günü" Etkinliği Düzenlendi
Iğdır Üniversitesi, İŞKUR İl Müdür-
lüğü işbirliğinde Karaağaç Kampü-
sü 15 Temmuz Şehitleri Konferans 
Salonunda "5. Kariyer ve Girişim-
cilik Günü" Etkinliği düzenlendi. 
Konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar 
Sıtkı Aslanhan'ın katıldığı etkinli-
ğe,Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, İŞKUR Iğdır 
İl Müdürü Halis Erdoğan, kurum 
amirleri, Kariyer ve Araştırma Uy-
gulama Merkezi Müdürü Hakan 
Güngörmez, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını Ça-
lışma ve İş Kurumu Iğdır İl Müdü-
rü Halis Erdoğan yaptı. Erdoğan 
konuşmasında İŞKUR olarak Tür-
kiye genelinde bu tür etkinlikleri iş 
gücünün geliştirilmesi için düzen-

lediklerini ifade etti. İŞKUR ola-
rak bu programlarla gençlerimizin 
kendilerini daha iyi ifade edebil-
melerini, geleceğe dair planlar kur-
malarını amaçlıyoruz. Ayrıca genç-
lerimizin  mezun olduktan sonra 
iş bulmaları için onlara  yardımcı 
olmak istiyoruz, diyerek 5. Kariyer 
ve Girişimcilik Günü etkinliğine 
katılan herkese teşekkür etti.
Halis Erdoğan'ın ardından Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma gençlere yönelik bir 
konuşma yaptı. Rektör Alma ko-
nuşmasında; Ağrılı olduğunu ve 
bölgede okuyan öğrencilerin so-
runlarını çok iyi bildiğini ifade etti. 
Rektör Alma, “Dünyanın bir çok 
üniversitesini gezdim. Japonya'da 
birçok bilimsel projede aktif olarak 

rol aldım. Benim prensibim sürek-
li çalışmak, Japonya’da bu alışkan-
lığı edindim. Iğdır Üniversitesine 
rektör olarak atandıktan sonra 
gecemizi gündüzümüze katarak 
çalışmaya başladık ve hala da çalı-
şıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde 
Araştırma Laboratuarı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (ALUM) var, 
burada çok sayıda testler yaptırıyo-
ruz.Simülasyon laboratuarları kur-
duk.Bunun içinde 500 Bin TL de-
ğerinde cihaz aldık. Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
elektrikli araç ürettik. Bu aracımız 
saatte 50 km hıza çıkabilmektedir.
Bunun yanında da Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu öğrencileri-
mizin yoğun gayretleri sonucunda 
drone yaptık.

Üniversitemiz, MEOS 
2019 Orta Doğu 
Petrol & Gaz Konferans 
ve Sergisinde Temsil 
Edildi

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Salih Bayraktutan, 18-22 
Mart 2019 tarihleri arasında Bah-
reyn’in başkenti Manama’da Ulus-
lararası Fuar ve Kongre Merkezin-
de gerçekleşen MEOS 2019 Orta 
Doğu Petrol & Gaz Konferans ve 
Sergisine katılarak Üniversitemizi 
temsil etti.

Manana’da düzenlenen konferans 
ve sergiye katılan Dr. Öğr. Üye-
si Bayraktutan; “Petrol, Gaz, Jeo-
termal, Bitüm Şeyl, Sondaj, Sualtı 
Dronları, Deprem, Jeoloji, Jeofizik, 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve 
Çevre disiplinlerinde gelişmeler 
çalıştaylar, konferans, seminerler, 
sözlü ve poster sunumlar halinde 
anlatıldı. Suudi Arabistan, Bah-
reyn, Körfez Ülkeleri, Çin, Pakistan 
Üniversiteleri ile işbirliği imkânla-
rı, ortak lisansüstü eğitimi konula-
rında görüştük. Ülkemizde önemli 
yatakları olan Bitümlü Şeyl’lerden 
ve Karadeniz tabanında Gazhid-
rat’lardan petrol-gaz üretimi ko-
nularında da görüşmeler yaptık. 
Ege’de ve Kıbrıs çevresinde pet-
rol-gaz potansiyeli konularındaki 
yapılan sunumları takip ettik. Kü-
resel şirketlerin yöneticileri ve uz-
manlarının ile Türkiye’nin arama 
faaliyetleri hakkındaki fikirlerini 
öğrenme imkânı bulduk” dedi. 

Üniversite-Sanayi işbirliği konu-
sunda da görüşmelerde bulunduğu-
nu ifade eden Bayraktutan, “Rusya 
Rosgeo Devlet Araştırma Holding’i 
ve Bahreyn Tatweer petroleum ara-
sında ortak araştırma konusundaki 
kontratın imza törenine davet edil-
dik. Bahreyn Krallığı Petrol Bakanı 
Prens Şeyh Muhammed bin Hali-
fe Al-Khalifa ile tanışma imkânı-
mız oldu. Kısa bir görüşme yaptık. 
Bahreyn Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi ile lisansüstü eğitimde ve 
ortak araştırmalarda işbirliği konu-
sunda mutabakata vardık” dedi.
 
Üniversitemizin de temsil edildi-
ği konferans ve sergiye, bölgedeki 
petrol üreticisi ülkelerle birlikte ay-
rıca uzman işletmeler, bazı petrol 
ve gaz endüstrisinin büyük şirket-
leri de katılım sağladı.

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdür-
lüğünce organize edilen Iğdır 
Gençler Karate Turnuvasına 

Üniversitemiz Lojman Karate Ta-
kımı 11 sporcu ile katılarak büyük 
başarı gösterdi. 
24 Mart’ta Iğdır’da yapılan Gençler 
Karate Turnuvasına 11 sporcu ile 
katılan Lojman Karate Takımın-
da Iğdır Üniversitesi’ni Antrenör 
Derwish Alnashef eşliğinde 3 kadın 
ve 8 erkek sporcu temsil etti. Şam-
piyonada Lojman Karate Takımı 1 
altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya 
olmak üzere toplam 7 madalya ka-
zandı.

Üniversitemiz Lojman 
Karate Takımı Ödülleri 
Topladı 
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum Müjdelerle Iğdır'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, birtakım resmi temaslar-
da bulunmak üzere Iğdır’a geldi. 
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaala-
nında Bakan Kurum’u MHP Iğdır 
Milletvekili Yaşar Karadağ, Iğdır 
Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniver-
sitesi adına Prof. Dr. Ahmet Zafer 
Tel, Cumhur İttifakı Iğdır Belediye 
Başkan adayı İsa Yaşar Tezel, 26. 
Dönem AK Parti Iğdır Milletvekili 
Nurettin Aras ve AK Parti Iğdır İl 
Başkanı Ahmet Tutulmaz karşıladı.
Daha sonra Iğdır Valiliğine geçen 
Bakan Kurum’a Valilik makamın-
da yapılan görüşmede Vali Enver 
Ünlü, plaket hediye etti.
Bakan Kurum ve beraberindekiler 
daha sonra Iğdır Kültür Merkezin-
de düzenlenen programa katıldı. 
Bakan Kurum burada yapılacak 
olan projelerle ilgili oldukça önemli 
açıklamalar yaptı.
Türkiye genelinde ’İmar Barışı’n-
dan yaklaşık 10 milyon 500 bin 
kişinin yararlandığını belirten Ku-
rum, Iğdır’da 23 bin 500 kişinin 
yapı kayıt belgesi aldığını söyledi. 

Zübeyde Hanım Bulvarı’nda, 120 
dönümlük alanda kentsel dönü-
şüm programı uygulamayı planla-
dıklarını ve yeni Hükümet Konağı 
inşa edeceklerini kaydeden Kurum, 
Hakveyis Göleti’nin temizleneceği-
ni, 92 bin 500 metrekarelik alan-
da ’Millet Bahçesi’ yapacaklarını 
anlattı. ’Millet Bahçesi’ projesini 
TOKİ’nin yürüteceğini dile geti-
ren Kurum, Iğdır’ın kanalizasyon 
ve atık su problemiyle ilgili projeyi 
İl Bank Genel Müdürlüğü’nün ba-
kanlık ve Avrupa Birliği (AB) des-
teğiyle yapacağını belirtti. 180 mil-
yon liralık projenin 2019 yılı içinde 
başlatılacağı ve 2022’de bitirileceği 
bilgisini veren Kurum, içme suyu 
sorunu konusunda önemli adım-
lar attıklarını vurguladı. Devlet Su 
İşleri (DSİ) bünyesinde 200 milyon 
liralık arıtma tesisini tamamladık-
larını; ancak belediyenin konuyla 
ilgili çalışma yapmadığı için arıtılan 
suyu sulama kanalına bıraktıklarını 
kaydeden Kurum, yeni dönemde 
suyun şehir şebekesine verileceği 
çalışmanın tamamlanacağını söy-

ledi. ‘İranla Görüşmeler Sürüyor’
Iğdır’daki Dilucu Sınır Kapısı’na 
400 araçlık TIR parkı kurulması 
için İl Özel İdaresi’nin çalışma ya-
pacağını anlatan Bakan Kurum, 
gümrük faaliyetlerinin daha aktif 
hale geleceğini kaydetti. Boralan 
Sınır Kapısı’nın daha aktif hale ge-
tirilmesi için de Bakanlar Kurulu’n-
ca alınan kararı hatırlatan Kurum, 
İran’la görüşmelerin sürdürüldü-
ğünü açıkladı. Boralan’ın açılma-
sıyla gümrük trafiğinin daha da ak-
tif hale geleceğini belirten Kurum, 
Iğdır’a yapılacak ’toptancı hali ve 
pazar’ projesini destekleyecekleri-
ni, otobüs terminaliyle ilgili valili-
ğin çalışma yapacağını bildirdi.
2023’e Kadar 250 Bin Konut
Bakan Kurum, Türkiye genelin-
de başlatılan ’50 bin sosyal konut’ 
projesinden de bahsederek, Iğdır’da 
300 sosyal konut yapılacağını du-
yurdu. 460 lira taksitle ev sahibi 
olunacağını dile getiren Kurum, 
talebe göre, 2023 yılına kadar 250 
bin konut yapmayı planladıklarını 
açıkladı.

Üniversitemizde Kültürel Mirası 
Koruma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Kurulması Yükseköğretim 
Kurulu(YÖK) Başkanlığı tarafın-
dan uygun bulundu ve merkez ku-
ruldu.
Merkezin kurulma aşamasında ise 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yusuf Çetin etkin rol aldı. 
Çetin merkez ile ilgili konuşmasın-
da ise,  “kültürel miras kavramını; 
hem yapılı, hem doğal çevreyle 
ilişkili hem de kültürel mirasın bir 
parçası olarak tanımlanan uygula-
malar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, 
gereçler ve kültürel mekânlarla ele 
alarak toplumda bu doğrultuda bir 
kültürel miras bilincini oluşturmak 
ve her türlü somut ve somut olma-
yan kültürel mirasın tarihi, bugünü 
ve yarını ile araştırılması, belgelen-
mesi ve korunması amaçlı bilimsel 
ve eğitsel çalışmalar yürütmek ve 
kültürel mirasın mimari koruma 
ve restorasyon, mimarlık tarihi, ta-
sarım tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, 
tarih ve benzeri disiplinlerin ortak 
bir konusu olduğu kabulüyle kültü-
rel mirasa dair yapacağı çalışmaları 
çok disiplinli bir proje anlayışı için-
de yürütmek ve ilgili disiplinlerin 
bilim çevreleriyle bilgi alışverişinde 
bulunmaktır ” şeklinde ifade etti.

Üniversitemizde 
Kültürel Mirası 
Koruma Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi Kurulması 
Uygun Bulundu

“Ufka Yolculuk” Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinin nezaretinde düzenlenen 
“Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür” 
programında dereceye giren yarış-
macılar ödüllendirildi. “Sohbet Öğ-
renci Topluluğu” tarafından Iğdır 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 
ev sahipliği yaptığı “Ufka Yolculuk” 
programının ödül töreni gerçekleş-
tirildi. Törene, tİlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şükrü İsmail İpek, 
akademisyenler, öğrenciler ve çok 
sayıda konuk katıldı. Törende Iğdır 
ilinde dereceye giren ilk beş öğren-
ci ödüllendirildi.

Üniversitemiz 
Öğrencileri, Çağrı 
Merkezine 
Oryantasyon Gezisi 
Iğdır Meslek Yüksekokulu Çağrı 
Merkezi Hizmetleri Bölümü 1. ve 
2. sınıf öğrencileri bölüm Koordi-
natörü Öğr. Gör. Hakan Irak reh-
berliğinde Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüsü Mediko-Sosyal Binasın-
da bulunan Site Telekom Firmasına 
ait Çağrı Merkezine Oryantasyon 
gezisi düzenledi. Çağrı Merke-
zi Operasyon Müdürü Ömer Efe, 
Çağrı Merkezi Hizmetleri Progra-
mı öğrencilerini ağırlayarak öğren-
cilere dünyada ve Türkiye’de çağrı 
merkezi sektöründe yaşanan geliş-
meleri aktararak burada çalışmayı 
düşünen adayların sahip olmaları 
gereken yetkinlikler hakkında bilgi 
verdi.
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Üniversitemiz tarafından Berberde
Okuyorum Projesi Başlatıldı
Iğdır Üniversitesi Kütüphane ve 
Dok. Daire Başkanlığı tarafından 
“Berberde Okuyorum” projesi baş-
latıldı. Proje konusunda Rektör 
Danışmanı Mustafa Cesur Projenin 
amacının ülkemizin sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri kapsamında 
hedeflerimize ulaşabilmek için ön-
celikle okuma kültürünün yaygın-
laşması gerektiğine vurgu yaptı. 
Özellikle insanların sıra bekledik-
leri, beklerken de zaman kaybettik-
leri yerleri kendimize hedef olarak 
seçtik. İlk olarak berberler aklımıza 
geldi. Berberler siyasetten spora, 
kültürden magazine akla gelen her 
türlü konuların konuşulduğu ender 
yerlerden biridir. Hatta “Berberden 
Al Haberi” sözü de meşhur sözler 
arasına girmiştir. Böyle bir kültür 
entegrasyonunun bir araya geldi-
ği berberlerde okuma kültürünü 
yaygınlaştırmanın devletimizin 
yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine katkısı olacağını dü-
şündük.” diyerek sözlerine devam 
eden Cesur “ Berbere gidip de sa-
atlerce bekleyerek sağına soluna 
bakınanların, vakit geçirmek için 
cep telefonu ile oyun oynayanla-
rın sayısı da hayli fazla. İstedik ki 
berbere gelerek sıra bekleyen va-
tandaşlarımız geri gelmeyecek olan 
bu kıymetli vakitlerini kitap okuya-
rak dolu bir şekilde geçirsinler. Bu 
amaçla Projemizi Iğdır-Merkez’de 
bir berber dükkânı işleten Mehmet 
Keser’e anlattık, projemize hemen 
sahiplenerek destek verdi. Biz de 
kendisine mini bir kitaplıkla be-
raber kitaplar hediye ederek ilk 
okuma etkinliğimizi berbere gelen 
vatandaşlarımızla gerçekleştirdik. 
Cesur, projenin sadece bir berberle 
sınırlı kalmayacağını Iğdır’ın çeşitli 
mahallelerindeki berberler ile öğ-
renci kulüplerini de projeye ortak 
ederek okuma etkinliklerinin de-

Üniversitemizin de katılımı ile 81 ilde aynı anda fidan dikme rekoru 
Doğa ve çevreye yönelik farkında-
lık hareketleriyle öne çıkan Çevre 
Kuruluşları Dayanışma Derneği 
(ÇEKUD), Türkiye’nin 81 ilinde ve 
dünyanın farklı noktalarında aynı 
anda on binlerce fidan ve tohumu 
toprakla buluşturarak kırılması güç 
bir rekora imza attı. Üniversitemiz 
Sohbet Öğrenci Topluluğunun Iğ-
dır’da temsilciliğini yaptığı ÇEKUD 
tarafından bütün  Türkiye’de yapı-

lan “Köklerimiz Bu Topraklarda” 
ağaç dikme projesine Iğdır Üniver-
sitesi Şehit Bülent Yurtseven Kam-
püsünde gerçekleşen fidan dikme 
etkinliği ile destek verildi. “Kökle-
rimiz Bu Topraklarda” sloganıyla 
doğanın korunması ve çevreyle il-
gili kamuoyunda farkındalık oluş-
turulması amacıyla gerçekleştirilen 
fidan dikim etkinliği, 7 Nisan Pazar 
günü saat 13.00’te tüm merkezlerde 

aynı anda başlatıldı. Daha önce Sof-
rada Sıfır Artık ve karbon ayak izi-
ni ölçen Karbonmetre projeleri ile 
sertifikalı online fidan bağış sistemi 
www.dikiliagacimvar.com projele-
rini hayata geçiren Çevre Kuruluş-
ları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) 
baharın gelmesiyle birlikte gerçek-
leştirdiği fidan dikme projesiyle her 
kesimden tam not aldı. Türkiye’nin 
81 ilinin tamamında, büyük ilçeler-

de ve ÇEKUD’un yurt dışı gönüllü 
danışmanlarının katkısıyla dünya-
nın farklı şehirlerinde saat 13.00’te 
aynı anda başlayan etkinlik kapsa-
mında on binlerce fidan ve tohum 
toprakla buluştu. Tüm merkezlerde 
ve Üniversitemiz Şehit Bülent Yurt-
seven Kampsünde aynı anda fidan 
dikilmesiyle kırılması güç bir rekor 
denemesi de başarıyla gerçekleşti-
rilmiş oldu. 

Rektörümüze, “Ağrı Geleneksel 
El Dokumaları Kataloğu” Hediye Edildi

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf 
Çetin, “Ağrı Geleneksel El Doku-
maları Kataloğu” adlı yeni kitap 
çalışmasını Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’ya takdim 
etti. Rektör Alma’yı makamında zi-
yaret eden Prof. Dr. Çetin katalogla 
ilgili olarak, yüzyılların mirası olan 
el dokumalarının kayıt altına alın-
ması konusunda böyle bir çalışma 
yaptıklarını kaydetti. Prof. Dr. Çe-
tin, “Ağrı geçmişte çok önemli bir 
dokuma merkeziyken yaşam koşul-
larının ve üretim biçimlerinin de-
ğişmesi ile bu alan gittikçe önemi-
ni yitirmiş ve son yıllarda giderek 
kaybolmaya yüz tutmuştur. İlde bir 
müze bulunmadığı için geleneksel 
el dokumalarına ait kalabilen son 

örnekler de toplanamadığından gi-
derek yok olma süreci içerisine gir-
miştir. Bu çalışma kapsamında Ağrı 
ilçe ve köylerinde uzun soluklu bir 
alan araştırması yapılmıştır. Bu 
araştırma kapsamında ulaşılabilen 
120 halı, 3 geve, 22 kilim, 10 cicim, 
5 zili, 7 sumak olmak üzere toplam 
167 adet dokumanın teknik, renk, 
motif ve kompozisyon özellikleri 
incelenmiş ve çizimleri yapılmıştır. 
Bu çalışma sayesinde yüzyılların 
mirası olan ve yöre halkının hafıza-
sı niteliğindeki bu geleneksel sanat 
alanının yok olması önlenmiş, ka-
yıt altına alınarak gelecek nesillere 
ulaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca 
alan ile ilgili yapılacak bilimsel ça-
lışmalar için de veri sağlanmıştır” 
şeklinde konuştu. 
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Üniversitemizde ‘Uluslararası Eyyubiler 
Sempozyumu’ Düzenlendi

Onursal Başkanlığını Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Al-

ma’nın yaptığı ve İlahiyat Fakültesi-
nin organize ettiği Uluslararası Ey-
yubiler Sempozyumu başladı.20-21 
Nisan tarihlerinde gerçekleşen 
Uluslararası Eyyubiler Sempozyu-
mu ülkemizdeki çok sayıda üni-
versite başta olmak üzere, Kuveyt, 
Cezayir, Irak, Azerbaycan, Suudi 
Arabistan, Mısır, Libya, Suriye, Fi-
listin, Pakistan, Almanya ve Fas’tan 
akademisyenlerin katılımıyla baş-
ladı.Karaağaç Kampüsü 15 Tem-
muz Şehitleri Konferans Salonunda 
açılışı yapılan sempozyuma Rektör 
Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi, 
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve Sempozyum Düzenleme Kurulu 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdul-
halim Oflaz ve ülkemizin çeşitli 
üniversitelerinden ve yurt dışından 
çok sayıda akademisyen ve davetli 
katıldı. 
“Selâhaddin Eyyubi İslam Âlemi 
İçin Değerli Bir Şahsiyet”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan sempoz-

yumda, Iğdır Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sem-
pozyum Düzenleme Kurulu Başka-
nı Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim Of-
laz Türkçe ve Arapça bilgilendirme 
konuşması yaptı.  Selâhaddin Ey-
yubi’nin İslam âleminde değerli bir 
şahsiyet olduğunu belirten Oflaz, 
“Kudüs başta olmak üzere Ortado-
ğu coğrafyasının büyük bir kısmını 
Haçlılardan temizlemesi ve İslâm 
birliğini yeniden sağlaması gibi ba-
şarıları nedeniyle, Müslümanların 
kalbinde Selahaddin Eyyubi sevgisi 
nakşolmuştur. Selâhaddin Eyyu-
bi’nin ailesi Iğdır ilimize yaklaşık 
45 kilometre mesafe yakınlıkta bu-
lunan; ancak zamanında Şeddâdî-
lerin başkentliğini yapmış ve fakat 
bugün Ermenistan sınırları içeri-
sinde yer alan Duvîn’den neş’et et-
miştir. Tarihe mal olmuş bu ailenin 
şahsi manevisinde teşekkül eden 
ümmet birliğini bugünkü idraklere 
sunmak ve ahde vefa babından ol-
mak maksadıyla böyle bir sempoz-
yumu düzenlemiş bulunmaktayız. 
Bu sempozyumun İslam âleminin 
birliğine ve ümmet bilincinin ye-

niden yeşermesine vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ederim” dedi.
“Amacımız İslam birlikteliğine 
katkı sağlamak”
Ardından kürsüye çıkan Rektör 
Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi, 
sempozyumu İslam birliğine katkı 
sağlamak amacıyla düzenledikle-
rini ifade etti.   Çelebi, “Iğdır Üni-
versitesi olarak tarihe mal olmuş 
Selahaddin Eyyubi ve ailesi hakkın-
da uluslararası bir sempozyum dü-
zenlemeyi vefa borcu alarak bildik. 
Çünkü Eyyubi ailesinin neş’et etti-
ği yer ilimize yaklaşık 45 kilomere 
mesafede bulunan Duvin şehridir. 
Düvin şehri günümüzde komşu-
muz Ermenistan sınırları içinde 
bulunmaktadır. Ermenistan’ın yak-
laşık 50 km güneyinde yer alan Du-
vin Iğdır ilimizin sınırlarından da 
geçmekte olan Aras Nehri’nin diğer 
yakasında bulunmaktadır” ifadele-
rini kullandı.
Çelebi sözlerini şöyle tamamladı: 
“12. ve 13. yüzyıllarda Zengi ve Ey-
yubi aileleri nezdinde gerçekleşen 
İslam âlemi birlikteliği ve ümmet 
bilinciyle hareket etme düşüncesi-
nin yerleşmesine katkı sağlaması 
umuduyla Iğdır Üniversitesi olarak 
Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Meh-
met Hakkı Alma’nın öncülüğünde 
Uluslararası Eyyubiler Sempozyu-
mu’nu düzenledik.  Bu program sa-
yesinde İslam kardeşliğinin tesisine 
katkı sağlamayı temenni ediyoruz.”
Prof. Dr. Çelebi, konuşmasının son 
bölümünde ise konuklara Iğdır 
Üniversitesi olarak hayata geçirilen 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) Hay-
van Hastanesi ve üniversite bünye-
sinde açılan programlar hakkında 
bilgi verdi.Konuşmaların ardından 
sempozyumun ilk oturumu Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuş-
çu’nun başkanlığında devam etti. 

Üniversitemiz 
Akademisyenleri 
Liselilerle 
Söyleşi 
Gerçekleştirdi
Üniversitemizde görevli akademis-
yenler, ‘Kariyer Planlama Destek 
Etkinlikleri’ kapsamında Aras Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 
öğrencilerle bir araya geldi.
Iğdır Üniversitesi Kariyer Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi ta-
rafından organize edilen Kariyer 
Planlama ve Destek Etkinlikleri 
kapsamında Aras Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selahattin Çelebi’nin de-
neyimlerini paylaştığı söyleşide, 
Kariyer Araştırma ve Uygulama 
Merkez Müdürü Öğr. Gör. Hakan 
Güngörmez ile İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi öğretim üyele-
rinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Kuyaksil 
öğrenciler ile buluştu.
Etkinliğin açılış konuşmasını ya-
pan Kariyer Merkezi Müdürü Öğr. 
Gör. Hakan Güngörmez,  Üniversi-
temiz hakkında öğrencilere bilgiler 
verdi. Kariyer Merkezi olarak her 
türlü kariyer rehberliği konusun-
da öğrencilere destek vermeye ha-
zır olduklarını kaydeden Öğr. Gör. 
Güngörmez, Üniversitemizdeki 
bölüm ve programlar hakkında öğ-
rencileri bilgilendirerek, kendileri-
ni Üniversitemize davet etti. Prog-
ramda daha sonra söz alan İlahiyat 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ku-
yaksil da İktisadi ve İdari Bilimleri 
Fakültesi’nde yapılan çalışmalar ve 
akademik faaliyetler hakkında kap-
samlı bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üye-
si Kuyaksil, bölgede en çok tercih 
edilen fakültenin Iğdır Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi olduğunu ifade 
etti.Etkinlikte son olarak konuşan 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Selahattin Çelebi, eğitim 
hayatına nasıl başladığını anlata-
rak öğrencilere önemli tavsiyelerde 
bulundu. İyi bir eğitim almak için 
öğrencilerin üzerlerine düşen so-
rumlulukları yerine getirmeleri ge-
rektiğini belirten Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Çelebi, “Siz üstünüze dü-
şeni yapın derslerinize çok çalışın, 
inşallah emeğinizin karşılığını alır-
sınız. Sorumluluk sahibi olursanız 
çok iyi yerlere geleceğinize inanıyo-
rum” dedi. 

Milli Şehit Kaymakam 
Mehmet Kemal Bey 
Anıldı

Yozgat Boğazlıyan Kaymakamı 
Milli Şehit Mehmet Kemal Bey, şe-
hadetinin 100’üncü yılında üniver-
sitemizde düzenlenen konferansla 
anıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla 
14 Ekim 1922 tarihinde ’Milli Şe-
hit’ ilan edilen Kaymakam Mehmet 
Kemal Bey için üniversitemizde 
‘Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı 
Kemal Bey’in Ölümünün 100’üncü 
Yılı Anısına’ adlı konferans düzen-
lendi. Karaağaç Kampüsü 15 Tem-
muz Şehitleri Konferans Salonunda 
düzenlenen konferansa Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıl-
dı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-
nın okunmasıyla başlayan konfe-
ransın açılışında konuşan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin 
Çelebi, Birinci Dünya Savaşı’nda 
Boğazlıyan’da Kaymakam olan Ke-
mal Bey’in 30 Ekim 1918 Mond-
ros Mütarekesi olunca, Ermenilere 
zulüm yaptığı iddiası ve işgalci İn-
giliz-Fransız makamlarının bas-
kısıyla haksız yere idam edildiğini 
aktardı.


