
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşi Hayrünnisa 
Gül ile birlikte çıktığı İğdır gezisinde, İğdır 
Üniversitesini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül 
Valilik, Belediye ve İğdır Üniversitesinde düzenlenen 
toplantılara katılırken, eşi Hayrünnisa Gül de H. Ali 
Parim Çocuk yuvası ile birlikte İğdır'da bulunan sivil 
toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Valilik ve Belediyeye yaptığı ziyaretlerinin 
sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir 
sonraki durağı, İğdır Üniversitesi Karaağaç 
Yerleşkesioldu.

İğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesine 
gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül burada Rektör

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Nurhan Akyüz, Prof. Dr. İbrahim Ethem 
Güler, Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, İğdır Üniversitesi Genel 
Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, İğdır 
Üniversitesine bağlı bulunan Fakültelerin Dekan 
Yardımcıları, Yüksek Okul ve Enstitü Müdürleri ile 
birlikte İğdır Üniversitesinde görev yapan öğretim 
üyelerinin oluşturduğu kalabalık bir heyet tarafından 
karşılandı.

İğdır Üniversitesinde düzenlenen karşılama 
töreninin ardından İğdır Üniversitesi Karaağaç 
Y e r le ş k e s in d e  in c e le m e le rd e  bu lunan

Cumhurbaşkanı Gül, yerleşke içerisinde İğdır 
Üniversitesi ve Aralık Kaymakamlığı tarafından 
yürütülen Ağrı Dağı Florası ile ilgili bilimsel 
araştırmada elde edilen verilerin görsel ortama 
taşındığı “Nuh'un Çiçekleri” isimli bir fotoğraf 
sergisini de gezdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dikkatle 
incelediği fotoğraflardaki bitkiler hakkında proje 
yürütücüsü akademisyenlere çeşitli sorular yöneltti. 
Aldığı yanıtlar karşısında memnuniyetini  
gizlemeyen Cumhurbaşkanı projede görev yapan 
akademisyenleri başarılarından dolayı kutladı.

Haberin Devamı 3. Sayfada

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz İkinci Kez Rektör Olarak Atandı
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın yeniden Rektör olarak atanması İğdır Üniversitesi Mensuplarını ve İğdırlıları sevindirdi.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 
Cumhurbaşkanına sunulan listede 
birinci sırada yer alan Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, İğdır Üniversitesi 
Rektörü olarak yeniden atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 
üncü maddeleri uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulunun 
önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. İbrahim Hakkı
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İ r k Prof. Dr. İb rah im  H akkı Y IL M A Z  
İğ d ır Ü n ivers ites i R ektörü

Değerli okuyucularım; Bu sayıdaki yazımda 
öğrencilerime hitap eden bir yazı hazırladım. 
Böylece yeni akademik yılımızda onlar ile ilk iletişimi 
sağlamayı hedefledim.

Sevgili Öğrenciler,
Öncelikle, üniversitemizi tercih 

ederek Yüksek Öğretime güzel bir 
başlangıç yaptığınız için hepinizi kutlar, 
bu başarınızın ömür boyu devam 
etmesini dilerim.

Üniversitemiz adını ülkemizin en 
doğusunda, üç ülkeye komşu ve sadece 
ülkemizin değil Avrupa'nın da çatısı olan 
Ağrı Dağı'nın eteklerindeki verimli 
toprakların ortasında kurulu İğdır 
şehrinden almıştır.

Genç bir üniversite olan İğdır 
Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren 
geçen dört yıllık süre içerisinde çağdaş, 
dinamik ve evrensel değerleri ön planda 
tutan bir bilim yuvası olmak için yoğun bir 
çaba göstermiş ve sîzleri de geleceğe 
hazırlama gayreti içerisinde olan önemli 
bir yükseköğretim kurumudur.

devamı 4. sayfada

Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından İğdır 
Üniversitesi Rektörü olarak 
yeniden atanması Üniversite 
p e r s o n e l i  t a r a f ı n d a n  
memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanımız 
Abdullah Gül tarafından 
ikinci kez Rektör olarak 
atanan Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı  Y ı lm a z  yapt ığ ı  
açıklamada geçtiğimiz dört 
yıl boyunca beraber çalıştığı 
akademik ve idari personel 
ile  b i r l i k t e  k e n d i s i n i

İğdır Amatör Kümede 
Şampiyonun Adı

“ İğdır Üniversitesi”
2011-2012 futbol sezonunda İğdır Amatör Kümede şampiyonun adı İğdır 
Üniversitesi Oldu. İğdır Üniversitesi Futbol Takımı sezon boyunca aldığı başarılı 
sonuçların ardından şampiyonluğunu ilan etti.

/ T &  Türk Hacıların 
9 Gıda Güvenliği 

İğ d ır  Ü n iv e rs ite s in e  
Emanet

2012 yılı Umre ve Hac organi 
zasyonlarında, Mekke ve Medine'de yemek 
veren şirketlerin satın aldığı gıda maddelerini 
d e n e tle m e k , yem ek h a z ırla d ık la r ı 
mutfakların ve yemekhanelerin kontrolünü 
yapmak, yemek şirketlerinin ihale şartlarına 
uygun yemek çıkarıp çıkarmadıklarını tespit 
etmek, varsa aksayan yönlerinin giderilmesi 
ve gerekli tedbirlerin alınması için, İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz tarafından, Mühendislik Fakültesinin 
Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt 
ve Yrd. Doç. Dr. ÖnderYıldızgörevlendirildi.

Haberin devamı sayfa 4'te

İğdır Ziraat Fakültesi 
İlk Mezunlarını Verdi

Karaağaç Yerleşkesinde 
bulunan Konferans Salonunda 
yapılan törenle Ziraat Fakültesi ilk 
mezunlarını muhteşem bir törenle 
uğurladı.

Mezuniyet törenine Rektör 
Yardımcısı Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nurhan Akyüz, 
Rektör Yardımcısı İğdır Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler ve 
Rektör Yardımcısı Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin 
Çiftçi ile birlikte öğretim üyeleri, idari 
personel, öğrenciler ve öğrenci yakınları 
katıldılar.

Haberin devamı sayfa

destekleyen İğdırlılara teşekkür etti. Rektör Yılmaz “İğdır Üniver 
sitesinin, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz başta olmak üzere uluslararası 
platformlarda hak ettiği yeri alması için çok çalıştık. Dört yıl gibi kısa 
bir sürede altı Fakülte, bir Yüksekokul, iki Meslek Yüksekokulu, üç 
Enstitü ve dört Araştırma Merkezine kavuşan üniversitemizi 
doğunun parlayan yıldızı haline getirmek için uğraşmaktayız. 6 
Eylül 2012 tarihi itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah 
Gül'ün gösterdiği teveccühle 2012-2016 dönemi için yeniden 
üniversitemize rektör olarak atanmış bulunmaktayım. Bundan 
sonraki dönemde işimiz daha zor, yükümüz daha ağır olacak. 
Ancak zor olan işimizi, ağır olan yükümüzü inancımız ve azmimiz ile 
aşarak hep birlikte İğdır Üniversitesini daha ileriye götüreceğiz " 
diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İğdır Valisi Ahmet Pek, 
İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz'ın yeniden atanması 
münasebe t i y le  “ hayır l ı  
olsun” ziyaretinde bulundu.

İğdır Valisi Ahmet Pek, 
“ R e k t ö r ü m ü z ü n  İ ğ d ı r  
Üniversitesine ikinci kez 
atanması bizleri son derece 
sevindirmiş-tir.” dedi. Rektör 
Prof .  Dr. Y ı lm a z  da, 
kendisini ziyaret eden İğdır 
Vali-si Ahmet Pek'e bu 
anlamlı ziyaretinden dolayı 
teşekkür etti.

İğdı r  Ün ivers i tes i  
Rek tör lük  görev in i  bir 
dönem daha sürdürme 
şansına ve onuruna sahip

olduğu için son derece mutlu 
olduğunu belirten Prof. Dr. 
Yılmaz “İğdır Üniversitesini 
geliştirmek için başta Sayın 
Valimiz ve Kurum amirlerimiz 
olmak üzere bütün İğdırlı 
hem şehrilerim izle b irlikte 
üniversitemizi Türkiye'nin 
önde gelen prestijli bir 
üniversitesi haline getirmek 
için çalışmalıyız.” dedi. İğdır 
Valisi Ahm et Pek, İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'a 
gerçek leş t i r d iğ i  “ hayır l ı  
olsun” ziyaretinden sonra 
R e k t ö r ' e  b a ş a r ı l a r ı n ı n  
d e v a m ı n ı  d i l e y e r e k  
Rektörlükten ayrıldı.
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IIEle Avuca Sığmadı"
Erzurum Şehir Tiyatrosu'nun 2 perdelik 

'süper komedi' sloganlı "Ele Avuca Sığmaz" adlı 
tiyatro oyunu İğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi 
Konferans Salonunda sahnelendi. Oyunda 
Erzurum'un meşhur meddahı “Teyo Emmi” Cumhur 
Seval ve arkadaşları sergiledikleri performansla 
Iğdırlı'lara eğlenceli anlar yaşattı.

Akşam seansında sahneledikleri oyun 
sonrasında izleyicilerin yoğun isteğini kırmayan 
oyuncu Cumhur Seval “Teyo Emmi” karakteri ile 
yaklaşık 15 dakika süren özel bir gösteri daha yaptı.

Güncel konuları halkın içerisinde var olan 
mizahi bir dille yeniden işleyen “Teyo Emmi”, bu özel 
gösterisi ile İğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi 
Konferans Salonundaki izleyicilerin gönüllerini fethetti.

Öğrencilerin ve davetlilerin ücretsiz olarak

Erzur
kotTK
oyun
sahn

um  Şehir Tiyatrosu oyuncuları 2  perdelik 'süper 
İdi' sloganlı "Ele Avuca S ! ğ m a z | ^ U g |  
unu İğd ır Ü niversitesi

katıldığı tiyatro etkinliğinin sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. 
İbrahim Ethem Güler oyunculara teşekkür ederek ,“Teyo Emmi” 
Cumhur Seval'a bir buket çiçek takdim etti.

Kürdü, sağcısı, solcusu olmaz" diyerek söyleşisine son 
verdi.

Programın sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim 
Ethem Güler, İğdır Üniversitesi adına konuşmacı Tayfun 
Talipoğlu'na söyleşisinden dolayı teşekkür ederek, bu 
günün anısına İğdır Üniversitesi amblemli bir hediye 
takdim etti.

Yol Öykücüsü ve televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu,
İğdır Üniversitesi’nde deneyimlerini paylaştı.

Konuşmacı olarak Tayfun
Talipoğ-lu'nun katıldığı İğdır 
Üniversitesi tarafından 

Karaağaç Yerleşkesi Konferans 
Salonundan düzenlenen söyleşiye 
üniversite camiası büyük ilgi gösterdi. 
İğdır Üniversitesi Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Nurhan Akyüz, Prof. Dr. 
İbrahim Ethem Güler, İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren 
ile birlikte çok sayıda akademisyen ve 
öğrencinin katıldığı etkinliği katılım
cılar hayli eğlenceli ve öğretici 
buldular.

Tayfun Talipoğlu konuşmacı olarak 
katıldığı söyleşinin ana konusunu; 
meslek yaşamında haber peşinde 
koşarken ve ardından “Bam Teli” 
programı ile Anadolu'nun çeşitli 
yörelerini ekran aracılığı ile insanlara 
aktarırken kazandığı deneyimleri İğdır 
Üniversitesi öğrencileri ile paylaşması 
oluşturdu.

İğdır Üniversitesi öğrencilerine 
hitaben yaptığı konuşmasına "Hangi 
okulda okuduğunuz değil, bu hayatta

yaptığınız, neler başardığınız 
önemli” diyerek başladı. Talipoğlu 
sözlerinin devamında, gelecekte 
başarılı olma yollarının herkes için 
farklı olsa da insanın kendini 
geliştirerek, dürüstlükten ödün 
vermeden çalışmasının da 
başarının anahtarı olduğunun altını 
çizdi. Kendi hayatından örnekler ile 
devam ettiği konuşmasında “ 
Öncelikle yabancı dil 
öğrenmelisiniz. Yabancı bir dil 
konuşamadığım için çok zorluk 
yaşadım. Mesela uluslararası 
haber ajanslarında çalışamıyorum, 
çünkü lisanım yok. Bu yüzden 
sizler kendinizi geliştirerek dünya 
vatandaşı olmaya hazırlanın. 
Hayatımda yapamadıklarımı sîzlere 
aktararak, sizlere kendimce 
hedefler göstermeye çalışıyorum. 
İnsanlar, sadece ürettikleriyle anılır. 
Okuyun, değerlendirin ki fikriniz 
olsun. Körü körüne kimsenin kölesi 
olmayın. İnsan olmanın gereğini 
yerine getirin. İnsan olmanın Türkü,

Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İsa Habibbeyli İğdır Üniversitesini Ziyaret Etti

Nahcivan Devlet Üniversitesi(NDU) Rektörü Prof. Dr. İsa Habibbeyli 
ve beraberindeki heyet hafta sonu İğdır Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Prof. 
Dr. Isa Habibbeyli'yi, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcısı 
ve İğdır Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, Genel Sekreter 
Vekili Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, Emekli Öğretim Görevlisi Turgut Öcal karşıladı.

Prof. Dr. İsa Habibbeyli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından İğdır 
Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ı 
tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. İsa Habibbeyli başarı 
dileklerini sunmasının ardından bu ziyaret anısına 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'a çeşitli hediyeler 
takdim etti. İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz da karşılıklı temaslara 
başlamadan önce Prof. Dr. Isa Habibbeyli'nin 
samimi dileklerini memnuniyetle karşılayarak 
İğdır'a özgü hediye verdi. Rektörlük makamında 
sam im i bir h avad a  g eçen  te m a s la r ın  
tamamlanmasının ardından her iki heyet İğdır 
Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesinde bulunan 
Konukevine gitmek üzere Rektörlük binasından 
ayrıldı.

Nahcivan Devlet Üniversitesi ve İğdır 
Üniversitesi heyetleri, Karaağaç Yerleşkesinde 
İğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin 
Çiftçi tarafından karşılandılar. Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
İbrahim Ethem Gülerve Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi

ile birlikte konuk heyet, Karaağaç Yerleşkesi Merkezi Derslik 
binasındaki dil, bilgisayar, uzaktan eğitim laboratuvarlarını ve 
anfileri gezdiler. Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsa 
Habibbeyli bu kısa gezi sırasında beğenisini gizlemeyerek “İğdır 
Üniversitesi tarafından yapılan bu modern binalar ve içindeki 
laboratuvarlar İğdır'a ve yükseköğretime yakışır nitelikte olmuş” 
dedi. Merkezi Derslikler binasında yapılan gezi sonrasında 
Konukevine geçildi. Burada bir süre dinlenen Prof. Dr. İsa 

Habibbeyli ve beraberindekiler, 
Anadolu Üniversitesinde çeşitli 
t e m a s l a r d a  b u l u n m a k  için 
Eskişehir'e gitmek üzere İğdır'dan 
ayrıldılar.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl
maz, Nahcivan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsa Habibbeyli'yi 
İğdır Üniversitesinden yolcu ettikten 
s o n r a ,  h e y e t l e r  a r a s ı n d a  
gerçekleşen görüşmeler hakkında 
bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Y ılm az yaptığı 
açıklam ada “Nahcivan Devlet 
Üniversitesi gibi eğitim öğretim 
faaliyetlerine çok uzun zamandır 
devam eden ve kıymetli bilim 
adamları yetiştiren yükseköğretim 
kurumunun Rektörü Prof. Dr. İsa 
Habibbeyli'nin z i y a r e t i  b i z l e r i

MERKEZİ DERSLİK ve KONFERANS SALONU

ziyadesi ile memnun etmiştir. İğdır Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu 
yana desteklerini esirgemeyen değerli mevkidaşım ve meslektaşım Prof. 
Dr. İsa Habibbeyli'yi üniversitemizde ağırladık. Bu ziyaret sırasında 
yaptığımız görüşmelerde, her iki üniversitenin gelecek yıllarda yapacağı 
ortak bilimsel çalışmalar üzerinde temaslarda bulunduk. Bilindiği gibi, her 
iki üniversitede geçtiğimiz yıl kurulan ve bölgedeki diğer ülke 
üniversitelerinin de içinde bulunduğu Kafkas Üniversiteler Birliği üyesiyiz. 
Bu birlik dâhilinde yapılan anlaşmalar ile planlamış ortak çalışmalarımız 
hali hazırda bulunmaktadır Ancak, İğdır ve Nahcivan Devlet Üniversiteleri 
aralarında yaptıkları protokoller ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi 
gerçekleştirerek, akademik alanda iş birliğini uzun zamandan beri 
yapmaktadırlar. Mevkidaşım Prof. Dr. Isa Habibbeyli'nin Üniversitemize 
yaptığı bu ziyaretin ardından var olan ilişkilerin daha ileri boyutlara 
taşınacağına eminim. Böylelikle, hem Nahcivan Devlet Üniversitesi hem 
de İğdır Üniversitesi birbirlerinin deneyimlerinden ve imkânlarından daha 
fazla yararlanma imkânı bulacaklardır. Böylelikle her iki üniversitesinin 
eğitim ve öğretim kalitesi ve çeşitliliği artması sağlanacaktır. Sonuç olarak, 
her iki üniversitede bu iş birliğinden kazançlı çıkacaktır” diyerek 
açıklamasını sonlandırdı.

http://www.igdir.edu.tr
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İğdır Üniversitesi 
Cum hurbaşkanı 
Abdullah Gül'ü 

Ağırladı
Sayfa 1 'den devam

F o to ğ ra f  s e rg is in in  
ardından Cumhurbaşkanı Gül, 
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İb rah im  H akkı Y ılm a z , 
Rektör Yardım cıları, Fakülte  
Dekanları, Enstitü Müdürleri ve 
öğretim üyelerinin de bulunduğu 
birtoplantıya katıldı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılm az'ın  yaptığı hoş 
geldiniz konuşması ile başlayan 
to p la n t ı ,  C u m h u rb a ş k a n ı  
A b d u lla h  G ü l ta r a f ın d a n  
ü n iv e rs ite  ş e re f d e fte r in in  
imzalanması ile devam etti.

Bu top lantıda  Rektör 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 
İğdır Üniversitesinin kuruluşun
dan beri yapılan çalışmaları 
iç e re n  b ir  b r if in g  s u n d u . 
Üniversitenin dünü ve bugünü 
hakkında detaylı bilgi içeren 
sunumda, en çok dikkat çeken 
nokta ise İğdır Üniversitesinin

İğdır Üniversitesi ve Aralık Kaymakamlığı ortaklığında yörenin florasının tesbiti ve kültüre 
alınabilcek yabanıl bitkilerin tesbiti sağlamak için hazırlanan ve böylelikle tarımsal 
kalkınmayı da beraberinde getirecek olan bilimsel araştırmada elde edilen verilerin görsel 
ortama taşındığı “Nuh’un Çiçekleri” isimli bir fotoğraf sergisini de gezdi.
f iz ik s e l g e liş im in d e k i h ız lı 
d e ğ iş im  o ld u . S u n u m d a ; 
yapılan çalışmalar neticesinde 
kısa bir süre sonra faaliyete 
geçecek olan İğdır Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Gül’ e İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından 
Üniversitenin gelişimi hakkında birifing verildi.

S uveren  Y e rle şke s in d e k i b in a la rın  
tamamlanması ve önceki yıllarda açılan 
a n c a k ,  h e n ü z  ö ğ r e n c i a lım ın a  
başlamayan fakültelerin öğrenci alacağı 
müjdesini de veren Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, bu sayede öğrenci 
kapasitesinin ilk etapta mevcut durumun 
iki katına, sonraki 10 yıllık dönem 
iç e r is in d e  ise ya k la ş ık  on ka tına  
çıkacağını açıkladı.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
tarafından sunulan brifingin ardından 
Cumhurbaşkanı Gül, toplantıya katılan 
ö ğ re tim  ü ye le rin d e n , ü n ive rs ite n in  
bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. İğdır'ın ve İğdır 
Üniversitesinin gelişmesi için bundan 
sonra yapılacaklar hakkında öğretim 
üyeleri ile fikir alışverişinde de bulunan 
C u m h u rb a ş k a n ı A b d u lla h  G ü l'ü n  
toplantıya katılanlara hitaben yaptığı 
k o n u ş m a d a , k ıs a  s ü re d e  İğ d ı r  
Ü n iv e rs ite s in in  g e ld iğ i n o k ta n ın  
memnuniyet verici olduğunu söyledi. 
Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında,

Ü n ive rs ite le rin  bulunduğu bö lge
le rd e k i y e re l d e ğ e r le re  s a h ip  
çıkmalarının çok önemli olduğunu 
ancak, yerel değerlere sahip çıkarken 
de üniversitelerin taşralaşm asının da

bir o kadar yanlış olacağını 
v u rg u la d ı.  A s ı l ö n e m li 
o la n ı n ,  ü n iv e r s i t e n in  
bulunduğu ilin ekonomi sine 
ve sosyal yaşam ına ne 
k a t t ığ ın a  b a k ı lm a s ın ın  
g e r e k l i l iğ in i  h a t ı r la ta n  
Cumhurbaşkanı Gül, Rektör 
Prof. Dr. İbrahim  Hakkı 
Y ı lm a z 'ı  İğ d ır  Ü n iv e r -  
sitesi'nin Kurucu Rektörü 
o la ra k  g e r ç e k le ş t i r d iğ i  
ç a lış m a la r ın d a n  d o la y ı 
tebrik etti.

İğ d ır Ü n ive rs ite s i 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Y ılm az ile birlikte 
üniversite yönetim inin de 
hazır bulunduğu toplantının 
sona erm esinin ardından 
C um hurbaşkanı A bdu llah  
Gül, ziyaretinin anısına İğdır 
Üniversitesi akadem isyen
le ri ile  h a tıra  fo to ğ ra fı 
çektirdi.

C u m h u r b a ş k a n ı  
A bdu llah  Gül İğdır Ü n i
versitesine yaptığı ziyaretin 
a r d ı n d a n ,  A n k a r a ' y a  
dönmek üzere İğdır ilinden 
ayrıldı.

K O N U K  E V İ

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz ve Öğretim üyeleri Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gürü uğurladı.

I I

İğdır Üniversitesi Suveren Yerleşkesine bir temel daha attı

İğdır Üni
versitesinin Suve
ren Yerleşkesinde 
devam eden rektör
lük, merkezi labora
tuar, lo jm an  ve  
altyapı inşaatlarına 
ek olarak Z iraat 
Fakültesi binasının 
da yapımına baş

Suveren Y e rle şk e sin d e , 
Üniversitesinin ilk akademik 
Ziraat Fakülteşi inşaatına

İ ğ d ı r
birimi

landı.

la n  d ı . S u v e r e n
Yerleşkesinde yapımına başlanan İğdır Ziraat 
Fakültesinin ilk harcı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Vahdettin Çiftçi tarafından atıldı.

Yaklaşık 23 bin m2'lik kapalı alana sahip 
olan İğdır Ziraat Fakültesi binası modern eğitimin 
gereksinimlerini yerine getirecek fonksiyonel 
özelliklere sahip olarak projelendirildi. İnşaatına 
başlanan Ziraat Fakültesinde; 179 adet akademik 
ve idari personel odası, 24 adet derslik, 24 adet 
araştırma ve uygulama laboratuarı, 8 adet toplantı 
odası, ikisi 100'er, biri 180 öğrenci kapasiteli olmak 
üzere toplam üç adet anfi, merkezi bilgisayar 
lab o ra tu arı (2 0 5  m 2), kü tü ph an e , kantin , 
yemekhane ve diğer ihtiyaçları karşılamak için 
çeşitli sosyal donatılarda yeralmakta.

Ziraat Fakültesinin inşaat çalışmalarının 
başlaması üzerine bir açıklama yapan Rektör Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılm az “İğdır Üniversitesinin fiziki 
yapılanma sürecinin önemli biraşamasını oluşturan

Z iraat Fakültem izin  
binası yaklaşık 2,5  
yılda tam am lanarak  
hizm ete açılacaktır. 
A ncak her şeyden  
önemli olan unsur, 
yap ım ına  başlanan  
fa k ü lte  b i n a m ı z ı n  
t a s a r ı m ı  a ş a m a 
sındaki detaylardır. 
Bilindiği üzere Su
veren Yerleşkesinin  
yerin i, çeş itli ü n i
versitelerde görevli 
olan öğretim üyeleri 
ta ra fın d a n  yapı l an  

zemin etütlerinin sonuçlarına istinaden belirledik. 
Bilimsel açıdan sağlam bir zemin üzerine 
depreme dayanıklı olacak şekilde projelendiren 
binalarımızın, öğrencilerimizin sadece eğitim ve 
öğretim konusundaki ihtiyaçlarını değil, diğer 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak modern 
binalar olmasına dikkat ettik. Doğunun parlayan 
yıldızı İğdır Üniversitesi, geçtiğimiz dört yıl 
içerisinde akademik ve idari kadrosuna kattığı 
değerli personellerle birlikte, yaptığı yatırımlar 
sayesinde büyük aşamalar kat etti. Yapılan 
başarılı çalışmalar sonucunda İğdır Üniversitesi 
gelişmiş üniversiteler ile arasındaki farkı kapatma 
yolunda hızla ilerlemektedir. Son olarak, yapımına 
başlanan Ziraat Fakültemizin hizmet binasının 
tamamlanmasının ardından artacak olan öğrenci 
kapasitemizin İğdır iline ekonomik açıdan önemli bir 
katkısı olacaktır. Ben ve ekip arkadaşlarım bundan 
sonra da aynı şevk ve heyecanla üniversitemizin 
gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İğdır Valisi Amir Çiçek, İğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, İl Müftüsü 
Cüneyt Kulaz, akademik, idari personel ve İğdır Caferi 
imamları ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı iftar 
yemeği İğdır Üniversitesi'nin Karağaç Kampüsü' nde 
bulunan Konukevinde gerçekleşti. Geniş katılımın 
olduğu iftar yemeğinde ev sahipliğini Caferilik Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd Doç. Dr. Yusuf Macit 
yaptı. CAMER Müdür'ü yaptığı açılış konuşmasında, 
İğdır Üniversitesinde kurulan ve çalışmalarına hızla 
devam eden CAMER'in, Caferiliğin Türkiye' de kültür ve 
düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı 
olarak tespit etmeyi amaç edindiklerini belirtti. Bu 
sayede CAMER'in Caferilik konusunda araştırma yapan 
bilim adamları için önemli bir kaynak merkezine 
dönüşeceğine inandığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz da 
konuşmasında, üniversite olarak CAMER gibi bir 
araş tırm a  m erkezin e  sahip o lm aktan gurur 
duyduklarının altını çizdi. Bu Merkeze büyük bir önem 
verdiklerini belirterek, amaçlarının Caferi mezhebi ile ilgi 
doğru bilginin ve çok sayıda kaynak kitabın bulunduğu 
bir merkez oluşturarak, bu alanda araştırma yapacak 
bilim adamlarına da güvenilir bir veritabanı hizmeti 
sunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. İbrahim Hakkı

Yılmaz, bunun başta bölge halkı olmak üzere bütün 
vatandaşlar açısından büyük bir öneme sahip olduğunu 
vurgulayarak, “Zenginliklerimizin farkına vardığımız 
oranda kaynaşma ve bütünleşme nin pekişmesine katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Üniversitelerin iki görevi 
vardır. Bunlardan birincisi eğitim ve öğretim, İkincisi ise 
bilimsel araştırmalardır. Biz İğdır Üniversitesi olarak 
üstenmiş bulunmaktayız; O da yöre halkı ile kaynaşma 
ve dayanışmadır.” dedi.

İftar yemeğine katılan İğdır Valisi Amir 
Çiçek'de yaptığı konuşmasında İğdır Üniversitesi'nin 
gelişimini hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğine dikkat 
çekerek, “Üniversitemizdeki bu gibi çalışmalar bizleri 
mutlu etmektedir. İğdır’da Üniversitenin Caferilik ile ilgili 
yapacağı akademik çalışmalar büyük bir eksikliği 
tam am layacak  aynı zam an da  bölgem ize ve 
Türkiye'mize büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada 
kardeşlik, birlik ve beraberlik vardır. Zira ülkemiz farklı 
inançların hoşgörü içinde yaşandığı zengin bir bölgedir.” 
şeklinde konuştu.

Yemeğin sonunda CAMER Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Macit misafirlere katılımlarından dolayı 
teşekkür etti.

$  Türkiye Kupası li. Tur Eleme Maçı İğdır Üniversitesi - MKE Ankara Gücü Spor Arasında Yapıldı
İğdır Üniversitesi Futbol Takımı İğdır Amatör 

| Kümede şampiyon olduktan sonra girdiği Bölgesel 
Amatör Lige fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz 
haftalarda kadrosuna kattığı yeni isimlerle sezonu 
açan takım, sezon başında mücadele ettiği Ziraat

Türkiye Kupası I. Tur Eleme maçında attığı iki golle 
Karsspor'u evinde devirerek II. Tur Ele-melerinde 
maç yapmaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize 
edilen Türkiye Kupasında, II. Tur Eleme maçları için

çekilen kura sonucunda İğdır üniversitesi Futbol Takımı 
PTT I. Ligin güçlü takımı MKE Ankaragücü ileeşleşdi.

Ankara 19 Mayıs Stadyumunda yapılan Türkiye 
Kupası II. Tur Eleme Müsabakası her iki takım için de 
zorlu geçti. Maçın normal süresi karşuılıklı atılan goller ile

1-1 biterken, İğdır Üniversitesi Futbol Takımı 
uzatmalarda tecrübeli raki-binin ataklarına  
dayanamayarak maçı 5-1 kaybederek Türkiye 
Kupasına elemelerine veda etti.
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“İğdır Üniversitesi”
Bölgesel Amatör Ligi 2012-2013 
futbol sezonunda İğdır ilini İğdır 
Üniversitesi Futbol Takımı temsil 
edecek.
2011-2012 futbol sezonunda İğdır A-matör 
Kümede şampiyonun adı Iğ-dır Üniversitesi 
oldu. İğdır Üniver- sitesi Futbol Takımı sezon 
boyunca aldığı başarılı sonuçların ardından 
şampiyonluğunu ilan etti. İğdır Üniversitesi 
futbol takımı haftalardır süren lig 
mücadelesinde aldığı başarılı sonuçlar 
sonrasında İğdır Amatör Kümede adını 
şampiyon olarak yazdırdı.

Sezonun son haftasına lider olarak giren 
İğdır Üniversitesi Futbol Takımı, Ali Kamerli 
Sporla yaptığı maçta aldığı farklı galibiyetle 
sezonu lig şampiyonu olarak bitirdi.

Sezon boyunca İğdır Üniversitesi Futbol 
Takımını yakından takip eden Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, geçtiğimiz haftasonu 
yapılan şampiyonluk maçında da futbol 
takımını yalnız bırakmadı. Maç sonrasında 
takım oyuncularını tek tek tebrik ederek

şampiyonluk sevincini futbolcularla ve 
üniversite öğrencileriyle paylaştı. Renkli 
görüntülere sahne olan şampiyonluk 
kutlamaları öğrencilerin ve futbolcuların 
oluşturduğu konvoyun şehirde tur atması ile 
son buldu.
İğdır Üniversitesi Futbol Takımının İğdır 

Amatör Kümede kazandığı şampiyonluk 
sonrasında bir açıklama yapan İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz “İğdır Üniversitesi gibi büyük bir 
camiaya şampiyonluk hediye eden futbol 
takımımız ile gurur duyuyorum" dedi. Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz açıklamasının 
devamından “İki yıl önce 
kurduğumuz İğdır 
Üniversitesi Futbol Takımı
mızın yaptığı başarılı 
maçlar sonrasında şampi
yon olarak çıktığı bir üst 
ligde, İğdır'ı temsil edecek 
olması İğdır Üniversitesi 
camiası olarak bizlere 
büyük mutluluk vermiştir.
Takımın bu kadar kısa bir 
zamanda bu başarıyı 
sergile-mesinde emeği 
geçen tüm personel

arkadaşlarımı ve öğrencilerimi kutluyo
rum. İğdır Üniversitesi birçok alanda 
olduğu gibi İğdır'da sportif faali
yetlerde ve özellikle de futbolda başarı 
çıtasını yükseltmiştir.

İğdır Üniversitesi Futbol takımının 
kurulmasından önce, İğdır'da 
tamamen cazibesini yitirmiş ve bitme 
durumunda olan futbolun, İğdır 
Üniversitesi Futbol Takımının 
kurulması ile birlikte yeni-den 
canlandığını, seyircilerin gösterdiği 
ilgiden anlaşılmaktadır. İğdır'daki 
amatör kümelerde mücadele eden 
futbol takımları arasında İğdır 
Üniversitesi Futbol Takımının yer 
alması ile başla-yan müthiş rekabet, 
diğer takımların kendilerini 
geliştirmesine neden olmuştur. Öyle ki 
mücadele ettiğimiz grup içerisinde 
bulunan birçok takım için başarının 
ölçütü İğdır Üniversitesi Futbol 
Takımını yenmek olması da Üniversite 
olarak bu takımı kurmakta ne kadar 
doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha 
gözler önüne sermektedir. Üniversite 

yönetimi olarak 
bizlerin bu takımı 
kurmamızdaki temel 
amacımızı; 
gençlerimizi spora 
yönlendirerek, kötü 
alışkanlıklar 
kazanmalarını 
engellemek olarak 
özetleyebiliriz. Aynı 
zamanda İğdır'da 
olumlu yönde sportif 
rekabeti geliştirerek 
bunun sonucunda

İğdır'ı daha üst ligler-de temsil edecek 
bir futbol takımının orta-ya çıkmasına 
katkı sağla-mak da amaç-larımızdan 
bir diğeridir. Takı-mımızın şam
piyonluk se- vincini yaşadı- ğımız bu 
gün dikkat çekmek is-tediğim diğer 
önemli bir husus ise, özellikle İğdırlı iş 
adamlarımızın spora destek olmaları 
ve bu konuda duyarlılıklarının 
artmasıdır. Iğ-dır'da mevcut takımlara 
iş adam-larımız tarafından sahip 
çıkılarak, maddi ve manevi destek 
sağladıklarında, takımlarımız da hedef 
büyütüp üst liglerde başarı ile İğdır'ı ve

İğdırlıları temsil edeceklerdir. Gençlerimizin ruh ve beden 
sağlıkları ve geleceği açısından önemli olan bu konuya, 
umarım İğdır'daki tüm kurumlar ile birlikte iş adamlarımız 
da duyarlılık göstererek önemli katkılar sağlarlar. Böylelikle, 
İğdır'ı sevmeyi ve İğdırlı olmayı yalnızca sözde değil özde 
de göstermiş olacaklarıdır” diyerek açıklamasını 
sonlandırdı.

Sayfa 1 'den devam

İğdır Üniversitesi Rektörü olarak ben ve 
mesai arkadaşlarım üniversite logosundaki 
simgeler ile ifade edildiği üzere gizemli Ağrı Dağları 
ve Araş Nehri başta olmak üzere birçok tabii 
güzelliği bünyesinde barındıran İğdır şehrinin, bir 
eğitim, bilim ve kültür merkezi haline gelmesi için 
çalışmaktayız ve İğdır'ın bir öğrenci kenti olarak 
nitelenmesi için üzerimize düşen görevi yerine 
getirme gayreti içerisinde olmaktan da her zaman 
mutluluk duy maktayız.

İğdır Üniversitesi, altı fakülte, bir 
yüksekokul, iki meslek yüksekokulu, üç enstitü, 
dört araştırma merkezi ile ülkemizin geleceğinde 
önemli bir rol alarak, gençlerimizin aydınlanma 
sında üstlendiği görevi başarı ile yerine getirme 
çabasındadır.

Üniversitemiz İğdır il merkezinde 
bulunan Rektörlük binasına ek olarak, iki ayrı 
yerleşke ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ayrıca, sürekli gelişme 
gösteren üniversitemiz hazırlamış olduğu 20 
yıllık Gelişme Planı içerisinde bulunan 3 
milyon m2'lik Suveren yerleşke alanında 
Eğitim, İdari ve Sosyal binalarını hızla 
yapmaktadır. Bütün bu çalışmalar Siz değerli 
öğrencilerimize nicelik ve nitelik kazandırma 
gayretlerinin bir göstergesidir.

İğdır Üniversitesine kayıt yaptıran 
öğrencilerimiz Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 
yurtlarda barınabilmektedir. Ayrıca kayıt 
sırasında öğrencilerimiz ve velileri Üniversite 
Konukevinden yararlanabilmektedir.

Ü niversitem iz, ü lkem izin temel 
değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun 
eğitim sunmak, şehrinde ve bölgesinde 
kaliteli sağlık hizmetleri sunmak, toplumun, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
gelişmelerine katkı sağlayacak etkinlikleri 
hedef plan ve programına almıştır.

Hedefimiz Üniversitemizde farklı 
imkanlar ve özellikler sunarak farklı bakış 
açılarını barındıran bir iklimi geliştirmek; 
ya ra tıc ılık , öğrenm e ve keşfe tm eyi 
destekleyen ve kültürler arası alışverişler 
için farklı fırsatlar oluşturan yurt dışı ve yurt 
içi bursları (Sokrates, Erasmus, Farabi) ile 
çeşitlilik ortamlarını oluşturmaktır.

Yükseköğretim tercihlerini üniversite 
mizden yana kullanan siz değerli öğrencileri 
me “Doğunun Parlayan Y ıld ızı” İğdır 
Üniversitesi'ne hoş geldiniz diyerek sizleri 
tekrartebrik eder ve başarılardilerim.

Diyanet işleri Başkanlığı ve İğdır Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu proje ile bir ilk yaşanacak.
W|

İdi
m

lir Unıversı
2012 yılı Umre ve Hac organizasyonlarında, Mekke ve 

Medine'de yemek veren şirketlerin satın aldığı gıda maddelerini 
denetlemek, yemek hazırladıkları mutfakların ve yemekhanelerin 
kontrolünü yapmak, yemek şirketlerinin ihale şartlarına uygun yemek 
çıkarıp çıkarmadıklarını tespit etmek, varsa aksayan yönlerinin 
giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için, İğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından, Mühendislik 
Fakültesinin Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt ve Yrd. 
Doç. Dr. Önder Yıldız görevlendirildi.

2012 Hac Organizasyonunda ilk kez uygulamaya konulan 
gıda ve hijyen denetlemesinde görevlendirilen İğdır Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Bayram Yurt, görev yeri olan kutsal topraklara hareket etmeden önce, 
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ı ziyaret etti. 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, gerçekleşen bu ziyarette Diyanet İşleri 
başkanlığının onayı ile İğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan bu projenin son hazırlıklar 
hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt konuşmasının son 
bölümünde ise İğdır Üniversitesini böylesine önemli bir görevde temsil 
etme onurunu verdiği için kendisi ve Yrd. Doç. Dr. Önder Yıldız adına 
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'a ve gıyabında Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş'e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından

yapılan açıklamada Hac ve Umre organizasyonlarında ilk kez 
olarak uygulamaya konulan bu projenin İğdır Üniversitesi 
tarafından geliştirilmesinin önemini vurguladı. Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz açılmasının devamında “İğdır Üniversitesinin 
İğdır Şehrine, Doğu Anadolu Bölgesine ve Ülkesine yaptığı 
katkı her geçen gün bir çığ gibi büyümektedir. Üniversite olarak 
halk ile iç içe yaptığımız faaliyetlere bir yenisini daha eklemiş 
olmak bizlere gurur vermektir. Üstelik gerçekleşen bu 
çalışmanın da hac ve umre organizasyonları için bir ilk olma 
özelliğini taşıması da çok önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından Türk hacıla-rının gıda güvenliklerinin ve hijyeni- nin 
İğdır Üniversitesine emanet edil-mesinden dolayı 
Üniversitemiz camiası adına büyük gurur duymaktayım. 
Ayrıca, 2012 Umre organizasyonunda çalışmalarını başarı ile 
gerçekleştire-rek, sundukları rapor ile Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından takdir gören Iğ-dır Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür ederim” diyerek 
açıklamasını sonlandırdı.

Vt4ş
P rof. Dr. İb ra h im  H ak k ı Y IL M A Z  
İğ d ır  Ü n iv e rs ite s i R ek tö rü
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İğdır Ziraat Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi

İğdır Üniversitesi İğdır Ziraat Fakültesi ilk 
mezunlarına diplomalarını düzenlenen törenle 
verdi. Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Konferans 
Salonunda yapılan törenle Ziraat Fakültesi ilk 
mezunlarını muhteşem birtörenle uğurladı.

Mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan 
Akyüz, Rektör Yardımcısı İğdır Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler ve Rektör 
Yardımcısı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Vahdettin Çiftçi ile birlikte öğretim üyeleri, idari 
personel, öğrenciler ve 
öğrenci yakınları katıldı.

Katılımın yoğun olduğu 
mezuniyet töreninde İğdır 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İbrahim Ethem Güler 
katılımcılara hitaben yaptığı 
konuşmada, “Bugünün özel 
bir önemi var çünkü Biz 
burada İğdır Üniversitesi 
olarak bir ilki yaşıyoruz. İğdır 
Ziraat Fakültesinin tarihinde 
bir ilk yaşanmaktadır. Bu 
hem üniversitemiz hem 
Fakültemiz olarak bir gurur 
ve övünç kaynağıdır. Bu mezuniyet töreni bu 
nedenle Üniversitemizde ilkleri yaşatmaktadır. Tüm 
bunlar nedeniyle ayrıcalıklı olduğumuzu biliyor 
mezunlarımızı yeni yaşamlarına uğurlamanın 
coşkusunu, heyecanını, telaşını ve merakını bir 
arada yaşıyoruz. Bu nedenle bugün burada ortak 
bir sevinci paylaşmak için toplanmış 
bulunmaktayız” dedi.

Mezun olan öğrencilerine ise “Size son kez 
öğrencilerim diye hitap ediyorum” diyerek 
konuşmasına şöyle devam etti. “Bugün sizin için 
çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir 
dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir 
başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. 
Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan 
korkmayın. Ailelerinizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle 
yetişen gençler olarak bugün buradasınız. 
Kendisine, ülkesine yararlı bir insan olarak 
yetişmeniz eğitim kurumu olarak üniversitemizin, 
fakültemizin öncelikli hedefidir. Alacağınız

diplomalar size önemli sorumluluklar yüklemektedir. 
Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri izleyerek
kendinizi yenilemek yeni bilgiler öğrenmek bunlardan 
biridir. Diğer bir sorumluluğunuz ise çevrenize, 
yakınlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza iyi ve çalışkan 
bir insan olmanın gereklerini davranışlarınızla 
göstermek ve örnek olmaktır. Sadece çalışkan olmak 
tek başına yetersiz kalabilir. Sizler yeni yaşamınızda 
kendinize hedefler koyarak geleceğinizi planlayın. 
Hepinize, geleceğine umutla bakan bir toplumun 
insanlarıyla, dayanışma içinde geçireceğiniz bir

yaşam diliyorum. 
Ziraat Fakültesi ilk 
mezunlarımızı sevgiyle 
uğurluyorum” diyerek 
konuşmasını son- 
landırdı.

Dekan Prof. Dr. 
İbrahim Ethem Gü- 
ler'den sonra söz alan 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Vahdettin 
Çiftçi ise konuşma
sında, İğdır Üniversite
si olarak her konuda 
yarınları düşünerek 

durmadan çalıştıklarını vurguladı. Prof. Dr. Vahdettin 
Çiftçi “Değerli öğrencilerimiz, İğdır Ziraat Fakültesinin 
ilk mezunları olarak lisans eğitimizi tamamladınız. 
Dört yıl gibi uzun bir eğitim döneminden sonra hak 
ederek aldığınız bu diplomalar sizler için büyük 
kazanımdır. Bu kazanımların sürekli olması için, 
hayatın kendisinin başlı başına bir eğitim ve öğrenme 
olduğunu unutmayın. Ziraat Fakültemizin ilk 
mezunları; yolunuz ve bahtınız açık olsun, sîzlerin 
çalışma hayatlarınızdaki başarılarınız ile İğdır 
Üniversitesinin adını daha geniş kitlelere 
duyuracağınız konusunda şüphem yok” diyerek 
sözlerine son verdi.

Rektör Yardımcısı Çiftçi tarafından yapılan 
konuşmanın ardından Dekan Prof. Dr. İbrahim Ethem 
Güler tarafından öğrencilere diplomaları verildi. 
Tören, koordinatör Yrd. Doç. Dr. Sadiye Peral 
Eyduran'ın tüm Ziraat Fakültesi öğretim üyelerini 
sahneye davet etmesi ve daha sonra öğrencilerin 
hep birlikte havaya kep atmaları ile son buldu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'dan 
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Hüseyin Eraslan'a Ziyaret
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz geçtiğimiz 
günlerde İğdır'a atanan İl Gıda 
Tarım  ve H ayvancılık  Müdürü  
Hüseyin Eraslan'ı m akam ın-da  
ziyaret etti.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz'ın Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Hüseyin Eraslan ve Şube Müdürleri 
ta ra fından M üdürlük Binası g iriş inde  
karşılanması ile başlayan ziyaret samimi bir 
ortamda gerçekleşti.

İğdır'a hoş geldiniz diyerek sözlerine 
başlayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Hüseyin Eraslan'ı tebrik etti. Prof. Dr. 
İbrahim  Hakkı Y ılm az konuşm asın ın  
devamında “Verimli bir ovanın ortasına 
kurulmuş İğdır ilinde yaşayan vatandaşların 
büyük çoğunluğunun geçim kaynağını, tarım 
ve hayvancılık sektöründen elde edilen gelir 
oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım ve 
hayvancılığın ilimizdeki durumu vatandaş 
larımızın refah seviyesi ile doğrudan ilintili 
bulunmaktadır. Bu ilişkiyi bilen bir ziraat 
profesörü olarak, ilimizin refah seviyesinin 
arttırılması için bu iki sektörde yapılacak 
iy ileş tirm e ve ge liş tirm e faa liye tle rin i 
önemsiyor ve destekliyorum. İğdır Ziraat 
F a k ü lte m iz d e  a k a d e m is y e n le r im iz c e  
yapılan bilimsel araştırmalar özellikle bu 
yönü ile İğdır için önemlidir. Bu nedenle, İğdır 
Ü n iv e rs ite s i o la ra k  g ıda , ta rım  ve 
hayvancılığın gelişmesi yönünde yapacağı 
nız her türlü çalışmada yanınızda olacağız” 
dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Hüseyin Eraslan konuşmasının başında

Prof. Dr İbrahin Hakkı Yılmaz'ın yaptığı 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
ge tire rek  kend is ine  te şekkü r e tti. 
Müdürlük olarak sorumluluk sahasına 
g ire n  he r konuda  v a ta n d a ş la r ın  
yanlarında olacaklarının altını çizen 
Eraslan, üniversitenin İğdır için büyük bir 
nimet olduğunu belirtti. Genelde İğdır 
halkının özelde ise İğdırlı çiftçi ve 
besicilerin böyle bir büyük nimetten 
ya ra rla nm ası g e re k tiğ in i vu rgu lan  
Hüseyin Eraslan, ileride müdürlüğümüz 
ve ün ivers item iz in  yapacağı o rtak 
çalışmalar ile İğdır ilinde tarım ve 
h ayvancılık tan  e lde ed ilen  ge lirin  
artacağını umuyorum diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz'ın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Hüseyin Eraslan'a yapmış 
olduğu ziyaret makamdan ayrılması ile 
son buldu.

İğdır
Üniversitesinde  

Kutlu Doğum  
Haftası Nedeniyle  

Konferans 
Düzenlendi

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 
İğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
bir konferans düzenledi. İğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
öğrenci toplulukları olan; Seçkin 
Bilge İlah iyatç ıla r (SE-BİT), 
Yaşayan Kur'an (YA-KUT), İlahiyat 
Kültür Sanat (İK-SAT)' ın birlikte 
organizasyonunu üstlendiği 
konferansta konuşmacı olarak, 
araştırmacı yazar Mehmet Paksu 
kürsüdeki yerini aldı.

İğdır Kültür Merkezi Konferans 
Salonunda gerçekleşen kon
feransa, Rektör vekili ve İğdır Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Ethem Güler, öğretim üyelerinin 
yanı sıra öğrenciler ile birlikte çok 
sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan etkin likte, İlahiyat 
Fakültesi öğrencileri Naat-ı Şerif ve 
ilahiler söyledi. Bu arada, öğrenci 
toplulukları üyeleri tarafından 
katılımcılara, Hz. Peygamber 
sevgisini temsil eden gül hediye 
edildi. Konuşmasına başlayan 
yazar Mehmet Paksu "Kâinatta 
Peygamber Efendimizi (SAV) en iyi 
anlatan Kur'an-ı Kerimdir." dedi.

Araştırmacı ve yazar Mehmet 
Paksu, Efendimizi iyi anlamak için 
herkesin, daha çok Kur'an-ı Kerim 
ve Hadis okumasının gerekli 
olduğuna katılımcıların dikkatini 
çekti. Araştırmacı ve yazar Mehmet 
Paksu, Hz. Muhammed (SAV)'in 
rahmet peygamberi olduğunu 
hatırlatarak, İnsanlığın O'nu 
anladığı ve hayatında rehber 
edindiği ölçüde huzuru bula
bileceğini dile getirdi. Paksu: 
"Günümüzde insanları, özellikle de 
gençleri, doğru olana ve güzel 
ahlaka özendirmek önemli bir 
sorumluluktur. Bir Müslüman'ın 
tavrına ve ahlakına özenmesi, 
benzemek için çaba göstermesi 
gereken kişi ise, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed'dir 
(SAV). Kur' an ayetlerinden ve 
Hadis-i Şeriflerden , Peygam 
berimizin (SAV) güzel tavırlarını, 
konuşmalarını, gösterdiği güzel 
ahlakı anlayabilir, O'nu örnek 
almalıyız." dedi.

Paksu, bu haftanın çok kutlu ve 
değerli bir hafta olduğunu ifade 
ederek, "Efendimize bol bol salâvat 
göndermemiz lazım. O bize Allah'ı 
tanıtm ak için gönderilm işti. 
Görevini de yaparak bu dünyadan 
göçmüştür. Onun sünnetlerini 
uygulayarak onun rahmeti ve 
m erham etiy le  donatılm am ız  
gerekir. Ahirette onun şefaatine 
ihtiyacımız olacaktır. Sadece bu 
programlarda değil her gün onu 
anmalıyız. Böylece Allah'ın ve onun 
rızasını almaya hak kazanabiliriz." 
diye konuştu.

Katılımcılar tarafından beğeniyle 
d in len ilen  konferans, İğd ır  
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
İbrahim Ethem Güler'in konuşmacı 
Mehmet Paksu'ya teşekkür ederek, 
İğdır Üniversitesi adına çeşitli 
hediyeler vermesinin ardından son 
buldu.

Geçtiğimiz Yılı İğdır Amatör kümede 
şampiyonlukla kapatan İğdır Üniversitesi 

Futbol Takımı Yaz Futbol Okulunu Açtı.

İğdır Üniversitesi 
Futbol Yaz Okulu Faaliyette

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz'ın talimatı ile kurulan Futbol Yaz Okulu 
yıldızlar ve minikler kategorisinde öğrenci kabul 
ederek faaliyete geçti. Okulların kapanmasıyla 
birlikte İğdır Üniversitesi tarafından 5-15 yaş grubu 
çocuklara yönelik olarak düzenlenen futbol 
okuluna İğdırlı öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 
Futbol Yaz Okulunda İğdır Üniversitesi Futbol 
Kulübünün başarılı hocaları tarafından verilen 
futbol derslerine 80 öğrenci katılıyor.

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz yaptığı açıklamada, gelişimini hızla 
sürdüren Üniversitesinin bilimde ve eğitimde 
olduğu gibi spor faaliyetlerine de ağırlık verdiğini 
belirtti. Açıklamasında geçtiğimiz yıl İğdır Amatör 
Kümede şampiyonluk yaşayan İğdır Üniversitesi 
Futbol Takımının kurulması ile İğdır'da sönmeye 
yüz tutmuş futbol coşkusunun yeniden 
canlandığına da değinen Prof. Dr. Yılmaz, İğdır'da 
Üniversitenin sunduğu diğer hizmetlerde olduğu 
gibi yaz spor okulunu sürekli hale getireceklerini 
söyledi. Böylece Üniversite olarak sportif yönden 
ildeki önemli bir boşluğu doldurulmasına olanak 
sağlayacaklarını vurguladı. Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz sözlerini "Çocuklarımızın ve gençlerimizin 
boş zamanlarını değerlendirip yetenekli oldukları 
spor dallarında eğitilm eleri için bu tür 
faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Futbol yaz 
okuluna ilgi beklenenden fazla oldu. 
Üniversitemizin açtığı futbol okuluna Iğdır'lı 
vatandaşlar tarafından gösterilen bu büyük ilgi bu 
futbol okulunu açmakta ne kadar isabetli karar 
verdiğimizi gösterdi. Ayrıca, küçük yaşta bu tür 
yetenekleri olan çocuklarımızın tespit edilip başarılı 
oldukları spor branşlarına yönlendirilmesi çok 
önemli" dedi.

Rektör Prof, Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz Öğrenci

İğdır Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı tarafından düzen 
lenen Öğrenci Kulüpleri 
Genel Kurul Toplantısı, İğdır 
Üniversitesi Konukevinde 
yapıldı.

Toplantıya Rektör 
İb ra h im  H akkı Y ılm a z , 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Nurhan Akyüz, Prof. Dr. 
V ahde ttin  Ç iftç i, G enel 
Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal

eskin, Sağlık Kültür Daire 
Başkan Vekili Ahmet Kızılkurt 
ile kulüp başkan ları ve 
danışman öğretim elemanları 
katıldı. 2011-2012 Eğitim ve 
Ö ğretim  y ılında  öğrenci 
kulüplerinin daha aktif hale 
gelmesini sağlamak ve yeni 
kurulan öğrenci kulüpleri ile 
tanışmak amacıyla yapılan 
top lantıda  öğrenci kulüp 
le r in d e n  ge len  ta le p le r  
d eğ e rlen d irild i, fik ir  a lış 
verişinde bulunuldu.

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
TGRT FM Mikrofonlarına Konuk Oldu

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı YILMAZ, TGRT FM'de 
canlı olarak yayınlanan "Yurdumdan 
Haberler" programına telefonla 
katılarak, üniversite tercihleri yaparak 
geleceklerini şekillendirecek gençlere 
seslendi.

Program boyunca sunucu 
Faruk SALT'ın sorularını yanıtlayan 
Rektör Prof. Dr. YILMAZ, İğdır ve İğdır 
Üniversitesi hakkında merak edilen 
konulara açıklık getirdi. Rektör İbrahim 
Hakkı YILMAZ konuşmasında, İğdır 
Üniversitesi'nin kısa zamanda hızla 
geliştiğini ve tercih edilen bir üniversite 
olduğunu söyledi. İğdır'ın Türkiye'nin

güvenli şehirlerinden biri olduğunu, 
mikroklima iklimiyle iklimsel avantaja 
sahip ve sosyal açıdan da birçok 
avantajı barındırdığını ifade eden 
Rektör İbrahim Hakkı YIL
MAZ,“Üniversitemiz, öğrenci odaklı bir 
anlayışla yönetiliyor. Bu anlayış 
nedeniyle öğrencilerimize kaliteli eğitim 
ve özgür bir ortam sunmanın yanında 
en ekonomik yaşam koşullarını 
oluşturmak önceliklerimiz arasında yer 
alıyor.” dedi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı YILMAZ programda ayrıca 
kampüs ve eğitim-öğretime devam 
eden bölümler hakkında bilgi verdi.

Kampüs alanında inşaat çalışmalarının 
çok hızlı devam ettiğini ve İğdır 
Üniversitesinin 2. Kampus alanı olan 
Suveren yerleşkesinin çağın 
gerekliliklerine göre inşa edildiğini dile 
getiren YILMAZ, Karaağaç Kampüsü 
projesinin tamamlandığını, devam eden 
diğer projelerin de birkaç yıla kadar 
bitirilmiş olacağını belirtti. İğdır 
Üniversitesi bünyesinde Ziraat 
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ayrıca bir Sağlık 
Meslek Yüksekokulu ve İğdır Meslek 
Yüksekokul'umuz da eğitim öğretim 
faaliyetlerine devam etmektedir.” 
şeklinde konuştu.
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İĞDİR ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal 
ZEYBEK, Irak'lı misafirler Seyyid İzzuddin el- 
Hekîm ve Seyyid Kasım ile birlikte İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
YILMAZ'ı makamında ziyaret etti.

Namık Kemal ZEYBEK ve beraberindeki 
Iraklı heyetin Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
YILMAZ'a makamında yaptıkları ziyarette 
Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(CAMER) müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf MACİT, 
müdür yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şahin 
AHMEDOGLU, CAMER yönetim kurulu üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY ve Emekli 
Öğretim Üyesi Turgut ÖCAL'ın da hazır 
bulundular. Bu önemli görüşmeye, Üniversite 
Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN, 
Tuzluca ilçesi Al'i Aba Derneği Başkanı Seyyid 
Haşim Erdoğan ve derneğe mensup din 
adamları da katıldılar.

Samimi bir hava içinde gerçekleşen 
görüşmede Rektör Prof. Dr.YILMAZ, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
misafirlerine hoş geldiniz dedi. Misafirlerine 
hitaben yaptığı konuşmasına İğdır 
Üniversitesini tanıtıcı bilgiler vererek başlayan 
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, İğdır 
Üniversitesi olarak, eğitim ve öğretim 
konusunda bölgedeki komşu ülkelerdeki 
olanaklarını İğdır Üniversitesine aktarmak için 
bu ülkelerdeki üniversiteler ile anlaşmalar 
yaptıklarını be lirtti. Yine bu amaç 
doğrultusunda Atatürk Üniversitesi ile ortak 
yüksek lisans programları düzenlendiği ve 
böylece İğdır Üniversitesinin bünyesinde 
bulunan enstitülere öğrenci kabul ettiklerini 
vurguladı. Bu güzel çalışmaları daha ileri 
götürmek üzere EskişehirAnadolu Üniversitesi

ile işbirliği yapılarak açık öğretim 
programını İğdır Üniversitesi bünyesinde 
başlatılacağını dile getirdi.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ 
tarafından yapılan konuşmanın ardından, 
Tuzluca ilçesinde düzenlenen bir program 
için İğdır'da bulunan, Irak'ta Hekîmi'ler diye 
bilinen, fertleri ilimle meşgul olan ve birçok 
müçtehit yetiştiren bir ailenin günümüzdeki 
temsilcisi Necef Azâd Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Seyyid İzzuddin el-Hekîm söz aldı. 
Seyyid İzzuddin el-Hekîm yaptığı 
konuşmada özellikle Caferi nüfusun yoğun 
olarak yaşadığı bir bölgede üniversite kuran 
ve gelişmesi için çaba harcayan Rektör 
Prof. Dr. YILMAZ'a kendilerini kabul ettiği 
için teşekkür etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen 
görüşmenin ardından CAMER müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Yusuf MACİT, Eski Kültür Bakanı 
Namık Kemal ZEYBEK ve beraberindekileri 
Üniversitenin Karaağaç yerleşkesinde 
bulunan Caferilik Uygulama ve Araştırma 
Merkezine davet etti.

Yrd. Doç. Dr. Yusuf MACİT tarafından 
yapılan daveti kabul eden konuk heyet, 
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ ile 
birlikte Karaağaç Yerleşkesine geçti. Heyet 
burada CAMER çalışma ofisini ve 
kütüphanesini gezdi. Bu gezi sırasında 
CAMER müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf MACİT 
merkezde yapılan çalışmalar hakkında 
konuk heyete bilgi aktardı.

Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
çalışma ofisinde devam eden görüşmelerde 
Rektör Prof. Dr. YILMAZ, İğdır Üniversitesi 
tarafından kurulan bu merkezin çalışma

alanı ve özelliği itibariyle Türkiye'de bir ilk 
olduğunu vurguladı. Misafir heyete merkezin 
hedefleri hakkında genel bilgiler vererek 
konuşmasına devam etti. Konuşmasında 
İğdır Üniversitesinin her yıl muharrem ayında 
Ehl-i Beyt paneli düzenlemeyi gelenek haline 
getirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı YILMAZ, bu güne kadar üç panel 
düzenlendiğinin altını çizerek, bu panellerin 
her birine konuşmacı olarak birçok Caferi 
âliminin katıldığını söyledi. Prof. Dr. YILMAZ 
sözlerini CAMER merkezinde Caferi din 
adamları ile İlahiyat Fakültesi Öğretim 
üyelerinin her hafta düzenli olarak bir araya 
geldiklerini ve bu arada Hz. Ali efendimizin 
Nehcül Belaga isimli eserinden okumalar 
yaptıklarını ve bu gibi faaliyetleri Üniversite 
olarak önemli bulduklarını ifade ederek 
sonlandırdı.

Necef Azâd Üniversitesi öğretim 
görevlisi El-Hekîm de konuşmasında, içinde 
bulunduğu ortamdan çok etkilendiğini söyledi. 
“CAMER'in, insanların bir araya gelmesini 
sağlaması bölge için çok önemlidir. Ayrıca 
değişik mezheplere mensup kitapların 
merkezin kütüphanesinde araştırmacıların 
istifadesine sunulması da çok hayırlı bir 
hizmettir” diyen el-Hekim, kendilerinin Irak'ta 
böylesine önemli bir misyonu olan bir 
merkeze henüz sahip olamadıklarını, hatta 
geçmişte Saddam döneminde bütün 
kütüphanelerinin saldırıya uğradığını ve 
kitaplarının büyük bir kısmının da yok 
edildiğini dile getirdi. Ardından da CAMER 
kütüphanesinde bulunan özellikle OsmanlI 
döneminde Şiilik hakkında kaleme alınan el 
yazması eserlerin bir şekilde çoğaltılarak 
kendilerine de verilmesini Rektör Prof. DR. 
İbrahim Hakkı YILMAZ'dan talep etti. 
Kendilerinin de Irak'ta mevcut olan 
kaynaklardan CAMER kütüphanesine 
imkânlar ölçüsünde kitap verebileceklerini

dile getird i. El-Hekim, Sünni-Şii 
kardeşliğinin pekiştirilm esin i çok 
arzuladıklarını ifade etti. İslam'da barışın 
asıl olduğunu ancak, aynı dine mensup 
insanların birbirleri arasında gösterdikleri 
geçmişten beri süregelen her iki tarafı tutum 
ve davranışların aslında İslam camiasına 
rahatsızlık verdiğini söyledi. Barışın iki 
şekilde olacağını belirten el-Hekim, “Barış 
akla dayanır, tartışma ve çatışma ise 
akılsızlıktır, zira her şeyi bozmaktadır” dedi. 
İkinci olarak da halk arasında bilime dayalı 
kültürün yerleştirilmesinin gereğini 
vurgulayan el-Hekim, “insanlar, karşılıklı 
olarak birbirlerini dinleyebilmeli, mantıklı 
olunmalı, hiçbir kimse dışlanmamalı, 
insanlara bilim ve mantık çerçevesinde 
yaklaşılmak İğdır Üniversitesi bünyesinde 
bulunan CAMER'in bu sürece katkısının 
büyük olacağını düşünüyorum” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Misafir heyet içerisinde bulunan Irak 
Telafer Türkmen bölgesi sorumlusu Seyyid 
Kasım'da İğdır Üniversitesinin ve Caferilik 
Merkezinin çalışmalarından ve İslami 
mezheplerin birbirlerini anlamalarında 
üstlendiği köprü görevini başarı ile 
yürütmesinden dolayı memnuniyetini dile 
getirdi. Eski Kültür Bakanı Namık Kemal 
ZEYBEK'in CAMER'de yaptığı konuşmada 
ise İğdır Üniversitesinin bölge için önemli 
çalışmaları başlatmış olmasından dolayı 
memnuniyet duyduğunu ve bu çalışmalar 
için yol açan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz'a teşekkür etti.

CAMER ofisinde yapılan karşılıklı fikir- 
alışverişi, iyi niyetle ve dostane işbirliği 
temennilerinin yapıldığı görüşmelerin 
ardından misafirlere yemek ikram edildi. 
Beraberce yenilen yemekten sonra Namık 
Kemal ZEYBEK ve beraberindekiler 
üniversiteden ayrıldılar.
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4. Dönem Mezunlarını veren İğdır 
Üniversitesi, Karaağaç Yerleşkesi Konferans 
Salonunda muhteşem bir Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirdi. Mezuniyet törenine İğdır Valisi 
Amir Çiçek, İğdır Üniversitesi Rektörü İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hüseyin 
Malk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurhan 
Akyüz, Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, Prof. Dr. 
Vahdettin Çiftçi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şadı Eren, Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. 
Dr. Bilal Keskin, İğdır Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Kaya, Sağlık 
Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Ösmetullah Arvas, enstitü müdürleri, 
öğretim üyeleri, İğdır'da bulunan kamu kurum 
ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve 
evlatlarının mezuniyet coşkusunu birlikte 
yaşamak isteyen veliler katıldı.

İğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi 
Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet 
töreninin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı 
ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Ethem GÜLER yaptı. Prof. Dr. İbrahim Ethem 
GÜLER konuşmasında İğdır Üniversitesi 
4.Dönem mezunlarını verirken önemli bir ilki de 
yaşadığını vurguladı. “İğdır Üniversitesi 
tarihinde ilk defa bu gün Ziraat Fakültesinden 
mezun vermektedir. Bu nedenle, bu yıl 
düzenlenen mezuniyet töreni bizim için çok ayrı

mezuniyetlerini coşku ile kutladılar.
İğdır Valisi Amir Çiçek söz aldığı mezuniyet 

töreninde, “İğdır Üniversitesi 4. Dönem mezunlarını 
verdiği çok büyük anlam taşıyan bir günü yaşıyor. 
İğdır Üniversitesinin insanlık âlemine büyük katkılar 
verecek çok güzel ve iyi insanlar yetiştirdiğine 
gönülden inanıyorum.” dedi.

Vali Çiçek “Başta Rektörümüz olmak üzere İğdır 
Üniversitemizde görev yapan tüm öğretim 
üyelerimiz, İğdır Üniversitesini tercih ederek gelen 
öğrencilerin lisans ve ön lisans eğitimleri almaları 
çerçevesinde çok büyük çaba sarf etmişlerdir. Yeni 
kurulan bir üniversitede rektörlük görevini 
gerçekleştirmek, dekanlık ifa etmek, öğretim üyesi 
olarak eğitim faaliyetlerini yerine getirmek ve hele ki 
öğrenci olmak hiç kolay işler değil. Yeni kurulan 
üniversitelerde karşılaşılan zorluklar ancak, onları 
yenmek için inanan ve gerekli azmi gösteren bir ekip 
varsa aşılır. İşte, İğdır Üniversitesinin yönetimi, 
öğretim üyeleri ve öğrencileri gereken inancı ve azmi 
hep birlikte gösterdiler. Bu inancın ve azmin sonucu 
olarak da bir mezuniyet gününü daha kutluyor.” dedi.

Vali Amir Çiçek'in konuşmasının ardından bağlı 
bulunan fakülte ve yüksekokullarının dereceye giren 
mezunlarına protokol üyeleri tarafından İğdır 
Üniversitesinin hediyeleri verildi. Törenin sonunda 
ise, öğrenciler havaya kep atma geleneğini yerine 
getirerek mezuniyetlerini coşku ile kutladılar.

bir anlam ifade etmektedir. Siz bu gün mezuniyet 
törenimize teşrif eden davetlilerimiz ile birlikte, 
mezunlarımızı yeni hayatlarına uğurlamanın 
coşkusunu, heyecanını, telaşını ve merakını 
paylaşmaktayız.

Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, “Sîzlerin

huzurunda bu kürsüden, eğitim öğretim 
faaliyetlerimizi gerçekleştirirken hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayarak, bizlere 
gelişmiş üniversitelerin sahibi olduğu 
imkânları sunmak için büyük çaba gösteren 
Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
başta olmaz üzere, öğretim üyelerimize, 
idari personelimize, kendilerine sunulan 
bilgiyi almak için birbirleri ile yarış eden 
sevgili öğrencilerimize, onlara destek 
olmak için büyük emek harcayan 
velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” 
şeklinde konuştu.

Vali Amir Çiçek'in konuşmasının 
ardından bağlı bulunan fakülte ve 
yüksekokullarının dereceye giren 
mezunlarına protokol üyeleri tarafından 
İğdır Üniversitesinin hediyeleri verildi. 
Törenin sonunda ise, öğrenciler havaya 
kep atma geleneğini yerine getirerek

İğdır Üniversitesi 4. Dönem 
Mezunlarını Uğurladı.
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İğdır Üniversitesinin Suveren Yerleşkesinde lojman inşatları yükselmeye başladı
Fiziksel büyümeyi ve gelişimi ön plana alan İğdır Üniversitesi, akademik 
ve idari bakımdan büyümenin şartlarından biri olan personeline çağın 
gerektirdiği yaşam koşullarını sunacak lojman binalarının yapımı 
konusunda çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Suveren Yerleşkesinde gerçekleştirdiği yapılaşma çalışmalarına hız 
veren İğdır Üniversitesi Suveren Yerleşkesinde lojman binalarının ilk etabı 
yükselmeye başladı.

Halihazırda Suveren Yerleşkesinde devam eden rektörlük, merkezi 
laboratuar, altyapı inşaatları ve Ziraat Fakültesi binasının yanı sıra 
akademik ve idari personelin yararlanacağı lojman inşaatlarının birinci 
etabının da inşaat çalışmalarına başlandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından 1. etap lojman 
inşaatlarının başlaması üzerine yapılan açıklamada, İğdır Üniversitesinin 
20 Yıllık Gelişme Planı çerçevesinde 2012 yılına ait yatırım planında 
bulunan birinci etap lojmanların 12 blok ve 96 adet daireden oluştuğu

belirtildi. Aynı açıklamada Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından 
projelendirilen binaların şehir hayatını yerleşkeye taşıyacağı da ifade edildi.

İğdır Üniversitesi Suveren Yerleşkesinde inşaatına başlanan 1. etap lojman 
İnşaatlarının yaklaşık 1,5 yılda tamamlanacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, yerleşke içerisindeki lojmanların çevresinde diğer 
sosyal tesislerinde inşaatlarına başlanacağının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz üniversitedeki sosyal yaşam kalitesini arttıracak olan lojman ve 
sosyal tesisler ile diğer üniversitelerde görev yapan akademik ve idari 
personelin dikkatini çekerek İğdır Üniversitesinin cazibesini arttıracağını 
sözlerine ekleyerek İğdır’da yaşamaları ve çalışmaları konuşundaki 
tercihlerinde önemli bir etken olarak gözönünde bulunduracakları 
düşündüğünü vurguladı.

İğdır Üniversitesinde Göreve Başlayan 
Yabancı Uyruklu Öğretim Üyelerinden, 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'a Ziyaret

Öğretim Üyelerimiz Dil Öğrenmek 
İçin Mısır'a Gittiler

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi 
ve Fakülte öğretim üyeleri; Doç. Dr. Türkan Kadirzade, Prof. Dr. 
Yusuf Seferov ve Doç. Dr. Beşir Mustafa, Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Dekan Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi tarafından öğretim 
üyeleri Rektör Yılmaz'a tanıtıldıktan sonra Rektör Prof. Dr.

İbrahim Hakkı Yılmaz, yabancı uyruklu öğretim 
üyelerinin İğdır Üniversitesinde göreve 
başlamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Rektör Yılmaz konuşmasında, “İğdır 
Üniversitesi olarak çevrem izdeki ülke 
üniversitelerine yaptığımız ziyaretler ve öğrenci ve 
öğretim üyesi değişimi gibi konuları da içeren 
önemli görüşmeler meyvelerini vermeye başladı. 
Yaptığımız bu girişimler sayesinde İğdır Üniversitesi 
olarak, Bölgedeki ülke üniversiteleri arasında bir 
bilimsel köprü vazifesini üstlenmek üzereyiz. Bu 
köprünün kurulmasında ilk yapı taşları sîzlersiniz. 
Sîzlere İğdır Üniversitesi ve öğrencileri adına 
teşekkür ediyorum” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesinde yeni göreve 
başlayan yabancı uyruklu öğretim üyeleri Rektör 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın bu yakınlığından 
memnun olarak Rektörlükten ayrıldılar.

Üniversitemiz tarafından 
5 Temmuz ve 15 ağustos 2012 
tarihleri arasında 40 günlük 
eğitim amaçlı Mısır'a yurtdışı 
seyahati gerçekleştirildi. İğdır 
Üniversitesi Rektörlüğü ile İlahiyat 
Fakültesi tarafından düzenlenen 
ve öğrencilerin Arapça eğitim
lerine destek olması planlanan 
“Mısır Dil Seyahati” proğramına 
İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. 
Mehmet Emin Yurt ve Araş. Gör. 
Adem Eryiğit'in sorumluluğunda 
akademisyen ve öğrencilerden 
oluşan 20 kişilik bir grup katıldı.

Yaklaşık 40 gün süren ve 
yoğun eğitim, gezi ve toplantı 
faa liye tle ri çerçevesinde, 
akademisyen ve öğrencilerimiz 
bilgi, kültür ve deneyimlerini geliş
tirdiler. Haftasonlarında Kahire, 
İskenderiye ve Tanta gibi Mısır'ın 
başlıca kentlerine gezi düzenlendi. 
Ayrıca Mısır'ın en büyük üniversi
tesi olan Ezher Üniversitesi'nin 
hoca ve öğrencileri ile de bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurs 
boyunca değişik ülkelerden gelmiş 
bulunan çok sayıda yabancı 
öğrenci ile de tanışma fırsatı oldu.

İğdır Üniversitesi Sağlık Kültür 
Daire Başkanlığı ve Canlı Yayınlar 
Kulübü Öğrenci Topluluğunun birlikte 
organize ettiği etkinlikte, Kanal D 
televizyonunda yayımlanan ve 
sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün 
yaptığı sevilen program “Beyaz Show" 
da öğrencilerimiz izleyici olarak yer aldı.

İğdır Üniversitesi öğrenciler
inin katıldığı programda Fatih Erkoç, ve 
“Seksenler” dizisinin başarılı oyuncuları 
ile birlikte Mithat Körler konuk oldu.

Yayın sırasında sanatçıların 
söyledikleri şarkılarla coşan öğrenciler, 
şarkılara da eşlik ederek eğlenceyi

doyasıya yaşadılar. Programa konuk 
olarak katılan öğrenciler, İğdır'ın ve 
İğdır Üniversitesinin tanıtımına 
katkıda bulundukları için mem
nuniyetlerini ifade ederken, canlı 
yayımlanan programda gerek 
Beyazıt Öztürk'ün gerekse programa 
katılan diğer ünlü konukların 
sayesinde çok eğlenceli vakit 
geçirdiklerini dile getirdiler. Ayrıca 
İğdır Üniversitesi tarafından böyle bir 
organizasyonun gerçekleştirilmesini 
sağlayan Rektör Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz'a çok teşekkür 
ettiklerini belirttiler.
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eri l u a n ı f  konserinde ünlü s 
ı. Sanatçı birbirinden güzel es< 
■ İğdırlı halanlarından tam not < 
Üniversitesi 4. Bahar Şeülil 

şkesinek kurulan sahnede veı 
İğdır'1 Salladı. İğdır Ünivers 
nn da yoğun ilgi gösterdiği kon 
. İki saat süren konserde hayraı 
ı bir ağızdan eflik etti. J L  f i  
rü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Y ılm  
r'da hayranları ile buluşma! 
en Ceceli, İğdırlıların kon| 
her sanatçıya nasip olma^aj 

jstafa Ceceli kend$şine bu ckıyj 
öğrencileri ve İğdır h p k i 

r Prof. Dr. İbrahim HÖkkı f | n  
dişini flavet etti, 
i Hakkı Yılmaz, Mustafa CİS 
ledş alkışlar nedeniyle H.r


