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Tarihçe
Iğdır Üniversitesinin temeli, Iğdır Meslek 

Yüksekokulu’na dayanır. 1995 yılında Kafkas 
Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Iğdır Mes-
lek Yüksekokulu ilk yılında sadece İşletmecilik 
bölümüyle, 20 öğrencisine, 16 okutman, 1 hiz-
metli ve 1 memur ile hizmet vermeye başla-
mıştır.

Hızla büyüyen Iğdır MYO kısa sürede 8 
örgün ve 5 ikinci öğretim programıyla 1500’ü 
aşkın öğrenciye hizmet verir hale gelmiş, 2001 
yılından itibaren süregelen fakülte kurulması 
girişimleri 2006 yılında sonuç vermiş ve değerli 
tarım alanlarına sahip ilimiz, Kafkas Üniversite-
sine bağlı olarak Iğdır Ziraat Fakültesine kavuş-
muştur. Iğdır Ziraat Fakültesi, yoğun çabalar 
sonucu 2008 ÖSS kılavuzundaki yerini almış 
ve 30 öğrencisiyle 2008-2009 eğitim-öğretim 
yılında faaliyetlerine başlamıştır.

22.05.2008 tarihinde, Yükseköğretim Ku-
rumları Teşkilatı Kanununun Ek 100. Maddesi 
uyarınca, bünyesinde 3 fakülte, 2 meslek yük-
sekokulu ve 3 enstitü ile Iğdır Üniversitesi res-
mi olarak kurulmuştur.  

2008 yılından bu yana, gerek fiziksel gerek-
se akademik anlamda kuruluş evresini büyük 
oranda tamamlayan Üniversitemiz, bugün iti-
bariyle, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yük-
sekokulu,3 enstitü, 8 koordinatörlük, 18 uygu-
lama ve araştırma merkezinin yanında toplam 
338 akademik,198 idari, 235 yardımcı perso-
neli ve 3224 önlisans, 2893 lisans, 879 yüksek 
lisans ve 25 doktora öğrencisi olmak üzere 
toplam 7021 öğrencisi ile bölgemiz ve Türki-
ye’nin saygın üniversitelerinden biri olma yo-
lunda emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri 
olan Iğdır Üniversitesi, hayata geçirdiği pro-
jeleriyle hızlı gelişimini sürdürmektedir. Bu an-
lamda, 2016 yılında hizmete açılan Araştırma 
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ALUM), sahip olduğu modern ve teknik cihaz-
larla gerek üniversitemiz gerekse bölge üni-
versitelerindeki araştırmacıların faydalandıkları 
büyük bir araştırma laboratuvarı durumunda-
dır. 

Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli, 84 oda-
sıyla misafirlere barınma hizmeti vermesinin 
yanında, duvarları tamamen tuzla kaplı tuz te-
rapi odalarıyla sağlık hizmeti de sunmaktadır. 
Bu özelliğiyle uygulama otelimiz, benzerleri 
arasında ayrı bir yere sahiptir. 

Üniversitemiz Şehit Bülent Yurtseven Kam-
püsü içerisinde, 3000 kişilik Üniversite Camii; 
içerisinde atletizm, basketbol, tenis ve futbol 
halı sahası bulunduran Açık Hava Spor Tesis-
leri; ailelerin, yöre halkının ve personelimizin 
eğlence ve dinlenme ihtiyacını karşılayacak 
ve aynı zamanda öğrenci gruplanın da farklı 
etkinlikler düzenleyebileceği Seyir Tepesi ve 
Mesire Alanı; yemekhane, kafeterya, PTT gibi 
farklı hizmetlerin sunulduğu Mediko-Sosyal Bi-
nası üniversitemizin sahip olduğu fiziki imkân-
lardır. Bunların yanında, öğrencilerin uygulama 
eğitimi alabilecekleri Hayvan Hastanesi, uçak 
simülasyon odası ve sağlık simülasyon labora-
tuvarı imkanları mevcuttur. GES (Güneş Enerjisi 
Santrali) projesiyle üniversitemiz, ihtiyacı olan 
elektriğin büyük bir kısmını üretir duruma gel-
miştir.

Üniversitemiz, hayata geçirmeyi planladığı 
yeni projeleriyle büyümeye ve gelişmeye de-
vam etmektedir.
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Rektör’den
“VAATTEN İCRAATE”

İşi yapmak kadar, yapılan işi anlatmak ve 
yayınlaştırmak da önemlidir. Bu amaçla ha-
zırlanan tanıtım kataloğumuzda, yaptığımız 
işleri sizlerle paylaşmak niyetindeyiz. Göreve 
geldiğimiz günden bugüne hem üniversite 
hem de şehirde birçok projeyi hayata geçir-
meyi vaat ettik. Tabii, bunlar zaman isteyen 
işlerdi. Geçen zamanı ise elimizden geldiğin-
ce verimli kullanmaya çalıştık. Üniversitemi-
zin kaybettiği zamanı telafi etmek, hak ettiği 
yerde olmasını sağlamak adına yoğun mesai 
harcadık. Nihayetinde birçok vaadimizi icraa-
ta dönüştürmeyi başardık. 

Akademisyen sayımızı iki katına çıkardık. 
Birçok önlisans, lisans, yüksek lisans hatta 
doktora programı açtık. Araştırma merkezi 
sayımızı on yediye çıkardık. Öğrenci sayısını 
hemen hemen ikiye katladık. On farklı ülke-
den gelen yabancı öğrenciler ile uluslararası 
üniversite olma yolunda önemli bir adım attık. 
Sona gelinen peyzaj çalışmalarıyla kampüsü-
müz hem yeşil hem de güzel bir görüntüye 
kavuştu. Mediko-sosyal binası yemekhanesi, 
kafeteryası, konferans salonları, kulüp odaları, 
PTT’siyle tam anlamıyla hizmet vermeye baş-
ladı. GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesiyle 
üniversitemiz,  ihtiyacı olan elektriğin büyük 
bir kısmını üretir duruma geldi. Hayvan Has-
tanesi, uçak simülasyon odası, sağlık simülas-
yon laboratuvarı gibi öğrencilerin uygulama 
eğitimi alabilecekleri önemli projeleri hayata 
geçirdik.

Bölgeye de değer katan üniversitemizde, 
“Çiftçi Eğitim Merkezi” kurduk. Tuz Mağarası 
ile ilgili epey gelişme kaydettik. Bölgenin öne 
çıkan ürünleri pamuk, kayısı, ipek gibi ürünler-
le ilgili bilimsel çalışmalar yaptık. Kuş cenneti 
olan Iğdır’da, birçok kuş türünü kayıt altına 
aldık. Kariyer Merkezimiz aracılığıyla şehirde-
ki okullarda yaptığımız etkinliklerle gençlerin 
kariyer planlarına yardımcı oluyoruz. Bilimsel 
ve kültürel etkinlikler anlamında oldukça yo-
ğun bir program içerisinde, birçok sempoz-
yum, konferans, panel, sergi gibi etkinlikleri 
gerçekleştirdik. Iğdır Üniversitesi olarak hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde, yeni iş 
birliği protokolleri imzaladık.

Tüm bunları gerçekleştirirken, önceliğimiz 
kaynaklarımızı verimli kullanmak ve israftan 
kaçınmak oldu. Ülkemize açılan ekonomik 
savaşın farkında olarak hareket ettik. Bunun-
la birlikte, bu sıkıntıları sabırla atlatacağımıza 
inancımız tamdır. Üniversitemizi sloganıyla 
ifade etmek gerekirse “Medeniyetler beşi-
ğinden aydınlık yarınlara” dair ümidimiz her 
dem tazedir. 

Saygı ve muhabbetle…

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör
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Misyon
İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden üniversitemizin 

temel misyonu, öncelikle yerelde gelişimi ve kalkınmayı sağlamak, 
buna bağlı bölgesel ve ulusal gelişime katkı sunmak; ayrıca geleceği 
emanet edeceğimiz gençlerin, çalışkan, üretken, toplum yararını ilke 
edinen, milli ve manevi değerlerine bağlı ve insanlığa yeni ufuklar 
açmayı hedefleyen bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, ülkemizin 
sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek 
bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir devlet üniversitesidir.

Vizyon
Iğdır Üniversitesi sunduğu hizmet kalitesi, ürettiği bilgi ve de-

ğerlerle yalnızca bölgesel ve ulusal değil, ülke sınırlarını aşarak ulus-
lararası arenada da adından söz ettiren ve tercih edilen bir üniversite 
olmayı kendisine vizyon edinmiştir.

Değerlerimiz
• Köklü geçmişine sahip çıkan,

• Küresel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip eden,

• Tüm paydaşlarla iyi bir yönetişim sürecini benimseyen,

• Tüm süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,

• Etik değerlere bağlı,

• Bilimin evrenselliğine inanan,

• Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiş,

• Beşerî sermayeye önem veren,

• Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı,

• İnsan odaklı bir üniversite olmak
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Fen-Edebi̇yat
Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Iğdır Üniversitesi'ne 
bağlı olarak 16.06.2011 tarihinde kurulmuştur. 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında tarih bölümü 
ile öğretime başlayan fen-edebiyat fakültesin-
de, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında matema-
tik bölümü, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 
ise Türk dili ve edebiyatı bölümü öğretim faali-
yetlerine başlamıştır. 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında ise coğrafya, sanat tarihi ve batı dilleri ve 
edebiyatları bölümü öğrenci alacaktır. Fakülte-
mizde tarih ve matematik bölümlerinde yüksek 
lisans ve doktora programları halen aktiftir. He-
nüz öğrencisi bulunmayan diğer bölümlerin ise 
yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. 

Fakültemiz, aklı ve bilimi ön planda tutan 
akademik ve toplumsal çalışmalarla kültürel, 
sosyal ve sanatsal faaliyetlerle kendisini gelişti-
ren ve yenileyen, ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilimsel araştırma ve yayın yapan, uluslararası 
alanda söz sahibi olan, bölge ve ülkenin sosyal 
ve temel problemlerine çözüm üreten akademik 
kadrosuyla bireysel, toplumsal ve kültürel de-
ğerlere saygı duyan, bilimsel düşünme gücüne 
sahip, fen ve sosyal bilimler alanında ulusun ve 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli, yüksek do-
nanımlı, akılcı, yaratıcı, özgün düşünceye sahip 
bireyler yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.

FAKÜLTELER
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Bölümler 
Coğrafya
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Matematik  
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
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Güzel Sanatlar 
Fakültesi

2005 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fa-
kültesi, resim sanatının geleneksel öğretim 
yollarıyla evrensel özgün yapıtlar ortaya çı-
karacak, çağdaş, aydın ressamlar yetiştirme-
yi, sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem 
yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratı-
cılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirme-
yi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri 
gözlemleme ve yorumlayabilme yetisini ka-
zandırmayı amaçlamaktadır. Sanatın doğa-
sını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü 
oluşturmak için, uluslararası sanat alanında 
adını duyurmuş uzman eğitici kadrosuyla, 
eğitim-öğretim vermektedir. 

Fakültede; akademik kadro, idari kadro 
ve öğrenciler karşılıklı saygı ve sevgi teme-
linde bir disiplinle, uyumlu ekip çalışmasıyla 
eğitim ve öğretim etkinliği içindedir. 

FAKÜLTELER
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Bölümler 
Resim
Geleneksel Türk El Sanatları
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FAKÜLTELER

Iğdir Zi̇raat
Fakültesi

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2006 yılında 
Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 2008 
yılında Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. İklimi ve ta-
rımsal potansiyeli güçlü olan ilimiz, tarım ve peyzaj 
uygulamaları açısından bir laboratuvar konumunda-
dır. Ziraat fakültesi olarak, iklim ve uygulama alanı 
bakımından oldukça verimli olan ilimizi ihya ederek, 
özelde ülkedeki diğer illere örnek olmak, genel de 
ise dünya standartlarında ilimizi tarım ve peyzaj ala-
nında en iyi seviyelere çıkarmak temel hedeflerimiz 
arasındadır.

Fakültemiz 6 derslik ve 12 laboratuvar ile öğrenci-
lerin uygulamalı ve deneysel eğitimine yönelik olarak 
kullanılan, araştırma ve uygulama merkezleri; Tarım-
sal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM), Çiftçi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma Laboratu-
varı (ALUM) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÇEVMER), Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KUŞMER) bulunmaktadır. 

Fakülte olarak, mesleğinde donanımlı ziraat 
mühendisleri ve peyzaj mimarları yetiştirerek,  ayı-
ca onların sosyal becerileri güçlü ve kültürel birikim 
açısından yetkin bireyler olabilmeleri amacıyla sosyal 
ve kültürel etkinliklere de önem vermekteyiz. Ayrıca, 
lisans öğrencilerimiz tarafında akademik danışmanlar 
önderliğinde kurulan öğrenci toplulukları ile fakülte 
yaşamı canlı tutulmaktadır.
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Bölümler 
Tarım Ekonomisi
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İkti̇sadi̇ ve İdari̇ 
Bi̇li̇mler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2011 
yılında kurulmuştur. İktisat ve işletme bö-
lümleri ile eğitim-öğretime başlayan fakül-
tede ilerleyen süreçte yeni bölümlerin ek-
lenmesi ile birlikte havacılık yönetimi, sağlık 
yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü 
ile yerel yönetimler bölümleri de bulunmak-
tadır.

Fakülte mezunları gerek özel sektörde, 
gerekse kamuda istihdam edilme imkânı-
na sahiptir. Bakanlıklar, Rekabet Kurumu, 
BDDK, SPK gibi düzenleyici kuruluşlar, idari 
hâkimlik, kaymakamlık, kamu iktisadi teşek-
külleri, kamu ve özel sektör bankaları, üni-
versiteler, özel sektör kuruluşları, meslek ku-
ruluşları (Esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri, 
kooperatif birlikleri, sendikalar, sanayi ve 
ticaret odaları, borsalar, aracı kurumlar vb.) 
ve uluslararası kuruluşlarda uzman ve uzman 
yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, 
orta ve üst düzey yönetici, araştırmacı vb. 
pozisyonlar İİBF mezunlarının çalışabilecek-
leri meslek alanlarıdır.

FAKÜLTELER
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Bölümler 
Havacılık Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yerel Yönetimler
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İlahi̇yat
Fakültesi

2009 yılında kurulan ve ilk öğrencileri-
ni 2009-2010 eğitim-öğretim yılında kabul 
eden İlahiyat Fakültesi Şehit Bülent Yurtse-
ven  Kampüsünde hizmet vermektedir. Fa-
kültemizde eğitim-öğretime 05 Ekim 2009 
tarihinde başlanmıştır. Yeni bir üniversitenin 
yeni bir fakültesi olarak kısa zaman içerisin-
de sosyal ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi-
ne yönelik faaliyetler devam etmektedir. Bu 
anlamda fakültemiz için müstakil bir binada 
eğitim-öğretimin sürdürülmesine yönelik alt 
yapı çalışmalarına hız verilmiştir.

İslam’ı ve diğer dinleri ana kaynakların-
dan öğrenen, bireyin ve toplumun ilahiyat 
alanındaki beklentilerini karşılama çabası 
içinde olan, milli ve ahlaki değerlere bağlı, 
sorumluluk duygusunu haiz, farklılıklara say-
gılı, topluma önderlik edebilecek donanıma 
sahip ilahiyatçılar yetiştirmek ve bu amaç 
doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak 
amacıyla faaliyet yürüten İlahiyat Fakültesin-
de 1 yıl süreli Arapça Hazırlık Sınıfı eğitimi 
uygulanmaktadır. 

FAKÜLTELER

İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii
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Bölümler 
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
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Mühendi̇sli̇k 
Fakültesi

Güçlü uluslararası deneyime sahip akademik 
kadrosuyla fakültemiz; çağın ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik mühendislik çalışmalarında başarı ile görev 
alabilecek, bir problemi farklı bakış açısıyla çözüm-
leyebilen takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, 
sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli aynı za-
manda da sorumlu, kendini sürekli yenileyebilen ve 
liderlik özelliklerine sahip mühendisler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Uygulamalı mühendislik eğitimi sayesinde öğren-
cilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önem-
li oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım 
getirmek ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetiş-
tirmek amaçlanmaktadır.

Fakültemiz; Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi 
programlarla öğrenci değişim olanakları sunarak öğ-
rencilerin hem yurtiçi hem de yurtdışı farklı üniversite 
kültürlerini tecrübe etmelerine olanak sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, akademik ve mesleki kariyerlerinde 
ilerlemek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak iste-
yenler için çeşitli programlarda yüksek lisans ve dok-
tora eğitimi vermektedir.  

Fakültemiz, Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, 
Endüstri, Gıda, İnşaat, Makine Mühendisliği bölümle-
riyle 7 bölüm bünyesinde barındırmakta ve Bilgisayar, 
Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine Mühendisliği bö-
lümleriyle 4 bölümle aktif eğitim vermektedir.

FAKÜLTELER
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Bölümler 
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
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FAKÜLTELER

Turi̇zm
Fakültesi

Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2013 
yılında ülkemizin doğal güzellikleri, coğrafi 
yapısı, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ya-
nısıra Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı 
Dağı’nın eteğinde yer alan ve Türkiye’nin üç 
ülkeye sınırı olan (Nahcivan, İran, Ermenis-
tan) Iğdır ilinde kurulmuştur. 

Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün 
büyük bir hızla büyüyen ve ekonomik an-
lamda ülkemize çok önemli gelir kazandıran, 
dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesi-
ne olumlu yönde etki eden ve en rekabetçi 
sektör olan turizme katkı sağlayacak fakülte-
mizin amacı; çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir 
eğitim ve öğretim sağlayarak, turizm sektö-
rüne en az iki yabancı dili iyi bilen, nitelikli, 
orta ve üst kademe yönetici adayları, turist 
rehberleri ve yönetici şefler yetiştiren bir 
yükseköğretim kurumu olmaktır. 

Turizm Fakültesine bağlı, öğrencilerin 
teorik öğretimle beraber uygulamalı eği-
tim-öğretim yapabilecekleri 44 odalı uygu-
lama oteli bulunmaktadır. 
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Bölümler 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
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ENSTİTÜLER

Fen Bi̇li̇mleri̇
Ensti̇tüsü

Enstitümüz, öğrencilerinin evrensel nitelikte 
bilgi ve teknoloji üreten, sorgulayıcı, özgün ve 
estetik değerlere sahip, mesleki açıdan yetkin 
ve saygın, fikir üretebilen ve düşündüğünü ifade 
edebilen, girişimci, bilgi paylaşımına açık, top-
lumsal sorunlara duyarlı, donanımlı, sorumluluk 
duygusu gelişmiş bireyler olmasını amaçlamak-
tadır. 

Enstitümüzde Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları ile Doktora Programı eğitimleri ve-
rilmektedir. Üniversitemizde yapılan lisansüstü 
tezler TÜBİTAK, SANTEZ vs. gibi gerek ulusal 
kaynaklardan gerekse üniversite bünyesindeki 
BAP biriminden destek görmektedir. 

Fen Bilimleri Enstitüsü, gerek yurt içi gerekse 
yurt dışında akademik çalışmalarını tamamlamış, 
geleceğin bilim adamlarını yetiştirebilmek için 
seçkin bir akademisyen kadrosu tarafından ha-
zırlanan, zengin bir yüksek lisans ve doktora ders 
çeşitliliğine sahiptir. Enstitümüz öğrencilerinin 
yetiştirilmesi için gerekli fiziki altyapıya ve daha 
da önemlisi donanımlı Ar-Ge laboratuvarlarına 
sahiptir. Enstitümüzde güçlü bir üniversite-sana-
yi iş birliği ile uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Bunun yanında enstitümüzün öğrencileri gerek 
ders, gerekse tez aşamasında yurt dışı/yurt içi 
öğrenci değişim programlarından da faydalana-
rak eğitim-öğretimlerini tamamlayabilmektedir-
ler.
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Yüksek Lisans / Doktora 
Bahçe Bitkileri (YL) (Atatürk Üniv. Ortak)
Bitki Koruma (YL) (Atatürk Üniv. Ortak)
Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) (YL) (Tezli)
Biyosistem Mühendisliği (YL) (Tezli)
Elektrik Elektronik Mühendisliği (YL) (Tezli)
Gıda Mühendisliği (YL) (Tezli)
Matematik (Dr)
Matematik (YL) (Tezli)
Matematik (YL) (İÖ) (Tezsiz)
Organik Tarım İşletmeciliği (Disiplinlerarası)
Organik Tarım İşletmeciliği (Disiplinlerarası) (YL) (Tezli)                         
Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
Tarım Bilimleri Anabilim Dalı (YL) (Tezli)                             
Tarım Bilimleri (Dr)
Tarım Ekonomisi (YL) (Atatürk Üniv. Ortak)
Tarla Bitkileri (Dr)
Tarla Bitkileri (YL) (Tezli)
Tarla Bitkileri (YL) (Tezsiz)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL)
Zootekni (Dr)
Zootekni (YL) (Atatürk Üniv. Ortak)
Zootekni (YL) (Tezli)
Zootekni (YL) (Tezli) (İÖ)
Zootekni (YL) (Tezsiz)
İnşaat Mühendisliği (Dr)
İnşaat Mühendisliği (YL) (Tezli)
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ENSTİTÜLER

Sağlik Bi̇li̇mleri̇
Ensti̇tüsü

Enstitümüzün görevi, Iğdır Üniversitesi’nin üstlendi-
ği genel vizyon doğrultusunda paydaşlarının gereksin-
melerini yakından takip etmek, kendini sürekli yenile-
mek; lisansüstü programlarının aynı mükemmeliyet ve 
yeterlik ölçülerinde olmaları için çalışmak; lisansüstü 
eğitim yapan ya da yapacak olan öğrencilere başarı-
nın gerektirdiği üstün irade, azim, disiplin ve titizlikle 
gerçekleştirecekleri çalışmalar için en iyi ortamı hazırla-
maktır. Ayrıca lisansüstü eğitim-öğretim programlarında 
görev alan öğretim üyelerinin kaliteli hizmet üretmek 
amacıyla sürekli öğrenmek ve kendini yenilemek gerek-
liliğinin bilincini artırmak, idari alt yapıyı güçlendirmek, 
idari personeli verimli kılmak için bilimsel projelere da-
yalı düzenlemeler yapmaktayız.

Misyonumuz ise üniversitemizin üstlendiği genel 
misyon doğrultusunda mevcut lisansüstü programla-
rında mükemmeliyet ve yetkinlik esaslarını hakim kılan, 
küreselleşen dünyadaki son gelişmelerin ışığında ülke 
ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açmaktır. 
Bunun yanında yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler tara-
fından en çok tercih edilen; bilimsel çalışmaların en üst 
düzeyde akademik özgürlük içinde yapılmasına olanak 
sağlayan bir kuruluş olma amacındayız. 

Enstitümüz belirlenen bu vizyon ve misyon doğrul-
tusunda ulusal ve uluslararası platformlarda yenilikçi 
uygulamaları ile ideal bir enstitü olma yolunda çalışma-
larını yürütmekte olup ülkemizde sağlık ve bilim politi-
kalarına yön veren bir eğitim ve araştırma kurumu olma 
yönünde çalışmalarını devam ettirecektir.
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Yüksek Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı 
Beden Eğitimi ve Spor (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Beden Eğitimi ve Spor (YL) (Tezli)
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) (Tezli)
İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ38

ENSTİTÜLER

Sosyal Bi̇li̇mler 
Ensti̇tüsü

Enstitümüz, tüm alanlarda uzmanlaşma ola-
nağı sağlamayı, eleştirel düşünceye sahip, ev-
rensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler 
üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları ye-
tiştirmeyi; üretilen projeleri toplumun hizmetine 
sunmayı ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Ülkemizde ve ülke dışında kamu ya da özel 
sektörde ihtiyaç duyulan uzman iş gücüne, bilim 
insanı sayısına katkı sağlamak da enstitümüzün 
temel hedefleri arasındadır. Bu hedefler doğ-
rultusunda zamanın şartlarına uygun lisansüstü 
eğitim ve doktora öğretimi vermek için mevcut 
programlardaki dersleri geliştirmek ve alanla-
rında en iyi öğretim üyelerine ders verdirip, tez 
yönettirmek konusunda hassasiyet gösterilmek-
tedir. 

Enstitümüz; yüksek lisans ve doktora düze-
yinde yürütmekte olduğu eğitim-öğretim faa-
liyetleri çerçevesinde yapacağı yenilikçi, özgün 
araştırmalarla toplumsal gelişim sürecine önder-
lik ederek programları uluslararası düzeyde ter-
cih edilen, bilim ve teknoloji dünyası ile bağları 
gelişmiş, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma 
kurumu olmak için çalışmayı kendisine vizyon 
olarak belirlemiştir.
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Yüksek Lisans / Doktora
Arkeoloji (YL) (Tezli)
Felsefe ve Din Bilimleri (YL) (Tezli)
Geleneksel Türk El Sanatları (YL) (Tezli)
İktisat (YL) (Tezli)
İktisat (YL) (Tezli) (Kafkas Üniv. Ortak)
İktisat (YL) (Tezsiz)
İktisat (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Tarih (Dr)
Tarih (YL) (Tezli)
Tarih (YL) (Tezsiz)
Temel İslam Bilimleri (Dr)
Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezli)
Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezsiz) (İÖ)
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YÜKSEKOKULLAR

Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor 
Yüksekokulu

Yüksekokulumuzun uyguladığı eğitim-öğre-
tim programlarıyla beden eğitimi ve spor bilim-
leri alanında öğrencilerine mesleklerinde gerekli 
temel bilgileri en iyi şekilde verebilmenin yanı 
sıra onların araştırmacı, problemlere kısa sürede 
doğru çözümler bulabilen, bilim ve teknolojide-
ki gelişmeleri yakından takip edebilen, doğru 
ve yerinde karar verebilen, görev ve sorumluluk 
sahibi, bu görev ve sorumluluklarını davranış ha-
line getirmiş çağdaş bir vatandaş olmalarını sağ-
lamaktır. 

25.000 kişilik ilk ay yıldızlı stadyumun yanın-
da çeşitli spor dallarının eğitimi için kullanılan 
fiziki altyapısı bakımından gelişmiş spor tesisleri 
ile yüksekokulumuz Türkiye’nin parlayan yıldızı 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 

Yüksekokulumuz, hem yurt içi hem yurt dışı 
akademik çalışmalarını tamamlamış, kendi branş-
larında başarı sağlayarak söz sahibi olmuş, çağdaş 
öğretim yöntemleriyle kendi alanlarında başarılı uy-
gulamaları olan, seçkin bilimsel çalışmalar yapan, 
sempozyum, konferans, seminer gibi akademik 
faaliyetlerde bulunan, çağdaş ve özgürlükçü dü-
şünceye sahip, ufku açık öğretim üyeleriyle bilim 
dünyasına katkı sağlamaya devam etmektedir.
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Bölümler 
Beden Eğitimi ve Spor öğr.
Antrenörlük Eğitimi
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö)
Spor Yöneticiliği

Kapalı Spor Salonu
Kapalı Alan: 6660 Metrekare
1310 Seyirci Kapasiteli
8 Soyunma Odası
12 Ofis
6 Jimnastik Salonu
1 Revir

Açık Spor Tesı̇sler
Açık Alan: 56000 Metrekare
2 Basketbol Sahası
2 Futbol Halı Sahası
1 Tenis Sahası
Atletizm Pistli Büyük Saha
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YÜKSEKOKULLAR

Uygulamali Bi̇li̇mler 
Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimlerin temel amacı, kişisel 
gelişimin önemini kavramış, sorumluluk sahibi, 
alanıyla ilgili temel konuları özümsemiş, analitik 
düşünme yeteneğine sahip, ülkenin içinde bu-
lunduğu sorunlara karşı duyarlı orta ve üst düzey 
yöneticiler ya da kendi işini kurabilecek girişim-
ciler yetiştirmektir. 
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Bölümler 
Gümrük İşletme
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sosyal Hizmet
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MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

Iğdir Meslek 
Yüksekokulu

Iğdır Meslek Yüksekokulumuz, sürekli ye-
nilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum 
sağlayan, mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği 
yüksek kalite standardı ile ulusal ve uluslararası 
düzeyde adından söz ettiren; kamu ve özel sek-
törün ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman ihti-
yacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten 
bir meslek yüksekokulu olmayı hedeflemektedir. 

Yüksekokulumuz bünyesinde sosyal sorum-
luluk kapsamında yöre halkının ihtiyaç duyduğu 
alanlarda TÜBİTAK, BAP ve İl Özel İdare destekli 
araştırma projeleri yürütülmektedir. 

Yüksekokulumuz, gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında akademik çalışmalarını tamamlamış, 
çağdaş yöntemleri kendi alanlarında başarı ile 
uygulayan, seçkin bilimsel eserler ortaya koyan; 
sempozyum, konferans, seminer gibi akademik 
faaliyetlerde bulunan, çağdaş ve özgürlükçü 
düşüncelere sahip, ufku açık öğretim üyeleriyle 
bilim dünyasına katkı sağlamaya devam etmek-
tedir.
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Programlar
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Lojistik
Maliye
Özel Güvenlik ve Koruma
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ50

MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

Sağlik Hi̇zmetleri̇ 
Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, 
sürekli değişen bilimsel ve sosyal koşullara ko-
layca adapte olabilen, üst düzey bilgi ve bece-
riye sahip; işbirliğine yatkın; sorumluluklarına ve 
halk sağlığına duyarlı; çağdaş, nitelikli, ahlaki de-
ğerlere sahip ve güvenilir elemanlar yetiştirmeyi, 
alanında lider bir eğitim kurumu olmayı amaçla-
maktadır. 

İlgili olduğu sektörün ihtiyaçları doğrultusun-
da yeni tıbbi tanı ve tıbbi bakım programları ge-
liştirmek için çalışan yüksekokulumuz, eğitim öğ-
retim programlarını da bu hedefe yönelik olarak 
sürekli güncellemekte ve çağın imkânlarını da bu 
anlamda kullanmaktadır. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğ-
rencilerinin ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı 
eğitimlerde başta hastaneler olmak üzere diğer 
kamu hastane ve kuruluşlarının imkânlarından da 
faydalanmaktadır. 

Yüksekokulumuz, üniversitemizin belirledi-
ği genel misyon çerçevesinde öğrenci merkezli 
eğitim-öğretim anlayışı ve katılımcı bir yönetim 
sistemiyle Toplam Kalite Yönetimi standartların-
da eğitim veren bir kurum olarak; bilgiyi üretip 
paylaşan, özgüven sahibi mezunların yetiştirildi-
ği, her yönüyle tercih edilen bir yüksekokul olma 
potansiyeline sahiptir.
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Programlar
Çevre Sağlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı (İÖ)
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Optisyenlik
Optisyenlik (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
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MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

Iğdir Tekni̇k Bi̇li̇mler 
Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun ama-
cı; alanlarında teorik bilginin yanı sıra uygulama 
becerisine sahip, ülke ve dünya gerçeklerine du-
yarlı, kültürel olarak donanımlı, iş güvenliği ve 
emniyeti konusunda bilinçli, araştıran, üretken, 
kendini sürekli yenileyen ve toplumun yaşam ka-
litesinin yükseltilmesini amaç edinmiş teknikerler 
yetiştirmektir. 

Ekonomisi güçlü, dünyada söz sahibi bir ülke 
olmak için mesleki eğitimin çok önemli olduğu 
gerçeğinden hareket eden yüksekokulumuz; ül-
kemizin uluslararası rekabet gücüne olumlu bir 
katkı yapmak için gelişim bilinci ve çabası içeri-
sinde ihtiyaç duyulan yeterliliklere sahip yüzlerce 
ara eleman yetiştiren bir yükseköğretim birimidir. 

Yüksekokulumuz geride bıraktığı 7 yıllık sü-
rede sadece teorik gelişimi değil, aynı zamanda 
güçlü bir pratik alt yapıyla eğitimi pekiştirerek, 
kısa sürede meslek sahibi olarak hayata atılmak 
isteyen bireyler için, Iğdır'da bulunan sanayi ku-
rumları ile işbirliği yaparak avantajlar sunmak-
tadır. Yüksekokulumuzda standartlara uygun 
bilgisayar, iklimlendirme soğutma, hidrolik-pnö-
matik, elektrik makineleri ve elektrik kumanda 
sistemleri, otomotiv ve kaynak teknolojisi uygu-
lama laboratuvar ve atölyeleri bulunmaktadır. 
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Programlar
Bilgisayar Programcılığı
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Elektrik
Harita ve Kadastro
İç Mekan Tasarımı
İnşaat Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Makine
Otomotiv Teknolojisi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Seracılık
Tapu ve Kadastro
Yapı Tesisat Teknolojisi
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MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

Tuzluca Meslek 
Yüksekokulu

Yüksekokulumuzun kurulduğu 
günden beri en temel hedefi; ev-
rensel nitelikte bilgi ve teknoloji 
üreten araştırmacı, özgün ve estetik 
değerlere sahip bir öğretim kültürü 
oluşturarak; mesleki açıdan yetkin, 
toplumsal değerlere saygılı bireyler 
yetiştirmektir.

Bunun yanı sıra eğitim, öğretim 
ve araştırma kalitesi ile ilk sıralarda 
tercih edilen yüksekokulumuz; ilimiz 
ve bölgemiz başta olmak üzere ül-
kemizin sorunlarını çözmeye yöne-
lik çalışmalar yapan, geleneksel sa-
natlarımızın özünü koruyarak kalıcı 
eserler ortaya koyan, sürekli gelişen 
bir eğitim kurumu olmayı da hedef-
lemektedir.
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Programlar
Adalet
Çocuk Gelişimi
Eczane Hizmetleri
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler (İÖ)
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Kariyer
Planlama

Uygulama ve
Araştirma

Merkezi

2016 yılında kurulan Kariyer Planlama Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KARMER); Öğrencilerinin, mezunla-
rının, akademik ve idari çalışanlarının başarılı bir kariyere 
sahip olmalarına destek veren, başarılı öğrenci ve mezun-
larını, işveren ve mezunların bir araya gelmelerine aracı-
lık yapan, üniversite içerisinde kariyer geliştirme hizmeti 
veren bir birimdir. Bununla birlikte her alanda donanımlı, 
tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği 
yüksek mezun adayları yetiştirmek ve onlara rehberlik et-
mek ana hedefimizdir.

• Kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilme-
sine yardımcı olmak,

• Kazandıkları mesleki bilgi ve beceriler ile bireysel ye-
teneklerini birleştirerek kendilerini geliştirebilecekleri 
iş ve kariyer olanakları bulmalarına yardımcı olmak,

• Mezun olacakları alan ile ilgili sektörü ve iş dünyasını 
yakından tanımalarını, staj ve iş olanakları hakkında 
bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

• Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve/
veya temsilcileri ile bir araya gelme olanağı sağlamak,

• Alanında uzmanlığı ve başarıları ile öne çıkan akade-
misyenler ile bir araya gelme olanağı sağlamak,

• Yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans ve doktora eğitimi, iş 
ve staj imkânları hakkında bilgilendirme yapmak,

• Kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler ile bireysel be-
ceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

• Bireysel danışmanlık hizmetleri ile işe başvurma ve 
alınma süreçlerinde yardımcı olmak (Özgeçmiş hazır-
lama, mülakata hazırlanma, etkili iletişim becerileri 
vb. gibi),

• Mezunlarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, me-
zuniyet sonrası mesleki yaşamlarında gerekli desteği 
sağlayabilmek ve mezunlarımızın mezun adaylarına 
sektörel mentorlük yapmalarına olanak sağlamak,

• Kariyer Planlama hizmetlerinin sunumunda diğer 
üniversitelerle işbirliği içinde olmak
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Tömer
Iğdır Üniversitesi bünyesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TÖMER), 2017 yılında kurulmuştur. Merkezimiz, 
2017'den beri "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" alanında kurs-
lar düzenlemekte ve bu alanda başarı seviyesine göre sertifika ver-
mektedir.

Merkezimin temel amaçları arasında üniversitemize yurt dışın-
dan gelen öğrencilere başka bir şehre ya da üniversiteye gitmeden 
Türk dilini öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, kültürler 
arası iletişime katkıda bulunmak yer almaktadır.

Iğdır Üniversitesi TÖMER, kuruluşundan bu yana yaklaşık 20 
farklı ülkeden 60 öğrenciye Türk dili eğitimi vermiştir. Bunun dışında 
ERASMUS, BM, CAMPUS AVRUPA vb. gibi öğrenci değişim prog-
ramlarıyla gelen öğrenciler de merkezimizde kurs görmektedir.

Iğdır Üniversitesi TÖMER'de yabancılara Türkçe öğretimi ala-
nında, "Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni" (Avrupa Dil Port-
folyosu)'ne uygun, temel düzeyden ileri düzeye kadar kurslar dü-
zenlenmektedir. Kurslarda dil öğretimi, teknolojik imkânlardan 
yararlanılarak gerçekleştirilmektedir.
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Araştirma Laboratuvari Uygulama ve 
Araştirma Merkezi 

Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) idari ve akademik 
personel odaları, toplantı salonu ve 13 adet laboratuvardan oluşmaktadır. 2010 yılından bu yana çalış-
malarına devam eden ALUM, bünyesindeki birçok cihazla uluslararası standartlara uygun, hem akade-
mik hem de ticari faaliyetlerini her geçen arttırıyor. 

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM), üniversite ve üniversite dışında 
faaliyet gösteren yöre ve bölgede bulunan paydaşlara hizmet sunmaktadır. Toprak ve su analiz labora-
tuvarında yöre çiftçisinin hizmetinde olan merkezimiz bundan sonra gelecek talepler doğrultusunda bal 
ve bal ürünleri analizi, meyve ve sebzede katkı kalıntı analizlerini de yapmayı hedeflemiştir. Ayrıca yöre 
civarında bulunan sınır kapılarında ticareti yapılan öncelikle gıda daha sonra diğer ticaret maddelerinde 
ihtiyaç duyulacak analizleri, test ve ölçümleri kanunlar ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde yapmak için 
girişimlerimiz devam etmektedir.

Ayrıca Toprak Analiz Laboratuvarımızda ilgili bakanlıktan yetkinlik belgesi olan kapsam 1 ve kapsam 
3 doğrultusunda toprak ve sulama suyu analizlerimiz devam etmektedir.

Birimimizin internet adresi http://alum.igdir.edu.tr/  olup bu bağlantı üzerinden Analiz Başvuru 
Formlarına ve Ücretlerine ulaşılabilir. 
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Uygulama Çiftliği 
Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM), ziraat fakültesinde yürütülen araştırma ve 

uygulamaların koordinasyonu ve araştırma projeleri, tez projeleri, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön-
görülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlama, tarım sektörünün sorun-
ları ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları yapma, bölgesel üretim ve araştırma projeksiyonları 
hazırlama, kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler, araştırma kuruluşları ile işbirliği 
olanaklarını geliştirme ve tarım sektörüne ilişkin veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturma gibi görevleri 
üstlenmiştir.

Merkezimiz yaklaşık 140 dönüm arazi üzerine kurulu olup ziraat bilimiyle ilgili bütün disiplinlerde bilimsel ça-
lışmalara ev sahipliği yapmaktadır. TUAM arazisinde tınlı-kumlu topraktan başlayarak tuzlu-alkali toprak yapısına 
kadar birçok farklı toprak karakterini bir arada görmek mümkündür. Günümüz tarımsal mekanizasyonuna uygun 
birçok makina ve teçhizat aktif bir şekilde merkezimizde kullanılmaktadır. Merkez içinde bilimsel araştırma ve uy-
gulamalarda yararlanılmak üzere kurulmuş ve enerji ihtiyacını güneş enerjisinden sağlayan bir adet meteoroloji 
istasyonu bulunmaktadır. Bu meteoroloji istasyonu merkezimizde gerçekleşen bütün hava olaylarını kaydederek 
gerek bilimsel araştırmalarda gerekse üretim çalışmalarında kullanılmak üzere yardımcı olmaktadır.

Merkezimizde, ziraat fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin uygulamalı dersleri ile yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin tez çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan temel materyal ve fiziki imkanlar sağlan-
maktadır. 

Merkez içinde 4 çeşit 49 adet antepfıstığı (Siirt, Kırmızı, Tekin ve Uzun), 6 çeşit 156 adet elma (Fuji, Scarlet, 
Granny Smith, Golden, Galaxy-Gala, Starking), 2 çeşit 25 adet şeftali (Zeferan ve Ağ şeftali), 4 çeşidi Iğdır kayısısı 
(Şalak, Ordubat, Teberze, Ağerik) ve 3 çeşidi Malatya kayısısı (Şekerpare, Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı) olmak üzere 
toplam 175 adet kayısı ve İpek böcekçiliği için 600 adet dut ağacı olmak üzere çok sayıda meyve ağacı bulun-
maktadır. Aynı zamanda birimimizde bulunan üç adet 500’er m2’lik plastik seralarda örtü altı çalışmalara olanak 
sağlanmaktadır. Bununla birlikte merkezimizde 2 çeşitten oluşacak olan kiraz bahçesi ile 8 çeşitten oluşacak olan 
bağ alanı alt yapı çalışmaları da devam etmektedir. 

Birimimiz içinde birçok TÜBİTAK ve BAP projesi kapsamında bölgede ilk defa deneme alanları oluşturulmuştur. 
Bunlardan başlıcaları kinoa yetiştiriciliği, yazlık ve kışlık çeşit patates yetiştiriciliği, dane ve silajlık mısır yetiştiriciliği, 
farklı amarant, chia çeşitlerinde verim denemeleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar bölge halkıyla paylaşılarak bu ürün-
lerin yetiştiriciliğinde öncü rol üstlenilmiştir. Ayrıca merkez içinde Iğdır ovasında doğal olarak bulunan kuşkonmaz 
türlerine ait 500 m2’lik koleksiyon bahçesi bulunmaktadır.

Merkezimiz su ihtiyacı 304 m3’lük ana sulama havuzumuzdan karşılanmakta olup, bazı sebze ve tarla bitkileri 
denmeleri yağmurlama sulama sistemi, meyve deneme alanları ve kuşkonmaz koleksiyon parseli ise damlama su-
lama sistemi ile sulanmaktadır. Sulama havuzumuzda balık üretimine yönelik deneme çalışmaları devam etmekte 
olup üretim aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Merkezimiz içinde bulunan bir adet ana çardak, sekiz adet aile çardağı ve bir adet çocuk oyun parkında gerek 
üniversite personeli gerekse bölge halkının hafta sonları dinlenme ve piknik amacıyla mesire alanı olarak kullanma-
sına olanak sağlanmaktadır. 
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Uzaktan Öğreti̇m 
Uygulama ve 
Araştirma Merkezi̇

Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi’nin amacı; bilgi ve ile-
tişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim faali-
yetlerini planlamak, ulusal ve uluslararası eğitim 
ihtiyaçlarına yönelik uzaktan eğitim uygulama-
larını tasarlamak ve yürütmek, uzaktan eğitim 
konusunda araştırma/geliştirme çalışmaları ger-
çekleştirmek ve bu araştırma sonuçları ışığında 
öğretim uygulamalarını sürekli geliştirmektir. 

Faaliyet Alanlari 
• Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar için gerekli bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı öğretimsel altyapıyı sağlamak, 
• Sertifika programları ile bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler vererek nitelikli elemanların yetiştirilmesine kat-

kıda bulunmak, 
• Uzaktan öğretim için gerekli eğitsel içerikleri uzmanlarla işbirliği içerisinde belirli kalite standartlarına dayalı olarak geliştirmek 

ve öğrencilerin hizmetine sunmak, 
• Uzaktan öğretim faaliyetleri içerisinde yer alan öğrencilere ve öğretim elemanlarına gerekli teknik destekleri sunmak, 
• Uzaktan öğretim öğrencilerinin değerlendirilmesinde sınavları koordine etmek, yürütmek ve değerlendirmek, 
• Merkez bünyesinde yürütülen uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yapmak, 
• Uzaktan öğretim konusunda ar-ge çalışmalarını yürütmek, 
• Dijital üniversite olmamız nedeni ile derslerin sanal ortamda yürütülmesini sağlamak.

UZMER
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Bi̇lgi̇sayar Bi̇li̇mleri̇ Uygulama ve
Araştirma Merkezi

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM); üniversite öğretim elemanlarının ya-
pacakları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik araştırma ve eğitim-öğretim çalışmalarına, fakülte, 
yüksekokul ve diğer birimlerine bilgisayar desteği vermektedir. 

Bu kapsamda fiber optik internet alt yapısını kullanarak Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde 250 
Mpbs ve Karaağaç Kampüsü’nde de 50 Mpbs hızında internet hizmeti sunmanın yanında Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsünde 10 gbit, Karaağaç Kampüsünde ise 1 gbit erişim hızında iç network hizmeti 
vermektedir.

 Bunlara ek olarak yönetim, öğrenci işleri ve sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkmasına, ulusal 
ve uluslararası bilgisayar ağlarına bağlanarak, üniversitenin ulusal ve uluslararası üniversitelerle bilgi ve 
teknoloji transferine, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü bilgi işlem hizmetlerine 
katkıda bulunmak, bu konularda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek vermek, bu kuruluş-
ların elemanlarını eğitmek, sorunlarına çözüm önerileri getirmek, bilgisayar ve bilgi işlem konularında 
yayınlar yapmak ve yapılan yayınlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

BAUM
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Erasmus
Erasmus+ Programı 1 Ocak 2012 itiba-

rıyla uygulanmaya başlanan; eğitim, gençlik 
ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı 
hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı 
programın genel adıdır. Erasmus+ programı 
içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi 
okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, 
yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik 
destekler devam etmekte, bununla birlik-
te spor alanındaki projelere de hibe desteği 
sağlanmaktadır. 

Bu program ile bireylerin öğrenme hare-
ketliliğine yönelik eğitim, öğrenim/öğretim, 
staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme 
temelli gençlik aktiviteleri, gönüllü çalışmalar 
faaliyetler şeklinde yürütülmektedir. Bu prog-
ram kapsamında 2018-2019 akademik yılın-
da Erasmus kapsamında 4 giden ve 1 gelen 
öğrenci öğrenim görme, 4 öğrenci de staj 
yapmak amacıyla yurt dışına gönderilirken 1 
öğrenci ve 1 akademik personel Iğdır Üni-
versitesi’ne gelmiştir. 13 akademik personel 
değişim programı kapsamında Avrupa'nın çe-
şitli ülkelerine gitmiştir. Iğdır Üniversitesi’nin 
2018 yılında 32 adet "Erasmus kurumlar ara-
sı AB'ye üye ülkelerle geçerli olan anlaşma" 
mevcuttur.
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Farabi
Farabi Değişim Programı olarak adlan-

dırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında 
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Progra-
mı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüle-
ri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans 
ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci 
ve öğretim üyesi değişimini amaçlamaktadır. 
Iğdır Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatör-
lüğü, Farabi Değişim Programı'nın aktif bir 
şekilde uygulanmasını, verimli ve sürekli ol-
masını sağlayarak Türkiye'nin her yerinden 
bu program kapsamında gelen öğrencilere, 
yeni bir eğitim-öğretim ortamıyla sosyal ve 
kültürel gelişimlerine ve farklı bir akademik 
ortam ile kariyerlerine olumlu katkı sağlamayı 
kendine misyon edinmiştir. Iğdır Üniversitesi 
olarak, Farabi Değişim Programı kapsamında 
değişimin başlaması için ön şart olan iki yük-
seköğretim kurumu arasında protokol metni 
imzalanması gerekliliği nedeniyle değişim 
gerçekleştirmek üzere toplam seksen bir (81) 
üniversite ile Farabi anlaşması bulunmaktadır. 
Farabi kapsamında 2018-2019 akademik yı-
lında 7 (yedi) giden öğrenci ve 1 (bir) gelen 
öğrenci bulunmaktadır.
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Mevlana
Mevlana Değişim Programı kapsamında öğ-

renci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğ-
retim kurumlarında (Mevlana değişim programı 
protokolü imzalamış olan yükseköğretim ku-
rumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı 
öğrenciler katılabilirler.Ayrıca, Mevlana değişim 
programı protokolü imzalayan yurt içi ve yurt 
dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan 
tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim 
Programına katılabilirler. Bu program kapsamın-
da 2018-2019 akademik yılında Mevlana koordi-
natörlüğüne bağlı olarak gelen ve giden perso-
nel mevcut değildir.

Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin yeni vizyonu çerçevesinde yurt içinde 
eğitim-öğretim veren yükseköğretim kurumlan 
ile yurt dışında eğitim-öğretim veren yükseköğ-
retim kurumlan arasında öğrenci ve öğretim ele-
manı değişimini mümkün kılmaktadır.
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Kütüphane
Üniversitenin hafızası olan kütüphane 2008 yılında kurulmuştur. Üniver-

sitemizin Karaağaç ve Şehit Bülent Yurtseven kampüsünde birer tane olmak 
üzere iki kütüphane salonumuz ve iki tane 7/24 saat ders çalışma salonlarımız 
mevcut olup, kütüphane alanımız yaklaşık 750 m²’lik alana sahip 350 kişilik 
oturma kapasitesi, 25 bilgisayar kullanım kapasitesi kablosuz internet sistemi 
mevcuttur. Kütüphanemiz basılı ve özelikle dijital kaynak açısından zengin 
bir dermeye sahiptir. Basılı kaynaklar 20 bin, elektronik nitelikte ise türleri-
ne göre elektronik kitap, makale, tez, indeks, bibliyografya ve benzeri farklı 
konularda milyonlarca kaynağımız mevcuttur. Ayrıca tüm kullanıcılarımız için 
Videobu, Videolms gibi online eğitim ve Tümer Altaş Dil Veri tabanları bu-
lunmaktadır.  Abone olduğumuz veri tabanı tek şifre ile tüm kullanıcılarımıza 
açıktır. 26 konu başlığında 22 bin elektronik kitap mobil uygulama ile istenil-
diği zaman kullanılabiliyor.
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Beslenme Hizmetleri
Iğdır Üniversitesi, öğrencilerinin sağlıklı ve dengeli bes-

lenmelerine önem vermektedir. Tüm yemekhanelerde hijye-
nik koşullarda ve uzmanlar denetiminde hazırlanan yemekler, 
uygun fiyatlandırma ile öğle ve akşamları öğrenci ve persone-
le sunulmaktadır. Üniversite bünyesinde ihtiyacı olan öğrenci-
lere ücretsiz yemek imkanı da sağlanmaktadır. Yemekhanele-
rin dışında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kantin 
ve kafeteryalar da mevcuttur.

Sağlik Hizmetleri
Iğdır Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari per-

soneline hizmet vermek üzere Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı’nın sağlık hizmetleri biriminde sağlık personelleri 
görev yapmaktadır. Alanında uzman hekimler ve sağlık perso-
nelinin bulunduğu Mediko-Sosyal Merkezi’nde, öğrencilerin 
tüm sağlık sorunları ile yakından ilgilenilmektedir.

Üniversitemizde
Sosyal Yaşam
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Burs
Iğdır Üniversitesi öğrencilerine Kredi Yurtlar 
Kurumu tarafından burs, öğrenim ve katkı 
kredisi olanağı tanınmaktadır. Iğdır Üniver-
sitesi ve Iğdır’da yer alan çeşitli sivil toplum 
kuruluşları da burs destekleri sağlamaktadır.

Yari Zamanli Çalişma
Iğdır Üniversitesinde yer alan öğrencilere, 
üniversitenin farklı birimlerinde, yarı zamanlı 
statüde çalışma olanağı sunulmaktadır. Ayrı-
ca yaz dönemlerinde İŞKUR üzerinden part 
time çalışma imkanı.

Barinma Olanaklari
İlimizde 500 erkek, 500 kız öğrenci olmak 
üzere toplam 1.000 öğrenci kapasiteli 
KYK'ya (Kredi ve Yurtlar Kurumu) ait yurt 
bulunmakta, ayrıca ilde bulunan özel yurtlar 
ve STK'lara ait yurtlar da öğrencilere hizmet 
vermektedir.

Ulaşim
Özel kooperatife bağlı çalışan minibüslerle, 
şehir ve ana kampüs arasındaki ulaşım sağ-
lanmaktadır.
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Spor
Faaliyetleri

Iğdır Üniversitesi; öğrenci ve personeline 
sağlıklı spor yapma alışkanlığını kazandırmayı, 
fiziksel ve sosyal yaşantılarını hareketlendirmeyi 
ilke edinerek alanında uzmanlaşmış eğitimcile-
rin rehberliğinde spor etkinlikleri gerçekleştir-
mektedir. Üniversitemiz tarafından yapılan spor 
faaliyetleri şunlardır:

• Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
tarafından organizasyonu yapılan, Üni-
versitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari 
personelleri arasında düzenlenen spor fa-
aliyetleri,

• Türkiye Üniversitelerarası spor faaliyetleri,

• Yurt içi spor faaliyetleri,

• Uluslararası spor faaliyetleri.

Iğdir 
Üniversitesi

Spor Tesisleri
2008 yılında hizmete 

açılan ”Iğdır Üniversitesi 
Spor Tesisleri’nde başarılı 

olabilmeleri için, öğrenci ve 
personele ihtiyaç duydukları 

tüm sosyal alanlarda spor 
yapabilme imkânı sağlan-

maktadır.
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Öğrenci
Kulüpleri

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 40 topluluk gerçekleştirdikleri 
etkinliklerle kendi amaçlarının yanında sosyal hayata da dokunmakta, ziyaret ettikleri yer-
lerdeki sosyal, kültürel yapıyı da öğrenme fırsatını yakalamaktadır.

Öğrencilerimizin kendi iradeleriyle yaptıkları her tür topluma yararlı etkinlik, onların 
ekip çalışmasının önemini anlama, liderlik yapma, birlikte hareket etme becerilerini ge-
liştirerek geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.
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1. İDEAL GENÇLİK TOPLULUĞU

2. FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMA TOPLULUĞU

3. KÖPRÜ TOPLULUĞU

4. SOSYAL HAREKETLER TOPLULUĞU

5. TİYATRO TOPLULUĞU

6. EDEBİYAT TOPLULUĞU

7. ERASMUS KULÜBÜ

8. ARAMA KURTARMA TOPLULUĞU

9. YEŞİLAY TOPLULUĞU

10. GENÇ LİDER TOPLULUĞU

11. EKONOMİ TOPLULUĞU

12. GENÇ VİZYONERLER TOPLULUĞU

13. İLİM VE MEDENİYET TOPLULUĞU

14. AKADEMİK GELİŞİM TOPLULUĞU

15. TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

16. GENÇ TEMA ÖĞRENCİ KULÜBÜ

17. GENÇ MÜTEFEKKİR TOPLULUĞU

18. KÜLTÜR VE MEDENİYET TOPLULUĞU

19. YAPI TOPLULUĞU

20. LÖSEV GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU

21. TARIM TOPLULUĞU

22. HAVACILIK TOPLULUĞU

23. KİTAP DOSTLARI TOPLULUĞU

24. SOSYAL HİZMETLER TOPLULUĞU

25. SAĞLIK TOPLULUĞU

26. SANAT SOKAĞI TOPLULUĞU

27. BİSİKLET TOPLULUĞU

28. KAYAK TOPLULUĞU

29. BİR ÇOCUK BİR DÜNYA TOPLULUĞU

30. YAŞAM BOYU SPOR TOPLULUĞU

31. TURİZM VE GEZİ TOPLULUĞU

32. GENÇ BEYİNLER TOPLULUĞU

33.
GENÇ İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ TOP-
LULUĞU

34. GELENEKSEL TÜRK SPORLARI TOPLULUĞU

35. AKTİF GENÇLER TOPLULUĞU

36.
MEKANİK ELEKTRONİK ROBOTİK TOPLU-
LUĞU

37. CENNET PINARI İLAHİ TOPLULUĞU

38. SOSYAL TARİH TOPLULUĞU

39.
ARAŞTIRMACI KUR’AN VE SÜNNET 
AŞIKLARI TOPLULUĞU

40. SAĞLIKLA YAŞAM TOPLULUĞU

41. DAĞCILIK TOPLULUĞU
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Öğrenci
Topluluklari
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Öğrenci Kulüpleri
Üniversitemizde, öğrencilerimizin ders dışındaki zamanla-

rını yararlı bir şekilde geçirmeleri amacı ile kültür, sanat, spor, 
düşünce, kariyer vb. alanlarda çalışmalar yapmak üzere kurul-
muş 40’ın üzerinde öğrenci kulübü bulunmaktadır. Geziden 
dansa, bilimden kariyere, aktif yaşamdan arkeolojiye kadar 
geniş bir yelpazede yıl boyunca faaliyetlerini sürdürmekte 

olan öğrenci kulüplerimizin geliştirdikleri projelere ve yapa-
cakları etkinliklere üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı önemli ölçüde destek vermektedir. 

Öğrenci̇ Temsi̇lci̇liği
Iğdır Üniversitesinde öğrencilerin sorunlarını, görüş ve 

önerilerini, gerektiğinde senato ve yönetim Kurullarında gö-
rüşülmek üzere Rektörlüğe ileten ve Iğdır Üniversitesi öğren-
cilerini temsil eden Öğrenci Konseyi faaliyet göstermektedir. 
Öğrenci Konseyi üyeleri her yıl yapılan seçimlerde belirlenen 

öğrenci temsilcilerinden oluşmaktadır.
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Iğdir Üniversitesi Bal 
Ormani ve Botanik 
Bahçesi Hizla Büyüyor 

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kam-
püsünde oluşturulan Bal Ormanı ve Tıbbi Aromatik 
Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, her geçen gün büyü-
meye devam ediyor.

Büyük bir alan üzerine kurulan Bal Ormanı ve 
Botanik Bahçesi, içerisinde birçok ağaç çeşitini ba-
rındırırken; aynı zamanda akademisyenler ve öğren-
ciler tarafından ekilen sebzelerle de ürün çeşitlili-
ğini arttırıyor. 13 tür tıbbi aromatiğe sahip bitkinin 
bulunduğu alanda lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri için bilimsel çalışma olanağı sunulurken 
uygulamalı eğitimin önü de bu sayede açılmış olu-
yor. 

Iğdır Üniversitesi her konuda olduğu gibi çev-
re ve doğa konusunda da duyarlı çalışmalara imza 
atıyor. 
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Güneş Enerjisi Santralimiz 
(GES) Elektrik Üretimine 
Başladi

Üniversitemiz tarafından yaptırılan 500 KW'lık Güneş Ener-
jisi Santrali (GES) elektrik üretimine başladı. Üniversitemizde 
kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabilecek ka-
pasitedeki GES, üniversitemizin hazırladığı proje kapsamında 
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı’nın desteği ile 2 milyon 469 bin TL maliyetle kuruldu. Ayrıca 
üniversitemiz tarafından hayata geçirilen GES projesi bölgede-
ki üniversiteler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Güneş Enerji Santrali 2 milyon 469 bin 
TL’ye kuruldu

GES Projesi; doğayı korumak, elektrik enerjisini güneşten 
sağlayarak giderleri azaltıp gelir sağlamak ve enerji konusunda 
dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hayata geçirildi.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü içinde kurulan Güneş 
Enerji Santrali bölgemizdeki üniversiteler arasında da ilk olma 
özelliği taşıyor. Üniversitemizde artan enerji kullanımını göz 
önünde bulundurarak başlattığımız GES projesi, Iğdır Üniver-
sitesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında yapı-
lan protokol çerçevesinde 1 milyon 300 Bin TL’si DAP tarafın-

dan karşılanmak üzere toplam 2 milyon 469 bin TL’ye kuruldu. 
10.000 m² alana yerleştirilen 2200 adet güneş paneli ve 10 
adet 50 kw invertör ile şebekeye kullanılabilir elektrik enerjisi 
aktarılıyor. Santral, çelik konstrüksiyonlar, paneller, inveretörler 
ve trafo köşkü olmak üzere dört ana başlıkta toplanıyor. Santral 
ile ilgili her türlü güvenlik tedbirinin alınması ile birlikte 8 harici 
kamera ile kesintisiz bir şekilde izleniyor. Ayrıca gece güvenlik 
aksaklığı yaşanmaması adına çevrede aydınlatma tesisi de ku-
ruldu. 
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Hali Kilim Atölyesi
Üniversitemiz Karaağaç yerleşkesinde Teknik Bilimler Meslek Yükse-

kokulu ve Iğdır İl Özel İdaresi’nin destekleri ile Kasım 2017’de ilk etapta 
5 halı tezgâhı ile El Sanatları Bölümünün çalışma sahası olarak kuruldu. 

Iğdır Üniversitesi’nin Aralık 2017'de hazırladığı İŞKUR İl Müdürlüğü 
ve Halk Eğitim Merkezi'nin katıldığı üçlü protokol ile Yöresel Kilim Doku-
ma Kursu başladı. Daha sonra 5 tezgâhlı bir atölye daha açılarak atölye-
lerin sayısı ikiye çıktı. 6 aylık kurslarda ilk etapta 22 kursiyer, ikinci Etapta 
da 15 kursiyer eğitim aldı. Bu kurs kapsamında kursiyerlerin ücretleri 
İŞKUR tarafından ödenip, kurs bitiminde de Halk Eğitim tarafından ser-
tifika verildi. 

Yöre kadınlarına hem maddi hem de kültürel destek sağlayan kurs-
larımızda üretilen kilimler oldukça yoğun ilgi görmektedir. Yöresel ge-
ometrik desenler ve bitkisel desenlerin kullanıldığı Karabağ kilimleri 
Karaağaç yerleşkesinde açılan satış ofisimizde sergilenmekte ve satışa 
sunulmaktadır.
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Uygulama 
Oteli

Uygulama Otelimizde amacımız, Iğdır 
Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan öğrenci-
lerimiz ile birlikte misafirlerimize kaliteli hiz-
met sunmak, sizleri Uygulama Otelimizde 
kaldığınız süre zarfında dinlenmiş, rahatla-
mış bir şekilde uğurlamaktır. Uygulama Ote-
limiz yaz-kış hizmet vermektedir. Odalarımız 
geniş ve siz değerli müşterilerimizin konforu 
göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. 
Lüks restoranımızda sizi güne en iyi şekilde 
başlatacak kahvaltı hizmeti ücretsiz sunul-
maktadır. Lobimizde sohbet edebilir ve açık 
teraslarımızda dinlenebilirsiniz. İnternet hiz-
metimizden 24 saat yararlanabilirsiniz. 24 
kişilik konferans salonumuzda her türlü top-
lantınızı yapabilirsiniz.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü bünyesin-
de hizmet veren Uygulama Oteli, şehrin en 
güzel manzaralarından biri olan Ağrı Dağı’nı 
görebilmekte olup, Iğdır Havalimanı’na olan 
uzaklığı 15 km, şehir merkezine uzaklığı 1 
km’dir. Modern otelcilik standartlarında mi-
safirlerine hizmet vermekte olan uygulama 
otelimiz siz değerli misafirlerimize müşteri 
memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışı 
ve güler yüzle hizmet sunmayı amaç edin-
miştir. 

Uygulama otelimiz, 22 adet balkonlu, 
22 adet balkonsuz oda olmak üzere toplam 
44 odalı, 84 yatak kapasiteli bir uygulama 
otelidir.
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Iğdir Meslek 
Yüksekokulu Uçak 
Kabin Simülasyon 
(Mock-Up) Sinifi 

Iğdır Meslek Yüksekokulunda uçak 
kabin simülasyon (Mock-Up) sınıfı açıl-
dı. Ülkemizde büyük bir hızla büyüyen 
sektörlerin başında gelen sivil havacılık 
sektöründeki kabin hizmetleri perso-
neli ihtiyacını karşılamak üzere, Iğdır 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2018 
– 2019 Akademik yılında açılan ve açıl-
dığı yıl %100 doluluk oranına ulaşan 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil 
Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı 
öğrencilerinin eğitiminde önemli bir 
yer tutacak olan kabin simülasyon sınıfı, 
THY Teknik A.Ş. Genel müdürlüğünün 
desteği ile kuruldu.

Sadece özel üniversitelerde bulu-
nan ve öğrencilerin teorik eğitimlerini 
uygulamalı olarak da gerçekleştirebil-
melerine imkân sağlayacak olan kabin 
simülasyon sınıfı yaklaşık 300 bin liraya 
mal olabilecekken THY Teknik A.Ş. Ge-
nel Müdürlüğünden alınan hibe ile 30 
bin liraya mal edildi.
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Seyir Tepesi 
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü içerisinde yer alan Seyir Tepesi Mesire 

Alanı kampüse hâkim bir noktada kurulmuş olup, 5800 metrekare alana sahiptir.

9 adet sabit ahşap masalı kamelya
9 adet sabit barbekü
2 adet taşınabilir dek malzeme masalı kamelya
2 adet 100 metre kare alana kurulu çocuk parkı
3 adet çeşme 

Bayan – erkek mescidi
Bay - bayan wc
1600 metrekare alana sahip açık otopark
1 adet iki katlı üst katı kapalı kamelya 
hizmetleri verilmektedir.

Seyir Tepesi Mesire Alanında ayrıca:
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Mediko Sosyal
Binasi 

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüsünde bulunan Mediko-sosyal binası 
öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet veriyor. 
Mediko-sosyal binasında; fastfood - kafeterya 
için ayrılmış 800 metrekare geniş alan, 4 adet 
büfe-mutfak, 250 kişilik konferans salonu, sağ-
lık birimleri, AB projeleri ve öğrenci kulüpleri 
için ayrılan odalar; banka, postane, pastane, 
kuaför ve uçak ile otobüs bilet satış odaları yer 
alıyor.

Ayrıca Mediko Soysal binasında geçtiğimiz 
aylarda çağrı merkezinin faaliyete girmesi ilimiz 
gençleri için önemli oranda istihdam sağladı.
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Iğdir Üniversitesi
Hayvan Hastanesi  

Iğdır Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Iğdır İl Özel İdaresi arasında 20.03.2015 
tarihinde yapılan protokol ile başlanılan hayvan hastanesi 29.01.2019 tarihinde ruhsat almıştır. Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsünde bulunan hayvan hastanesi Türkiye'de ilkler arasında yer alıyor. Araştırma, uygulama ve eğitim amacıyla 
kurulan hayvan hastanesi yaklaşık 1300 m² bir alan üzerine inşa edilmiştir. Hayvan hastanesinde büyükbaş, küçükbaş ve pet gru-
bu hayvanlarının sağlık tetkiklerini, hastalıklarının tedavisini ve operasyonlarının yapılarak yine bu hayvanların ameliyat öncesi ve 
sonrasına dair süreçleri de takip edilebilmektedir. Deneyimli personelimiz ile birlikte hayvan hastalıklarının önüne geçerek, hasta-
nemizi bölgede üst sıralara taşıma hedeflenmektedir. Bu süreç içerisinde hayvan hastanesine ekipman alım projesi kapsamında 
başta DAP İdaresi Başkanlığı ve Iğdır Valiliği olmak üzere bir çok kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınmıştır. Ayrıca hasta 
hayvan nakil aracı ile daha iyi hizmet vermek üzere özellikle kaza ve zehirlenme sonucu tedavi edilmesi gereken hayvanlara acil 
müdahale edilebilecektir.
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Uygulama ve Araştirma Merkezleri
Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araş. Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büyük Ağrı Doğal Afet ve Kaynaklar Araştırma Merkezi
Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Gıdalarda Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezi
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tuz Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Koordinatörlükler
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 ERASMUS Değişim Programı Koordinatörlüğü
 FARABİ Değişim Programı Koordinatörlüğü
 MEVLANA Değişim Programı Koordinatörlüğü
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü
Dijital Eğitim Koordinatörlüğü
ÜNİP Koordinatörlüğü
Yeşil Alan Koordinatörlüğü
Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü


