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Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü 
Biyokimya Bölümü 
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 
Coğrafya Bölümü 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü 
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 
Felsefe Bölümü 
Matematik Bölümü 
Psikoloji Bölümü 
Sanat Tarihi Bölümü 
Sosyoloji Bölümü 
Tarih Bölümü 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 
Grafik Bölümü
İç Mimarlık Bölümü  
Müzik Bilimleri Bölümü 
Resim Bölümü 
Sahne Sanatları Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bankacılık ve Finans Bölümü
Havacılık Yönetimi Bölümü
İktisat Bölümü 
İşletme Bölümü 
Maliye Bölümü 
Sağlık Yönetimi Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yerel Yönetimler Bölümü

İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  
Temel İslam Bilimleri Bölümü

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Çevre Mühendisliği Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü

Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
Rekreasyon Yönetimi Bölümü 
Turizm İşletmeciliği Bölümü 
Turizm Rehberliği Bölümü

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü 
Bitki Koruma Bölümü 
Biyosistem Mühendisliği Bölümü 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü 
Tarım Ekonomisi Bölümü 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
Tarım Makinaları Bölümü 
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 
Ziraat Mühendisliği Bölümü 
Zootekni Bölümü

Fakülteler
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Fen Bilimleri Enstitüsü 
Bahçe Bitkileri Bölümü 
Bitki Koruma Bölümü 
Biyosistem Mühendisliği Bölümü 
Biyomühendislik ve Bilimleri Bölümü 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Gıda Mühendisliği Bölümü 
İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Matematik Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü 
Tarla Bitkileri Bölümü 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
Zootekni Bölümü 
Zootekni Bölümü (İÖ)

Ana Bilim Dalları (Doktora)
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı 
Tarih Ana Bilim Dalı 
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı 
Zootekni Ana Bilim Dalı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı 
İktisat Ana Bilim Dalı 
Tarih Ana Bilim Dalı 
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Enstitüler

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
BAP Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
ERASMUS Koordinatörlüğü
FARABİ Koordinatörlüğü
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

Koordinatörlükler
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Iğdır Meslek Yüksekokulu
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 
Elektrik ve Enerji Bölümü
El Sanatları Bölümü
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölümü
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri 
Bölümü
Teknik Programlar Bölümü
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü  
Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 
Sağlık Programları Bölümü 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Meslek Yüksekokulları
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
Elektrik ve Enerji Bölümü
El Sanatları Bölümü
Görsel-İşitsel Teknikleri ve Medya Yapımcılığı Bölümü
İnşaat Bölümü
Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojisi Bölümü
Madencilik ve Maden Teknolojisi Bölümü
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Tasarım Bölümü
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Eczane Hizmetleri Bölümü
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Hukuk Bölümü
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 
Rekreasyon Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gümrük İşletme Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü 
Tapu Kadastro Bölümü 

Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araş. Merk.
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
Kariyer Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuş Bilimi 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

Yüksekokullar

Uygulama ve Araştırma 
Merkezleri
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Değerli okurlarımız,

Üniversitemizi geliştirmek 
adına aylardır sürdürdüğümüz 
yoğun çalışmanın belgesi olan 
yeni bültenimizi, sizlerle pay-
laşmanın gururunu ve heyeca-
nını yaşıyoruz. Bu sayımızda, 
üniversitemizle ilgili yine bir-
çok olumlu gelişmenin haberle-
rini sizlerle buluşturacağız. Bu 
sayımızı “vaatten icraate” slo-
ganıyla sunmayı uygun gördük. 
Dolayısıyla bu bültenimizde di-
ğer bültenlerden farklı olarak, 
vaatlerden ziyade icraatlarımı-
zın haberlerini bulacaksınız. 

Göreve geldiğimiz günden 
bugüne hem üniversite hem 
de şehirde birçok projeyi ha-
yata geçirmeyi vaat ettik. Tabii, 
bunlar zaman isteyen işlerdi. 
Geçen zamanı ise elimizden 
geldiğince verimli kullanmaya 
çalıştık. Üniversitemizin kay-
bettiği zamanı telafi etmek, hak 
ettiği yerde olmasını sağlamak 
adına yoğun mesai harcadık. 
Nihayetinde birçok vaadimizi 
icraate dönüştürmeyi başardık. 
Bunlardan öne çıkanları sizlerle 
paylaşmak isterim.

Akademisyen sayımızı iki 
katına çıkardık. Birçok önli-
sans, lisans, yüksek lisans hatta 
doktora programı açtık. Öğren-
ci sayısını hemen hemen ikiye 
katladık. On farklı ülkeden ge-
len yabancı öğrenciler ile ulus-
lararası üniversite olma yolun-
da önemli bir adım attık. Sona 
gelinen peyzaj çalışmalarıyla 
kampüsümüz hem yeşil hem 
de güzel bir görüntüye kavuştu. 
Mediko-sosyal binası yemekha-
nesi, kafeteryası, konferans sa-
lonu, PTT’siyle tam anlamıyla 
hizmet vermeye başladı.

Bölgeye de değer katmaya 
devam eden üniversitemizde, 
“Çiftçi Eğitim Merkezi” kurduk. 
Pamuk, kayısı, ipek böcekçili-
ği gibi ürünlerle ilgili bilimsel 
çalışmalar yaptık. Kuş cenneti 
olan Iğdır’da, birçok kuş türünü 
kayıt altına aldık. Bunların ya-
nında sempozyum, konferans, 
panel, sergi gibi birçok kültürel 
ve bilimsel etkinliği gerçekleş-
tirdik. 

Iğdır Üniversitesi olarak 
hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde iş birliği protokolle-

ri imzaladık. Bunun yanında, 
üniversitemiz 50 üniversitenin 
üyesi olduğu ÜNİP’in (Üniver-
sitelerarası İşbirliği Programı) 
dönem başkanlığını üstlenerek, 
“iştirakçi üniversite” olmaktan 
çıkıp “öncü üniversite” konu-
muna yükseldi, denebilir. Ay-
rıntıları bültenimiz içerisinde 
bulabilirsiniz. 

Tüm bunları gerçekleştirir-
ken, önceliğimiz kaynaklarımı-
zı verimli kullanmak ve israf-
tan kaçınmak oldu. Ülkemizin 
içinde bulunduğu, daha doğ-
rusu içine sürüklendiği ekono-
mik sıkıntıların farkında olarak 
hareket ettik. Bununla birlikte, 
bu sıkıntıları sabırla atlataca-
ğımıza inancımız tamdır. Üni-
versitemizin sloganıyla ifade 
etmek gerekirse “Medeniyetler 
beşiğinden aydınlık yarınlara” 
dair ümidimiz her dem tazedir. 

Keyifli okumalar.

Saygı ve muhabbetle…

Prof. Dr. M. Hakkı ALMA

Rektör

Rektörden “VAATTEN İCRAATE”

12 Iğdır Üniversitesi
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Iğdır Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakülte-

si Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Ercan İnce ve Dr. Öğr. 
Üyesi Emel Altın, Avustralya 
Büyükelçiliği Doğrudan Yardım 
Programına üniversitemiz adına 
başvuruda bulundu. 

Başvuru programıyla ilgili 
önemli bilgiler aktaran Dr. Öğr. 
Üyesi İnce; proje kapsamında 
önceliğin; mülteciler, kadınlar ve 
çocuklar dâhil olmak üzere, de-
zavantajlı topluluklar üzerinde 
kalıcı etki sağlayan projelere ve-
rildiğini ifade ederek; toplumsal 

ve kırsal kalkınma, eğitim, cinsi-
yet eşitliği, engelliler, gençlik ve 
ekonomik  güçlendirmede pratik 
ve somut sonuçlar elde etmeye 
çalıştıklarını vurguladı. 

Ev Kadınları Ekonomiye 
Kazandırılacak

Üniversitemiz adına yapılan 
başvuruda ise Iğdır’da meslek 
sahibi olmayan ev kadınlarına 
temel olarak girişimcilik ve pa-
zarlama ile ilgili teorik bilgile-
rin verileceğinin altını çizen Dr. 
Öğr. Üyesi Altın, kadınları eko-
nomiye kazandırmak istedikleri-
ni belirtti. 

Projenin devamında ev 
kadınlarına, Iğdır Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu bünyesin-
de bulunan Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümünde teknik eği-
timin verileceğini belirten Dr. 
Öğr. Üyesi Altın; “Bu eğitimin 
sonunda Avustralya ve Iğdır kül-
türünü yansıtan motifleri halı 
ve kilimlere aktaracağız. Mev-
cut proje ile gerek Iğdır gerekse 
Avustralya kültürünü yaşatmak 
temel amaçlarımız arasında. Öte 
yandan dezavantajlı gruplara 
farkındalık yaratarak ekonomik 
gelişimlerini de arttırmayı plan-
lıyoruz” dedi.

Üniversitemiz Akademisyenlerinden 
Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan 

Yardım Programına Başvuru

Avustralya Büyükelçiliği
Doğrudan Yardım Programı

14 Iğdır Üniversitesi
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Iğdır Üniversitesi Şehit 
Bülent Yurtseven Kam-

püsü Medikososyal Binasında 
yer alan çağrı merkezi, bugün 
ilk aramasını aldı. İçinde doktor 
odası, öğrenci kulüpleri, konfe-
rans salonu, fast-food kafeterya 
ve yemekhane bulunan Mediko-
sosyal Binasında çağrı merkezi-
nin hizmete girmesiyle birlikte 
yoğun bir mesai maratonu baş-
ladı.

“Daha çok gencimizin is-
tihdam edilmesi için çalışaca-
ğız”

Çağrı merkezinin hizmete 
girmesiyle birlikte işsizlik soru-
nunun bir nebze de olsa azaldı-
ğına dikkat çeken Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma; birçok kişinin iş sa-
hibi olduğunu, bu tür çalışmalar-

la daha çok vatandaşı istihdam 
etmek istediklerini belirtti. Şeh-
rimiz ve üniversitemiz için daha 
güzel işler yapacağız şeklinde 
açıklamalarda bulunan Rektör 
Alma; “Mediko Sosyal Binamı-
zın bir bölümünü çağrı merkezi 
için ayırdık. Merkezimiz bugün 
ilk aramasını aldı. Bizler burada 
daha çok gencimizin istihdam 
edilmesi için çalışacağız. Üni-
versite olarak kurumlar ile or-
tak projelerde yer almaya açığız. 
Bundan sonraki süreçte de ortak 
proje çalışmalarımız devam ede-
cek” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Altun’dan Teşekkür

Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan Site Telekom A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Altun 
ise konuşmasında şu ifadeleri 

kullandı: “2010 yılından bu yana 
Call Center alanında yerini al-
mış bir firma olarak İstanbul, 
Kars, Ağrı illerimizden sonra ya-
tırımlarımızın dördüncü durağı 
Iğdır ilimiz oldu. Yatırımımızın 
her aşamasını sahiplenen, des-
tekleyen ve çıkmış olduğumuz 
bu yeni yolculuğumuzda bizler-
den desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen, başta bölgenin ye-
tiştirmiş olduğu bir değer olan 
26. Dönem Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanımız Sn. 
Ahmet Arslan Beyefendi olmak 
üzere, Haberleşme Genel   Mü-
dürü  Sn. Ensar Kılıç, Iğdır Vali-
miz Sn. Enver Ünlü, Iğdır genç-
liği için büyük fedakârlık yapan 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Sn. 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
ve Sn. Cemil Yıldırım Bey olmak 
üzere emeği geçen herkese şük-
ranlarımızı sunuyorum” dedi.

Kampüste Bulunan Çağrı Merkezi 
Hizmet Vermeye Başladı
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Bilim üniversitesi olma 
yolunda emin adımlar-

la ilerleyen Iğdır Üniversitesin-
de, laboratuvar açma çalışmaları 
hız kesmeden devam ediyor. Son 
olarak İnşaat Mühendisliği bün-
yesinde kurulan Yapı Laboratu-
varı ile eğitim faaliyetleri başta 
olmak üzere çeşitli projelere des-
tek olmak amaçlanıyor.

Kurulan laboratuvar mevcut 
durumda lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri tarafın-
dan kullanılırken; üniversitemiz 
ve bilim dünyası için önem arz 
eden projelere katkıda bulunma-
yı da ihmal etmiyor. Laboratuvar 
bünyesinde yer alan cihazlar ve 

yapılan testler ise çeşitlilik arz 
ediyor; Beton Permeabilite Test 
Düzeneği: Beton numunelerinin 
su geçirgenliğinin tayini için, 
Çimento Basınç ve Eğilme Test 
Presi: Çimento numunelerinin 
basma ve eğilme dayanımlarının 
tayini için, Beton Test Presi: Be-
ton numuneleri için basma da-
yanımı tayini için, Parke Bordür 
Test Presi: Parke, bordür, kilittaşı 
vb. Numunelerin eğilme ve ya-
rılma dayanımlarının tayini için, 
Taş ve Karot Ucu Kesme Maki-
nesi: Laboratuvarda kullanıla-
cak taş veya beton numunelerin 
deneylerin hazırlanması için, 
Sarsma Tablası ve Elek Seti: Ag-

rega numunelerinin ebat olarak 
dağılımlarının belirlenmesi için, 
Çeşitli Laboratuvar Malzemele-
ri: Laboratuvarda kullanılacak 
kalıplar, bölgeçler ve çeşitli cam 
laboratuvar gereçleri için,  Etüv-
ler: Agrega ve beton numune-
lerinin ısı kapasiteleri ve nem 
içeriklerinin belirlenmesi için, 
Kür havuzları: Beton numunele-
rinin hem su hem de kireç içe-
riklerinin deneye uygun oranda 
tutulmasını sağlamak için, Be-
ton Mikseri: Deney yapmak için 
tasarlanan agrega, çimento, su 
ve katkı maddelerinin homojen 
olarak karıştırılması için kulla-
nılıyor

Üniversitemizde İnşaat 
Mühendisliği Yapı Laboratuvarı 

Kuruldu

16 Iğdır Üniversitesi
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Rektör Alma’nın Katılımıyla 1000 
Adet Keklik Doğaya Bırakıldı

18 Iğdır Üniversitesi
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma,  Karakoyunlu 

Kaymakamı Kamil Güzel ve Iğdır Orman 
ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğ-
lu’nun katılımı ile 1000 adet keklik doğaya 
bırakıldı. 

Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı 
Dağının milli park ilan edilmesi sonrası 
bölgede bulunan canlı sayısı her geçen gün 
artmaya devam ediyor. Doğal hayvanat 
bahçesi görünümünde olan milli parkta; 
popülasyonu zayıf olan canlılar ise dışarı-
dan getirilerek doğaya bırakılıyor. Bu kap-
samda, Doğa Koruma ve Milli Parkalar 
Genel Müdürlüğü tarafından biyoçeşitli-
liğin arttırılması ve yaban hayatının des-
teklenmesi amacıyla Malatya Yaban Hayatı 
Üretme İstasyonunda üretilen ve Iğdır’a 
getirilen 1000 adet keklik doğaya bırakıldı. 

Kekliklerin üretimi ve doğaya salın-
masıyla en büyük amacın yaban hayatının 
devamlılığını sağlamak olduğunu belirten 
Rektör Alma; “Doğal döngünün sürdürül-
mesi ve yaban hayatının korunması bizler 
açısından oldukça önemli. Bu vesileyle 
merkezlerimizde üretilen kekliklerin do-
ğaya salınmasına vesile olmaya çalıştık. 
Kekliklerin özellikle yaz aylarında problem 
oluşturan kene ve böceklere karşı doğal bir 
silah olduğunu biliyoruz. Öte yandan bu 
kuşların, tohum dağıtımıyla ağaçlandır-
maya katkıları da bilinenler arasında. Bu 
açıdan yapılan çalışmayı oldukça değerli 
buluyorum” dedi.
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Iğdır
Üniversitesinde
Misafir Öğrenci
Sayısı Hızla
Artıyor

20 Iğdır Üniversitesi
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2018-2019 eğitim-öğre-
tim yılında Iğdır Üniversite-
sinde eğitime başlayacak olan 
Afrikalı öğrenciler, Rektörü-
müz Prof. Dr. M. Hakkı Al-
ma’yı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette yurt dışından 
üniversitemize eğitim almaya 
gelen öğrencileri ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını dile 
getiren Rektör Alma; “Üniver-
sitemize gelen misafir öğrenci 
sayısı, kampüsümüzde yapılan 
yeniliklerle ve üniversitemizin 

uluslararası anlaşmalarıyla yıl-
dan yıla sayı olarak artıyor. Bu 
yıl itibariyle Etiyopya, Gana, 
Zimbabve, Gine, Burkina 
Faso, Çad, Kamerun, Fildişi 
Sahili, Azerbaycan ve Nah-
cıvan olmak üzere on farklı 
ülkeden misafir öğrenci baş-
vurusu almış bulunmaktayız. 
Üç ülkenin sınırında, stratejik 
bir noktada olan serhat şehri 
Iğdır’da üniversitemiz, üstlen-
miş olduğu önemli rol gereği 
her yıl gerçekleştirilen yeni 

girişimlerle, uluslararası bir 
üniversite olma yolunda hızla 
ilerliyor.” dedi. 

Yabancı uyrukları öğren-
ciler ise Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’nın kendilerine göster-
miş olduğu yakın ilgiden do-
layı mutlu olduklarını ifade 
ederek, Iğdır Üniversitesinde 
okuyacak olmanın kendilerini 
heyecanlandırdığını dile getir-
diler.
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Iğdır Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesinde görev-

li Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih 
Bayraktutan, Avrupa Yerbilim-
ciler ve Mühendisler Birliği’nin 
(EAGE) 80. Avrupa Yerbilim-
ciler ve Mühendisler Birliği’nin 
Konferans ve Sergisine katılarak 
Iğdır Üniversitesini temsil etti.

Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da düzenlenen “80. 
The European Association of 
Geoscientists and Engineers 
(EAGE) (Avrupa Yerbilimcileri 

ve Mühendisleri Birliği) kon-
ferans ve sergisine davet edilen 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih 
Bayraktutan tarafından Iğdır 
Üniversitesi standı açıldı. Yakla-
şık 6000 kişinin katıldığı organi-
zasyonda Iğdır Üniversitesi faa-
liyetlerinin tanıtımı yapılırken 
farklı ülkelerden katılan bilim 
insanları ve enerji sektörünün 
önde gelen firmalarının katıldığı 
organizasyonda; birçok farklı ül-
keden ziyaretçi üniversitemizin 
standını ziyaret etti. Ülkemizin 
Danimarka Büyükelçisi V. Ke-
nan İpek, beraberindeki heyet 
ise standımızı ziyaret etti.

Kopenhag‘da düzenlenen 
konferans ve sergiye dair dene-

yimlerini aktaran Bayraktutan; 
Tuz, jips, kil dünyası ve jeoter-
mal enerji, kaya gazı ile değerli 
metal depozitler gibi bölgemizi 
ilgilendiren konularda, alanın-
da uzman kişi ve kuruluşlarla 
görüş alışverişinde bulunduğu-
nu ve işbirliğine dair detayların 
konuşulduğunu ifade etti.  Kon-
feransta; yerbilimlerinin bütün 
branşlarında ağırlıklı olarak pet-
rol, doğal gaz, metal ve endüstri-
yel hammaddeler, kaya gazı, yer 
altı gaz depolama, deprem, geo-
teknik, kil, tuz, jips gibi konula-
rın yanı sıra evaporit rezervleri, 
uzaktan algılama gibi konularda 
da güncel araştırma sonuçları 
sunuldu.

Üniversitemiz 80. Avrupa 
Yerbilimciler ve Mühendisler 

Birliği’nin (EAGE) Konferans ve 
Sergisinde Temsil Edildi

22 Iğdır Üniversitesi
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Ağrı Valiliği koordinas-
yonunda; İl Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 
SERKA ve Arı Yetiştiriciliği Bir-
liği iş birliğiyle ‘2. Ağrı Bal Festi-
vali’ düzenlendi.

Ağrı Kültür ve Kongre Mer-
kezi’ndeki meydanda yapılan 
festivale Tarım ve Orman Ba-
kanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ağrı 
Valisi Süleyman Elban, Ağrı 
Milletvekili Ekrem Çelebi, Ba-
kan Yardımcısı Mustafa Aksu, 
İ.Ç. Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Abdulhalik Karabulut, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Vali Yar-
dımcıları, Ak Parti İl Başkanı 
Abbas Aydın, Bakanlık Yetkili-

leri, kamu kurum amirleri, bal 
üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Pakdemirli; “Arıcı-
lık üretimine her türlü desteği 
sağlayacağız”

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
2. Bal Festivalinde bir konuşma 
yapan Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli “Arı kadar 
arıcılık da özeldir. Hazreti Mev-
lana’nın “Bal her ağızda tatlıdır.” 
sözünü hatırlayın. Bal insanlığa 
bahşedilen en güzel nimetler-
dendir. Kur’an-ı Kerim’de bulu-
nan Nahl suresi Arapça’da “arı” 
anlamına gelmektedir. Cenab-ı 
Allah’ın bu sureye arı ismini ver-
mesinde büyük hikmetler vardır. 
Yüce Allah bu sure ile arı ve arı 
ürünlerinin ne kadar değerli, ne 
kadar özel olduğunu bize bildir-
miştir. Bu yüzden arı kadar da 
arıcılık özeldir. Arıcı kardeşle-
rimin ne şartlarda çalıştığını iyi 
biliyorum. Arıcılık bir sabır işi-
dir, bir aşktır, bir tutkudur. Arı-
cılık olsa olsa arı gibi çalışmak-
tır. Milyarlarca işçinizin çalıştığı 
bir işletme düşünün, işte aracı-
lık böyle bir şeydir. Bu anlamda 
üretime her türlü destek verece-
ğiz” dedi.

Festival, yerel sanatçılar ta-
rafından sunulan müzik dinle-
tisi, halk oyunları ekibi gösterisi 
ve bal üreticileri arasında düzen-
lenen yarışmada dereceye giren 
kişilere ödüllerin verilmesiyle 
devam ederken; Bakan Pakde-
mirli, bal üreticilerinin ürünle-
rini sergilediği stantları gezdi ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ile bir süre sohbet 
etti.

Rektör Alma, Ağrı’da Yapılan
2. Bal Festivaline Katıldı
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Iğdır Üniversitesi Türki-
ye’nin tarihi yerlerinde 

bilimsel araştırmalarına devam 
ediyor. Bu kapsamda üniversite-
miz, Van’ın Muradiye ve Tuşba 
ilçelerinde yüzey araştırması ya-
pacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’nün izni ve Türk 
Tarih Kurumu Başkanlığı’nın 
finansal destekleriyle yürütülen 
“Arkeolojik ve Epigrafik Bulgular 
Işığında Van Gölü Havzası Urar-
tu Dönemi Yol Güzergâhları” 
adlı proje kapsamında üniver-
sitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Bilcan Gökçe’nin başkanlığın-
daki bir ekip tarafından, Van’ın 
Muradiye ve Tuşba İlçelerinde 
yüzey araştırması yapılacak. 

Gökce; “Urartu Dönemine 
ait yol ağı sisteminin ortaya çı-
karılmasını amaçlıyoruz” 

Yürütülen proje ile ilgili 
önemli bilgiler veren Arkeoloji 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bilcan 
Gökçe, araştırmanın konusunu 

oluşturan Urartu Krallığı’nın 
M.Ö 9-7 yüzyıllar arasında Doğu 
Anadolu, Kuzeybatı İran ve Er-
menistan’ı içine alan bir bölgede 
güçlü bir devlet kurduklarını ifa-
de ederek krallığın başkentinin 
Van Gölü’nün doğusunda bulu-
nan Van Kalesi (Tuşpa) olduğu-
nu dile getirdi. Gökçe; “Urartu 
Kralları her yıl düzenli bir şekilde 
Van Gölü Havzası’ndan hareket-
le farklı ülkeler üzerine seferler 
düzenlemiştir. Nitekim bu sefer-
ler belirli yol güzergâhları takip 
edilerek yapılmıştır. Söz konusu 
yol güzergâhları üzerinde Urar-
tulara ait çok sayıda yerleşim yeri 
(kale, höyük vs.) ve epigrafik veri 
yer almaktadır. Yapacağımız yü-
zey araştırmasında söz konusu 
arkeolojik ve epigrafik buluntu-
lar ışığında Urartu dönemine ait 
yol ağı sisteminin ortaya çıkarıl-
masını amaçlıyoruz. Böylelikle 
proje, yol ağı ile bağlantılı olarak 
kullanılan konaklama tesisleri, 
köprüler, steller ve kaya yazıtla-
rının tespit edilmesi çalışmamız 
açısından önem arz ediyor” dedi.

Üniversitemiz Van’ın 
Muradiye ve Tuşba 
İlçelerinde Yüzey 

Araştırması Yapacak
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Gürcistan Kutaisi Akaki 
Tsereteli Devlet Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. George 
Gavtadze ve beraberindeki Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Shalva 
Kirtadze, İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Aza Ipshiradze, İranoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Nomadi Barataia ile bir-
likte Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. M. Hakkı Alma’yı makamında 
ziyaret etti. Rektörlük makamında 
gerçekleştirilen ziyaretin ardın-
dan iki üniversite arasında eğitim 
işbirliği protokolü imzalandı.

Gürcistan’dan gelen konuk 
heyeti Iğdır Üniversitesinde ağır-
lamaktan mutluluk duyduklarını 
ifade eden Rektör Alma, iki ülke 
arasındaki dostluk ilişkilerinin 
artarak devam etmesini ve im-
zalanan protokolün üniversiteler 
arasındaki diyaloğa katkı sağlaya-
cağına inandığını belirtti. Ayrıca 
üniversitemiz hakkında konuk-
lara çeşitli bilgiler veren Rektör 
Alma; özellikle Azerbaycan, Nah-
civan, Gürcistan, Orta Asya ve 
Kafkasya’daki üniversitelerle işbir-
liğini önemsediklerini ifade ede-
rek Türkiye ile Gürcistan’ın tarihi 
ve kültürel bağı olan iki dost ülke 
olduğunu, bu dostluğun ve arada-
ki sıcak ilişkinin artarak devam 
etmesinde üniversitelerin de ciddi 
anlamda rol oynadığını vurguladı.

Prof. Dr. George Gavtadze: 
“Bu protokol ilişkilerin gelişme-
sine katkı sağlayacak”

Gürcistan Kutaisi Akaki Tse-
reteli Devlet Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. George Gavtadze ise 
Rektör Alma’nın konukseverliğin-
den dolayı büyük bir memnuniyet 
duyduklarını ifade ederek bu pro-
tokolün her iki üniversite arasın-
da var olan ilişkilerin gelişmesine 
katkı sağlayacağını kaydetti. Ku-
taisi Akaki Tsereteli Devlet Üni-
versitesinde uzun yıllardır Türkçe 
öğretildiğini, üniversitelerinde 
okutulan diller arasında Türk-
çe’nin önemli yer tuttuğunun altı-
nı çizen Rektör Prof. Dr. George 
Gavtadze, bu gelişmede Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve işbirliği içe-
risinde oldukları üniversitelerin 
katkısının büyük olduğunu söy-
ledi. 

İmzalanan protokol çerçeve-
sinde her iki üniversite arasında 
kültürel işbirliğinin yanı sıra kar-
şılıklı bilimsel araştırmalar, ya-
yınlar yapılarak eğitim faaliyetleri 
düzenlenecek. 

Ziyaret karşılıklı iyi niyet te-
mennileri ve hatıra fotoğrafının 
çekilmesinin ardından sona erdi.

Üniversitemiz ile Gürcistan Kutaisi 
Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi 

Arasında İşbirliği Protokolü 
İmzalandı
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Iğdır Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yük-

sekokulu bünyesinde 15-18 
Ağustos tarihleri arasında ya-
pılan özel yetenek sınavlarına 
sporcu adaylarından rekor sa-
yıda başvuru geldi.

Üniversitemiz Beden Eği-
timi ve Spor Öğretmenliği Bö-
lümü (70), Antrenörlük örgün 
öğretim (60) ve Antrenörlük 
İ.Ö (60) bölümleri için  yo-
ğun bir katılımın yaşandığı 
sınavda, farklı illerden 289’u 
kadın 954’ü erkek olmak üzere 
toplamda 1243 öğrenci adayı 
sınavda ter döktü. 4 gün sü-
ren sınavlarda adaylar, Şehit 

Bülent Yurtseven Kampüsü 
Beden Eğitimi ve Spor Yükse-
kokulu’na ait Kapalı Spor Salo-
nu’nda yapılan koordinasyon 
sınavında zamana karşı yarışır-
ken; belirlenen parkuru en kısa 
sürede tamamlamaya çalıştılar. 
Fotosel çizgisinden girişle baş-
layan yarış, yine adayın parkur 
sonundaki fotosel çizgisinden 
çıkışıyla tamamlandı. Parkuru 
tamamlayan adayların aldıkla-
rı fotosel veriler bilgisayar sis-
temi tarafından aday ve orada 
bulunan herkese anında iletil-
di. Parkur sınavının jürisinde 
Gazi Üniversitesi Spor Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mehmet Günay, Atatürk Üni-
versitesi Spor Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Kaldırımcı, Iğdır Üni-
versitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Alper Cenk Gürkan ile Iğdır 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu akademis-
yenleri yer aldı.

“Katılım Oranı Üniversi-
temiz ve ilimiz adına memnu-
niyet verici”

Yapılan sınavla ilgi-
li konuşan Iğdır Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, seçmele-
rin şeffaf ve objektif bir şe-

Sporcu Adayları Iğdır
Üniversitesini Tercih Ettiler
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kilde yapıldığını kaydederek, şöyle konuştu:   
“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza bu yıl 
öğrenci alımının ikincisini gerçekleştiriyoruz. 
Kapalı Spor Salonumuzda yaptığımız seçmelerde 
teknolojik imkânlardan faydalandık. Oluşturdu-
ğumuz kamera sistemi ve Kapalı Spor Salonunun 
dışına yerleştirdiğimiz ekranlar sayesinde diğer 
adaylar sınavı anında izleyebildiler. Yaptığımız sı-
navın tüm evrelerini kameralar tarafından 

kayıt altına aldık. Sınav komisyonumuza Gazi 
Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi öğretim ele-
manı arkadaşlarımız da yer aldı. Sınavların adil bir 
şekilde gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri aldık. 
Seçmeleri şeffaf ve objektif bir şekilde gerçekleş-
tirdik. BESYO seçmelerimize oldukça yüksek bir 
katılım oldu. Bu durum üniversitemiz ve ilimiz 
adına memnuniyet verici. Önümüzdeki yıl daha 
çok katılım bekliyoruz.” dedi.
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Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hak-

kı Alma, bilimsel çalışmalarda 
ortak projeler üretmek amacıy-
la İstanbul Medipol Üniversitesi 
yetkililerini ziyaret etti. Bu kap-
samda üniversitemizde, bitkisel 
ilaçların üretilmesi ve üretilen 
ilaçların testlerinin yapılma-
sı için çalışmalara başlanırken; 
projenin ilk ayağında ise İstan-
bul Medipol Üniversitesi ziyaret 
edildi. 

Medipol Üniversitesi yetki-
lileri ile bir araya gelen Rektör 
Alma; çeşitli bitkilerin çiçekle-
rinden, yapraklarından, kabukla-

rından veya diğer kısımlarından 
değişik yöntemlerle elde edilen 
ilaçların tıpta kullanımının artı-
rılması gerektiğini ifade ederek: 
“Ülkemizde ilaç yapımında kul-
lanılacak birçok bitki yetişiyor. 
Bu ilaçlar kanserden diyabete 
kadar, neredeyse her türlü hasta-
lığın tedavisinde kullanılabiliyor. 
Özellikle aktarlar tarafından bit-
kilerin tedavi amacıyla kullanıl-
dığına şahit oluyoruz öte yandan 
modern tıp alanında da bu tür 
uygulamalar yapılıyor. Bizler de 
Iğdır Üniversitesi olarak yapılan 
bilimsel çalışmalara dâhil olmak 
istiyoruz” dedi. 

“ÜNİP ile lisansüstü öğ-
renci sayımızı yükseltmek isti-
yoruz”

Ayrıca Üniversitelerarası 
İşbirliği Programının (ÜNİP) 
2018–2019 dönem başkanlığının 
üniversitemizde olduğunun altı-
nı çizen Rektör Alma; “ÜNİP’in 
temel ilkesi, özellikle lisansüstü 
alanlarda yeterli programı  bu-
lunmayan   üniversitelerin yar-
dımlaşmasını sağlamaktır. Biz de 
bu çerçevede ÜNİP ile lisansüstü 
öğrenci sayımızı yükseltmek ve 
bu sayede ortak projelere imza 
atmak istiyoruz” dedi.

Rektör Alma, Medipol Üniversitesi 
Yetkilileri İle Bir Araya Geldi
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Türkiye’nin en büyük tuz 
rezervlerinden birine 

sahip olan Iğdır’daki tuz mağara-
larının doğa ve sağlık turizmine 
kazandırılması amacıyla kurul-
ması planlanan Tuz Terapisi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezine 
YÖK’ten onay çıktı. Yapılan açık-
lamada; “Iğdır Üniversitesi Rek-
törlüğü’nün, rektörlükleri bün-
yesinde Tuz Terapisi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi kurulması 
konusundaki teklif 01/08/2018 
tarihli Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu toplantısında incelenmiş 
ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sa-

yılı Kanunla değişik 7/d-2 mad-
desi uyarınca, söz konusu teklif 
uygun görülmüştür.” denildi. 

Tuz terapi ile ilgili gerçek-
leştirilen çalışmaları büyük bir 
heyecanla takip ettiğini belirten 
Rektör Alma, “Bir yıl önce Türki-
ye’de ilk kez farklı ülkelerden ge-
len akademisyenlerin katılımıyla 
tuz terapi çalıştayı gerçekleştir-
miştik. Türkiye’nin en büyük tuz 
rezervleri arasında yer alan Tuz-
luca’daki tuz mağaralarının doğa 
ve sağlık turizmine daha fazla 
katkı sağlaması amacıyla  çalış-

malarımızı daima bir adım ileri-
ye götürdük. Bugün sizlere, Tuz 
Terapisi Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin müjdesini vermek 
istiyorum. Çalıştayın üzerinden 
bir yıl gibi kısa bir süre geçtikten 
sonra YÖK’e verdiğimiz teklif 
kabul edilerek Tuz Terapisi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi 
kurulmasına izin verildi. Bu ka-
rarın üniversitemiz için hayırlı 
olmasını diliyor; bundan sonra-
ki süreçte de çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam edeceğimizi 
ifade etmek istiyorum” dedi.

Rektör Alma’dan Tuz Terapisi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müjdesi

31Bülten | 12



Iğdır Üniversitesi Kuş Bili-
mi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (KUŞMER)’in yürütücüsü 
olduğu   ‘Doğu Anadolu Bölgesi 
Kuş Göç Araştırma Çalışması 
Projesi’ne Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü tara-
fından onay verildi.

Onaylanan proje ile Aras 
Kuş Eğitim ve Araştırma Merke-
zi-Halkalama İstasyonu’nda kuş 
halkalama çalışmalarına başla-
nırken sonbahar sezonu boyun-
ca 110 farklı türden toplam 4500 
kuşa Türkiye halkası takılması 

hedefleniyor. Bilindiği gibi 2006 
yılında Tuzluca ilçesi Yukarı Çıy-
rıklı köyünde kurulan ve Doğu 
Anadolu’daki ilk kuş halkalama 
merkezi olan Aras Kuş Araştır-
ma ve Eğitim Merkezi, bugüne 
kadar bilimsel çalışmalar kap-
samında 184 türden 90.000’in 
üzerinde kuşa halkalama işlemi 
gerçekleştirdi. Öte yandan yapı-
lan çalışmalar sonucunda alanda 
281 kuş türü kaydedilirken bu 
rakam; Türkiye’nin tarihi boyun-
ca kaydedilen 483 kuş türünün 
yarısından fazlasına (%58) teka-
bül ediyor.

Yine ülkemizdeki varlığı 
daha önceden bilinmeyen Şik-
ra (Accipiter badius) türündeki 
kuş ise Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından Türkiye kuş 
envanterine kazandırıldı. Türki-
ye’de daha önce görülmeyen bir 
kuş türü olan Basra Kamışçını da 
(Acrocephalus griseldis) Iğdır’da-
ki gözlem çalışmaları sonucun-
da kayıt altına alındı. Böylelikle 
Basra Kamışçını; Aras Kuş Cen-
neti’ nin 290. Iğdır’ın 328. Tür-
kiye’nin ise 486. kuş türü olarak 
kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi Kuş Göç 
Araştırma Çalışması Projemiz 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarafından Kabul Edildi
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Iğdır Üniversitesi Kuş Bi-
limi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KUŞMER)

Iğdır Üniversitesi bünyesin-
de 2018 yılında kurulan KUŞ-
MER; kuşlarla ilgili bilimsel ça-
lışmalar, projeler, yabani kuşlara 
ilk yardım eğitimleri ve doğa ko-
ruma konusunda farkındalığın 
arttırılmasına yönelik çalışmala-
rıyla ön plana çıkıyor. Bilimsel alt 
yapısı uluslararası standartlarda 
olan Iğdır Üniversitesi bünyesin-
deki KUŞMER, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü 
(DKMP) ve Aras Kuş Halkalama 
ve Araştırma Merkezi ile koordi-
neli olarak faaliyetlerine devam 
ediyor.

Kuş Halkalama Nedir?
Kuş halkalaması ile ilgili bil-

gi veren proje sorumlusu Öğr. 
Gör. Veteriner Hekim Ayşegül 
Çoban ise yapılan halkalama işle-
minin kuşlara zarar vermediğini 
ve Güneydoğu Avrupa Kuş Göç 
Ağı standartlarına uygun olarak 
yapıldığını belirterek; “Kuşların 
ayak kalınlığına uygun çapta, her 
birinde özgün bir numara olan 
ve kimlik niteliği taşıyan hafif, 
paslanmaz, alüminyum ya da 
çelik halkaları kuşların bacağına 
takarak bu işlemi gerçekleştiri-
yoruz. Halkalamanın ardından 
rehber kitaplar yardımıyla kuşun 
cinsiyeti ve yaşı belirleyerek ka-
nat ve kuyruk uzunluğu, kanat 
formülü, yağ skoru gibi gerekli 

ölçümler yaptıktan sonra kuşla-
rı tartarak serbest bırakıyoruz. 
Üzerinde kuşun halkalandığı 
ülkenin adını ve ülke halkalama 
merkezinin adresini taşıyan bu 
halkalar, halkalı bir kuş tekrar 
yakalanırsa veya ölüsü bulunur-
sa, kuşun nereden geldiğini biz-
lere gösteriyor. Kuş halkalama 
çalışmaları sayesinde kuş göçle-
rini ve kuşların sayılarındaki de-
ğişiklikleri bu yolla takip etmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de kuş halkalama 
projesinin koordinasyonunu ise 
DKMP bünyesinde Türkiye Ulu-
sal Halkalama Programı (UHP) 
gerçekleştiriyor.
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Iğdır Üniversitesinin ter-
cih döneminde öğren-

cilere yön göstermek, üniversi-
temiz bölüm ve programlarını 
tanıtmak amacıyla Vali Yolunda 
kurduğu   tanıtım standı Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ile İstanbul 
AK Parti İl Başkan Yardımcısı / 
Tanıtım Medya Başkanı Sevim 
Sayım Madak tarafından ziyaret 
edildi.

6-10 Ağustos tarihleri ara-
sında Vali Yolunda kurulan ta-
nıtım standını yerinde ziyaret 
eden Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
standı ziyaret eden öğrencile-
re üniversitemiz hakkında bilgi 
vermeyi de ihmal etmedi. Aday 

öğrenciler ve velilere üniversi-
temiz imkânlarından bahseden 
Rektör Alma; barınma, beslen-
me, ulaşım ve sağlık olanakların 
üniversitemizde üst seviyede ol-
duğunu ifade etti.

Öğrenci ve velilerin büyük 
ilgi gösterdiği stantta, akademis-
yenlerimiz Iğdır Üniversitesi’n-
deki bilimsel çalışmalar, eğitim 
öğretim olanakları, uluslararası 
değişim programları, kampüs 
yaşamı ve sosyal etkinlikler hak-
kında aday öğrencilere çeşitli 
bilgiler verdi.  Iğdır Üniversite-
si’ni yakından tanıma fırsatı bu-
lan öğrenciler, gelişmeye açık bir 
üniversitede okumaya sıcak bak-
tıklarını ifade ettiler.

Rektör Alma, Tercih Dönemi İçin 
Kurulan Tanıtım Standını
Ziyaret Etti
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Iğdır Üniversitesi Şehit 
Bülent Yurtseven Kampü-

sünde oluşturulan Bal Ormanı 
ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Ko-
leksiyon Bahçesi, her geçen gün 
büyümeye devam ediyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
katkıları ile büyük bir alan üze-
rine kurulan Bal Ormanı ve 
Botanik Bahçesi, içerisinde bir-
çok ağaç çeşidini barındırırken; 
aynı zamanda akademisyenler 

ve öğrenciler tarafından ekilen 
sebzelerle de ürün çeşitliliğini 
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 açıl-
mış oluyor. 

Iğdır Üniversitesinin yakın 
zamanda yeşil bir alana kavuş-
turulacağını müjdeleyen Rektör 
Alma; “Oluşturduğumuz Bal Or-

manı ve Tıbbi Aromatik Bitkiler 
Koleksiyon Bahçesinde hem 
ürün alıyor hem de öğrencileri-
miz ve akademisyenlerimiz için 
bir çalışma alanı oluşturuyoruz. 
Iğdır Üniversitesi olarak her ko-
nuda olduğu gibi çevre ve doğa 
konusunda da duyarlı olmaya 
çalışıyoruz. Bu sebeple Bal Or-
manının oluşturulmasına karar 
verdik ve bu alanların büyümesi 
için çok daha fazla çaba sarf ede-
ceğiz” dedi.

Iğdır Üniversitesi Bal Ormanı ve 
Botanik Bahçesi Hızla Büyüyor
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Kurulduğu günden beri 
tarımsal faaliyetlere 

önem veren üniversitemiz, Iğ-
dır’da daha önce yetiştirilemeyen 
sebze ve meyvelerin yetiştirilme-
si aynı zamanda mevcut sebze ve 
meyvelerin verimlerini de   yük-
seltmek yükseltmek amacıyla ça-
lışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor.

Bu kapsamda Iğdır Üni-
versitesi Tarımsal Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürlüğü 
sahasında ekimi yapılan  tatlı 
mısırların hasadıyla yüzler gül-
meye başladı.

Tatlı mısır üretiminin yay-
gınlaştırılması amaçlanıyor 

Tarihin ilk dönemlerinde 
daha çok insan gıdası olarak ter-
cih edilen mısır bitkisinin uzun 
bir süre hayvan yemi ve endüst-
ri bitkisi olarak kullanıldığını 
ve  büyük bir kullanım potansi-
yeline sahip olduğunu belirten 
Tarımsal Uygulama ve Araştır-
ma Merkez Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Temel; “Son yıllarda 
süt mısırı olarak da bilinen tatlı 

mısır tekrar insan beslenmesin-
de farklı şekillerde kullanılmaya 
başlanmış ve mutfaklarda yeri-
ni almıştır” dedi. Konu ile ilgili 
olarak bilgi veren Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma; “Popüleritesi 
artan tatlı mısır sıcağı seven bir 
bitkidir. Tatlı mısırın Doğunun 
Çukurovası olarak bilenen Iğdır 
coğrafyasında yaygınlaştırılması 
gerekiyor. Üniversite olarak ge-
rekli AR-GE çalışmalarının hız-
landırdık. Bu amaçla Iğdır Üni-
versitesi Tarımsal Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürlüğü 
sahasında tatlı mısır ekimi yap-
tık ve elde edilen sonuçlar bizi 
sevindirdi” dedi. 

Iğdır çiftçisi için alternatif 
geçim kaynağı olarak Gilaboru 
bitkisi

Ülkemizde özellikle de 
Kayseri ili ve çevresinde yaygın 
olarak yetişen çalı formunda bir 
ağaç türü olan ve son yıllarda 
market standlarında yerini ala-
rak üreticiler için önemli bir ge-
çim kaynağı olan Gilaboru mey-
vesi üniversitemizde yetiştiril-

meye başlandı. Yüzde yüz doğal 
bir meyve olan Gilaboru; böbrek 
dostu, antioksidan ve C vitamin 
deposu olarak insan sağlığı için 
büyük bir şifa kaynağı duru-
munda. Gilaboru bitkisinin Iğdır 
da yetiştirilip yetiştirlemeyeceği-
ni ve bölge çiftçisi için önemli bir 
geçim kaynağı olup olmayacını 
test etmek istediklerini belirten 
Rektör Alma; “Bu bitkinin Iğ-
dır’ın coğrafyasına uyum sağla-
yıp sağlamayacağını test etmek 
için  250 adet Gilaboru bitkisini 
getirerek  Şehit Bülent Yurtse-
ven Kampüsü içinde yer alan Bal 
Ormanına ekimini yaptık. Gila-
boru bitkisinin bölge ekolojisine 
uyum sağladığını, yaklaşık 4-5 
aylık süre zarfında meyvelerini 
olgunlaştığını gördük ve böyle-
likle Gilaboru bitkisi ilk ürünle-
rini verdi” dedi.

Bu tür çalışmaların artarak 
devam edeceğini belirten Rektör 
Alma, Iğdır ovasının toprak ve 
iklim şartlarına uygun bitkilerin 
belirlenmesi amacıyla AR-GE 
çalışmalarını hızlandırdıklarını 
ifade etti.

Üniversitemiz Tarafından 
Yetiştirilen Tatlı Mısır ve Gilaboru 

Bitkisindeki Verim Yüzleri 
Güldürdü
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Üniversitemiz İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yar-

dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman 
Bayraktutan’ın da hissedarları 
arasında olduğu Şanlıurfa Sive-
rek Çağdaş Köyünde Organik 
Solucan Gübre Üretim Tesisi, 
üniversitemize 50.000’in üzerin-
de Kırmızı Kalifornia Solucanı 
(Eisenia Foetida) ve 2 tonu aşkın 
solucan maması hibe etti. ABD 
ve Avrupa’da en az elli yıldan 
beri solucanın kendisinden ve 
katı & sıvı gübresinden faydala-
nıldığını söyleyen Bayraktutan, 
ülkemizin bu konuyu maalesef 
çok geriden takip ettiğini dile 
getirdi. Bayraktutan, ABD’de 
130.000’i Avrupa’da ise 50.000’e 
aşkın firmanın bu alanda faali-
yet gösterdiğini, ülkemizde tes-

cilli olarak şuan sadece 11 firma 
bulunduğunu fakat yüzlercesi-
nin merdiven altı şirket gibi fa-
aliyet gösterdiğinden bahsetti. 
Ülkemizde son beş yıldır tanı-
tılmaya ve organik gübre olarak 
kullanılmaya başlayan solucan 
gübresi yönetmeliğinin ve stan-
dartlarının 2018 yılında yayın-
landığını söyleyen Bayraktutan, 
zararın neresinden dönülse kar 
olduğunu, toprakların kimyasal 
gübreyle on yıllardır tahrip edil-
diğini, sofralarımıza gelen bütün 
sebze ve meyvelerde kimyasal 
kalıntılar bulunduğu ve bunların 
sadece yıkamakla da temizlene-
meyeceği için son yıllarda başta 
kanser olmak üzere birçok has-
talığın ortaya çıktığını söyledi.

“Solucan gübresinin fayda-
ları saymakla bitmez”

Organik Solucan gübresi-
nin faydalarının hayvan gübresi 
ve kimyasal gübreyle mukayese 
edilemeyecek derecede faydalı 
olduğunu, bu gübreyi kullanan 
çiftçi ve tarım işleriyle uğraşan-
ların artık bundan vazgeçmedik-
lerini, solucan gübresi sayesinde 
eski tatların eski damak lezzetle-
rinin geri geldiğini aynı zaman-
da toprak ve bitki düzenleyicisi 
olduğu için de vazgeçilmez ol-
duğunu ifade eden Bayraktutan, 
İsrail’in yıllardır çöl topraklarını 
solucan gübresiyle ıslah ettiği-
ni belirtti ve solucan gübresinin 
faydalarının saymakla bitirile-
meyeceğini söyledi. 

Üniversitemize 
50.000’in Üzerinde 
Solucan ve Solucan 

Maması Hibe Edildi
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“Üniversitemiz, toprakların 
ıslahı ve kimyasaldan arındırıl-
masında öncülük edecek”

Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sefa Altıkat ise; 
Bayraktutan’ın ve diğer hissedar-
larının üniversitemize yaptıkları 
hibe için Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ve proje-
de görev yapacak bütün akade-
misyenler adına teşekkür etti. 
Altıkat; Solucan gübresi kulla-
nımının toprakların ıslah edil-
mesi, kimyasal gübrenin tüm 
hayatımızdan çıkarılması için 
büyük öneme sahip olduğunu 
belirtti. Altıkat, her yıl en az 16 
kat artış hızı gösteren solucanlar 
doğal olarak ez az 16 kat da solu-
can gübresi üreteceklerini ve bu 
sayede üniversitemizin toprak-

larından başlamak üzere zaman-
la tüm Iğdır’a ve etrafımızdaki 
illere hatta yurt dışına solucan 
gübresi ihraç edecek seviyeye 
gelinebileceğini söyledi. Iğdır’ın 
iklim şartlarının solucan güb-
resi üretme noktasında çok uy-
gun olduğunu söyleyen Altıkat, 
denemeler sonucunda oluşacak 
bilgi, birikim ve tecrübeleri yöre 
halkıyla paylaşarak onları da bu 
konuda bilinçlendirmek gerekti-
ğini vurguladı. Altıkat, solucan 
gübresinin daha steril ortamda 
yapılabilmesi için çeşitli projeler 
geliştireceğini ve solucan gübre-
siyle ilgili bir çok akademisye-
nin çeşitli bitki türleri üzerinde 
deneyler yaparak bilimsel olarak 
bundan faydalanacağını da söy-
ledi.
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Üniversitemizde 
Solar Yöntemlerle 
Elde Edilen Sıcak 

Sudan Kayısı 
Kurutuluyor

Üniversitemiz Şehit Bülent Yurtse-
ven Kampüsünde kurulan kurut-

ma tesisinde Iğdır kayısıları kurutulmaya 
başlandı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ile Yeşil Alan Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz’ün girişimle-
riyle kurulan tesiste, Iğdır kayısının yanı sıra 
birçok sebze ve meyvenin kurutulması da amaç-

lanıyor. Sistem, yabancı otların kontrolü için ku-
rulan Vakum Tüplü Güneş  Kolektörleriyle entegre 
edilirken elde edilen sıcak su, hem yabancı otların 
kontrolünde kullanılıyor hem de kayısı kurutma 

sistemine verilebiliyor.

“Kayısılar iki gün gibi kısa bir sürede
kurutulabilecek”

Üniversitemiz bünyesinde kurulan kurutma tesisle-
rinde; vakum tüplü güneş kolektörleriyle elde edilen sıcak 

su, yerden ısıtma sistemine verilerek zemin sıcaklığı isteni-
len dereceye ayarlanabiliyor. Tesviye edilip düzeltilen bir zemin 

üzerine döşenen yerden ısıtma sisteminin üzerine yaklaşık 5-7 cm 
kalınlığında beton dökülerek boruların üzeri kapatılırken; sisteme 

verilen sıcak su, zemini homojen bir şekilde ısıtıyor.   Açık alanda 
oluşturulan bu zemin üzerine ince bir tülbent veya kumaş üzerine 
serilen kayısılar ise iki gün gibi kısa bir sürede rengini kaybetmeden 
kurutulabiliyor.
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Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hak-

kı Alma’nın katkıları ve Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölü-
mü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan 
Gürbüz’ün girişimleriyle hayata 
geçirilen proje kapsamında, ya-
bancı otların alternatif yöntem-
lerle kontrol altında tutulacağı 
Vakum Tüplü güneş kolektörleri 
ve traktörle çekilebilen sıcak su 
tankı üretildi.

Bilindiği gibi tarımsal üre-
tim alanlarının yanı sıra tarım 
dışı alanlarda da zararlı etkilere 
sahip olan yabancı otlar; çevre ve 
insan sağlığı açısından önemli bir 
tehdit durumunda. Yabancı ot-
larla mücadele konusunda çeşitli 
yöntemlerin benimsendiğini ifa-
de eden Dr. Öğr. Üyesi Razaman 
Gürbüz, kolay uygulanabilirliği 
ve hızlı sonuç vermesi açısından 
kimyasalların (herbisitler) en çok 
tercih edilen yöntemlerin başın-
da geldiğini; ancak kullanılan bu 

kimyasallarla çevre ve insan sağlı-
ğına ciddi zararlar verildiğini dile 
getirdi. Tüm bu sebeplerden ötü-
rü insanların alternatif yöntemle-
re başvurduğunun altını çizen Dr. 
Öğr. Üyesi Gürbüz, yaptığı açık-
lamada: “Bu alternatif yöntem-
lerin başında Termal yöntemler 
gelmektedir. Alevle kontrol yön-
teminden tutun UV ışınlara ka-
dar doğrudan ve dolaylı olarak 
uygulanabilen birçok termal ya-
bancı ot yöntemi bulunmaktadır. 
Ancak bunlarda kullanılan enerji 
kaynağı genellikle tükenebilen 
enerji kaynaklarıdır.   Oysa solar 
yöntemle elde edilen sıcak su, 
temiz bir enerji kaynağı olan gü-
neşten yararlanmaktadır.” dedi.  

Çevre ve insan sağlığına 
yan etkisi yok

Üniversitemiz Bal Ormanı 
Sahasında kurulan Vakum Tüplü 
güneş kolektörleriyle 130  oC’ya 
kadar sıcak su elde edilebilirken; 

özel izolasyonlu su deposu saye-
sinde suyun sıcaklığını 24 saat 
boyunca muhafaza etmek müm-
kün oluyor. Patent başvuru süre-
ci devam eden projede ilk adım 
ise üniversitemiz Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsünde atıldı. 
Yabancı ot kontrol sistemi saye-
sinde uygulama yapılan alanda, 
kurumaya başlayan zararlı bitki-
ler üzerinde başarılı sonuçlar elde 
edildi. Buna göre kampüs alanın-
da bulunan sert zeminlerde, kal-
dırım kenarlarında ve parke taşı 
döşenen alanlarda çıkan yabancı 
otlar; güneş enerjisiyle elde edilen 
sıcak suyun özel olarak tasarlanan 
sıcak su deposuna aktarılmasıyla 
kontrol altına alınmaya başlandı. 
Proje ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. 
Üyesi Gürbüz, yapılan uygulama-
ların insana ve çevreye herhangi 
bir yan etkisinin bulunmadığını, 
çevre dostu olan bu yöntemin ise 
ilerleyen dönemlerde daha fazla 
kullanılacağını ifade etti.

Üniversitemiz Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüs Alanında Bulunan Yabancı Otlar 
Termal Yöntemlerle Kontrol Ediliyor
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Iğdır Üniversitesinin dü-
zenlediği “Iğdır Kayısı-

sı: Hasat Öncesi ve Sonrası İyi 
Tarım Uygulamaları Çalıştayı” 
Karaağaç Kampüsü Konferans 
Salonunda yapıldı.

Düzenlenen çalıştaya Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Özkan Yolcu, Orman 
ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü 
Mete Türkoğlu, KOSGEB Iğdır 
İl Müdürü Eyüp Taşkın,   Hatay 
Mustafa Kemal Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Gıda Mühendisli-
ği bölümünden Doç. Dr. Ahmet 
Doğan Duman ile Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Didin, Üniversitemiz 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mu-
cahit Pehluvan ve Dr. Öğr. Üye-
si Mustafa Kenan Geçer’in yanı 
sıra idari personeller, akademis-
yenler ile vatandaşlar katıldı.

Rektör Alma, “Iğdır ka-
yısısının Türkiye ve dünya 
pazarında gerçek değerine ka-
vuşması için üniversite olarak 
çalışıyoruz”

Üniversitemizin Iğdır’ın bü-
tün sorunlarına insan kaynağı ve 
bilgi birikimiyle destek veren bir 
kurum olduğunu belirten Rektör 
Alma,“Üniversitemiz ve şehri-
miz için elimizden gelen bütün 
gayreti gösteriyoruz. Iğdır Kayı-
sısı’nın Türkiye ve dünya paza-
rında gerçek değerine kavuşması 
için üniversite olarak çalışıyoruz. 
Şu bir gerçek ki Iğdır Kayısısı’nın 
aroması çok lezzetli. Iğdır kayı-
sı üreticilerin ve ihracatçıların 
faaliyetlerini sürdürebilmeleri, 
tarımsal üretimin sürekliliğinin 
sağlanması ve ülke ekonomisi-
nin kazanımlar elde edebilmesi 
amacıyla gereken tedbirlerin ça-
lıştay ve benzeri organizasyon-

Üniversitemizde “Iğdır Kayısısı: 
Hasat Öncesi ve Sonrası İyi Tarım 
Uygulamaları Çalıştayı” Yapıldı
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larla gündeme getirmeliyiz. Üni-
versitede yapılan çalışmalarla Iğ-
dır Kayısısının gelişmesi için en 
büyük desteği vereceğiz.” dedi.

“Iğdır kayısı üretimi ba-
kımından çok önemli bir yere 
sahip”

Iğdır’ın kayısı üretimi bakı-
mından çok önemli bir yere sa-
hip olduğunu söyleyen Iğdır İl 
Tarım Müdürü Özkan Yolcu, Iğ-
dır kayısının iklimden çok etki-
lendiğine değinerek, “Bu yüzden 
kayısı üretimi yıldan yıla farklı-
lık gösteriyor. Kayısı şu anda çok 
sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şu 
anda üretici ciddi manada mağ-
dur oluyor. Tabi burada hepimi-
zin kayısıya sahip çıkması gere-
kir.” şeklinde konuştu.

“Kayısının kullanım alanı 
oldukça geniş”

Çalıştayda ilk önce söz alan 
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Pehlu-
van, kayısının günümüzde kul-
lanım alanın oldukça geniş bir 
ürün olduğunu ifade ederek 

“Üretim alanın fazla olmasında 
dünya kayısı üretiminde 4 mil-
yon ton üretilmektedir. Bunun 
650-700 bin tonu ülkemizde üre-
tilmektedir. Bunun daha da ar-
tırılması için çok çalışmamız ve 
kayısı üreticilerin desteklenmesi 
gerekmektedir.” dedi.

“Kayısı çekirdeği beslenme 
ve sağlık açısından önemli”

Dünyada üretilen kayısının 
üretim alanın çok yüksek oldu-
ğu için üretimde de çalışmaların 
gün geçtikçe büyümekte olduğu-
nu belirten Dr. Öğr. Üyesi Mus-

tafa Kenan Geçer “Kayısı taze 
tüketim açısından tercih edil-
mektedir. Bunun yanında kayısı 
çekirdeği son yıllarda beslen-
me ve sağlık açısından sağladığı 
birçok avantajın yanında sanayi 
ürünü olarak da kullanılmakta-
dır. Türkiye bugün Dünya kayı-
sı üretiminde 1. sıradadır. Fakat 
ülkemizdeki don olayları kayısı 
üretimini düşürmektedir. Bun-
dan dolayı kayısı üretiminde her 
yıl dalgalanma olmaktadır. Bu 
yüzden kayısı üretimi yıldan yıla 
farklılık gösteriyor.” dedi.

“Üretim alanlarının sis-
temli olması gerekiyor”

Iğdır’da kayısı üretimi yapı-
lacak sistemlerin artırılması ve 
iyileştirilmesi gerektiği üzerinde 
duran Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Didin, “Malatya kayısının kuru-
tulmasında kullanan sistem Iğdır 
kayısısına zarar verir. Ülkemizde 
kayısı kullanım alanı fazla olduğu 
halde ticari bir çalışma yapılma-
dığı için kayısı gerçek anlamıyla 
değerlendirilmemektedir.” dedi.

Duman: “Kayısı bugün 
gerçek değerini almamıştır”

Türkiye’de üretim potansi-
yeli üzerine konuşma yapan Doç. 
Dr. Ahmet Doğan Duman “Dün-
ya’da ve Türkiye’de kayısı sektö-
rü ve kayısı yetiştiriciliği gerçek 
değerine ulaşamamıştır. Bundan 
dolayı Iğdır’da da kayısı sektörü 
çok düşük kalmıştır. Türkiye ka-
yısı üretimi açısında çok önemli 
bir potansiyele sahiptir.” dedi.
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18. Üniversitelerara-
sı İşbirliği Programı(ÜNİP) 
toplantısı Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi’nde gerçekleş-
ti. Yaklaşık 50 üniversitenin 
üyesi olduğu ÜNİP’in 2018–
2019 dönem Başkanlığını 
Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma’nın özverili 
çalışmalarıyla üniversitemiz 
aldı. Cumhuriyet Üniversitesi 
Mihmandar Uygulama Ote-
li’nde düzenlenen toplantıya, 
Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Alim Yıldız, Mustafa Kemal 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hasan Kaya, Tokat Gazios-
manpaşa Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Hak-
kâri Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ömer Pakiş, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağ-
lı, Yozgat Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Salih Kara-
cabey, Ordu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç 
ile ÜNİP’e üye üniversitelerin 
Rektör Yardımcıları ve ÜNİP 
temsilcileri katıldı.

Rektör Alma, “Türkiye 
içerisindeki üniversitelerin, 

ortak projelerde buluşması 
gerekmektedir.”

ÜNİP’in 2018–2019 dö-
nem başkanlığını üniversite-
mizin alması ile ilgili duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Rek-
tör Alma, “ÜNİP bugün 50 
üyesi olan bir kuruluş. Bütün 
üniversitelerimizin, uluslara-
rası platformda söz sahibi ol-
mak adına gayretler gösterdi-
ğini görüyoruz. Şunu itiraf et-
meliyiz ki, uluslararası anlam-
da, daha iyi bir noktaya gele-
bilmek için birlik ve berberlik 
adına biraz zayıf olduğumuzu 
görüyoruz. Biz Türkiye’deki 

2018-2019
ÜNİP Dönem Başkanlığını 

Üniversitemiz Yapacak

46 Iğdır Üniversitesi

Medeniyetler Beşiğinden
Aydınlık Yarınlara



üniversiteler olarak işbirliği içe-
risinde olamazsak, uluslarara-
sı platformlarda da istediğimiz 
başarıya ulaşamayız. Bu nok-
tada ÜNİP, mevcut imkânların 
kullanımı ve ortak proje üretme 
adına da önemli bir programdır. 
Türkiye içerisindeki üniversitele-
rin, ortak projelerde buluşması 
gerekmektedir. Bununla beraber, 
yükseköğretimi ilgilendiren bir-
çok konu bu program kapsamın-
da konuşulup tartışılacaktır. Bize 

bu fırsatı veren herkese üniversi-
temiz adına teşekkür ediyorum.” 
dedi.

ÜNİP Nedir?

ÜNİP, Üniversitelerarası İş-
birliği Programının kısaltması-
dır. ÜNİP protokolü, Programa 
katılan üniversitelerin ön lisans 
ve l lisans eğitim-öğretiminde 
yapacakları işbirliği, öğretim 
üyelerinin lisansüstü eğitim-öğ-

retim programlarında görev-
lendirilmesi esasları ile ortak 
lisansüstü eğitim-öğretim prog-
ramlarına kayıt olacak öğrenci, 
öğretim yardımcısı, okutman ve 
öğretim görevlilerinin belirlen-
mesi esaslarını; ortak bilimsel ve 
teknolojik araştırma-geliştirme 
projelerinin hazırlanması esas-
larını; bilimsel, sosyal ve kültürel 
etkinlikler alanlarında yapılacak 
ortak çalışmaların geliştirilmesi 
amaçlayan projedir.
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Iğdır Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yükseko-

kulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa 
Öcal öncülüğünde öğrenciler 
tarafından Prototip bir araç ta-
sarlandı. Hem benzin hem de 
elektrikle çalışan araç, saatte 60 
km hızla gidebiliyor. Aracı hur-
da parçalardan imal ettiklerini 
belirten Iğdır Üniversitesi Tek-
nik Bilimler Meslek Yükseko-
kulu Elektrik Bölümünden Öğr. 
Gör. Kenan Gürçam, “Oldukça 
düşük maliyetli bir proje ortaya 
koyduk. Atıl olarak atık durum-
daki, kullanılmayan makine par-
çalarından bir araba oluşturduk. 
Yaptığımız projenin en önemli 
özelliği öğrencilerin yenilenebi-
lir enerji kaynaklarını araç pro-
jelerine uygulanmasını sağlamak 
oldu. Aynı zamanda bu proje öğ-
rencilerimize hem mesleki eğiti-
mi, hem de onlara el becerilerini 

geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 
Birinci etapta düşündüğümüz 
buydu. Ayrıca ileri ki dönemler-
de aynı araç üzerinde alternatif 
yakıt hücreleri (hidrojen, cng, 
gibi) projelerini de uygulayaca-
ğız.” şeklinde konuştu.

Rektör Alma: “Iğdır Üni-
versitesi olarak bu tür projeleri 
destekliyoruz”

Girişimci ve proje üreten bir 
üniversite olmak istiyoruz diyen 
Rektör Alma, “Bu başarıdan do-
layı başta öğretim görevlilerimizi 
ve öğrencilerimizi tebrik ediyo-
rum. Bilindiği gibi biz ülke ola-
rak tüketen değil üreten olduk. 
Üniversite olarak da bu bilinçle 
çalışıyoruz. Bu aracın geliştiril-
mesi için hocalarımız çalışma-
larını devam ettireceklerdir. Biz 
Iğdır Üniversitesi olarak bu tür 
projeleri destekliyoruz.” dedi.

Teknik Bilimler MYO
Öğrencileri Prototip 

Araç Tasarladı
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Yükseköğretim niteli-
ğinin yükseltilmesi, 

farklılaşma ve ihtisaslaşma po-
litikaları çerçevesinde öğren-
ci tercihlerine daha duyarlı bir 
yükseköğretim sisteminin oluş-
turulması için yoğun bir şekilde 
çalışan Iğdır Üniversitesi, başa-
rı sıralamasında her geçen gün 
yükselmeye devam ediyor. 

Bu kapsamda “Dünya Üni-
versitelerinin Webometrik Sı-
ralaması”, İspanya’nın en büyük 
kamu araştırma kuruluşu olan 
Consejo Superior de Investigaci-
ones Científicas’a (CSIC) ait bir 
araştırma grubu olan Sibermet-

ri Laboratuvarı’nın bir girişimi 
olarak faaliyette bulunan; bi-
limsel bilginin üretilmesi ve bi-
limsel iletişim süreçleriyle ilgili 
özel olarak İnternet ve Web içe-
riklerinin niceliksel analizleriyle 
ilgileniyor. Dünyadaki üniversi-
telerin dinamik olarak sıra bil-
gilerini gösteren Webometrics’te 
yayınlanan anket sonuçlarına 
göre Iğdır Üniversitesi büyük bir 
ivme yakalamış durumda. 

Üniversitemizden büyük 
sıçrama

Son olarak; dünya üni-
versiteleri arasında araş-

tırma yapan araştırma şir-
ketinin verilerine göre, 
2018 Ocak ayı sıralamasında Iğ-
dır Üniversitesi olarak 189 Türk 
Üniversitesi arasında geçen yıla 
göre 20 basamak yükselerek 131. 
dünya sıralamasında ise 737 ba-
samak yükselerek 7039. sırada 
yerini aldı. 

Önceki yıllarla kıyaslandı-
ğında Webometrics anketlerine 
göre büyük bir ivme yakalayan 
Iğdır Üniversitesinin yükselişi, 
“Medeniyetler Beşiğinden Ay-
dınlık Yarınlara” sloganıyla emin 
adımlarla ilerliyor.

Dünya Üniversitelerinin 
Webometrik Sıralamasında 
Üniversitemiz de Yer Aldı 
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Iğdır İl Müftü-

lüğü, Kadem ve İlim Yayma Ce-
miyeti İşbirliği ile organize edi-
len “Uluslararası İslam ve Kadın 
Çalıştayı”  İlahiyat Fakültesinin 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Çalıştay, Temel İslam Bilimle-
ri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şadi 
Eren ve İl Müftüsü Mustafa 
Tekin’in açılış konuşmalarıyla 
başlarken; Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi, Atatürk Üniversite-
si, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 
İbn Haldun Üniversitesi ve Dic-
le Üniversitesinden birçok aka-
demisyen de organizasyona ilgi 
gösterdi.

Daha önce “Aile İçi Eğitim 
Çalıştayı” ve “Din Bilimleri Ça-
lıştayı” konularında bilimsel et-
kinliklerine ev sahipliği yapan 
üniversitemiz, “İslam ve Kadın 
Çalıştayı” ile III. Uluslarara-
sı Çalışmasını da düzenlemiş 

oldu. Beş oturumda gerçekleşen 
“Uluslararası İslam ve Kadın Ça-
lıştırayı” sabah saatlerinden iftar 
vaktine kadar devam ederken; 
farklı oturumlarda söz alan yerli 
ve yabancı akademisyenler İslam 
ve Kadın olgusunu değişik açı-
lardan analiz etme şansı buldu. 
Ayrıca, kapanışta bu tür organi-
zasyonların artarak devam et-
mesi yönünde fikir birliğine va-
rılırken; Çalıştaya katılıp tebliğ 
sunan konuklara  üniversitemiz 
tarafından iftar yemeği verildi.

Rektör Alma’dan destek 
sözü

Konuklar için verilen iftar 
yemeğine katılan üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma ise; çalıştayın düzenlen-
mesi ve yürütülmesinde katkı 
sağlayan öğretim elemanlarına 
ve dışarıdan gelerek tebliğleri-
ni sunan tüm katılımcılara te-
şekkür etti. Bu tür etkinliklerin 
devam etmesi gerektiğini ifade 
eden Rektör Alma, Iğdır Üni-
versitesi olarak her türlü desteğe 
hazır olduklarının da altını çizdi.

Öte yandan, Çalıştayda su-
nulan tebliğlerin kitap haline 
getirileceği, bu kitabın öncelikle 
elektronik ortamda basılacağı, 
2018 yılı içerisinde de Iğdır Üni-
versitesinin kurmuş olduğu yayı-
nevi tarafından basımı yapılarak 
kültür yayınları olarak dağıtımı-
nın yapılacağı belirtildi.

Üniversitemizde Uluslararası İslam 
ve Kadın Çalıştayı Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Iğdır İl Müf-

tülüğü, Kadem ve İlim Yayma 
Cemiyeti işbirliği ile organize 
edilen  “İslam ve Kadın” pane-
li,  İlahiyat Fakültesi’nin ev sa-
hipliğinde Karaağaç Kampüsü 
Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi.

Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Al-
ma’nın da katıldığı panele akade-
misyenler  ve vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi. Oturum başkanlığı-
nı Temel İslam Bilimleri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Şadi Eren’in 
yaptığı panele konuşmacı olarak 
Prof. Dr. Hasan Kaplan, Prof. Dr. 
M. Halil Çiçek, Doç. Dr. M. Sa-
lih Geçit, Dr. Öğr. Üyesi Hidayet 
Tuksal ve İl Müftüsü Mustafa Te-
kin katıldı.

Panel Başkanı Prof. Dr. Şadi 
Eren yaptığı açılış konuşmasın-

da, bugüne kadar çok çalıştay 
yaptıklarını, akabinde ise   panel 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaplan: “Bugün İslam 
dünyasında tahakküm devam 
etmektedir”

Prof. Dr. Şadi Eren’in açı-
lış konuşmasının ardından   söz 
alan Prof. Dr. Hasan Kaplan, 
İslam dünyasında tahakküm 

konusunda bilgi verdi. Kaplan, 
“İslam dünyasında tahakküm 
eskiden beri vardı, bugün de de-
vam etmektedir. Görevim gereği 
bir çok İslam ülkesini gezdim, 
şunu diyebilirim ki yaşanılacak 
en güzel ülke Türkiye’dir. İslam, 
doğuşundan bugüne kadar ta-
hakküme karşı durdu. Şu bir ger-
çek ki İslam tahakküme karşı bir 
zırhtır.” dedi.

Tuksal: “İslam kadınlara 
bütün haklarını verdi”

Prof. Dr. Hasan Kaplan’ın 
konuşmasının ardından söz alan 
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Tuksal, 
İslam’ın kadınlara verdiği hak-
larla ilgili değerlendirmede bu-
lunurken şu ifadeleri kullandı; 
“İslam kadınlara bütün haklarını 
verdi. İslamın gelmesi ile kadın-
lara birçok hak verildi. Kur’an’da 
kadınlar için birçok ayet var. Bu 
ayetler İslam’ın kadınlara karşı 

Üniversitemizde Yapılan “İslam ve 
Kadın” Paneline Yoğun İlgi
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bakışını da ortaya koymakta-
dır. İslam’a ilk inananlar arasın-
da kadınlar da yer almaktadır. 
Kur’an’da ezilen kesimlere sahip 
çıkılmış ve bu kesim yüceltilmiş-
tir. Bilmeliyiz ki Allah’ın gücü 
her şeye yeter. Diğer kişilerin 
gücü ilahi değildir.”

Çiçek: “İslam kadınlara 
karşı hoşgörüyü işliyor”

Panelde daha sonra söz 
alan Prof. Dr. M. Halil Çiçek, 
“Modern Dönemde Müslüman 
Kadından Beklentiler” adlı bir 
sunum gerçekleştirdi. Çiçek ko-
nuşmasında, “Diğer dinler ara-
sında kadına en çok değer veren 
din İslam’dır. Kadın insanlığın 
en önemli konusudur. Kadınla-
ra değer verilmesi gerektiği ko-
nusunda bir çok dini yayın var. 

Kadına uygulanan muameleyi 
İslam’dan ayırmak gerekir. Bunu 
İslam emretmiyor, tam tersi İs-
lam kadınlara karşı hoşgörüyü 
işliyor. Şu da bir gerçek ki Batı, 
kadınlara ekonomi ve özgürlük 
gibi yanıltıcı vaatlerden buluna-
rak kadınların aile hayatlarından 
kopmasına neden oluyor.” dedi.

Tekin:”Diyanet olarak ka-
dın istihdamında geç kaldık”

Prof. Dr. M. Halil Çiçek’in 
konuşmasının ardından Iğdır İl 
Müftüsü Mustafa Tekin, “Diya-
nette Kadın” adlı konuşmasında 
kadınla ilgili ayetlerden bahse-
derek kadınla erkeğin arasında-
ki ilişkiye değindi. İl Müftüsü 
Tekin, “Kadın ve erkek  birbirini 
kabul etmek zorundadır. Bunu 
inkar edemeyiz. Aile arasında 
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bir karar alınacağı zaman erkek 
ve kadın bir araya gelerek bir is-
tişare yapmak zorundadır. İslam 
dininde bu eşitlik vardır. Bu eşit-
liği sağlayacak olan da biz insan-
larız. Diyanet olarak kadın istih-
damında geç kaldığımızı kabul 
ediyoruz. Ama bugün öyle değil. 
Türkiye’de bugün bazı ilçeleri-
mizde kadın din görevlisi, erkek 
din görevlisini geçmiş durumda. 
İnşallah devamını da getirece-
ğiz.” dedi.

Geçit: “İslam’da kadın ve 
erkek üstünlüğü veya kadın ile 
erkek rekabeti yok”

Panelde son olarak söz alan 
Doç. Dr. M. Salih Geçit konuş-
masında, “Bugün misyonerler 
İslam dünyasına durmadan sal-
dırmakta. İslam anlayışını ve 
İslamın kadınlara verdiği değe-
ri inkar etmektedir. Kur’an’da 
kadınlarla ilgili birçok ayet yer 
almaktadır. Bunun yanında ka-
dınların cahiliye döneminde 
uğradıkları haksızlıkları ele alan 
ayetler de mevcut. İslam’da kadın 
ve erkek üstünlüğü veya kadın ile 
erkek rekabeti de yok. Kadınlar 
hakında birçok çalışma yapılmış 
ve bunların hepsinde de İslamın 

kadınlara verdiği değer gözle gö-
rülmüştür.” dedi.

Panel sonrası kısa bir konuş-
ma yapan Rektör Alma; “Kimse 
kimseden üstün değildir. Adale-
tin her zaman herkese eşit olma-
sı gerekmektedir. İslam’da da bu 
açıkça belirtilmiştir. Şimdiden 
hepinizin kandilini ve bayramını 
tebrik ediyorum.” dedi.

Konuşmalarının ardından 
Rektör Alma tarafından   katı-
lımcılara teşekkür belgesi takdim 
edilirken; panel, toplu fotoğraf 
çekilmesiyle son buldu.
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Iğdır Üniversitesi Türkçe 
ve Yabancı Dil Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TÖMER) 2017-2018 akademik 
yılında ilk mezunlarını verdi. 
TÖMER’de Türkçe dil eğitimi 
alan öğrenciler arasında Ugan-
da, Suriye, Nahcivan, Somali, 
Bulgaristan uyruklu öğrenciler 
bulunurken; aldıkları eğitimin 
sonunda başarılı olan öğrenci-
ler için düzenlenen törene Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet  Hakkı Alma, TÖMER 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rama-
zan Arı, TÖMER çalışanları ve 
öğrenciler katıldı.

Mezun olan öğrencileri teb-
rik ederek konuşmasına başla-
yan Rektör Alma; “Bugün Iğdır 
Üniversitesi TÖMER ilk mezun-
larını verdi. Bu hem bizim hem 
de öğrencilerimiz için büyük bir 
sevinç. Bugünkü bu tablo bizi 

heyecanlandırdı. Bundan sonra 
öğrenci sayımızın artması için 
çalışacağız. Bu başarıda emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. 
Mezun olan tüm öğrencilerimizi 
de mezuniyet başarısından dola-
yı kutluyorum.” dedi.

Tören, öğrencilere mezu-
niyet belgelerinin takdim edil-
mesinin ardından toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.

Iğdır
Üniversitesi
TÖMER İlk
Mezunlarını

Verdi 
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Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 
Tarım Politikalarının kapsamlı olarak ele alı-

nacağı bir sempozyum düzenleniyor.

“I. Uluslararası Tarım Politikaları Sempozyu-
mu” başlığı ile 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde dü-
zenlenecek olan sempozyuma, Iğdır Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ev sahipliği yapacak. Sempozyumun 
düzenlenmesine yönelik çalışmalar ise başlamış du-
rumda.

Düzenlenecek olan sempozyumla birlikte, sek-
törde tarım politikalarını belirleyen politikacılar, 
bürokratlar, çiftçiler, kırsal kesim yaşayanları, tarıma 
girdi sağlayan ya da hammaddesini tarımdan temin 
eden sanayiciler,  tarım ürünlerini satın alarak iç ve 
dış tüketime arz eden tüccarlar, tarım ürünleri itha-
latçılarını ve ihracatçılarını ve nihai tüketicileri ya-
kından ilgilendiren konular ele alınacak. 

Öte yandan Tarım Politikaları alanında yapılan 
araştırma ve çalışmaların sunulabileceği sempoz-
yumda; zamanla geleneksel hale gelecek bir platform 
oluşturmak amaçlanıyor.

Iğdır Üniversitesi’nin resmi web sitesi üzerin-
den başlattığı slogan yarışması sonuçlandı. 

Buna göre yarışmasının birincisi “Medeniyetler Beşi-
ğinden Aydınlık Yarınlara ”sloganıyla Vedat Eke’nin 
sloganı oldu.

Üniversitemizin vizyon ve misyonu ile örtüşen 
bir sloganın belirlenmesi amacıyla başlatılan “Iğdır 
Üniversitesi Sloganını Arıyor” yarışmasına çok sa-
yıda kişi katıldı. Resmi web sitesine gönderilen slo-
ganlar, jüri heyeti tarafından belirlenirken; en iyi 5 
slogan finale kaldı. Web sitesi üzerinden hazırlanan 
anket ile vatandaşlarımızın beğenisine sunulan slo-
ganlar arasında en çok oyu alan birinci oldu.

Yapılan anket sonucunda en çok oyu alan “Me-
deniyetler Beşiğinden Aydınlık Yarınlara” sloganı 
üniversitemizin sloganı oldu.

Iğdır 
Üniversitesi’nde 
“I. Uluslararası 

Tarım 
Politikaları 

Sempozyumu” 
Düzenlenecek

Iğdır 
Üniversitesi 

Sloganını Buldu
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Iğdır Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-

kokulu, Tıbbi Laboratuvar Tek-
nikleri Programı 2. Sınıf öğren-
cisi Kemalettin Demirtaş, İnsan-
sız Hava Aracı (drone) tasarladı. 
Yaz tatilinde hastanede staj ya-
parken böyle bir şeyi tasarlamayı 
düşündüğünü belirten Demir-
taş, numune taşıma, organ nakli 
ve kargo taşımacılığı gibi konu-
larda kolaylık sağlaması için in-
sansız hava aracını geliştirmek 
istediğini belirtti.

İcat ettiği drone’un yaklaşık 
2 kg ağırlığında olduğunu ve 500 
metreye kadar yükselebildiğini 

ifade eden genç mucit, drone’un 
aynı zamanda 10 dakika havada 
kalabildiğini söyledi. Projesine 
destek verilmesi durumunda 
Google Haritalar üzerinden bu 
aracın daha da geliştirilebilece-
ğini aktaran mucit öğrenci; icat 
merakının aileden geldiğini, 
Türkiye’de su ile ilk kez araba ça-
lıştıran ve yine ilk bomba imha 
robotunu tasarlayan kişilerin de 
ailesinden çıktığını söyledi. 

Rektör Alma’dan Genç Mu-
cide Destek

Tasarladığı projeyi Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Hakkı Alma’ya sunan 
genç mucit Kemalettin Demir-
taş’a bir tebrik de rektörümüz-
den geldi. Kendisini ziyaret eden 
Demirtaş’a proje için destek 
sözü veren Rektör Alma, bilimin 
gelişmesi yolunda genç bilim 
adamlarına ihtiyaç olduğunun 
altını çizerken bu tür projelerin 
de desteklenmesi gerektiğini ifa-
de etti. 

Ayrıca, başlangıç olarak 10 
adet yük drone’u siparişi veren 
Rektör Alma, bu sayede üniver-
site işlerinde drone kullanımını 
da destekleyeceklerini aktardı. 

Üniversiteli Genç Mucit İnsansız 
Hava Aracı Tasarladı
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Ortak yürütülen görüşmeler neticesinde 
öğrenci değişim programı da dahil ol-

mak üzere birçok konuda işbirliği ön gören pro-
tokol, Charkhe Niloufari Azarbaijan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. K. Paşai Fakhri ile Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma arasında yapıldı. 

Üniversitemiz protokol sunumunu; Rektö-
rümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı temsilen 
İran Tebriz kentinde bulunan Rektör Basın ve Sa-

nat Danışmanı aynı zamanda Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı olan Dr. Öğr. Üyesi Cavit 
Polat yaptı. 

İki üniversite arasında yapılan protokolün 
karşılıklı takdimi sırasında üniversitemizden Dr. 
Öğr. Üyesi Gülşen Boyat, Öğr. Gör. Melahat Teleri, 
organizasyon koordinatörü Roya Farshi ve Chark-
he Niloufari Azarbaijan Üniversitesi öğretim ele-
manları hazır bulundu.

Charkhe Niloufari Azarbaijan 
Üniversitesi ile Iğdır Üniversitesi 

Arasında İşbirliği Protokolü 
İmzalandı
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YÖK Başkanı Prof. Dr. 
M. A. Yekta Saraç, 

“Üniversitelerin Bölgesel Kal-
kınma Odaklı Misyon Farklılaş-
ması ve İhtisaslaşması” temalı 
projeye yeni pilot üniversitelerle 
devam etme kararı alındığını be-
lirterek, 38 ildeki üniversitenin 
projeye başvuru sürecini başlat-
tıklarını açıkladı.

 “Yeni YÖK” olarak en 
önemli gündem maddelerinden 
birinin üniversitelerin bulun-

dukları bölgeye daha çok katkı 
vermesi olduğunu ifade eden 
Başkan Saraç; üniversitelerin bu-
lundukları bölgelerin kalkınma-
sında anahtar bir rol üstlendikle-
rini dile getirirken, bu kapsamda 
Iğdır Üniversitesi de tarım üni-
versitesi olma yolunda ilk adımı 
atmış oldu. 

YÖK’te gerçekleştirilen top-
lantıya katılan Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma; burada, üniversitemiz 

ve bölgemiz hakkında çeşitli 
bilgiler vererek tarım ve ziraat 
alanında pilot üniversite olmak 
istediklerini ifade etti. 

Bu amaçla, YÖK tarafın-
dan yapılan çağrıya kayıtsız 
kalmayan Rektörümüz Prof Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın tarım 
üniversitesi olmak için yaptığı 
başvuru kabul edildi. Böylelikle 
pilot üniversite olma yolunda ilk 
aşama da geçilmiş oldu.

Iğdır Üniversitesi, Tarım 
Üniversitesi Olma Yolunda İlk 

Adımı Attı 
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Üniversitemiz Beden 
Eğitimi Spor Yükseko-

kulunun(BESYO) düzenlediği 
“BESYO Renkleri Gecesi” prog-
ramı, Iğdır Üniversitesi Şehit Bü-
lent Yurtseven Kampüsü Kapalı 
Spor Salonunda yapıldı. BESYO 
renkleri gecesi programına Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kredi 
Yurtlar Kurumu Iğdır İl Müdü-
rü Şerafettin Yiğit, Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdür Vekili 
Kenan Tuga, Gençlik Merkezi 
Müdürü Ahmet Karaca, BESYO 
Müdürü Doç. Dr. Alper Cenk 
Gürkan’ın yanı sıra öğretim üye-
leri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Iğdır da BESYO İle Spora 
İlgi Artacak”

BESYO renkleri gecesin-
de konuklara hitap eden Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Beden Eğitimi ve Spor Yükseko-
kulunu çok önemsediklerini be-
lirterek,  programın düzenleme-
sinde emeği geçenlere teşekkür 
etti. Japonya’da görev yaptığın-
da her sokak başında insanların 
spor yaptığını ifade eden Rektör 
Alma, ülkemizde olduğu gibi 
ilimizde de spora ilginin çok az 
olduğunu fakat Iğdır Üniversi-
tesi Beden Eğitimi Spor Yükse-
kokulunun aktif çalışmaları ile 
Iğdır’da spora ilginin daha da ar-
tacağına inandığını söyledi. 

BESYO’nun İlk defa bu yıl 
öğrenci aldığını ve ilk program-
ları olduğu için çok heyecanlı 
olduklarını belirten BESYO Mü-

dürü Doç. Dr. Alper Cenk Gür-
kan de şunları söyledi: “BESYO 
renkleri gecesi programı için 
toplanmış bulunuyoruz. Başta 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma olmak 
üzere, öğrencilerimizi çağdaş, 
kültürlü, bilgili, Atatürk ilke 
ve devrimlerine bağlı birer bi-
rey olarak topluma kazandırma 
gayreti gösteren, bütün öğretim 
elamanı arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ar-
dından BESYO renkleri gecesi 
jimnastik gösterisi, yöresel halk 
oyunları gösterisi, dans gurubu 
gösterisi, reyhani gösterisi, Türk 
Halk Müziği konseri, şiir dinle-
tisi, mücadele sporları ve güreş 
sporları gösterisi, Kafkas halk 
oyunları gösterisi ve harman dalı 
gösterisi ile sona erdi.

 Üniversitemizde BESYO Renkleri 
Gecesi Düzenlendi
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Solo Türk,
Iğdır’da
Nefes Kesti

Iğdır Üniversitesi Havacılık Kulübü ve 
Iğdır Valiliğinin işbirliğiyle düzenlenen Solo 
Türk uçuş etkinliğine, Iğdırlı vatandaşlar yo-
ğun ilgi gösterdi.





Hava muhalefetinden 
dolayı gecikmeli ola-

rak başlayan uçuş gösterisinde 
renkli anlar yaşanırken, Solo 
Türk deyim yerindeyse nefesle-
ri kesti. Iğdır Valisi Enver Ünlü, 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hakkı Alma, kurum amirle-
ri, akademik ve idari personel ile 
vatandaşların katılım sağladığı 
etkinlikte tüm gözler Solo Türk’e 
çevrildi.

Bilindiği gibi Türk Hava 
Kuvvetleri gösteri takımına bağ-
lı F-16 savaş uçaklarıyla hava 
akrobasisi sunan Solo Türk, Iğ-
dır semalarında ilk kez gösteri 
uçuşu yaparken; Ağrı Dağının 
eteklerinde kurulan Iğdır Üni-
versitesi Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüsü de gösteri uçuşuna 
ev sahipliği yaptı. Düzenlenen 
gösteri uçuşunu izlemek için ise 
yüzlerce vatandaş, Şehit Bülent 

Yurtseven Kampüsüne akın etti.
Solo Türk F-16 uçağıyla ya-

pılan gösteride; zaman zaman 
alçak uçuş gerçekleştirilirken 
F-16 pilotunun Iğdırlıları se-
lamlaması ve vatandaşların da 
alkışlarla karşılık vermesi ortaya 
renkli anların çıkmasına neden 
oldu. Gösteriyi izleyenler, heye-
can dolu dakikaları ölümsüzleş-
tirmek için ise cep telefonlarına 
sarılırken; Solo Türk ekibinden 
Hv. Plt. Yzb. Serdar Doğan ve 
Hv. Plt. Üstğm. Emrah Bayrı’ya 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uçuş gösterisinin ardından 
Solo Türk pilotlarıyla hatıra fo-
toğrafı çeken Iğdır Valisi Enver 
Ünlü ve Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Solo Türk’e ev sahipliği 
yapmaktan mutluluk duydukla-
rını ifade ettiler.
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Iğdır Üniversitesinde, la-
boratuvar açma çalışma-

ları hız kesmeden devam ediyor. 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın ça-
lışmalarıyla üniversitemiz Mü-
hendislik Fakültesi bünyesinde 
kurulan Makine Mühendisliği 
Bölümü Araştırma Laboratuva-
rına yeni cihazlar alındı. Yeni alı-
nan Elektromekanik Üniversal 
Deney Cihazı, Eğitim Tip CNC 
Freze Tezgâhı ve Eğitim Tip 
CNC Torna Tezgâhı ile fakülte 
öğrencileri birçok deneyi yapma 
şansına sahip olacak. 

Elektromekanik Üniversal 
Deney Cihazı

Alınan cihazlardan biri olan 
50 kN kapasiteli tam otomatik 
Elektromekanik Üniversal De-
ney Cihazı, geniş bir malzeme 
yelpazesinde yük ya da deplas-
man kontrollü çekme, basma ve 
eğilme deneyleri için tasarlanan 
çok yönlü bir cihaz. Elektro-
mekanik Üniversal Deney Ci-
hazı ile Makine Mühendisliği 
bölümü öğrencileri, uygun ak-
sesuarlar kullanılması koşulu 
ile çeşitli malzemelerin (metal, 

plastik, tekstil, ahşap vs.) çekme 
deneylerini yapabilecekler. Bu 
tarz cihazlarla çekme deneyleri-
nin yanı sıra genel olarak çelik, 
zemin, beton, çimento, asfalt ve 
benzer malzemelerin uygun ak-
sesuarlar kullanılarak basma ve 
eğilme deneyleri de yapılabile-
cek.

Eğitim Tip CNC Freze 
Tezgahı

1000 watt güce ve 5000 de-
vir iş mili motoruna sahip bu 
tezgâhla Makine mühendisliği 
bölümü öğrencileri; CNC tez-
gâhlarını tanıyacak, yapısal özel-
liklerini bilecek, kullanma ve ça-
lışma prensiplerini uygulayacak 
düzeye gelecekler. Öğrenciler, 
CNC freze tezgâhı uygulamala-
rında M ve G kodlarını öğren-
melerinin yanı sıra otomatik 
kodlama komutlarında parça 
programlama ve işlemeyi ger-
çekleştirebilecekler. Ayrıca öğ-
rencilere, parça sıfırını ve takım 
ofsetlerini alarak işleme safhası-
na getirme, CNC freze tezgâhına 
iş parçasını bağlama yöntemleri, 
tezgâhta grafik, setting ve pa-
rametre ayarları da uygulamalı 

olarak öğretilecek. Öğrenciler; 
kesme hızı, devir sayısı ve iler-
leme gibi kesme parametrelerini 
belirleme, işlemlere göre kesici 
seçimini yapabilme, 2 eksen çi-
zim uygulamalarında program-
lama yapabilme ve tezgâh üze-
rinde programı kullanarak parça 
işleyebilecekler.  

Eğitim Tip CNC Torna 
Tezgahı

1000 watt güce 300 devir iş 
mili motoruna ve 4 pozisyonlu 
kalemliğe sahip otomatik kont-
rollü bu tezgâhla Makine Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri-
ne; CNC torna tezgâhı, kontrol 
paneli, takımların takılması, 
hız, devir, ilerleme hesaplamala-
rı, F-S-T Kodları, G Kodları, M 
Kodları yeni bir program sayfa-
sı açma, yazma ve düzenleme, 
takımların ve iş parçasının sı-
fırlanması, yazılan programın 
denemesi, denenmiş bir prog-
ramın çalıştırılması, günlük gü-
venlik tedbirleri ve günlük ope-
ratör bakımları hakkında temel 
donanım ve bilgi kazandırmak 
amaçlanıyor.

Üniversitemiz Makine Mühendisliği 
Bölümü Araştırma Laboratuvarına 

Yeni Cihazlar Alındı
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Kore Bilim ve Teknoloji 
Akademisi (The Kore-

an Academy of Science and Te-
chnology-KAST) tarafından ilki 
Güney Kore, ikincisi İstanbul’da 
düzenlenen sempozyumların 
üçüncüsü Seul’da gerçekleştiril-
di. TÜBA ve KAST arasındaki 
ikili işbirliği kapsamında ger-
çekleştirilen “Temiz Enerji Tek-
nolojileri” başlıklı sempozyuma, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’ın yanı sıra TÜBA 
enerji grubu asli üyesi olan Rek-
törümüz Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma da katılım sağladı.

Bilimsel İş Birliği, Kore ve 
Türkiye’nin ilişkilerine katkı 
sağlıyor

“Temiz Enerji Teknoloji-
leri” başlıklı sempozyumda bir 
konuşma yapan TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, ger-
çekleştirilen sempozyumun bi-
limsel iş birliği açısından iki ül-
kenin attığı adımlara büyük kat-
kı sağlayacağına inandığını ifade 
ederek konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü: “Kore Cumhuriyeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
diplomatik ilişkilerin önemli öl-
çüde artması ve gelişmesinden 
son derece memnunuz. Biz bilim 
akademileri olarak, bilimsel iş 
birliğinin geliştirilmesi ve bilim-
sel ilişkilerin ileriye götürülmesi 
üzerinde çalışıyoruz. Bu anlam-
da gerçekleştirilen bilimsel faali-
yetler, her iki ülkenin ilişkilerine 
de katkı sağlayacaktır.”

Rektör Alma’dan “Bioyakıt 
Teknolojileri” konulu sunum

Seul’da düzenlenen “Temiz 
Enerji Teknolojileri” sempozyu-
munda; TÜBA enerji grubu asli 
üyesi olan üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
da çevre dostu olan   “Bioyakıt 
Teknolojileri” konusunda bir 
sunum gerçekleştirdi. Bilindiği 
gibi doktorasını Kyoto Üniver-
sitesi (Japonya) Odun Bilimi ve 
Teknolojisi alanında tamamla-
yan Rektör Alma, Güney Kore’de 
düzenlenen sempozyumun hari-
cinde birçok üniversiteden bilim 
adamıyla çalışmalar yürütürken; 
aynı zamanda Kore’de bazı mas-
ter ve doktora öğrencilerinin de 
danışmanlığını üstleniyor.

3. Tüba Kast 
Sempozyumu Seul’de 
Gerçekleştirildi
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Tarımsal Uygulama 
ve Araştırma Merkez 
Müdürlüğü, Görsel 
ve Uygulama Alanı 
Olarak Önemli Bir Rol 
Üstleniyor
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Tarımsal Uygulama ve 
Araştırma Merkez Mü-

dürlüğü, üstlendiği misyonla 
akademik ve kurumsal taleplere 
cevap vermek noktasında önem-
li bir görevi icra ediyor. 

Son bir yıl içinde yapılan 
köklü değişikliklerle cazibe mer-
kezi haline gelen Tarımsal Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Mü-
dürlüğü, özellikle eğitim amaçlı 
programlarda edinilen teorik 

bilgilerin pratiğe dönüştürül-
mesi noktasında önemli bir rol 
üstleniyor.  Konu ile ilgili bilgi 
veren Merkez Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Temel, bilimsel araş-
tırmalar noktasında başta aka-
demisyenler olmak üzere lisans 
ve lisansüstü programlarda eği-
tim alan öğrencilerin merkezi 
yoğun bir şekilde kullandığını 
ve görsel, uygulama çalışmaların 
burada verimli bir şekilde yürü-
tüldüğünü ifade etti. 

Ayrıca Tarımsal Uygulama 
ve Araştırma Merkez Müdürlü-
ğü’nün farklı eğitim kurumları 
ve önlisans öğrencileri tarafın-
dan da uygulama çalışmaları 
için kullanıldığına değinen Te-
mel, burada toprakla buluşan 
bireylerin doğa ile daha barışık 
olduğunu ve yetiştirilen ürün 
çeşitlerinin bölge tarımı için ne 
kadar önemli olduğunun altını 
çizdi.

69Bülten | 12



İlk üçü Erzurum’da yapılan 
dördüncüsü Hindistan, 

beşincisi Moğolistan, altıncısı 
ise Fasta yapılan 7. Avrasya İpek 
Yolu Üniversiteleri konferansı 
Ürdün’ün başkenti Amman’da 
düzenlendi.

YÖK, TİKA, Dışişleri Ba-
kanlığı ve Yunus Emre Enstitü-
sünün katkılarıyla 13 farklı ül-
keden yaklaşık 40 üniversitenin 
katılımıyla 25-28 Nisan tarihleri 
arasında Amman’da düzenlenen 
konferansta; Ortadoğu ülkeleri 
ve İpek Yolu üzerinde bulunan 
üniversitelerin temsilcileri, Or-
tadoğu için neler yapılabileceği 
konusunda önemli görüşmeler 
gerçekleştirildi. Organizasyon 
kapsamında ayrıca, Türk-Arap 
ve dünya üniversiteleri arasında 
kültür köprülerinin oluşturul-
ması amacıyla çeşitli yol harita-
ları çizildi.

4 farklı ülkeden 8 üniversi-
teyle iş birliği

Konferansa davetli olarak 
katılan ve burada bir konuşma 

yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, 4 farklı 
ülkeden 8 üniversiteyle iş birliği 
ve Mevlana anlaşması yaptı. Bu 
kapsamda Iğdır Üniversitesinin 
yurt dışı bağlantılarını arttırmak 
için büyük bir çaba sarf eden 
Rektör Alma, aşağıda ismi geçen 
üniversitelerle işbirliği gerçek-
leştirdi;

1. Middle East University- 
Umman

2. Al Zaytoona University- 
Umman

3. Applied Scieence Univesıty- 
Umman

4. Princes Sumaya University- 
Umman

5. Al-Qasami University- Fi-
listin

6. Al-Quds University- Filistin
7. Insututue Of Southern Pun-

jab- Pakistan
8. Malaysia University- Malez-

ya

Rektör Alma 7. Avrasya 
İpek Yolu Üniversiteleri 

Konferansına Katıldı
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Doğu Anadolu Projesi 
Bölgesi Üniversiteler 

Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı Ata-
türk Üniversitesinin ev sahip-
liğinde, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç başkanlığında gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın 
ev sahipliğinde gerçekleşen top-
lantıya, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç, Doğu Anadolu Projesi 
(DAP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı Adnan Demir, Kalkın-
ma Bakanlığı Bölgesel Gelişme 
ve Yapısal Uyum Genel Müdürü 
Ömer Bilen’in yanı sıra, üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, Erzurum Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muammer Yaylalı, Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Biber, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Abdulhalik Karabulut, Bin-
göl Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. 
Necip Yardım, Cumhuriyet Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Alim 
Yıldız, Erzincan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, 

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kutbeddin Demirdağ, Hak-
kâri Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. M. Ömer Pakiş, İnönü Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Kızılay, Kafkas Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, 
Munzur Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Al-
parslan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Yü-
züncü Yıl Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Peyami Battal ile ÜNİ-
DAP yetkilileri katıldı.

Birçok konuda toplumun 
önünü açacak çalışmalar yap-
ma ve etkin bir iş birliği meka-

nizması oluşturmak amacıyla 
düzenlenen çalıştayda; tarım ve 
hayvancılık, sanayi, beşeri-sos-
yal sermaye ve sosyal altyapı, ku-
rumsal kapasite, altyapı ve çevre 
konularına değinilerek bu konu-
larla ilgili üniversitelerle yapılan 
iş birliğinin önemine vurgu ya-
pıldı.

“Bölgesel  Gelişimde Üni-
versitelerin Ana Aktörler Ol-
maları Beklenmektedir”

Küreselleşmenin, uluslara-
rası politik ekonomi açısından 
21. yüzyılın ilk çeyreğini tanım-
layan en önemli kavramlardan 
biri olduğuna değinen YÖK Baş-
kanı Prof. Dr. Yekta Saraç: “Tür-
kiye gibi hızla gelişen ve yükse-
len güçler kategorisinde değer-
lendirilen ülkeler, küresel dün-
yaya hızla yayılan uluslararası 
çalışmaların gereklerini yerine 
getirme gayreti ile birlikte, küre-
selleşmenin önemli aşamaların-
dan biri olan bölgesel bağları ve 
bölgesel kalkınmayı geliştirmeyi 
ve bu alanda entegrasyon sağla-
mayı da önemle hedeflemekte-
dirler.

Sürdürülebilir kalkınmada 
üniversitelerin yarattığı etki sa-

Rektör Alma, ÜNİDAP Çalıştayı’nda 
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 

Saraç ile Bir araya geldi
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dece kendi bulundukları çevreye 
değil yakın coğrafi bölgelere de 
hızla yayılmaktadır. Üniversi-
telerin hem küresel gelişmeleri 
takip ederek küresel olma, hem 
de bölge ile bağlantı kurarak 
bölge sorunlarına odaklanarak 
bölgesel olma eğilimleri orta-
ya çıkmaktadır. Üniversitelerin 
bölgesel ekonomiye ve sosyal 
yapıya etkilerinin arttırılması 
“3. Rol” olarak tanımlanmakta-
dır. Bu kavram gerçekten son on 
yılın ortaya çıkardığı ciddi bir 
bakıştır. Burada ana hedef ola-
rak, sunulan bilgi, deneyim ve 
uzmanlıkların karşılıklı yararlı-
lığa dayalı olarak araştırılması, 
uygulanması ve paylaşılmasını 
ifade etmektedir. Yani bölgesel 
gelişimde üniversitelerin ana ak-
törler olmaları beklenmektedir.” 
dedi.

“Çalışmalarımızı  Daha 
Planlı, Daha Kapsamlı ve He-
vesle Götürebilme Kararlılığını 
İfade Etmek  İçin Buradayız”

Bu bağlamda 15 ilimizin 16 
üniversitesi, DAP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı ve yerel 
kalkınma ajansları ile bir arada 
olduklarını belirten Prof. Dr. 
Yekta Saraç: “Yükseköğretim 
Kurulu olarak bu 16 üniversite-
mizdeki toplam 6.031 öğretim 
üyemizle ortak akıl, etkileşim, 
iş birliği başlıkları çerçevesinde, 
sürdürülebilir bölgesel kalkın-
ma adına gerçekleştirebileceği-
miz projelerimizi, geleceği ön 

görebilmek başlığında analiz 
ve sentezleri ortaya koyabilme 
çalışmalarını daha planlı, daha 
kapsamlı ve hevesle götürebil-
me kararlılığını ifade etmek için 
buradayız. Bu vesile ile Kalkın-
ma Bakanlığımızın Sayın Genel 
Müdürü, Değerli Rektörlerimiz, 
DAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının Sayın temsilcileri-
ne katılımlarından dolayı teşek-
kür ediyorum.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Konuşmaların ardından, 
Doğu Anadolu Projesi Bölgesi 
Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 
Çalıştayı, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı M. A. Yekta Sa-
raç’ın başkanlığında, Doğu Ana-
dolu Projesi illerinde bulunan 
16 ÜNİDAP üyesi Üniversitenin 
katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştayın ardından Başkan 
Saraç’la bir görüşme gerçekleşti-
ren Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, kendisini ağır-
lamaktan büyük mutluluk duy-
duklarını ifade ederek Başkan 
Saraç’a Tuz Lambası hediye etti.
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Iğdır Üniversitesine bağlı Iğdır Meslek Yük-
sekokulunda dereceye giren öğrencilere, 

Onur Belgesi ve Yüksek Onur Belgesi verildi. Iğdır 
MYO toplantı salonunda gerçekleşen törene aka-
demik ve idari personeller de katıldı. 

Öğrenci yönetmeliğine göre dönem ortalama-
sı 3-3,49 arasında olanlara Onur Öğrencisi, 3,50 ve 
üzeri olanlara ise Yüksek Onur Öğrencisi unvanı 
verilirken; bu not ortalamasına ulaşan öğrenciler 

de unutulmadı. Törende bir konuşma yapan Yük-
sekokul Müdürü Öğr. Gör. Dinçer Atasoy, derece-
ye giren öğrencileri tebrik ederken hiçbir başarının 
ise tesadüf olmadığının altını çizdi. Devamında, 
öğrencilere mesleki eğitimin yanı sıra çeşitli serti-
fika programlarını da sunduklarını ifade eden Öğr. 
Gör. Atasoy; üniversitelerin, öğrencilerine mesle-
ki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra milli 
değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesine de öna-
yak olmaları gerektiğini aktardı.

Iğdır MYO’da Dereceye Giren 
Öğrenciler Onurlandırıldı

74 Iğdır Üniversitesi

Medeniyetler Beşiğinden
Aydınlık Yarınlara



Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde eğitim alan 

öğrenciler, derslerde öğrendik-
lerini uygulamalı eğitimle bir-
leştirerek mesleki deneyim ka-
zanıyorlar. Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Süleyman Temel’in da-
nışmanlığında Tarla Bitkileri ve 
diğer dersleri alan öğrenciler, 
uygulamalarını ise Iğdır Üni-
versitesi Tarımsal Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürlüğü 

sahasında yapma imkanı bulu-
yor. 

“Her öğrenciye alan tahsisi”

Uygulama ile bilgi veren 
Doç. Dr. Süleyman Temel; her 
bir öğrenciye 1-2 metre karelik 
bir alanın tahsis edildiğini ve 
kendilerine de tarla ziraatında 
yaygın olarak yetiştirilen farklı 
bitkiler verildiğini belirtirken, 
öğrencilerin kendilerine verilen 
bitkileri tohum yatağı hazırlığın-

dan ekime,  gübrelemeden sula-
maya, yabancı ot mücadelesin-
den hasata kadar olan tüm aşa-
maları uygulamalı olarak yap-
tıklarını söyledi. Ayrıca Temel, 
her bir öğrenciye farklı bir bitki 
verildiğinden, sınıf içerisindeki 
her bir öğrencinin de diğer bit-
kileri gördüklerini ve yetiştirme 
teknikleri ile ilgili pratik kazan-
dıklarını ifade etti. 

Ziraat Fakültesi Öğrencileri, 
Uygulamalı Eğitimle Mesleki 

Deneyim Kazanıyor
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Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsünde Tuzluca 

Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hiz-
metler ve Teknikler Bölümü La-
borant ve Veteriner Sağlık Prog-
ramı öğretim üyeleri ve öğrenci-
leri tarafından “Zoonoz” görsel 
tasarım sergisi düzenlendi.

Sergiye Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma, Iğdır Belediye Başkanı 
Avk. Murat Yikit, Tuzluca Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Fikret Türkan, öğre-
tim üyeleri, öğrenciler ve davet-
liler katıldı.

Rektör Alma, “Tuzluca 
MYO Iğdır için önemli bir yer 
tutuyor”

Sergide bir konuşma yapan 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma üniver-
siteye geldiği günden beri yoğun 
tempo içinde çalıştıklarını ve 
geldiği 1 yıl içinde üniversitenin 
hızla geliştiğini, birçok doktora 
ve yüksek lisans bölümü açmak 

için çalışmalarda bulunulduk-
larını söyledi. Rektör Alma, ko-
nuşmasının devamında ise Tuz-
luca Meslek Yüksekokulu’nun 
yaptığı çalışmaların değerli ol-
duğunu, Tuzluca MYO’nun Iğdır 
için önemli bir yer tuttuğunu ve 
kısa süre içerisinde yeni binası-
na kavuşacağını belirtti. Ayrıca, 
Hayvan Hastanesinin de hizmet 
vermeye başladığını ifade eden 
Rektör Alma; Hayvan Hastanesi 
için veteriner hekim tahsis ettik-
lerini; en yakın zamanda da hay-
van hastanesi için tam teşekkülü 

bir ambulansın hizmet vereceği-
ni söyledi. 

Serginin açılış konuşması-
nı yapan Öğr. Gör. Fatma Ertaş 
ise, mevcut çalışmanın insanlar 
ve eğitim alan öğrenciler için ne 
kadar önemli olduğunu vurgula-
yarak, zoonoz’un hayvandan in-
sana geçen bir hastalık olduğunu 
ve bunun farkındalığı için bu 
sergiyi düzenlediklerini aktardı.

Fatma Ertaş’ın konuşmanın 
ardından Tuzluca Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Fikret Türkan da konuşmasın-
da yapılan bu tarz etkinlikler ile 
üniversitenin artı değer kazandı-
ğına dikkat çekti. Türkan, Tuzlu-
ca Meslek Yüksek Okulu olarak 
yeni açılan bölümler ile ilgili bil-
gi verdi.

Yapılan konuşmaların ar-
dından Iğdır Belediye Başkanı 
Avk. Murat Yikit katılımcılara 
Katılım Belgelerini taktim etti.  
Daha sonra “Zoonoz” görsel ta-
sarım sergisi gezildi.

Üniversitemizde ”Zoonoz” Görsel 
Tasarım Sergisi Gerçekleşti
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Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsü konferans 

salonunda, Genç Mütefekkir 
topluluğu tarafından  “Bilimin 
Işığında Yaratılış” konulu panel 
düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak 
Atatürk Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö. İrfan 
Küfreoğlu, Atatürk Üniversitesi 
Tefsir Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Veysel Güllüce, 
Atatürk Üniversitesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Orhan Er-
doğan’ın yanı sıra Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve davetliler katıldı.

Erdoğan: “Canlılar, yara-
tılış gereği hikmetli bir yapıya 
sahiptir.”

Panelde açılış konuşmasını 
yapan Atatürk Üniversitesi Mo-
leküler Biyoloji ve Genetik Bö-
lümü Öğretim Üyesi Orhan Er-
doğan; hayatın başlangıcına dair 
katılımcıları bilgilendirirken; 
canlıların ilk ortaya çıkış evrele-
ri, Darwin’in görüşlerinin neler 
olduğu, canlılarda genetik var-
yasyon etkilerinin kapsamı ve 
evrimsel görüşün yapmış olduğu 
çarpıtmalar hakkında çeşitli bil-
giler verdi. Konuşmasının deva-
mında, üçüncü geçiş ara formla-
rı ve fosil kanıtları hakkında da 
katılımcıları bilgilendiren Erdo-
ğan, canlıların nasıl var olduğuy-

la ilgili sorulara açıklık kazandı-
rırken bu canlıların yaratılışları 
gereği hikmetli bir yapıya sahip 
olduğunu ifade etti.

“Evrimci yaratılış görüşü, 
tutarsız bir yapıya sahiptir.”

Panelde ikinci konuşma-
cı olarak söz alan Atatürk Üni-
versitesi Tefsir Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel 
Güllüce ise evrimci yaratılış gö-
rüşünün değerlendirilmesiyle il-
gili olarak çeşitli bilgiler verirken 
aynı zamanda Kuran’da yaratılış-
la ilgili konuların yer aldığını ve 
canlıların evrim yoluyla oluşma-
dığına dair çeşitli ayetlerin mev-
cut olduğunu ifade etti. Evrimi, 
Kuran’la birleştirme çabalarının 
da sonuçsuz kaldığını aktaran 

Üniversitemizde Düzenlenen 
“Bilimin Işığında Yaratılış” 

Konulu Panel Yoğun İlgi Gördü
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Güllüce, bu konuda yaratılış gö-
rüşünün tutarsızlığına dair ayet-
lerden de örnekler verdi. 

Küfrevioğlu: “Kâinatta te-
sadüfe tesadüf edilmez”

Panelde son olarak söz alan 
Atatürk Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö. İrfan 
Küfrevioğlu da konuşmasında 
protein ve enzimlerin tesadüfü 
reddettiğini belirterek, şöyle de-
vam etti: “Escherichia Coli bak-
terisi, yaklaşık 7000 çeşit organik 
bileşiğe sahiptir. Mikroskop al-
tında on binlerce defa büyütü-
lerek görülebilen ve gramın 500 
milyarda biri kadar bir ağırlığa 
sahip olan bu bakterideki bile-
şiklerin 4000 kadar çeşidi prote-

in, üç bin kadarı da nükleik asit-
tir. Escherichia Coli yapısındaki 
binlerce çeşit karmaşık organik 
bileşiği, üç basit molekülden 
sentezlemektedir ki bunlar; su, 
amonyak ve glikozdur. Burada 
bir kimyagerin rüyasında bile gö-
remeyeceği bir maharet sergilen-
mektedir. Eğer bir kimyagerden 
aynı çıkış maddelerini kullana-
rak bir amino asit ve bir lipidin 
(organik bileşik) yalnız bir kap 
içinde sentezi istense, buna hiç 
yanaşmayacaktır; çünkü bir kap 
içinde yalnız bir tek reaksiyon 
gerçekleştirilebilir.”

Konuşmasının son bölü-
münde ise enzimler hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Küf-
revioğlu; enzimlerin, canlı orga-
nizmalardaki kimyasal reaksi-

yonları hızlandıran ve hiçbir yan 
ürün olmasına fırsat vermeden 
% 100’lük bir ürün verim sağla-
yan biyolojik katalizörler oldu-
ğunu ifade ederek, kâinatta te-
sadüfe tesadüf denilemeyeceğini 
aktardı. 

Yapılan konuşmaların ar-
dından panelistlere, katılım bel-
gesini vermek üzere kürsüye çı-
kan Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
da; evrimle alakalı olarak Ku-
ran-ı Kerim’de yer alan ayetler-
den çeşitli örnekler verirken, 
böylesi çalışmaların daha sık ya-
pılması gerektiğini ifade etti. 

Panel, katılım belgelerinin 
takdim edilmesinin ardından 
sona erdi. 
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Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürlüğü sahasına, 

farklı büyüklüklerdeki çakıl taşları kullanılarak 
toprak zemin üzerine Türk Bayrağı yapıldı.

Bakanlar Kurulunun 25 Ocak 1985 tarih ve 
85/9034 nolu “Türk Bayrağı Tüzüğü” kararının 
4. Maddesinde belirtilen standartlara göre oluş-
turulan; 4,5 m eninde ve 6,75 m boyunda olan 
Türk Bayrağı, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Üniversite Senato 
Üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Şehitlerimizi Hatırlatacak

Konu ile ilgili bilgi veren Tarımsal Uygu-
lama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. 
Süleyman Temel; Türk Bayrağının, Merkez Mü-
dürlüğü sahasında en sık kullanılan yere ko-
nuşlandırıldığını, böylelikle Araştırma Merkez 
sahasına gelen kişiler tarafından daha fazla gö-
rüleceğini, vatanımızın bütünlüğü ve birliği için 
canlarını feda eden şehitlerimizin daha fazla ha-
tırlanacağını ifade etti. 

Tarımsal 
Uygulama ve 
Araştırma 
Merkez 
Müdürlüğü 
Sahasına Türk 
Bayrağı Yapıldı
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde Tuz-
luca Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Programı, Görsel işitsel Teknikler ve Medya 
Yapımcılığı Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri ta-
rafından ortaklaşa “Popart Sergisi” düzenlendi. 

Sergiye Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, Tuzluca İlçe Belediye Başkan Veki-
li Abdullah Kadıoğlu,  üniversitemiz Genel Sekreteri 
Öğr. Gör. Mehmet Kurt, Tuzluca Meslek Yüksek Oku-
lu Dr. Öğr. Üyesi Fikret Türkan, öğretim üyeleri, öğ-
renciler ve davetliler katıldı. 

Öğr. Gör. Elif Taner öncülüğünde açılan serginin açılış konuşmasını yapan Tuzluca Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Türkan; yapılan bu tarz etkinlikler ile üniversitenin artı değer 
kazandığına dikkat çekti. Türkan, Tuzluca Meslek Yüksek Okulu olarak yeni açılan bölümler ile ilgili bilgi 
verdikten sonra Tuzluca ilçesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu’nun açılması ile ilgili prosedürlerin ta-
mamlandığı söyledi.  Yapılan konuşmaların ardından ziyaretçiler tarafından Popart Sergisi gezildi.

Üniversitemizde “Popart Sergisi” 
Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi Şehit 
Bülent Yurtseven Kam-

püsü Ziraat Fakültesi Amfi-2‘de 
Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji-
leri Eğitimi (BÖTE) Destek Ofisi 
ile Kütüphane Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa 
düzenlediği Akademik Atama, 
Yükselme ve Teşvikte Web of 
Science eğitim semineri düzen-
lendi.

Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sul-
hattin Yaşar’ın yanı sıra öğretim 
üyelerinin de katılım sağladığı 
seminere, konuşmacı olarak On-
line Bilgi Hizmetleri Akademik 
Satış Müdürü Erman Karabulut 
katıldı.

Seminerde, atıf raporunun 
nasıl oluşturulduğu, yanlış ta-
nımlı kayıtların nasıl düzeltile-
bileceği gibi konularda önemli 

bilgilendirmeler yapan Karabu-
lut; yazılan makalelerin hangi 
dergilerde yayınlanabileceğini, 
index’lere erişimin ne şekilde 
olacağı, alandaki dergilerin etki 
faktörlerinin neler olduğu, kim-
lerden finansal destek alınabi-
leceğini ve abone olunan veri 
tabanlarının kullanımının arttı-
rılması gerektiğini katılımcılara 
aktararak eğitim seminerini ta-
mamladı.

Üniversitemizde Akademik 
Atama, Yükselme ve Teşvikte 

Web of Science Eğitim Semineri 
Düzenlendi
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Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi Fair Play Ko-

misyonu öncülüğünde “Fair Play 
Üniversiteler Kervanı” konulu 
panel, Iğdır Üniversitesi Kara-
ağaç Kampüsü Konferans Salo-
nunda yapıldı.  Panelden önce 
Uluslararası Fair Play “Karikatür 
Sergi’nin” açılışı gerçekleşti.

Serginin açılışına Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. M. 
Hakkı Alma, Iğdır Vali Yardım-
cısı Bilgehan Karanfil, Gençlik 
Spor Hizmetleri İl Müdürü Ka-
sım Aydoğdu, Olimpiyat Komi-
tesi Bir Numaralı Üyesi Avrupa 
Fair Play Birliği 2’nci Başkanı 
Dünya Fair Play Birliği Yönetim 

Kurulu Üyesi Erdoğan Arıpınar 
ile komitenin diğer üyeleri katıl-
dı. Açılış kurdelesinin kesilme-
sinin ardından Rektör Alma ve 
beraberindeki heyet, 50 karika-
türün yer aldığı sergiyi gezdi.

“Fair Play, Hayatın Her 
Alanında Olmalı”

Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başlayan 
Panel’in açılış konuşması yapan 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. M. Hakkı Alma, etkinliğin 
Iğdır Üniversitesi’nde yapılma-
sından dolayı mutlu olduklarını 
belirterek, “Fair Play konusunda 
aklımıza hep spor müsabakaları 
geliyor. Aslında Fair Play hayatın 

her alanında ön plan da olması 
gereken konulardan biridir. Böy-
lesine anlamlı bir konunun üni-
versitemizde tartışılmasından 
dolayı Milli Olimpiyat Komitesi-
ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Moderatörlüğünü BESYO 
Müdürü Doç. Dr. Alper Cenk 
Gürkan’ın yaptığı Panelde, 
Olimpiyat Komitesi Bir Numa-
ralı Üyesi Avrupa Fair Play Birli-
ği 2’nci Başkanı Dünya Fair Play 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Erdoğan Arıpınar, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi Üyesi Fair 
Play Komisyonu Planlama Ko-
ordinatörü Teoman Güray, Tür-
kiye Milli Olimpiyat Komitesi 

Üniversitemizde “Fair Play 
Üniversiteler Kervanı” Konulu 
Panel ve “Karikatür Sergisi” 

Düzenlendi
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Üyesi Fair Play Komisyonu Üyesi 
Haldun Domaç, Türkiye Olim-
piyat Komitesi Üyesi Fair Play 
Komisyonu Üyesi Remzi Yılmaz, 
Fair Play Komisyon Üyesi Sem-
ra Demirer, Milli Atlet Dünya ve 
Olimpiyat 2’ncisi İsmail Akçay, 
Türkiye Milli Olimpiyat Komi-
tesi Üyesi Fair Play Komisyonu 
Başkanı Murat Özbay  konuşma-
cı olarak katıldı.

“Fair Play Ruhunu Yaygın-
laştırmaya Çalışıyoruz”

Olimpiyat Komitesi Bir Nu-
maralı Üyesi Erdoğan Arıpınar, 
Türkiye Milli Olimpiyat Komi-
tesi Fair Play Komisyonunun, 
Fair Play kavramı ve ruhunun 
ülke genelinde yaygınlaştırılması 
amacıyla “Fair Play Üniversiteler 
Kervanı” adlı projeyi hayata ge-
çirdiğini ifade etti. 

Arıpınar, “Fair Play komis-
yonunun ana hedefi fair play 
kavramını, ruhunu Türkiye’nin 
en ücra köşesine kadar duyur-
mak, toplumsal ve sportif alanda 
Türk insanını Fair Play’e özen-
dirmek ve Fair Play’i topluma bir 
yaşam biçimi olarak benimset-
mektir.” diye konuştu. Program 
diğer panelistlerin konuşmaları 
ile devam etti. Program teşekkür 
belgelerinin takdiminden sonra 
fotoğraf çekimi ile son buldu.
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Tohum bilimi, bitki ıslahı 
ve genetiği, tohum fiz-

yolojisi, tohumculukta biyotek-
noloji kullanımı, tohumluk tek-
nolojileri, tohumculukta üretim 
süreçlerinin iyileştirilmesi, ser-
tifikasyon sistemleri, tohumluk 
pazarlaması, ıslahçı hakları ve 
etik gibi tohumculuk sektörünü 
ilgilendiren tüm konuları kap-
sayan ve Türkiye’nin en büyük 
kongrelerinden biri olma özelli-
ği taşıyan Türkiye Tohumculuk 
Kongresinin bir sonraki ev sa-
hipliğini Iğdır Üniversitesi yapa-
cak.

2002 yılında ilk defa Ege 
Üniversitesinde gerçekleştirilen; 
daha sonra Çukurova, Ankara, 
Ondokuz Mayıs, Dicle ve Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitele-
rinde devam ettirilen Tohum-
culuk Kongresi; 2011 yılından 
itibaren Uluslararası katılımlı 
olarak üniversite, kamu ve özel 
sektör üçgeninde Türkiye’deki 
tohumculuk faaliyetlerine yön 
veriyor. 

Her üç yılda bir yapılan To-
humculuk Kongresinin 6.sı ise 
10-13 Eylül tarihleri arasında 
Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesinde gerçekleştirildi. Kong-
reye üniversitemiz adına Dr. 
Öğr. Üyesi Eren Özden sözlü ve 
poster bildirilerle katılım sağla-
dı. 

7. Türkiye Tohumculuk Kongresi 
Üniversitemizde Gerçekleştirilecek
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Rektör Alma’dan davet 
mektubu

Kongrede üniversitemiz 
adına bir tanıtım sunumu ger-
çekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Eren 
Özden, gerek üniversitemizin 
son yılda gerçekleştirdiği atılım-
lara gerekse Iğdır’ın sahip olduğu 
potansiyele dikkat çekerek Rek-
törümüz Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma’nın kongreye göndermiş 
olduğu davet mektubunu okudu. 
Mektubunda katılımcıları böl-
geye davet eden ve 7. Türkiye 
Tohumculuk Kongresinin üni-
versitemizde gerçekleştirilmesini 
arzu ettiklerini belirten Rektör 
Alma; “2008 yılında kurulan Iğ-
dır Üniversitesi hızla büyümekte 
ve gelişmektedir. Türkiye’nin en 
büyük mikro klima bölgesi olan 
Iğdır’ımızda Ziraat Fakültesi 9 
bölümle bölgenin Tarımsal po-
tansiyelinin ortaya çıkarılması 
ve sorunlarına çözüm bulmak 
için geceli gündüzlü çalışmakta-
dır. Buradan aldığımız övünç ve 
gayretle 7. Türkiye Tohumculuk 
Kongresine ev sahipliği yapmak-
tan onur ve gurur duyarız. Bu 
konuda anlayışınız ve desteğinizi 
bekler tüm katılımcıları sevgi ve 
saygıyla selamlarım” ifadelerini 
kullandı.

En çok oyu Iğdır Üniversi-
tesi aldı

Kongre sonunda yapılan 
değerlendirme toplantılarının 
ardından, bir sonraki kongrede 
ev sahipliği yapmak isteyen üni-
versitelerin adaylıkları oylama ile 
belirlenirken; 5 üniversite ara-
sında en çok oyu alan Iğdır Üni-
versitesi 2021 yılında gerçekleş-

tirilecek 7. Türkiye Tohumculuk 
Kongresine ev sahipliği yapmaya 
layık görüldü. 

Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma ve Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Sulhattin 
Yaşar’ın önemli katkılarıyla ev 
sahipliğini yapacağımız 7. Tür-
kiye Tohumculuk Kongresinin 
tarımsal alanda üniversite-özel 
sektör işbirliğine katkı sağlaya-
cağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi 
Eren Özden; “Gerçekleştireceği-
miz kongre ile bilimsel çalışma-
lar yapmanın yanı sıra ülkemiz 
tohum üretici şirketleri, bitki 
ıslahçıları, Tarım ve Ormancılık 
bakanlığı nezdinde birçok araş-
tırma enstitüsü araştırmacısı ile 
seçkin yabancı bilim insanlarını 
bir araya getiren panel ve works-
hoplar düzenlemeyi planlıyoruz. 
Uluslararası katılım sayesinde 
sadece ülkemizde değil farklı ül-
kelerde yapılan çalışmaları da ta-
kip etme şansımız olacak. Kong-
re sırasında sektörün sorunları 
ve çözüm önerileri konusunda 

konu uzmanları ve sektör tem-
silcilerinin katılacağı paneller 
düzenlenecek; ana konu başlık-
larında ulusal ve uluslararası uz-
manlar tarafından çağrılı bildiri-
ler sunulacaktır. Özel firmalara 
faaliyetlerini ve ürünlerini tanı-
tabilmeleri için kongre alanında 
stant açma fırsatı verilecek, iş 
forumları düzenlenecek. Böyle-
ce kongrenin, sadece akademis-
yenlerin bilimsel çalışmalarını 
sunduğu bir etkinlik yerine, reel 
sektörün sorunları ve çözüm 
önerilerinin tartışıldığı, yapılan 
bilimsel çalışmaların akademik 
camia yanında özel sektörle de 
paylaşıldığı, üniversite-özel sek-
tör işbirliklerinin kurulması için 
fırsatlar sunacak bir platform 
olmasını hedefliyoruz. Milli ve 
yerli ekonominin olmazsa olmaz 
sacayaklarından biri olan yerli 
tohumculuğun 2023 vizyonun-
da üniversitemizde tartışılacak 
olması üniversitemiz ve ilimiz 
adına büyük bir onur kaynağı 
olacaktır” dedi. 
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Iğdır Üniversitesi Şehit 
Bülent Yurtseven Kam-

püsünde yaklaşık 10 bin metre 
kare alanda kurulacak olan 500 
kW gücündeki güneş enerjisi 
santralinin yapımına başlandı.

Günlük ortalama 9,49 saat 
güneşlenme süresiyle Türkiye’de 
en fazla güneş alan şehirlerden 

biri olan Iğdır’da, GES projesi 
ile güneş enerjisinden daha faz-
la yararlanmak mümkün olacak. 
Projenin tamamlanmasıyla be-
raber Iğdır’da güneş enerjisinin 
kullanımının yaygınlaşması ve 
enerji üretimimin bu sayede do-
ğal yollardan üretilmesi amaçla-
nıyor. 

GES, Iğdır’ da kurulacak 
ilk güneş santrali olma özelliği 
taşıyor

Iğdır’da kurulacak ilk güneş 
santrali olması açısından büyük 
bir önem taşıyan GES projesi 
ile yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımının da yaygın-
laştırılması planlanıyor. Ayrıca 

Üniversitemizde Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) Kurulacak 
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kampüs alanına kurulacak enerji 
santraliyle birlikte Iğdır Üniver-
sitesi tarafından tüketilen enerji-
ye alternatif kaynak oluşturması 
bekleniyor. 

Rektör Alma; “Gelecek ne-
sillere daha temiz ve daha yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak için 
önemli bir fırsat”

GES projesinin Iğdır Üni-
versitesi öncülüğünde hayata 

geçirilmesi amacıyla büyük bir 
uğraş verdiklerini belirten Rek-
tör Alma; “GES, Türkiye’nin en 
hızlı gelişen sektörlerinden biri 
konumunda. Bilindiği gibi Iğdır, 
Türkiye’nin en çok güneş alan 
illerinden bir tanesi. Bu açıdan 
bakıldığında güneş enerjisinden 
yararlanmak bizler için oldukça 
önemli. Iğdır’da bunun yolunu 
açmak amacıyla üniversitemiz 
kampüsünde 10 bin metre kare 

alanda 500 kW gücünde güneş 
enerjisi santrali yapımına başla-
dık. Böylesine önemli bir proje-
nin bitmesi ile güneş enerjisi üre-
timine başlayacağız. Temiz bir 
enerji kaynağı olan güneş enerji-
si ile gelecek nesillere daha temiz 
ve daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için bunun önemli bir 
fırsat olduğunu düşünüyoruz” 
dedi. 
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İlahiyat ön lisans prog-
ramlarından mezun olan 

adayların lisans tamamlamaları 
amacıyla üniversitemiz tarafın-
dan YÖK’e yapılan başvuru ka-
bul edildi.

Buna göre 7141 sayılı Ka-
nun’un 5. maddesi uyarınca 
yapılacak 2018 İlahiyat Lisans 
Tamamlamaya ilişkin karar ile 
Iğdır Üniversitesinde ilahiyat li-
sans tamamlama başvurusuna 
onay 13 Haziran 2018 Yürütme 
Kurulu toplantısında karar veril-
di. Böylelikle 18.05.2018 tarihine 
kadar İlahiyat ön lisans progra-
mından mezun olanların İlahi-
yat Fakültesi ve aynı programı 
uygulayan fakültelerde, eşdeğer 
alanlarda lisans tamamlama eği-
timi almaları kararlaştırıldı. Bu 
kapsamda üniversitemize örgün 

eğitime 16 ikinci öğretime ise 16 
olmak üzere toplam 32 konten-
jan verildi.

YÖK tarafından alınan ka-
rarın ön lisans mezunları için 
çok önemli olduğunu belirten 
Rektör Alma; “YÖK tarafından 
ön lisans mezunlarına lisans ta-
mamlama hakkı verildi. Bu bü-
yük bir çalışma; çünkü birçok ön 
lisans mezunu bu sayede lisans 
tamamlayabilecek. Iğdır Üniver-
sitesi olarak lisans tamamlama 
hakkının üniversitemize de ve-
rilmesi için başvuru yaptık. Yap-
tığımız başvuru YÖK tarafından 
kabul edildi. Alınan bu kararın 
öğrencilerimiz için hayırlı olma-
sını temenni ediyor, yeni eğitim 
döneminde tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyorum” dedi. 

Rektör Alma’dan 
İlahiyat Ön Lisans 
Öğrencilerine 
Sevindirici Haber
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, Nahcivan Devlet Üniver-
sitesinin 15. Akademik Yılı açılış 
törenine katıldı.

Nahcivan Devlet Üniver-
sitesi ve Iğdır Üniversitesi bir-
likteliğiyle çift diploma eğitimi, 
ortak fakülte kurulması, akade-
misyen ve öğrenci değişimleri 
üzerine bir dizi görüşme yapmak 
amacıyla Nahcivan’a giden Rek-
tör Alma, daha sonra Nahcivan 
Üniversitesinin 15. Akademik 
Yılı açılış törenine katıldı.

Törende aynı zamanda bir 
konuşma yapan ve üniversitele-
rin toplumsal gelişimin merkezi 
olduğunu belirten Rektör Alma, 
Iğdır Üniversitesinin 7 fakülte, 3 
enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 
2 yüksekokul ve birçok araştır-

ma merkezi ile eğitim hayatına 
devam ettiğini belirtti. Ayrıca 
2018-2019 eğitim öğretim yı-
lında 8 binden fazla öğrenciye 
kucak açacaklarını kaydeden 
Rektör Alma; “Üniversitemizde 
400’den fazla yabancı uyruklu 
öğrencimiz de var. Bizler, Nah-
civan Devlet Üniversitesi ile bir-
likte projeler üretmek, öğrenci 
ve akademisyen değişimleri yap-
mak istiyoruz” dedi. 

“Rektör Məhərrəmov’dan 
birliktelik vurgusu”

Nahcivan Devlet Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh 
Məhərrəmov ise protokolleri-
nin amacının; benzer sosyal ve 
kültürel ortamlara sahip iki ül-
kenin her birinde eğitim, bilim, 
kültür-sanat, tarım, hayvancılık, 
mühendislik ve araştırma alan-

larında bilimsel araştırmalar yü-
rütmek olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ar-
dından Rektör Məhərrəmov, 
akademik açılışa katılan Rektör 
Alma’ya teşekkür ederek katı-
lımdan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Rektör Alma, Nahcivan Devlet 
Üniversitesi Akademik Yılı Açılış 

Törenine Katıldı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, katma değeri yüksek ta-
rım ürünleri arasında yer alan 
Antep Fıstığı ve Kuşkonmaz bit-
kilerinin yetiştirildiği Iğdır Ara-
lık ilçesine bağlı Saraçlı köyünü 
ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Alma’ya; 
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Sulhattin Ya-
şar, Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Peh-
luvan ve Dr. Öğr. Üyesi Ramazan 
Gürbüz eşlik etti. 

Ziyaret esnasında Rektör 
Alma ve beraberindeki heyet, 
Antep Fıstığı ve Kuşkonmaz tarı-
mına yönelik üretim çalışmaları 
olan genç çiftçilerle buluşurken; 
Iğdır Ovası’nın tarım yönünden 
zengin bir yapıya sahip olduğu ve 
mevcut tarım arazilerinin verim-
li kullanılması gerektiğinin altı 
çizildi. Ayrıca Iğdır Üniversitesi-
nin Antep Fıstığı ve Kuşkonmaz 
ürünlerine yönelik adaptasyon 
denemelerine başlayacağının 
müjdesini de veren Rektör Alma; 
bilimsel çalışmalarla tarım şehri 
olan Iğdır’ı kalkındırmayı hedef-
lediklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektör 
Alma ve beraberindeki heyet Sa-
raçlı köyünden ayrıldı.

Rektör Alma’dan Genç Çiftçilere 
Ziyaret
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi bünyesinde bulunan 
İktisat Bölümünde Tezsiz Yük-
sek Lisans programlarının açıla-
cağının müjdesini verdi. 

Bu kapsamda üniversitemiz 
tarafından Yüksek Öğretim Ku-
rumuna (YÖK) yapılan başvuru 
sonucunda İktisat 1. ve 2. öğre-
tim Tezsiz Yüksek Lisans prog-
ramlarının açılması yönündeki 

teklif kabul edilirken; konu ile 
ilgili bilgi veren Rektör Alma, 
üniversitemizdeki lisansüstü 
programların sayısının her ge-
çen gün arttığını ve eğitimde 
yükselişe geçen bir üniversite 
modeli yaratmak istediklerini 
kaydetti. YÖK tarafından onay-
lanan programlarla birlikte li-
sansüstü eğitimde ciddi ivme 
kaydettiklerini belirten Rektör 
Alma; “Üniversitemizdeki lisan-
süstü programların sayısı hızla 

artıyor, bizler de eğitimde kalite-
yi arttırmak amacıyla yoğun bir 
tempoyla çalışıyoruz. Son olarak 
YÖK’e yaptığımız başvuru sonu-
cunda İktisat Bölümü bünyesin-
de 1. ve 2. öğretim Tezsiz Yüksek 
Lisans programları onaylandı. 
Bu vesileyle öğrencilerimize 
bunun müjdesini verelim. Yeni 
programların açılmasına yönelik 
çalışmalarımız ise devam ediyor. 
Iğdır Üniversitesini eğitimde söz 
sahibi yapmak istiyoruz” dedi.

Rektör Alma’dan İktisat Tezsiz 
Yüksek Lisans Müjdesi
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Üniversitemizde “21. Yüzyılda 
Gençlik ve Sorunları” Konulu 

Panel Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Tuzluca 
Meslek Yüksekokulu tara-

fından  “21. Yüzyılda Gençlik ve 
Sorunları” konulu panel düzen-
lendi. Karaağaç Kampüsü Kon-
ferans Salonunda düzenlenen 
panele konuşmacı olarak Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesinden 
Doç. Dr. Mehmet Tayfur ve Ha-
yat Boyu Eğitim ve Şiddetle Mü-
cadele Derneği (HEGEM) Vakfı 
Başkanı Adem Solak katıldı.

Moderatörlüğünü Tuzluca 
Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 
Kamil Ateş’in yaptığı panelde ilk 
olarak söz alan HEGEM Vak-
fı Başkanı Adem Solak, gençlik 
sorunlarına ilişkin çeşitli bilgi-
lendirmeler yaparken bu konuda 
ebeveynlere büyük bir sorumlu-
luk düştüğünü dile getirdi. Ko-
nuşmasının devamında şiddetin 
farklı türleri olduğuna değinen 
Solak, bu olgunun anne karnın-
da başladığını ve içinde şiddetin 
yer aldığı bir dünyada yaşadığı-
mızı ifade etti. 

Panelde söz alan Ağrı İbra-
him Çeçen Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tayfur 
ise toplumun değer yargılarının 
çocuklar ve gençler üzerinden 
şekillendiğini, ilerlemenin genç-
lik ile sağlanacağını ve bireylerin 
kendilerine yaptıkları yatırımlar 
sayesinde insanlığa faydalı ola-
caklarını aktardı. 

Panel, konuşmacılara teşek-
kür belgesi verilmesinin ardın-
dan sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi ipek bö-
ceği yetiştiriciliğini can-

landırmak ve ipek böcekçiliğine 
olan ilgiyi artırmak amacıyla 
hazırlanan proje kapsamında ilk 
hasadını aldı.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Al-
ma’nın bizzat desteklediği ipek 
böcekçiliği proje-
si; Iğdır Valiliği İl 
Sosyal Etüt Proje 
Müdürü Sami Çer-
mik’in katkıları ile 
Azerbaycan uyruk-
lu Iğdır Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
öğrencisi Teyyup 
Süleymanov ve Iğ-
dır Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Tar-
la Bitkisi Doktora 
öğrencisi Mehmet 
Zeki Koçak tara-
fından hayata geçi-
rildi. Iğdır Melekli 
Belediyesinin tahsis 
ettiği alanda bir ay önce üretime 
başlayan ekip, ilk hasadını elde 
etti.

Rektör Alma,“ Halkımıza 
teorik ve uygulamalı İpekböceği 
Yetiştiriciliği eğitimi vereceğiz”

Konu ile ilgili bilgi veren 
üniversitemiz rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Hakkı Alma, Iğdır’da 
böyle bir çalışma alanı oluştur-
manın önemine değinerek yeni 
bir gelir kaynağı olması açısın-
dan başlatılan projenin devam 
ettiğini ifade etti. Rektör Alma 
konuşmasının devamında; “kırk 
gün önce deneme üretimimiz 
başlamıştı. Bugün ise bu çalışma-
mızın meyvesi olan koza ipekle-

rini hasat ettik. Iğdır Üniversitesi 
olarak gerekli ekipmanları kur-
duktan sonra bu işi gelir kaynağı 
olarak yapmak isteyen halkımıza 
teorik ve uygulamalı İpekböceği 
Yetiştiriciliği eğitimi vereceğiz. 
Deneme üretimlerimizle birçok 
bilgi elde ettik. Bu bilimsel veri-
ler ışığında yetiştiricilere uygu-

lamalı ve teorik eğitim vereceğiz. 
İpekböcekçiliği yetiştiriciliğinde 
Iğdır ilimizi ülkemizde söz sahi-
bi yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Koçak, “Ek gelir amaçlı 
olarak ipekböceği yetiştiriciliği 
yapılabilir”

Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkisi Doktora 

öğrencisi Mehmet 
Zeki Koçak ise ipek 
böcekçiliği hakkın-
da bilgiler vererek; 
Iğdır’ın ipek böce-
ği yetiştiriciliğinde 
söz sahibi olması 
gerektirdiğini be-
lirtirken şu ifadeleri 
kullandı: “Bir kutu 
(20.000 yumurta) 
ipekböceği tohumu 
için ülkemiz şart-
larında 750-800 kg 
dut yaprağına ihti-
yaç vardır. Diğer bir 
deyişle 40 dut ağa-
cı gereklidir. Her 

kutuda 20.000 yumurta vardır 
ve bunların 18.000’inden larva 
alınabilir. Besleme dönemin-
de ölenler ve küne ile atılanlar 
çıkarıldığında 16.000 larva ge-
lişebilir. Sonuç olarak 30 gram 
hesabıyla 480 kg dut yaprağına 
ihtiyaç vardır. Kuruyup solan 

Iğdır Üniversitesi İpek 
Böcekçiliğini Canlandırıyor
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ve atılan yapraklar da ilave edil-
diğinde 600 kg yaprak, bir kutu 
ipekböceğini beslemek için ye-
terli olmaktadır. Kutu başına 
26-30 kg arasında yaş koza elde 
edilebilmektedir. 1 kozadan 800-
1200 metre arasında ipek ipliği, 3 
kg kozadan 1 kg ipek üretilebil-
mektedir.

Üretim her yıl Nisan ayı ile 
başlayıp Mayıs ayı sonu gibi yak-
laşık 35-40 gün sürmekte ve ye-
tiştirici için kısa sürede ek bir ge-
lir kaynağı oluşturmaktadır. Bir 
kutu ipekböceğinde yaklaşık 20 
bin yumurta bulunmakta, yak-
laşık 500-600 kilogram yaprak 
tüketmekte ve 30-35 kilogram 
yaş ipek kozası elde edilmektedir. 

Yetiştirici mevcut işini sürdüre-
rek ek gelir amaçlı olarak ipek-
böceği yetiştiriciliği için evinin 
bir odası ayrılması yeterli olmak-
tadır. Yetiştiricilikte kullanılan 
malzemelerin birçoğu herkesin 
evinde bulunan malzemelerden 
olduğundan, yetiştirme maliyeti 
hiç yok denecek kadar çok düşük 
seviyededir” dedi.
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Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, Iğdırlı fotoğraf sa-
natçısı Mehmet Özcan’ın sosyal 
medyada başlattığı, madde ba-
ğımlılığından kurtulan gençlere 
yönelik düzenlenen kampanyaya 
destek verdi. Kampanyada top-
lanan spor ayakkabıları, madde 
bağımlılığından kurtularak spo-
ra başlayan gençler ile maddi du-
rumu zayıf olan yetim çocuklara 
dağıtıldı.

6 Saatte 400 Spor Ayakka-
bı Toplandı

Sosyal medya üzerinden ya-
pılan çağrıya, duyarlı vatandaş-
lardan yanıt gecikmedi. 6 saatte 
yaklaşık 400 spor ayakkabının 
toplandığı kampanyada; ayak-
kabıların dağıtımı Iğdır Şehir 
Stadyumunda Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma, Iğdır Vali Yardımcısı 
Bilgehan Karanfil, Iğdır Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Kasım Aydoğdu’nun katılımı ile 
yapıldı. 

Rektör Alma, “Üniversite 
olarak gençlerimiz ve çocukla-
rımızın yanındayız” 

Gençlerin ve çocukların se-
vinçlerine ortak olmaktan mut-
lu olduğunu ifade eden Rektör 

Alma, “Bugün burada madde 
bağımlısı gençlerimizin bu il-
letten kurtularak burada spora 
başlamalarını görmek bizi mutlu 
etti. Ne yazık ki parlak gençleri-
miz kandırılarak zehirleniyorlar. 
Biz üniversite olarak bu gençle-
rimizin yanındayız. Aynı şekil-
de durumu kötü olan ve yetim 
çocuklarımıza da ayakkabıları 
dağıttık. Bugün onların yüzle-
rindeki gülümsemeyi görmek 
güzeldi. Bu tür sosyal projelerin 
hep destekçisi olduk, olmaya de-
vam edeceğiz.” dedi.

Sosyal Sorumluluk Projesine 
Rektör Alma’dan Destek
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Iğdır Üniversitesi, Sarıka-
mış Ormanları, Sarıkamış 

Allahüekber Milli Parkı ve Yaban 
Hayatı Koridorundaki (Kars, Er-
zurum, Ardahan, Artvin) Etobur 
Türlerinin Araştırılması” isimli 
uluslararası bir projede yürütücü 
olarak yer aldı.

Proje, Iğdır Üniversitesi 
Tuzluca Meslek Yüksekokulu, 
Hırvatistan Zagreb Üniversite-
si Biyoloji Bölümü ve Amerika 
Birleşik Devletleri Utah State 
Üniversitesi Yaban Hayatı Yöne-
timi Bölümü arasında imzalanan 
işbirliği protokolü neticesinde 
Mayıs ayından bu yana uluslara-
rası bir ekiple hız kesmeden de-
vam etmekte ve Proje kapsamın-
da bilimsel yöntemlerle yaban 
hayatta yakalanan Bozayı (Ur-
sus arctos), Kurt (Canis lupus) 

ve Vaşak (Lynx lynx) türlerine, 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü resmi izni 
ve gözetimi altında uydu vericisi 
takılarak hayvanlar tekrar doğa-
ya salınıyor ve yaban hayattaki 
hareketleri vericiler aracılığıyla 
takip edilerek, hayvanların dav-
ranışları, biyolojileri hakkında 
bilgi sahibi olunabiliyor.

Yakalanan hayvanlardan 
alınan numuneler incelenerek 
yaban hayvanlarında mevcut 
olan bulaşıcı hastalıklar araştı-
rılıyor. Çalışmada hayvanların 
takip edilmesiyle elde edilen 
bilimsel veriler neticesinde in-
san-yaban hayvan çatışmasının 
nedenleri araştırılarak bu çatış-
mayı önlemek için bilimsel yön-
temler geliştirilmektedir.

Iğdır Üniversitesi 
Yaban Hayatını 
Koruyor 
Üniversite Bilimsel 
Ortaklarımızın 
Sayısı Artıyor
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Iğdır’da Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından dü-

zenlenen “Öğrenme Şenliği’nde 
üniversitemiz de stant kurdu.   
Iğdır Belediye Meydanında ger-
çekleşen Öğrenme Şenliği prog-
ramına; Iğdır Valisi Enver Ünlü, 
İl Genel Meclis Başkanı Kurban 
Oluz, Iğdır Üniversitesi Genel 
Sekreteri Öğr. Gör. Mehmet 
Kurt, AK Parti İl Başkan V. Ferdi 
Turan, İl Milli Eğitim Müdürü 
Murat Aydoğdu, STK temsilcile-
ri, usta öğreticiler, kursiyerler ve 
vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başlayan 
program, öğrenciler tarafından 

yöresel halk oyunları gösterisi-
nin sunulması ile devam etti.

Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan ve 
kıymetli eşleri Emine Erdoğan 
hanımefendinin himayelerin-
de ülkemiz genelinde başlatılan 
‘’Okuryazarlık Seferberliği’’ kap-
samında Iğdır’da açılan okuma 
yazma kurslarını tamamlayarak, 
sertifika almaya hak kazanan 
kursiyerlere Iğdır Valisi Enver 
Ünlü tarafından sertifikaları ve-
rildi.

Üniversitemizin standı yo-
ğun ilgi buldu

Öğrenme Şenliği progra-
mında Üniversitemiz Ziraat 

Fakültesi, Tuzluca Meslek Yük-
sekokulu ve Sağlık Hizmetle-
ri Meslek Yüksekokulu birlikte 
stant kurarak vatandaşlara ken-
di alanları ile ilgili önemli bil-
giler verdi. Ayrıca Programda 
üniversitemizin tanıtmak ama-
cıyla kurulan stantta öğrenciler 
tarafından programa gelenlere 
el broşürleri ve tanıtım mater-
yalleri dağıtıldı. Üniversitemiz 
Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencileri 
kurulan stantlarda vatandaşların 
tansiyonlarını ölçerek onları bu 
konuda bilgilendirdiler. Tanıtım 
etkinlikleri vatandaşlar ve stant 
görevlileri ve öğrencileriyle ha-
tıra fotoğrafı çektirmeleriyle son 
buldu.

Üniversitemiz Öğrenme 
Şenliği’nde Stant Kurdu
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Iğdır Üniversitesi Sosyal 
Tarih Topluluğu tarafın-

dan organize edilen Kut’ül Ama-
re konulu panel, Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsü Ziraat Fa-
kültesi Amfi-3’de düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dr. Arş. 
Gör. Mustafa Özyürek’in yaptığı 
panele, konuşmacı olarak Öğr. 
Gör. Sözer Akyıldırım ile Arş. 
Gör. Yasin Ercilsin katıldı.

Akademisyenler ve öğren-
cilerin de katılım sağladığı pa-
nelin açılış konuşmasını yapan 
Dr. Arş. Gör. Mustafa Özyürek, 
“Unutulun Zafer: Kutul Ama-
re’nin önemine değindi.  Konuş-
masında; Coğrafya bilinmeden 
tarihin bilinemeyeceğini ifade 
eden Özyürek, çarpışmaların 
gerçekleştiği cephelerden, karşı-
lıklı olarak alınan esirlerin hikâ-
yelerinden bahsetti.   Kuşatma 
altında kalan İngilizlere yardım 
ulaştırma çabalarının Osmanlı 
Ordusu tarafından nasıl engel-
lendiğini de anlatan Özyürek, bu 
durumun Osmanlı Ordusunda 
nasıl bir sevinç yarattığının altı-
nı çizdi.

 “2. Çanakkale Zaferi 
Kut’ül Amare”

Panelde ilk olarak söz alan 
Arş. Gör. Yasin Ercilsin; Kut-ül 
Amare Savaşı’nın, Çanakkale 
Savaşı’ndan sonra Osmanlı Dev-

leti’nin 1. Dünya Savaşı içinde 
kazandığı ikinci büyük zafer ol-
duğunu söyledi.   Ercilsin “Kut 
savaşı, Osmanlı’nın kazandığı 
son zaferdir. Bu bölgedeki ça-
tışmalarda İngilizler toplamda 
40.000; Osmanlı ise 25.000 kayıp 
vermiştir. Teslim alınan İngiliz 
ordusunu kurtarmaya gelen bir 
başka İngiliz ordusu ise yaklaşık 
30.000 kayıp vererek geri çekil-
mek zorunda kalmıştır. Bu zafer, 
şunu gösterir; Osmanlı, zor gün-
lerinde bile birçok cephede canla 
başla, cesaretle savaşmış, düşma-
na karşı koymuş ve önemli başa-
rılar elde edebilmiştir.” dedi.

“Unutulan Zafer: Küt’ül 
Amare”

Panelde son olarak söz alan 
Öğr. Gör. Sözer Akyıldırım ise 
yaptığı konuşmada şunları söy-
ledi: “Sömürgeci devletlerin 

amacı Kut-ül Amare savaşı ile 
Osmanlı’yı parçalayıp, ortaya 
çıkan küçük devletçikleri rahat 
ve kolaylıkla sömürmekti. Bu 
sebeple azınlıkları Osmanlı’ya 
karşı kışkırttılar ve Osmanlı’yı 
parçalamaya başladılar.   Fakat 
Osmanlı bu savaşla sömürgeci 
devletlere büyük bir ders ver-
miştir. Kut’ül Amare Zaferinin 
askeri tarih açısından bir başka 
önemi de, İngilizlerin havadan 
ilk ikmal denemesini yaptığı 
dönemdir. Burada, İngiliz ordu-
sunun Kut’taki birliklerine 26 
gün boyunca Dicle’deki Orta Üs-
sü’nden 3 adet Short 184 tipi 225 
beygirlik deniz uçakları ile ikmal 
yaptığı bilinmektedir; fakat bu 
çaba da yeterli olmamıştır.” dedi.

Panel, yapılan konuşmala-
rın ardından katılımcılara teşek-
kür belgelerinin verilmesiyle son 
buldu.

Üniversitemizde “Kut’ül Amare” 
Konulu Panel Düzenlendi
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Karaağaç Kampüsü Kon-
ferans Salonunda dü-

zenlenen seminere Iğdır Üniver-
sitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanı Osman 
Baş ve akademisyenler katıldı. 
Eğitim, Turnitin Türkiye tem-
silcisi TechKnowledge firması 
Eğitim Danışmanı Serdinç Kaya 
tarafından verildi. 

Eğitim danışmanı Kaya 
verdiği seminerde, “Turnitin, 
öğrenci ödev ve projelerinin 
kontrolünü sağlamak, intihalleri 
ve usulsüz alıntıları engellemek 
amacıyla kullanılan ödev ve ben-
zeri çalışmaları, internet, veri ta-

banları ve daha önce programa 
yüklenmiş olan dokümanlarla 
karşılaştırarak aralarındaki ben-
zerlik yüzdelerini hesaplayan bir 
programdır.” dedi. 

Turnitin Aracılığıyla Öz-
gün Olmayan İçeriklerin Kont-
rolü Sağlanıyor

Seminerin devamında Kaya, 
şu ifadeleri kullandı: “Turnitin, 
dünyanın en büyük karşılaş-
tırma veri tabanını kullanarak, 
özgün olmayan içerik açısından 
öğrencilerin çalışmalarının anlık 
kontrolünü sağlar. Daha yoğun 
geri bildirim sağlamayı kolay-
laştırarak öğrencilerin öğren-
mesini ve katılımını geliştirmeye 
yardımcı olur. Özelleştirilebilir 
sürükle-bırak işaretleri, sesli yo-
rumlar ve bölüm başlıkları ile 
eğitmenlerin zamandan tasar-
ruf etmesini sağlar. Öğrencilerin 
eleştirel düşünme becerileri ge-
liştirmesini ve birbirlerinden bir 
şeyler öğrenmesini teşvik eder” 
dedi. 

Program soru cevap şeklin-
de sona erdi.

Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı Tarafından 
‘Turnitin (İntihal) Veritabanı’ 

Konulu Eğitim Semineri Düzenlendi
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Iğdır’ın güneyinde ve Iğdır Üniversitesi 
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünün 

hemen üzerinde bulunan 2620 metre rakımlı 
Pamuk Dağı üzerinde önceki yıllarda aske-
ri birlikler tarafından yapılan ama görünmez 
halde olan şanlı bayrağımızın hilal ve yıldızı 
üniversitemiz tarafından boyandı. 

Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yükse-
kokulu idarecileri ve personelleri tarafından 
Pamuk Dağı’nda bulunan ay yıldız boyanarak 
görünür hale geldi. Zamanla bozulmuş olan ay 
ve yıldızın yüzeyi onarılarak yağlı boya ile bo-
yandı. Bayrağın içerisinde sonradan büyüyen 
otların temizliği ile ilgili de çalışma da daha 
sonra yapılacak.

Iğdır Üniversitesi tarafından 08 Mayıs 
2018 tarihinde saat 15.30 da düzenlenecek 
olan Solo Türk etkinliğinde pilotlarımızı adeta 
selamlayacak olan bayrağımız il merkezinden 
de rahatlıkla görülebiyor.

Pamuk 
Dağı’nda 
Bulunan Türk 
Bayrağımız 
Üniversitemiz 
Personelleri 
Tarafından 
Boyandı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hak-

kı Alma, Ünidap toplantısı için 
Erzurum’da bulundukları sırada 
Erzurum Teknik Üniversitesi 
Fen Fakültesindeki mucit park-
ta incelmelerde bulundu. Rektör 
Alma’yı Erzurum Teknik Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Songül Duman  karşıladı.

DAP projesi kapsamın-
da desteklenerek kurulan mu-
cit park projesinin içeriğinde; 
DAP İdaresi’nin Muhtelif Kültür 
Projeleri kapsamında destekle-
nen Mucitpark Projesi’yle, yeni 
nesil fikirlere açık, inovatif fikir 

sahibi gençlerin hayallerinde-
ki projelerini hayata geçirme ve 
geliştirme imkanı bulacağı, ül-
kenin geleceğini emanet edece-
ğimiz gençlerde teknolojiyi kul-
lanma alışkanlıklarının beyin ve 
zamanı öldürme şeklinde değil, 
bilim ve yenilik üretme maksa-
dıyla kurulmuştur.

rektör alma mucit park taki 
ziyareti sırasında detaylı bilgiler 
alarak üniversitemiz bünyesinde 
Iğdır’ın genç beyinlerini yetiş-
tirmek için mucit park konsep-
tinde bir tesisin kurulması için 
çalışmalar başlatılacağının müj-
decisini verdi.

Rektör Alma Mucit Park’ta
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, Hayvan Hastanesinde in-
celemelerde bulundu.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Şehit Bülent Yurtseven Kampü-
sünde araştırma, uygulama ve 
eğitim amacıyla kurulan hayvan 
hastanesindeki son çalışmaları 
yerinde görmek amacıyla kur-

maylarıyla birlikte çeşitli incele-
melerde bulundu.

Iğdır’da açılan hayvan has-
tanesinin Türkiye’de ilkler ara-
sında yer aldığını belirten Rek-
tör Alma; “Araştırma, uygulama 
ve eğitim amacıyla kurulan hay-
van hastanemizin binası yaklaşık 
olarak 130 m²   alanda kuruldu. 
Hastanemizin 2018 yılında hiz-
mete girmesi ile birlikte birçok 

büyükbaş ve küçükbaş hayvanın 
ameliyat öncesi ve sonrasına dair 
süreçler de burada takip edili-
yor. Deneyimli hocalarımız ve 
personelimiz ile birlikte hayvan 
hastalıklarının da önüne geçme-
yi istiyoruz” şeklinde konuştu. 
Öte yandan hayvan hastanesine 
yapılacak 10 adet barınak binası 
için de yer tespiti yapan Rektör 
Alma, hastane yöneticileri ile gö-
rüş alışverişinde bulundu.

Rektör Alma, Hayvan 
Hastanesinde İncelemelerde 

Bulundu
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi ile birlikte 
yürütülen proje kapsamında, or-
tak başvuru sahipliğini yaptığı 
proje kapsamında Türk Patent ve 
Marka Kurumundan patent aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altuntaş 
ve Harran Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Gıda Mühendis-
liği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ey-
yüp Karaoğul ile ortak yürüttü-
ğü, “Bor ve çeşitli mineral katkılı 
Lignoselülozik çay atıklarından 
yanmaya karşı dirençli Poliüre-

tan tipi köpük üretim yöntemi ve 
bu yöntemle elde edilen köpük” 
buluşuna Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından patent veril-
di.

“Bölgeye has sorunların 
tespiti ve çözümüne dair öneri-
lerin geliştirilmesi için çalışıyo-
ruz”

Türkiye’de birçok başarılı 
çalışmaya imza atan üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Türk Patent ve 
Marka Kurumu tarafından veri-
len patentin önemine değinerek, 
ülkemize katkı sağlayacak çalış-
malarda yer almaktan büyük bir 
memnuniyet duyduğunu ifade 
etti.   Bilimsel çalışmalarla böl-
geye has sorunların tespiti ve 

çözümüne dair çeşitli projeleri 
de hayata geçirdiklerini belirten 
Rektör Alma; “Bilimsel çalış-
malar yaparak önemli buluşlara 
imza atmak istiyoruz. Son olarak 
ortak yürüttüğümüz proje ile 
marka kurumumuzdan patent 
aldık, yaptığımız işin sahibi ol-
duğumuzu belgeleyen patenti 
almak bizim için gurur verici 
bir şey. Ayrıca Iğdır Üniversitesi 
olarak bölgeye yönelik çalışma-
lara da ağırlık vermiş durumda-
yız, tarımsal faaliyet alanlarını 
geliştirmek için yoğun bir çaba 
harcıyoruz. Sorunların tespiti ve 
çözümüne dair önerilerin geliş-
tirilmesi bizler açısından önem 
arz ediyoruz. Bu anlamda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Rektör Alma, Türk Patent ve 
Marka Kurumundan Patent Aldı
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Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsünde Üniver-

sitemiz Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde Halı 
Kilim Atölyesi açıldı. Açılışa Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Ak Parti 
İl Başkanı Av. Ahmet Tutulmaz 
GSF Dekanı Prof. Dr. Ömer Rıza 
Akgün, bazı STK temsilcileri( 
ASİMDER, KADEM, Iğdır Ya-
şam Derneği) Orman Su İşleri 
Müdürü Mete Türkoğlu ve davet-
liler katıldı.

Açılış kurdelesini Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. M. 
Hakkı Alma ve Ak Parti İl Başka-
nı Av. Ahmet Tutulmaz GSF De-
kanı Prof. Dr. Ömer Rıza Akgün 
kesti.

Açılışa katılan davetliler 
TBMYO Müdürü Öğr. Gör. Mus-
tafa Öcal, Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekan Yardıcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Cavit Polat’tan atölye sorumlusu 
Geleneksel El Sanatları Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Melahat Tele-
ri ve Usta Öğretici Hatice Men-
gi’den atölyelerin işleyişi ve çıkan 
ürünler hakkında bilgi aldılar. 
Daha sonra kursiyerler tarafın-
dan dokuması bitmiş kilimi Rek-
tör Alma ve Ak Parti İl Başkanı 
Av. Ahmet Tutulmaz tezgâhtan 
çıkararak güzel temennilerde bu-
lundular. 

İl Özel İdaresinin destekleri 
ile kurulan Halı-Kilim Atölyesi şu 
an 22 kursiyere ve TBMYO GES 
bölüm öğrencilere çalışma saha-
sı sunmaktadır. Iğdır Üniversite-

si’nin hazırladığı, İŞKUR Müdür-
lüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin 
katıldığı üçlü protokolle altı ay 
sürecek yöresel kilim dokuma 
kursu başlamıştır. Bu kurs kap-
samında kursiyerlerin ücretleri 
İŞKUR tarafından ödenip, kurs 
bitiminde de Halk Eğitim Merke-
zince sertifikalar verilecektir. Halı 
kilim atölyesinde beşer tezgâhlı 
iki atölye bulunmaktadır. Yöre-
sel Karabağ kilimi ve geometrik 
desenli Anadolu kilimlerinin do-
kunduğu atölyede daha sonra halı 
dokunması planlanmaktadır.

Dokuma Tarihi’nin Tarihsel 
Gelişmesi

Dokumacılık çok eski sanat-
lardan biridir. İlk insanlar vücut-
larını dış etkenlerden korumak 
için hayvan derilerini kullan-
mışlardı. Önce hayvan postla-
rı ve deriyle daha sonrada bitki 
sap ve lifleriyle dokuma yapmayı 
öğrenmişlerdir. Bitki saplarıy-
la başlayan dokumacılık, yün ve 
pamuktan dokumalarla günümü-
ze kadar gelmiştir. Gerçekten de 
dokumacılık, insanların üzerinde 
çalıştıkları en eski işlerden birisi-
dir.

Elde edilen lifler uzun olma-
dığından dokumaya elverişli ol-
muyordu. Bitkisel veya hayvansal 
liflerin birbirine eklenerek iplik 
yapılması, istenilen uzunlukta 
dokumalar yapma olanağı ver-
mesi bakımından önemli bir bu-
luş olmuştur.

Üniversitemizde
Halı Kilim Atölyesi Açıldı
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Aras Kuş Halkalama ve Eğitim 
Merkezine Teknik Gezi Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Tuzluca 
Meslek Yüksekokulu Tıb-

bi Hizmetler ve Teknikler Bölü-
mü Laborant ve Veteriner Sağlık 
Programı öğrencileri, Aras Kuş 
Araştırma ve Eğitim Merkezini 
ziyaret etti.

Düzenlenen gezide böl-
gedeki kuşlar hakkında çeşitli 
bilgiler alan öğrenciler; daha 
sonra kuşların anatomik yapı-
ları, enjeksiyon uygulamaları ve 
kuşlar üzerinde örnek alma me-
totlarının nasıl gerçekleştiğini 
yerinde görme fırsatı yakaladı. 
Ayrıca burada, yurt dışından ge-
len araştırmacılarla da tanışma 

imkânı bulan öğrenciler, daha 
sonra yaban hayatı gözlemleme 
eğitimine katıldılar. Öte yandan 
doğada yaralı bulunmuş ve te-
davisi tamamlanmış, kerkenez 
(Falco tinnunculus) ve gri balık-
çıl (Ardea cinerea) kuşlarını in-
celeme şansı bulan gezi ekibi, bu 
canlıların doğaya geri bırakılma 
sürecini de dâhil oldu. 

Araştırma Merkezinde 281 
kuş türü kaydedildi

2006 senesinde Aras vadi-
sinde Tuzluca ilçesi Yukarı Çıy-
rıklı köyünde kurulmuş olan 
Aras Kuş Araştırma ve Eğitim 
Merkezi’nde bugüne kadar bi-

limsel çalışmalar kapsamında 
184 türden 90.000’in üzerinde 
kuş halkalandı. Diğer gözlemler-
le beraber, alanda 281 kuş türü 
kaydedilirken; bu rakam, Tür-
kiye tarihi boyunca kaydedilen 
483 kuş türünün yarısından faz-
lasına (%58) işaret ediyor. Doğu 
Anadolu’daki ilk kuş araştırma 
ve eğitim merkezi ve halkalama 
istasyonu olan Aras Kuş Araştır-
ma ve Eğitim Merkezi, Türkiye’de 
faal olan iki halkalama istasyo-
nundan birini oluştururken; bu 
merkezde, varlığı daha önceden 
bilinmeyen Şikra Atmacası da 
Türkiye kuş envanterine yeni bir 
tür olarak eklenmiştir.
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Literatür Tarama Teknikleri ve 
Dil Eğitimine, Akademisyenlerden 

Yoğun İlgi 

Iğdır Üniversitesi Kütüp-
hane ve Dokümantas-

yon Daire Başkanlığı tarafından 
“Literatür Tarama Teknikleri ve 
Pratik Araştırma İpuçları” ile 
“Rosetta Stone Online Dil Eği-
tim Aracı” başlıklı seminer dü-
zenlendi. 

Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüsü Ziraat Fakültesi Anfi 
3’te düzenlenen ve akademis-
yenlerin yoğun ilgi gösterdiği 
seminerde “Literatür Tarama 
Teknikleri ve Pratik Araştırma 
İpuçları” hakkında bilgiler veren 
Uğurcan Özkan şunları kaydetti: 
“EDS Toplu Arama Motoru, tüm 
kaynaklara erişim, e-kitapların 
online kullanılması ve indiril-
mesi, otomatik kaynakça oluş-
turma ve bibliyografik yönetim 

programları ile entegrasyon sağ-
layarak, kişiye özel fonksiyonlar- 
hatırlatmalar, kişisel klasör oluş-
turma gibi bir çok özelliği kulla-
nıcılara tek ara yüzden sunar.” 

Ayrıca seminerde, tek gi-
riş noktasından tüm kaynaklara 
erişim, detaylı daraltıcılar, Web 
of Science, Scopus makaleleri ve 
atıf sayıları, otomatik kaynakça 
oluşturma ve kişiye özel fonk-
siyonlar gibi konularda da katı-
lımcılara bilgi aktarıldı.

Online Dil Eğitimi

Seminerde dünyanın en çok 
tercih edilen online dil eğitim 
araçlarından “Rosetta Stone” ile 
ilgili de katılımcılara eğitim ve-
rildi. ‘Dynamic Immersion’ adlı 
yöntem ile 22 binden fazla okula 

ve 12 binin üzerinde kuruma 20 
yılı aşkın süredir hizmet veren 
Rosetta Stone ile 30 farklı dilden 
birisini seçme olanağı bulunu-
yor. Rosetta Stone’da Almanca, 
Arapça, Çince, Endonezya Dili, 
Farsça, İrlanda Dili, İspanyolca, 
İsveççe, İtalyanca, Japonca, Rus-
ça, Urduca ve Türkçe gibi bir-
çok dilden birisi seçilebilirken, 
konuşma, yazma, okuma ve an-
lama yeteneklerini doğal bir şe-
kilde öğreten program sayesinde 
ezber ve çeviri zorunluluğu da 
ortadan kalkıyor. Mobil uygula-
ma ile de kullanılabilen etkile-
şimli yaklaşıma sahip program 
sayesinde dünyanın herhangi 
bir yerinden istenildiği zaman 
programa erişim mümkün hale 
geliyor.
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Üniversitemizde “Dünyadaki 
Transgenik Bitki Tarımı ve Iğdır 

Tarımı İçin Alternatif Bitki Kinoa” 
Konulu Panel Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsü konferans 

salonunda, Ziraat Fakültesi Ta-
rım Topluluğu tarafından “Dün-
yadaki Transgenik Bitki Tarımı 
ve Iğdır Tarımı İçin Alternatif 
Bitki Kinoa” konulu panel dü-
zenlendi.

Ziraat Fakültesinden Doç. 
Dr. Süleyman Temel’in modera-
törlüğünü yaptığı panele; konuş-
macı olarak Çukurova Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu 
ve Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Tan’ın yanı sıra öğ-
retim üyeleri, öğrenciler ve da-
vetliler katıldı.

Faydaları Saymakla Bit-
miyor

Panelde ilk olarak söz alan 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Tan, konuşmasında Iğ-
dır tarımı için alternatif bir bitki 
olarak kinoa’nın neden önemli 
olduğuna dair çeşitli bilgilendir-
meler yaparken, kinoa tohum-
larının içinde yer alan besleyici 

maddelerin bu bitkiye olan tale-
bi arttırdığından bahsetti. Deva-
mında ise kinoa’nın damak tadı-
na uygun olması, glüten içerme-
mesi ve çölyak hastaları tarafın-
dan kullanılabilmesi nedeniyle 
tüketicilerden talep gördüğünü 
ifade etti. 

İlerleyen bölümlerde ki-
noa’nın yüksek rakımlı bölge-
lerin bitkisi olduğunu ve adap-
tasyon yeteneğinin gelişmiş 
olduğundan bahseden Tan, son 
bölümlerde ise tohumluluk ve 
çeşitlilik sorunları hakkında ka-
tılımcıları bilgilendirdi. 

Genetiği ile oynanmış bit-
kiler oldukça zararlı 

Panelde son konuşmacı ola-
rak söz alan Prof. Dr. Rüştü Hati-
poğlu ise dünyadaki Transgenik 
Bitki Tarımı konu başlığı altında 
bazı bilgiler verirken genetiğiyle 
oynanmış bitkilerin zararların-
dan bahsetti. Ayrıca Trangenik 
bitki tarihi hakkında da bilgi-
lendirmeler yapan Hatipoğlu, bu 
bitki tarımının risklerinin oldu-
ğunu da ifade etti. 

Panel, konuşmacılara teşek-
kür belgesinin verilmesinin ar-
dından sona erdi.
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Üniversitemiz ile Aralık Belediyesi 
Arasında İşbirliği Protokolü 

İmzalandı

Iğdır Üniversitesi Bülent 
Yurtseven Kampüsü Rek-

törlük Binası Makam Odasın-
da işbirliği protokol imzalandı. 
İmza törenine, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma,  Iğdır İli Aralık İlçesi 
Belediye Başkanı Bayram Teksay 
ile Iğdır Üniversitesinden öğre-
tim görevlileri katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
üniversitemiz ve Aralık Beledi-

yesi arasında yapılan işbirliğinin 
çok önemli olduğunu belirterek, 
“Gerek Aralık Belediyesi, gerek-
se üniversitemizin çeşitli konu-
larda işbirliği yapmalarının za-
manı gelmiştir ve geçmektedir. 
Üniversite – Belediye işbirliğinin 
güzel bir örneğini burada başlat-
mış bulunuyoruz. Biz üniversite 
olarak ilimize ve üniversitemize 
katkı sağlayacak her türlü işbirli-
ğine her zaman açığız.” dedi.

Aralık Belediye Başkanı 

Bayram Teksay da konuşmasın-
da, yaptıkları protokolün, üni-
versite ve belediyemiz için örnek 
bir çalışma olduğunu belirtti. Bu 
tür çalışmaları çok önemsedik-
lerini söyleyen Teksay, “Bir ül-
kenin, bölgenin kalkınmasında 
tarımın çok önemlidir. Bu pro-
tokolü ile Antepfıstığı yetiştirme 
potansiyelinin ortaya çıkarılma-
sı ve bu nedenle çeşit adaptasyon 
denemesi kurulması, deneme 
sonrası araştırma çıktılarının 
olumlu olması durumunda yöre 
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çiftçileri ile paylaşılması 
ve Antepfıstığı üretimi-
nin yaygınlaştırılması 
amaçlanmıştır ve bu 
imzalayacağımız pro-
tokol bölgenin ve ilin 
kalkınmasına inşallah 
katkı sağlar.”

 Teksay’ın konuş-
masının ardından Iğdır 
Üniversitesi ile Ara-
lık Belediyesi arasın-
da yapılan protokol ile 
Aralık’ta katma değeri 
yüksek olabilecek Iğdır 
Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümünün önerdiği 
Uzun, Kırmızı, Siirt ve 
Tekin Antepfıstığı çe-

şitleri adaptasyon dene-
mesinde kullanılacaktır. 
Toplam 180 adet aşılı 
tüplü fidan ve bu fidan-
ların % 10 u yani 18 adet 
tozlayıcı erkek Antep-
fıstığı fidanları olacak-
tır. Fidanlar 7 x 4 sıra 
arası ve sıra üzeri me-
safelerde dikileceğinden 
toplamda 5 dekar sulu 
tarım alanına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Aralık 
Belediyesi 5 dekar sulu 
tarım alanın temini, fi-
dan temini, fidanların 
dikilmesi, fıstık bahçe-
sinin korunması, su-
lanması, toprak işleme 
vb gibi konularda işçi 
temin edecek ve Iğdır 

Üniversitesi danışman-
lığı ve önerileri doğ-
rultusunda bu adımlar 
gerçekleştirilecektir. 
Yürütülecek Antepfıs-
tığı adaptasyon çalış-
masında Üniversitenin 
önerileri doğrultusunda 
Fıstık Bahçesinin her 
türlü bakım ve kültürel 
tedbirlerini karşılaya-
caktır. Iğdır Üniversitesi 
Fıstık Bahçesinin kurul-
masından sonra fidan-
ların büyüme ve geliş-
me performansını aylık, 
fenolojik ve pomolojik 
gözlemlerini yıllık ola-
rak takip edecek, ve-
rileri kaydedecek ve 
elde edeceği verileri ra-

por haline getirecektir. 
Adaptasyon denemesi 
sonunda çıktılar Aralık 
Belediyesi tarafından 
organize edilecek olan 
toplantı veya toplantılar 
ile yöre çiftçisi ile payla-
şılacaktır.

Konuşmaların ar-
dından Iğdır Üniversi-
tesi ve Aralık Belediyesi 
işbirliği protokolü Rek-
tör Alma ile Aralık Be-
lediye Başkanı Teksay 
tarafından imzalandı. 
İmzalanan protokol ile 
süresi 6 ay olup Iğdır’da 
Tarımın gelişmesi plan-
lanmaktadır.
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Profesörlük ve Doçentlik Unvanı 
Alan Öğretim Üyelerimiz 

Cübbelerini Giydi
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Toprak 

Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden 
Doç. Dr. Fariz Mikailsoy profesörlük, Bitki Ko-
ruma Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Celalettin 
Gözüaçık ise doçentlik unvanı alarak cübbeleri-
ni giydi. Hocalarımıza cübbelerini Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma giydirdi. 

Üniversitemiz senato odasında düzenlenen 
törene Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Al-
ma’nın yanı sıra profesörlük unvanı alan Doç. 
Dr. Fariz Mikailsoy, Dr. Öğr. Üyesi   Celalettin   
Gözüaçık ile akademik ve idari personelimiz ka-
tıldı. 

Törende hocalarımıza cübbelerini giydir-
dikten sonra kısa bir konuşma yapan Rektör 
Alma; “Öncelikle yeni unvanlarını alarak aka-
demik başarı gösteren öğretim üyelerimizi canı 
gönülden tebrik ediyorum. Değerli meslektaş-
larımızın bilimsel çalışmalarıyla eğitime sürek-
li katkı sağlayacağından hiçbir şüphem yoktur. 
Iğdır Üniversitesinin her bir ferdini ailemizin 
bir parçası olarak görüyor ve destekliyoruz. Üni-
versitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” 
şeklinde konuştu. 

Tören, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından 
sona erdi.
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Üniversitemizde TÜBİTAK 
4004, 4005, 4007 Konulu Eğitim 

Semineri Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsü Konferans 

Salonunda ‘TÜBİTAK 4004, 
4005, 4007 Programları Tanıtı-
mı” konulu eğitim semineri dü-
zenlendi.

Iğdır Üniversitesi ve TÜBİ-
TAK işbirliğiyle üniversitemiz 
Karaağaç Kampüsü Konferans 
Salonu’nda ‘TÜBİTAK 4004, 
4005, 4007 Programları Tanıtı-
mı” konulu eğitim seminerine 
Iğdır Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Müdürü Mehmet Kanyar,Iğdır İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 
Temsilcisi-Proje Koordinatörü 

Naciye Parlar, Iğdır Üniversitesi 
akademik ve idari personel ile 
öğrenciler  katıldı.

“Proje yazma bir ekip işi-
dir”

Proje yazma işinin bir  ekip 
işi olduğunu belirten ve tama-
men   gönüllük arz ettiğini be-
lirten TÜBİTAK Bilim Toplum 
Müdürü  Mustafa  Orhan, Bilim 
ve Toplum Programlarının ta-
nımını yaparak bilim ve toplum 
programları müdürlüğü desteği 
kapsamında; “4004- Doğa Eğiti-
mi ve Bilim Okulları”, “4005- Bi-

lim ve Toplum Yenilikçi Eğitim 
Uygulamaları” ve “4007-TÜ-
BİTAK Bilim Şenlikleri” prog-
ramlarını anlattı. Programların 
aşamalarına ve değerlendirme 
süreçlerine değinen Orhan, ya-
pılmış olan projelerin aşamaları-
nı örneklerle açıklayarak, proje-
lerin tek bir disiplini kapsayabi-
leceği gibi disiplinler arasında da 
olabileceğini kaydetti.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum 
Programları Müdürü Mustafa 
Orhan, konuşmasının ilk bölü-
münde “Projenin neden kabul 
edilmeyişinden çok bir proje 
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başvurusu nasıl kabul edilebilir du-
rumunu konuşmak gerekir” diyerek 
proje başvurularında dikkat edilmesi 
gereken hususlara değindi.Başvuru 
süreci, kabulü veya reddi ile ilgili de-
taylı açıklamalarda bulunan Orhan, 
proje başvurularının farklı akade-
misyenlere gönderildiğini ve ortak 
başlıklara sahip projelerin aynı top-
lantıda akademisyenler tarafından 
değerlendirildiğini ve ardından TÜ-
BİTAK bütçesine uygun olarak kabul 
edilen projelerin açıklandığını belirt-
ti. Orhan aynı zamanda bilim ile ilgi-
li olmayan başlıkların projelerde yer 
alması durumunda red edilmesinin 
kaçınılmaz olduğundan söz etti

“Hazırlanan projeler amacına 
uygun olmalıdır”

Ayrıca proje başvurusunda bu-
lunmak isteyen araştırmacılara öne-
rilerde bulunan Orhan, projenin 
amacına dikkat edilmesi gerektiğini 
ve sosyal medyanın örnek projelere 
ulaşılabileceğimiz bir kaynak olduğu-
nu belirtti.

Orhan, konuşmasının son bö-
lümünde ise bilginin toplum ile bu-
luşturulmasının amaç edinildiği ve 
bunu yaparken de bilginin mümkün 
olduğu ölçüde görselleştirilerek et-
kileşimli uygulamalarla anlaşılır bir 
biçimde aktarılmasını hedeflendiği-
ni söyledi. Üniversitenin TÜBİTAK 
projelerindeki potansiyeline değine-
rek uluslararası işbirliği ile topluma 
yönelik bilimsel projelerin daha çok 
gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgu-
ladı.

Eğitim semineri TÜBİTAK Bi-
lim Toplum Müdürü Mustafa Orhan 
ile katılımcılar arasında soru cevap 
sonrasında sona erdi.
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Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii Anonim Şirketi 

(TUSAŞ/TAI) tarafından üni-
versitemiz Elektrik Elektronik ve 
Makine Mühendisliği Bölümle-
rinde kullanılmak üzere 14 adet 
cihaz hibe edildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Gündoğdu’nun 
girişimleriyle üniversitemiz en-
vanterine kazandırılan; 1 adet 
multimetre, 2 adet sinyal jene-
ratörü, sinyal tarayıcı, spektrum 
analizör, voltmetre (sayısal), puls 
jeneratörü, kutu rezistans, stan-
dart AC/DC devre, dijital piston 
ölçücü, ısı kontrol sistemi, düşük 
ve yüksek ısı göstergeleri ve osi-
loskop cihazları, Elektrik Elekt-
ronik ve Makine Mühendisliği 
Bölümlerinde kullanılmak üzere 
TAI tarafından üniversitemize 
teslim edildi. Böylelikle; aka-
demisyenlerimiz, lisansüstü ve 
lisans öğrencilerimiz tarafın-
dan kullanılacak olan cihazlarla 
mühendislik fakültelerimizdeki 
eksiklikler de önemli oranda gi-
derildi. 

Rektör Alma’dan Teşekkür

Üniversitemiz mühendislik 
fakültelerinde ihtiyaç duyulan 

bu cihazların sağlanmasında 
emeği geçen kişi ve kurumla-
ra teşekkür eden Rektör Alma; 
“Iğdır Üniversitesinin eğitimde 
söz sahibi olması amacıyla gece 
gündüz çalışıyoruz. Üniversi-
te olarak envanterimizde ek-
sik olan bazı cihazların temini 
noktasında önemli görüşmeler 
gerçekleştiriyoruz. Son olarak, 
Elektrik Elektronik ve Makine 
Mühendisliği Bölümlerinde kul-
lanılmak üzere üniversitemize 
cihaz temini sağlama noktasında 
emeği geçen TAI Genel Müdürü 
Prof. Dr. Temel Kotil ile Strateji 
ve Teknoloji Yönetimi Başkanı 
Prof. Dr. Fahrettin Öztürk’ün 
şahsında TAI çalışanlarına kat-
kılarından dolayı akademisyen-
lerimiz ve öğrencilerimiz adı-
na teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
Anonim Şirketinden (TUSAŞ/TAI) 

Üniversitemize Cihaz Hibesi
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Erasmus ve Mevlana Değişim 
Programı ile Gelen Öğrenciler 

Ders Başı Yaptı 
2018/2019 eğitim-öğretim 

döneminde Erasmus ve 
Mevlana Değişim Programı kap-
samında üniversitemize eğitim 
almak amacıyla Macaristan ve Ür-
dün’ den gelen 2 öğrenci ders başı 
yaptı. 

Avrupa Birliğinin en büyük 
projelerinden birisi olarak göste-
rilen, aynı zamanda üniversite-
mizde de 5 yıldır faaliyet gösteren 

ERASMUS Öğrenci ve Personel 
Değişim Programı kapsamında 
Macaristan’ın Szeged Üniversite-
sinden gelen Ziraat Fakültesi Ta-
rım Ekonomisi Bölümü 2. sınıf 
öğrencisi Gellert Simon ile Mevla-
na Değişim Programı kapsamında 
Ürdün’ün Yermouk Üniversitesin-
den gelen İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf 
öğrencisi Rawan Jamal, Iğdır Üni-

versitesinde okuyacak olmanın 
heyecanını yaşıyor. 

Erasmus ve Mevlana Deği-
şim Programlarıyla Iğdır Üniver-
sitesine gelmekten dolayı mutlu ve 
heyecanlı olduklarını dile getiren 
öğrenciler, bu programlar saye-
sinde farklı kültürleri tanıma şansı 
yakaladıklarını ve kültürel olarak 
ülkeler arasında elçi görevi gör-
mek istediklerini dile getirdiler.
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Rektörümüz Doğubayazıt’ta 
Açılan Çimento Fabrikasında 

İncelemelerde Bulundu
Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Ağrı Doğubayazıt’ta bulu-
nan Arkoz Çimento fabrikasında 
incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Ağrı Doğuba-
yazıt’ta kurulan ve bölgeye önem-
li oranda iş istihdamı sağlayan 
Arkoz Çimento fabrikasında bir 
dizi incelemelerde bulunan Rek-
tör Alma, çimento üretim aşama-
larını yerinde görme fırsatı buldu. 
Burada fabrika yetkilileri ile gö-
rüş alışverişinde bulunan Rektör 
Alma, Iğdır Üniversitesi ve Arkoz 
Çimento Fabrikası arasında or-
tak projelerin hayata geçirilmesi 
amacıyla işbirliği vurgusu yapa-
rak; “Iğdır Üniversitesi olarak 
teknik altyapı anlamında fabrika-
mıza destek olmak ve gelişimine 
katkıda bulunmak istiyoruz. Bu 
tür girişimlerle hem bölgenin 
kalkınması sağlanmış oluyor hem 
de istihdam oranı artıyor. Fabri-
kamızın kurulmasında emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” dedi. 

Rektör Alma’nın ziyaretin-
den duydukları memnuniyeti dile 
getiren fabrika yetkilileri ise Iğdır 
Üniversitesinin bölgeye önemli 
oranda katkı sağladığını ve üni-
versite-sanayi işbirliği ile bölgeyi 
kalkındırmayı hedeflediklerini 
ifade etti.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, bir dizi incelemelerde bu-
lunmak üzere Ağrı’ya gelen Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan ile bir araya geldi.

Ağrı ziyareti esnasında Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan ile birebir görüşme 
fırsatı yakalayan ve üniversite-
mizde yapılan çalışmalar hak-
kında Bakan Turhan’a bilgi veren 
Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi-
nin hızlı bir gelişim kaydettiğini 
ifade ederek üniversiteler arasın-
da büyük bir sıçrama gerçekleş-

tirdiklerini belirtti. Görüşmede, 
Iğdır Üniversitesinin kuruluş 
aşamasını tamamlamak üzere 
olduğunun da altını çizen Rek-
tör Alma; “Üniversitemiz Şehit 
Bülent Yurtseven Kampüsünde 
kurulan çağrı merkezini faaliyete 
geçirdik. Bu sayede gençlerimize 
önemli oranda istihdam sağladık. 
Sizlerin de desteğiyle bu tür pro-
jeler ile Iğdır’ı kalkındırmak isti-
yoruz” dedi.

Rektör Alma’dan davet
Ayrıca Bakan Turhan’ı Iğ-

dır Üniversitesi akademik açılış 

törenine davet eden Rektör Al-
ma;“Üniversitemizin akademik 
açılış töreninde sizleri aramızda 
görmekten büyük bir mutluluk 
duyarız. Açılış konuşmasını yap-
manız bizleri onurlandıracaktır” 
dedi.

Bakan Turhan ise Rektör 
Alma’nın davetine icabet edecek-
lerini belirterek en kısa zamanda 
Iğdır Üniversitesini ziyaret etmek 
istediğini belirtti.

Rektör Alma, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turhan ile Bir Araya 

Geldi
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Iğdır’da çiftçilik faaliye-
ti yürüten bir grup çiftçi, 

üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı ziyaret 
etti. Rektörlük binası sedir oda-
sında gerçekleşen ziyarette Rek-
tör Alma’ya, Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Sulhattin Yaşar ve 
öğretim elemanları eşlik etti. 

Ziyaret kapsamında Rek-
tör Alma’ya sorun ve taleplerini 
aktaran çiftçiler, üreticiler için 
problem teşkil eden konuların 
başında bitki koruma ve pazar so-
runu olduğunu ifade ederek Iğdır 

Üniversitesinden teknik olarak 
destek almak istediklerini belirtti. 

Rektör Alma; “Çiftçi Eği-
tim Merkezini kuracağız”

Iğdırlı çiftçilerin pazar so-
runlarının çözülmesi ve çiftçi 
eğitimleri konusunda Ziraat Fa-
kültesinin ön ayak olacağını be-
lirten Rektör Alma, Çiftçi Eğitim 
Merkezinin kurulacağı müjdesini 
verdi. Rektör Alma konuşma-
sında; “Üniversite olarak daima 
çiftçilerimizin yanında olmaya 
çalışıyoruz. Bu manada sürek-

li çiftçimizle irtibat halinde olup 
kendilerine her türlü desteği ver-
meye çalışacağız. Çiftçilerimize 
eğitim vermek amacıyla çalışma-
lara hemen başlıyoruz” dedi

Gerçekleşen görüşmenin 
ardından çiftçilere üniversite-
mizdeki tarımsal faaliyet alanla-
rını gezdiren Rektör Alma; Bal 
Ormanı, Hayvan Hastanesi, Yaş 
Sebze ve Meyve Kurutma Tesis-
leri, Hobi Bahçeleri ve Tıbbi ile 
Aromatik Bitki Koleksiyon Bah-
çeleri hakkında çeşitli bilgilen-
meler yaptı.

Iğdırlı Çiftçilerden Rektör 
Alma’ya Ziyaret 
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, 

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 
Müdürü Doç. Dr. Alper Cenk 
Gürkan ve öğrencilerle birlikte 
BESYO binası çevresinde ağaç 
dikti. 

Iğdır Üniversitesi Şehit Bü-
lent Yurtseven Kampüsü BESYO 
binası çevresinde yapılan ağaç 
dikimine yoğun ilgi gösterilirken; 
öğrenciler ile birlikte ağaç diken 
Rektör Alma, “Yeşil Iğdır için 
yeşil bir kampüs oluşturma” slo-
ganıyla başlatılan çalışma kapsa-
mında ağaç dikme etkinliklerinin 
artarak devam edeceğini ve Iğdır 
Üniversitesini yeşillendirmenin 
kendileri açısından gurur verici 
bir olay olduğunu belirti. Rektör 
Alma; “Üniversitemize yeşil bir 
alan kazanmak amacıyla yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. Bildiğiniz 
gibi peyzaj çalışmalarımızda da 
sona yaklaşmış bulunmaktayız. 

Kısa süre içinde büyük yol kat et-
tik, bugün üniversitemizi gören-
ler bu değişimi hemen fark edi-
yor. Bugün ağaç dikme etkinliği 
münasebetiyle burada bulunuyo-

ruz ve bu tür etkinliklere devam 
edeceğiz. Sizlerden istediğim dik-
tiğiniz ağaçlara sahip çıkmanız” 
şeklinde konuştu. Ayrıca öğrenci-
lerle bir süre sohbet eden ve on-
ların sorunlarını dinleyen Rektör 
Alma, öğrencilere daima kapısı-
nın açık olduğunu ifade etti. 

Kampüs alanının zaman 
içinde büyük bir değişim yaşa-
dığını belirten Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 
Müdürü Doç. Dr. Alper Cenk 
Gürkan ise “Öğrencilerimize 
dünyayı, sporu, üniversiteyi sev-
dirmeye çalışıyoruz. Bu öğren-
ciler okudukça diktikleri ağaçlar 
da büyüyecek. Iğdır Üniversitesi 
BESYO Müdürü olarak büyük bir 
mutluluk yaşadığımı ifade etmek 
istiyorum” dedi. 

Ağaç dikiminin ardından fi-
danlara ilk su verilirken; etkinlik 
çekilen hatıra fotoğrafı ile sona 
erdi. 

Rektör Alma, BESYO Öğrencileri 
ile Birlikte Ağaç Dikti
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Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 

Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üye-
si Duried Alvazeer, dünyanın en pres-
tijli ödülleri arasında gösterilen Pub-
lons Peer Review ödülünü kazandı. 

Dr. Öğr. Üyesi Alvaazer, alanında 
yayınlanan makaleleri değerlenme-
deki hakemlik başarından dolayı en 
seçkin katılımcılara verilen ‘Publons 
Peer Review Awards 2018’ sertifikası-
nın sahibi olurken; hocamıza bir tebrik 
de Rektör Alma’dan geldi. Sergilediği 

başarıdan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Alva-
azer’ı kutlayan üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, tebrik 
mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ha-
kem değerlendirmelerinin nitelik ve 
niceliğini objektif kriterlere göre de-
ğerlendiren PUBLONS kuruluşu tara-
fından hocamıza verilen ‘Publons Peer 
Review Awards 2018’ bizleri fazlasıyla 
gururlandırmıştır. Bilim dünyası ve Iğ-
dır Üniversitesine katkılarından dolayı 
kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyoruz.”

‘Publons Peer Review Awards 
2018’ Iğdır Üniversitesinde
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Iğdır Üniversitesinde 2018-
2019 eğitim-öğretim yı-

lında uluslararası öğrenci sayısı 
geçtiğimiz yıllara oranla yakla-
şık 2 kat arttı.  Buna göre; Fas, 
Gana, Etiyopya, Çad, Burkina 
Faso, Zimbabve, Somali, Ugan-
da, Bulgaristan, Azerbaycan, Ka-
zakistan, Suriye, İran, Almanya, 
Ürdün, Fil Dişi Sahilleri, Filistin, 
Nahçıvan gibi farklı ülkelerden 
gelen 157 uluslararası öğrenci, 
yeni eğitim-öğretim yılında üni-
versitemizde öğrenim görecek.

Uluslararası üniversite 
olma yolunda önemli başarı

Üniversitemizdeki yaban-
cı uyruklu öğrencilerin nitelikli 
eğitim/öğretim almaları ve do-
nanım kazanmaları amacıyla 
başlatılan çalışmalar ise deyim 
yerindeyse meyvelerini vermeye 

başladı. İlk olarak 2013 yılında 5 
yabancı uyruklu öğrenciyle eğiti-
me başlanırken; üniversitemizde 
‘Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin 
kurulmasıyla birlikte bu rakam, 
2018-2019 eğitim öğretim döne-
minde 117 yeni kayıt ile 157’ye 
ulaştı. Öte yandan, vize işlemleri-
ni tamamlayamadığı için üniver-
sitemize henüz katılamayan 75 
öğrenci için de gerekli işlemlerin 
yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 
19 farklı ülkeden gelen öğrenciyle 
birlikte üniversitemiz de uluslara-
rası bir üniversite olma yolunda 
büyük bir başarı elde etmiş oldu. 

 “Öğrencilerimize her türlü 
konuda destek olmaya çalışıyo-
ruz” 

Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
2018-2019 eğitim-öğretim yılı-
nın başlamasıyla birlikte yabancı 
uyruklu öğrenci sayısında önemli 
oranda artış olduğunu belirterek; 
“Iğdır Üniversitesi olarak eği-
tim-öğretim kalitesi, donanım, alt 
yapı, kampüs hayatı gibi konular-
da öğrencilerimizin ihtiyaçlarına 
en iyi şekilde cevap verebilecek 
hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. 
Bununla birlikte, üniversitemiz 
bünyesinde faaliyetlerine devam 
eden TÖMER (Türkçe ve Yaban-
cı Diller Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi) uluslararası 
öğrencilerimize dil eğitimi veri-
yor. Üniversite olarak uluslararası 
öğrencilerimize her türlü konuda 
destek olmaya ve fırsatlar yarat-
maya çalışıyoruz” dedi.

Üniversitemizde Uluslararası 
Öğrenci Sayısı 2 Kat Arttı 
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Iğdır Üniversitesi Şehit 
Bülent Yurtseven Kampü-

sünde devam eden peyzaj çalış-
malarında sona gelindi. Kampüs 
alanının daha etkin ve verimli 
kullanılmasına yönelik çalışmalar 
ve çevre düzenlemeleri ise bütün 
hızıyla devam ediyor. 

Yapılan peyzaj çalışmaları 
kapsamında çevre düzenlemesi, 
bitkisel tasarım, çim ekimi başta 
olmak üzere birçok proje hayata 
geçirilirken; üniversite giriş ka-
pısı ve otobüs duraklarının bu-
lunduğu alana kadar orta refüj, 
fakülte aralarına ışıklandırma sis-
temleri, otopark çevresine çekim 
ekimi yapılıyor. Ayrıca çalışmalar 
kapsamında, dışarıdan getirilen 
güllerle üniversitenin çehresini 

değiştirmek amaçlanıyor. Bunun 
yanında otomatik makine sulama 
sistemi, havuz imalatı, ağaç fidan 
dikimi ve çocuk oyun parkları 
gibi projeler % 80 ile % 90 oranın-
da tamamlanırken; bitkisel top-
rak serimi, beton oturma birimi, 
istinat imalatı, elektrik montaj 
imalatında %70 seviyelerine ge-
lindi. Küptaş imalatı, bisiklet park 
imalatı ve çöp kutusu imalatı ise 
% 100 oranında tamamlandı.

“Yeşil alanlar yaşam kali-
tesinin bir göstergesi”

Üniversite öğrencilerinin 
daha iyi koşullarda eğitim ala-
bilmeleri amacıyla yoğun bir 
mesai harcadıklarını kaydeden 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Hakkı Alma, peyzaj 
çalışmalarında sona yaklaştıkla-
rını kaydederek; “Iğdır Üniversi-
tesinde eğitim alan öğrencileri-
mizin huzurlu ve kaliteli zaman 
geçirmeleri bizler için önem arz 
ediyor; çünkü yeşil alanlar yaşam 
kalitesinin bir göstergesi ve in-
san psikolojisine olumlu katkılar 
sağlıyor. Açık ve Kapalı Spor Te-
sisleri, Seyir Tepesi Piknik Alanı, 
Kamelyalar ve Süs Havuzları ile 
kampüs alanımız her açıdan gü-
zelleşti. Öte yandan öğrencileri-
mizin sayısı her geçen yıl artıyor. 
Bizler de bunun bilincinde olarak 
öğrencilerimizin birlikte daha 
güzel ve kaliteli vakit geçirmeleri 
amacıyla çalışmalarımıza hız kes-
meden devam ediyoruz” dedi.

Üniversitemizdeki Peyzaj 
Çalışmaları Büyük Ölçüde 

Tamamlandı
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2018-2019 Akademik Açı-
lış Töreni münasebeti ile 

Ankara’da bulunan üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Kore büyükelçisi ve Koreli 
bilim adamları ile bir araya geldi.

Kore Büyükelçisi Choi 
Hong-Ghive ile Kore ve Türki-
ye arasındaki dostluk ilişkilerine 
dair bir dizi görüşme yapan Rek-
tör Alma, stratejik ortaklık sevi-
yesine yükseltilen ilişkilerin kar-
şılıklı üst düzey ziyaretlerle ge-
liştiğine vurgu yaparak; Türkiye 

ve Güney Kore’nin başta BM ve 
G20 olmak üzere uluslararası ör-
gütlerde de yakın işbirliği içinde 
olduğunu belirtti. Rektör Alma; 
“İki ülke arasında ticaret, eği-
tim, teknoloji ve savunma sanayi 
başta olmak üzere birçok alanda 
işbirliğini kuvvetlendirmek gere-
kiyor” dedi. Ayrıca Kore ve Dia-
gen  Firması ile Antikor üretimi 
konusunda Koreli bilim adamla-
rıyla görüş alışverişinde bulunan 
Rektör Alma, üniversite olarak 
Antikor üretim konusunda ken-
dilerinden destek istedi. 

Bilindiği gibi tıpta önemli 
bir yere sahip olan Antikor, has-
talığa neden olan etkenleri zarar-
sız duruma getirmek için vücu-
dun çıkardığı karşıt madde olarak 
tanımlanıyor. Üretilen Antikor, 
aynı zamanda vücut tarafından 
üretilen organik bir bağışıklık 
maddesi olarak da büyük bir öne-
me sahip. Bu kapsamda Koreli 
bilim adamları ile görüş alışveri-
şinde bulunan Rektör Alma, An-
tikor üretimi konusunda çeşitli 
bilgiler aldı.

Rektör Alma, Kore Büyükelçisi 
ve Koreli Bilim Adamları ile Bir 

Araya Geldi
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma Güney Kore Cumhuriyeti 
Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü 
dolayısıyla Ankara’da bir otelde 
düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyona,  Ticaret Ba-
kanı  Ruhsar Pekcan,  Belarus’un 
Ankara Büyükelçisi Andrei Sa-
vinykh,  Brezilya’nın Ankara Bü-
yükelçisi Eduardo Riccardo Gra-
dilone Neto,  Japonya’nın Ankara 

Büyükelçisi Akio Miyajima,  Ka-
nada’nın Ankara Büyükelçisi Ch-
ristopher Cooter’ın yanı sıra çok 
sayıda diplomatik misyon temsil-
cisi katıldı.

Resepsiyonda konuşan Choi 
Hong-Ghi,  Türkiye’nin Kore Sa-
vaşı sırasında Kore Cumhuriye-
ti’ni desteklemek için 21 bin asker 
gönderdiğini hatırlatarak, “Kore 
halkı, Kore’nin özgürlüğü ve barı-
şı için savaşan Türk askerlerin bu 

asil fedakârlığını asla unutmadı.” 
ifadesini kullandı.

Milli ve Silahlı Kuvvetler 
Günü dolayısıyla düzenlenen re-
sepsiyonunun önemine değinen 
Rektör Alma, “Güney Kore, Türk 
halkının gönlünde özel bir yere 
sahiptir. Türk askerleri ve Türk 
halkı  daima Kore halkının yanın-
dadır. Biz, Iğdır Üniversitesi ola-
rak Güney Kore öğrencilerini de 
aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Rektör Alma, Güney Kore’nin 
Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü 

Resepsiyonuna Katıldı
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Iğdır Merkeze bağlı Tuzluca İlçesi Sürmeli Kö-
yünde jeotermal sıcak su kaynaklarının bulun-

duğu bilgisine ulaşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, köyde bir takım incelemelerde bulundu. 

Köy sakinleriyle birlikte yapılan incelemeler so-
nucunda jeotermal sıcak su kaynaklarının olduğu 
tespit edilirken; Sürmeli Köyünde en kısa zamanda 
sondaj çalışmalarına başlanacağını ifade edildi. Böl-
gede sıcak su kaynaklarının bulunmasıyla ilgili olarak 
açıklama yapan Rektör Alma, bu durumun kendile-
rini heyecanlandırdığını belirterek jeotermal suyun 
hem Iğdır hem de Tuzluca için büyük bir öneme sa-
hip olduğunu kaydetti. Rektör Alma; “Bu alanda yap-
tığımız çalışmalar ve elde ettiğimiz bazı veriler sonu-
cunca Sürmeli Köyünde jeotermal sıcak su kaynak-
larının varlığını tespit ettik. Bu tespitimiz sonrasında 
köyümüzde sondaj çalışması kararı aldık. Jeotermal 
su bu alanda çıkarılırsa hem Iğdır’a hem de Tuzluca’ya 
ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlayacak. Ayrıca 
otellere ve işletmelere sıcak su verilmesinin de yolu 
açılacak” dedi. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’nın bizzat köye gelerek incelemelerde 
bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getiren 
köy sakinleri ise yapılacak sondaj çalışmalarına kat-
kıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını 
kaydetti.

Üniversitemiz, 
Sürmeli Köyünde 

Jeotermal Sıcak 
Su Araması 

Yapacak
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2018-2019 eğitim-öğretim 
yılında ilk kez öğrenci 

alan üniversitemiz Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde açılış dersi yapıldı. 
Açılışa; Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğ-
du, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. 
Üyesi Gökçe Dilek Küçük ve Dr. 
Öğr. Üyesi Nusret Yılmaz, Fakül-
te Sekreteri Osman Baş, öğretim 
üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Bölüm Başkanı ve Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğ-
du’nun açılış konuşmasıyla başla-
yan etkinlikte, Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Murat Karavelioğlu tarafından 
“Klasik Türk Şiirine Nasıl Yak-
laşmalıyız?” konulu açılış dersi 

yapıldı. Doç. Dr. Karavelioğlu, 
klasik şiirimizin ne olduğunu ve 
ne olmadığını alt başlıklar halin-
de anlatarak şairlerimiz ile günü-
müz insanının buluşma yollarına 
değindi.

Doç. Dr. Karavelioğlu; 
“Bakış açımız, edebiyat ile ara-
mıza engeller koymamalı”

Divan şiirine yönelik yay-
gın ve yanlış bakış açısını değiş-
tirmek zorunda olduğumuzu ve 
gençlerin değişen dünya koşulla-
rına ayak uydurmaları gerektiği-
ni vurgulayan Doç. Dr. Karave-
lioğlu, bakış açımızın tarihimiz, 
kültürümüz ve edebiyatımız ile 
aramıza engeller koymaması ge-
rektiğini ifade ederek; “Üniversi-

te öğrenimine yeni başlayan bir 
öğrencinin, klasik edebiyata kar-
şı ilgi ve merakının oluşmasında 
ilk görev hocanındır. Gençlerin 
zamanla öz kültürümüzün bir 
parçası olan klasik edebiyatımızı 
anlaması, onlara büyük bir bilgi, 
birikim ve özgüven sağlayacaktır. 
Bunun için yapılması gereken ilk 
şey, her türlü önyargılarımızı bir 
yana bırakarak disiplinli bir şe-
kilde çalışmak ve şairin/yazarın 
zihin ve hayal dünyasına girmeye 
çalışmaktır” dedi.

Katılımcıların ilgiyle dinle-
diği açılış dersinin gelecek yıllar-
da da yapılacağı vurgulanırken 
etkinlik, yapılan ikramların ar-
dından sona erdi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İlk 
Öğrencileriyle Açılış Dersi Yaptı
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Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi tarafından ”Iğdır 

Pamuğunun Dünü, Bugünü ve 
Yarını”   konulu çalıştay düzen-
lendi.

Karaağaç Kampüsünde dü-
zenlenen çalıştaya; Iğdır Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sulhattin Yaşar, Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Yıl-
dırım, Bitki Koruma Bölümü öğ-
retim üyeleri Doç. Dr. Celalettin 
Gözüaçık, Dr. Öğr. Üyesi Rama-
zan Gürbüz, Iğdır Ticaret Borsası 
Başkanı Serhat Kumtepe, akade-

misyenler, çiftçiler ve öğrenciler 
katıldı.

Çalıştayda bir konuşma ya-
pan ve üniversite olarak daima 
çiftçilerin yanında olacaklarını 
belirten Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sulhattin Yaşar; “Bütün 
hocalarımız ve çiftçilerimiz el ele 
vereceğiz. Bu sebeple düzenledi-
ğimiz çalıştayda, Iğdır’daki pa-
muk üretimini arttırmanın yolla-
rını ve nasıl daha ileri götüreceği-
mizi konuşacağız” dedi.

“Hasat döneminde yağı-
şın az olması pamuk üretimini 
olumlu etkiliyor”

Yıllarca pamuk ekimi ya-
pılmamasından dolayı Iğdır’daki 
toprak yapısının zararlı etmen-
lerden ve hastalıklardan uzak 
olduğunu belirten Prof. Dr. Bün-
yamin Yıldırım; ”Bu durum hem 
daha temiz hem daha verimli 
ürün elde edilmesini sağlayacak-
tır. Bunun bazı dezavantajları da 
var; pamuk üretiminin sıkı takip 
ve teknik beceri istemesi, ilk defa 
pamuk yetiştirenlerin bu teknik 
bilgi ve donanıma sahip olmama-
sı olarak sıralanabilir. Ayrıca Iğ-
dır’da gündüz ve gece sıcaklıkları 
arası farkın yüksek olması da ve-
rimi etkileyen unsurlar arasında. 

Üniversitemizde ”Iğdır 
Pamuğunun Dünü, Bugünü 
Ve Yarını” Konulu Çalıştay 

Düzenlendi
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Iğdır’ın diğer illere göre avantajı 
ise hasat döneminde yağışın az 
olmasının bir sonucu olarak ürü-
nün zarar görmemesi” şeklinde 
konuştu.

“Zararlı ve yabancı otların 
önlenmesi için uzman kişiler-
den faydalanılmalı”

“Pamuk Yetiştiriciliğinde Ya-
bancı Otlar ve Mücadelesi” konu-
lu bir sunum yapan Dr. Öğr. Üye-
si Ramazan Gürbüz ise pamuk 
yetiştirilmesinde verim ve kaliteyi 

düşüren yabancı otların zararla-
rından korunmak için çiftçilerin 
eğitilmesi gerektiğini ifade etti. 
Ayrıca yanlış ilaç kullanımının 
pamuk üretimini düşürdüğünü 
ifade eden Gürbüz, bunun için 
uzman kişilerden yardım alınma-
sı gerektiğini vurguladı.

“Çiftçilerimiz bizlerden 
destek alsınlar”

Pamuk yetiştiriciliğinde ya-
rarlı ve zararlı böcekler üzerinde 
duran Doç. Dr. Celalettin Gözüa-

çık ise; “Iğdır’daki çiftçilerimiz 
bizlerden destek alabilirler. Üre-
tim aşamasında yanlış kimyasal 
ilaçların kullanılması verimin 
düşmesine neden olurken aynı 
zamanda bazı yararlı böceklerin 
yok edilmesine de sebebiyet veri-
yor. Çitçilerimizden ricamız Iğdır 
Üniversitesi Ziraat Fakültesine 
gelerek bizlerden destek almala-
rı. Bizler bunun için buradayız” 
dedi.

Çalıştay, soru cevap bölümü-
nün ardından sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe-
sinde bu yıl ikincisi düzenlenen 
Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve 
Turizm Festivaline katıldı.

Ağrı Valiliği tarafından bu 
yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Ah-
med-i Hani Hani Kültür, Sanat 
ve Turizm Festivaline; Ağrı Valisi 
Süleyman Elban, AK Parti Ağrı 

Milletvekili Ekrem Çelebi, İbra-
him Çeçen Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, Doğu-
bayazıt Kaymakamı Zafer Engin, 
İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız 
ve sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri ile vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında vatan-
daşlar, Türk bayrakları ile tarihi 

İshak Paşa Sarayı’na kortej yürü-
yüşü gerçekleştirilirken; saray av-
lusunda devam programda say-
gı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu. Açılış sonrası ser-
gi salonlarını ve açılan stantları 
gezen Rektör Alma; Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt 
Meslek Yüksekokulunda 5 ülke-
den 71 akademisyenin katılım 
sağladığı 2. Uluslararası Ahmed-i 
Hani Sempozyumu’na katıldı. 

Rektör Alma, 2. Ahmed-i 
Hani Kültür, Sanat ve Turizm 

Festivaline Katıldı
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Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu Genel Baş-

kan V. Feridun Fazlı Özsoy; böl-
ge gazete cemiyet başkanları ve 
ilimizde faaliyet gösteren yerel ve 
ulusal basın mensupları ile bir-
likte üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı ma-
kamında ziyaret etti.

Çeşitli konuların görüşül-
düğü ziyarette; basının önemine 
de değinen Rektör Alma, “Basın 

bölgenin sesinin duyulabilmesi 
ve demokrasi kültürünün yer-
leşebilmesi amacıyla büyük bir 
rol üstleniyor. Bizim açımızdan 
bakıldığında ise üniversitemizde 
yapılan faaliyetlerin kamuoyu-
na aktarılması noktasında basın, 
önemli bir görevi ifa ediyor. Bu 
nedenle  her geçen gün büyüyen 
üniversitemizi, hak ettiği şekilde 
ülke gündeminde tutmak isti-
yoruz. Ayrıca, ülkemizde bu tür 

mesleki örgütlenmelerin olduğu-
nu görmek bizleri sevindiriyor. 
Mesleklerin saygınlığını yitirme-
mesi ve birbirinden bağımsız ha-
reket etmesi, bunu yaparken de 
aralarındaki bağı koparmaması 
adına bu tür mesleki örgütlenme-
lerin olması gerekiyor” dedi.

Ziyaretin sonunda Rektör 
Alma, gazetecilere yaptıkları zi-
yaretten ötürü teşekkür ederek 
çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonundan Rektör 

Alma’ya Ziyaret
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Iğdır Üniversitesi Tuzluca 
Meslek Yüksekokulu tara-

fından 2018-2019 eğitim ve öğre-
tim yılında; yeni başlayan öğren-
ciler için Iğdır ve Üniversitemizi 
tanıtmak amacıyla başlatılan or-
yantasyon programı Tuzluca ve 
Doğubeyazıt gezisi ile son buldu.

Iğdır Üniversitesine yeni ka-
yıt yaptıran öğrenciler için hem 
şehrimiz hem de üniversitemizi 
tanıtmak amacıyla düzenlenen 
2 günlük oryantasyon progra-

mı kapsamında; ilk olarak 11 
Ekim’de Karaağaç Kampüsü Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
program ile Tuzluca Meslek Yük-
sekokul Müdürü Dr. Öğr. Üye-
si Mubin Koyuncu ve Öğr. Gör. 
Kamil Ateş tarafından bölüm ta-
nıtımları ve kütüphane tanıtımı 
yapıldı.

Daha sonra Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı Şube 
Müdürü Bilal Uludağ tarafından 
üniversitemiz kampüs alanında 

bulunan birimler ve sosyal te-
sislerin tanıtımı yapıldı. Tanıtım 
sonrası Tuzluca Meslek Yükse-
kokulu’ndan Öğr. Gör. Gökhan 
Yerlikaya ve Öğr. Gör. İnan Atış 
eşliğinde, Tuzluca ilçemizde bu-
lunan Tuz Mağaraları ve Ağrı’nın 
Doğubeyazıt ilçesinde bulunan 
İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i 
Hani Türbesi’ne gezi düzenlendi. 
Gezi sonrası oryantasyon progra-
mı sona erdi.

Tuzluca Meslek Yüksekokulu 
Oryantasyon Günleri Sona Erdi
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, 

Erzurum’da bölgesel yayın yapan 
TRT Erzurum Radyosunun tele-
fon konuğu oldu.

TRT Erzurum Radyosu’nda 
yayınlanan ‘Doğunun Sesi’ adlı 
programa telefonla katılan Rek-
tör Alma, program sunucusu Yıl-
dıray Yıldız’ın sorularını yanıtla-
dı. Rektör Alma, üniversitemizin 
fiziki gelişimi, akademik birimle-
rinde hali hazırda var olan ve bu 
yıl itibarıyla açılan yeni bölüm-
leri, öğrencilere sunulan hizmet-
ler, akademik kadro durumu gibi 
konularda açıklamalar yaparak 

üniversitenin bölgeye katkıları, 
hedefleri ve yapılması planlanan 
projeler hakkında bilgi verdi.

Rektör Alma, konuşmasının 
çoğunu 10 bin metre kare alanda 
kurulacak olan 500 kW gücünde-
ki güneş enerjisi santralinin ya-
pımına ayırdı. Günlük ortalama 
9,49 saat güneşlenme süresiyle 
Türkiye’de en fazla güneş alan şe-
hirlerden biri olan Iğdır’da, GES 
projesi ile güneş enerjisinden 
daha fazla yararlanmanın müm-
kün olacağını belirten Rektör 
Alma, projenin tamamlanmasıyla 
beraber Iğdır’da güneş enerjisinin 
kullanımının yaygınlaşacağını ve 

bunun birçok il ve üniversiteye de 
örnek olacağını dile getirdi. Üni-
versite olarak GES projesi için 
çok çalıştıklarını belirten Rektör 
Alma, “Biz Iğdır gibi güneşlenme 
süresinin çok olduğu bir yerde 
böyle bir imkânın kullanılma-
masını büyük bir eksiklik olarak 
gördük. Bunun için hemen kolla-
rı sıvadık. Üniversitemiz kampü-
sünde 10 bin metre kare alanda 
500 kW gücünde güneş enerjisi 
santrali yapımına başladık. Böy-
lesine önemli bir projenin bitmesi 
ile güneş enerjisi üretimine başla-
yacağız” dedi.

Rektör Alma, TRT  Erzurum 
Radyosunun Telefon Konuğu Oldu

143Bülten | 12



Her zaman Iğdırlı çiftçimi-
zin yanında olan üniversitemiz 
Iğdır’da ‘Çiftçi Eğitim Merkezi’ 
kurdu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı 
üç hafta önce ziyaret eden Iğdır-
lı çiftçiler, Iğdır Üniversitesinden 
teknik olarak destek almak iste-
diklerini belirtmiş, verilen des-
tek ile Iğdır’da çiftçiliğin daha 
çok gelişeceğini dile getirmiştiler. 
Üniversite olarak Iğdırlı çiftçinin 
daima yanında olduklarını belir-
ten Rektör Alma, çiftçinin işini 
bilerek yapmalarının verimi yük-
selteceğini, bunu da uzman kişi-
lerden destek alarak olacağını be-
lirtmişti. Bunun için Iğdır’da bir 
‘Çiftçi Eğitim Merkezi’ kurulması 
için çalışma başlatacaklarını dile 
getirmişti. 

Müjde 3 Hafta Sonra Geldi
Bölge çiftçilerinin tarımsal 

ekonomiye katma değer katılım-
larının artırılması için teknolojik 
ve bilimsel yeniklikler doğrul-
tusunda eğitimleri ve iyi tarım 
uygulamaları konularında bilinç-
li üretici olmalarını sağlamayı 
amaçlayan ‘Çiftçi Eğitim Merkezi’ 
müjdesi üç hafta sonra geldi. Iğ-
dır Üniversitesi Rektörlüğü Sena-
tosu Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma başkan-
lığında toplanarak ‘Çiftçi Eğitim 
Merkezi’nin kurulması için bir 
araya geldi. Senatoda çıkan ka-
rar ile üniversitemiz bünyesinde 
‘Çiftçi Eğitim Merkezi’nin kurul-
ması kararının çıkması ile üni-
versitemiz bünyesinde ‘Çiftçi Eği-
tim Merkezi’ kuruldu.

 “Çiftçiye birebir kendi üre-
timini nasıl yapacağı eğitimini 
vereceğiz” 

Üniversite olarak daima çift-
çilerimizin yanında olduklarını 
belirten Rektör Alma, bu proje ile 
Iğdırlı çiftçilere eğitim verileceği-
ni dile getirerek, “Kaybolmakla 
yüz yüze olan milli çeşitlerimizi 
yeniden yaygınlaştırmayı hedef-
liyoruz. Burada çiftçiye birebir 
kendi üretimini nasıl yapaca-
ğını, budama zamanında neler 
yapacağını, ilaçlama döneminde 
neler yapacağını ve tohumdan 
hasadına kadar neler yapılacağı 
konusunda eğitim verilecek. Bu 
eğitim çiftliğimizde sadece ürün 
eğitimleri verilmeyecek, aynı za-
manda ürünü pazarlama eğitimi 
verilecek.” dedi.

Üniversitemizde ‘Çiftçi Eğitim 
Merkezi’ Kuruldu
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Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hak-

kı Alma, Gaziantep Sanko Üni-
versitesinin düzenlediği  ‘Tıpta 
İnovasyon Buluşmaları’na katıldı.

Sanko Üniversitesi tarafın-
dan dördüncüsü düzenlenen ve 
11-13 Ekim tarihleri arasında 
Gaziantep’te gerçekleştirilen “Bi-
yolojik ve Biyomedikal Bilim-
lerde İnovasyon” konulu ‘Tıpta 
İnovasyon Buluşmaları’na; Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin, Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram 
Yılmaz, Sanko Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Güner Dağlı, Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Sanko Sağ-
lık Bilimleri Enstitüsü Moleküler 
Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. İlker Saygılı’nın yanı sıra yurt 
içinden ve yurt dışından inovatif 
çalışmalar yapan çok sayıda araş-
tırmacı katıldı.

Sanko Üniversitesi ile or-
tak proje vurgusu

Kongrede, Sanko Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağ-
lı ile bir araya gelen üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, böylesine büyük bir orga-
nizasyona ev sahipliği yapan San-
ko Üniversitesini tebrik ederek 

yaptıkları çalışmaları yakından 
takip ettiğini belirtti. Görüşme-
de; Iğdır Üniversitesinin faali-
yetlerinden de bahseden Rektör 
Alma, üniversiteler arası işbirliği 
kapsamında Sanko Üniversitesi 
ile ortak projelerde yer almak is-
tediklerini kaydetti.

Sanko Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Güner Dağlı ise Iğdır 
Üniversitesinin her geçen gün 
adından daha çok söz ettirdiğini 
ve bilim dünyasına önemli katkı-
lar sağladığını ifade ederek ortak 
projelerde yer almaktan memnu-
niyet duyacaklarını belirtti. 

Rektör Alma, Tıpta İnovasyon 
Buluşmalarına Katıldı
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2018-2019 eğitim öğretim 
döneminde Aşçılık Programı öğ-
rencilerine kapılarını açan Iğdır 
Üniversitesi, yeme-içme sektö-
ründe nitelikli personel ihtiyacı-
nı karşılamak amacıyla geleceğin 
aşçılarını yetiştiriyor.

Iğdır Meslek Yüksekokulu 
Otel, Lokanta ve İkram Hizmet-
leri bünyesinde bulunan Aşçılık 
Programı, bu yıl ilk öğrencilerini 
alırken; hayal gücünden yemeğin 
tarihçesine, gıdaların yetiştirilme 
koşullarından yöresel yemeklerin 
yapımına kadar pek çok konuda 
eğitimde fark yaratmayı amaç-
lıyor. Bu kapsamda Karaağaç 

Kampüsü Uygulama Otelinin alt 
katında bulunan mutfakta hü-
nerlerini konuşturan geleceğin 
aşçıları, yemeklerini ise burada 
hazırlıyor. 

Öğrenciler, ikram hizmet-
lerin temel ilkelerini kavraya-
cak

Otel, Lokanta ve İkram Hiz-
metleri bünyesinde yer alan Aşçı-
lık Programı ile öğrencilerin ik-
ram hizmetlerinin temel ilkeleri-
ni kavrayacağını belirten üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, bu programdan 
mezun olacak öğrencilerin “Aşçı” 

unvanı alarak gastronomi ala-
nında söz sahibi olabileceklerini 
kaydetti. Yenilikçi ve fark yarata-
cak bir eğitim müfredatıyla yeni 
eğitim öğretim yılına başladıkla-
rını da vurgulayan Rektör Alma; 
“Söz konusu Aşçılık Programı ile 
öğrencilerimiz, sadece iyi yemek 
yapan aşçılar değil aynı zamanda 
ikram hizmetleri ile ilgili konular-
da araştırma, geliştirme ve yürüt-
me konularının önemini bilecek 
bir eğitim programı ile yetiştirile-
cekler. Ayrıca bölge mutfağına ait 
yöresel lezzetler de özüne sadık 
kalarak öğrencilerimize titizlikle 
öğretilecek” şeklinde konuştu.

Iğdır Üniversitesi Aşçılık Eğitimi 
İle Fark Yaratacak
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