
Iğdır Üniversitesi 2015-2016 Akademik 
Yılı Açılışı nedeniyle tören düzenlendi. 
Iğdır belediye meydanındaki Atatürk 

anıtına çelenk sunmayla başlayan program 
Karaağaç Kampüsü konferans salonunda 
devam etti. Programda saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın-
dan Iğdır Üniversi-
tesi tanıtım filmi 
sunuldu.

Tanıtım 
filmi gösteri-
minin ardın-
dan program, 
Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İb-
rahim Hakkı Yılmaz’ın 
açılış konuşmasıyla devam etti. 
Iğdır Üniversitesi’nin açılışından bugüne 
kadarki gelişimini anlatan  Rektör Yılmaz, 
şunları söyledi: “Öncelikle 10 Ekim 2015 
tarihinde Ankara’da, Iğdır’da ve Ülkemiz-

deki terör saldırıları sonucu kaybettiğimiz 

tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine 

ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konuş-

mama sizleri yedi yıl öncesine götürerek baş-

lamak istiyorum. Yedi yıl önce, 

Suveren mevkiinde bu-

lunan ana kampü-

sümüz, üzeri 

taşlarla dolu bir 

mera idi. Iğdır, 

iklim ve ekolo-

jik imkan avan-

tajlarına rağmen, 

varlık içinde yokluğa 

mahkûm edilmiş bir şehirdi. 

Ancak, 2008 yılında üniversitenin kurulması 

ile birlikte Iğdır’ın önü açıldı, Iğdır’ın ağır-

lık katsayısı artmaya, gelişmeye ve büyüme-

ye başladı.

5 Iğdır Üniversitesi Suveren 
Kampüsüne Doğal Gaz Hattı 

Çekilmesi İçin Protokol İmzalandı

Devamı Sayfa 6’da
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Yenilikçi Üniversite

Üniversitemiz 2015-2016 Akademik 
Yılı Açılışı Yapıldı

2008 yılında Iğdır 
Üniversitesi’nin kurulması 

ile birlikte Iğdır’ın önü 
açıldı, Iğdır’ın ağırlık 

katsayısı artmaya, gelişmeye 
ve büyümeye başladı.

Üniversitemizde “Doku ve 
Organ Bağışı” Paneli Yapıldı4

Kültür ve Tarih Bağlamında 

Iğdır Uluslararası 

Sempozyumuna Yoğun İlgi

B aşbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ata-
türk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Iğdır Üniversitesi iş bir-
liği ile “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sem-

pozyumu” Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 

Konferans salonunda gerçekleşen sempozyum bir dakikalık 
saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ya-
pılan açılış programı ile devam etti. Iğdır AK Parti Milletvekili Nu-
rettin Aras, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali 
Beyhan, Iğdır Valisi Davet Haner, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, rektör yardımcıları ile çok sayıda öğretim üye-
sinin katıldığı sempozyuma Iğdırlı vatandaşlar ve üniversite öğrenci-
leri de yoğun ilgi gösterdi.  

Devamı Sayfa 12’de

“Dünyadaki Kuş Çeşitliliği” 
Konulu Konferans Düzenlendi8
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü Konferans Salonunda düzen-
lenen “İslam Düşüncesinde Cafer-i 

Sadık’ın Yeri” konulu konferansa ko-
nuşmacı olarak Kastamonu Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Atalan katıldı.

Cafer-i Sadık’ın hayatının an-
latıldığı konferansa Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şadi Eren ile çok sayıda üniversite 
personeli ve öğrencileri yoğun ilgi gös-
terdi. 

Cafer-i Sadık’a, sözlerinin doğ-
ruluğundan ve hiçbir zaman yalan söz 

söylemediğinden dolayı “sadık” la-
kabı verildiğini ifade eden Prof. Dr. 
Atalan; “Cafer-i Sadık’a ayrıca ‘Fâdıl, 
Kâim, Kâfî ve Münci’ gibi lakaplar da 
verilmektedir. Cafer-i Sadık hiçbir za-
man dedelerinin beşer üstü bir tabiata 
sahip olduklarını söylememiş, onların 
manevî statüleri konusunda aşırılığa 

düşmemiştir. Onların yerine 
getirmekle bulundukları kulluk 
rolünü özellikle vurgulamıştır. 
İmâmları beşer tabiatından çı-
kartan kişilerin Allah’ın, Pey-
gamberin ve meleklerin düşma-
nı kafir kişiler olduklarını söyle-
miştir.” dedi.

Şiiliğin, bazı müslümanların 
din anlayışlarında etkili olan ve gü-
nümüze kadar varlığını sürdürebilen 
mezheplerden birisi olduğunu ifaden 
eden Prof. Dr. Atalan son olarak şun-
ları söyledi: “Şiî İmamiyye’nin on iki 
imamdan birisi sayılan, fikrî ve tarihî 
gelişiminde önemli bir yere sahip olan 

Cafer-i Sadık, hem yaşadığı dönemde-
ki Şiiliğin ve Şiî fikirlerin tespiti açı-
sından hem de o zaman diliminin genel 
fikri yapısının iyi anlaşılması bakı-
mından oldukça önemli bir şahsiyettir. 
Şiilik üzerinde çağdaş bir çok eser ve 
makale yayımlanmış olmasına rağmen, 
Şiiliğin farklılaşma sürecinde Cafer-i 
Sadık yerinin yeterince aydınlatılabil-
diğini söyleyebilmek zordur.” 

İslam Düşüncesinde Cafer-i Sadık’ın Yeri” 
Konulu Konferans Düzenlendi 

Iğdır Üniversitesi’nde her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen Ehl-i 
Beyt panelinin bu yıl 7. si düzen-

lendi. Büyük bir ilgi gören panele Iğdır 
Valisi Davut Haner, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz, Iğdır İl Müftüsü Cüneyt Kulaz 
ve Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği 
Başkanı Behlül Salmanlı’nın yanı sıra 
Iğdırlı vatandaşlar ile üniversite öğren-
cileri yoğun bir ilgi gösterdiler.

Panelde, açılış konuşmasını Iğ-
dır Üniversitesi Caferilik Araştırma 
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Musa 
Çetin yaptı. 7. Ehl-i Beyt Paneli’nin 
başkanlığını Iğdır Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren 
yaparken Prof. Dr. Mehmet Atalan, 

Hasan Karabulut ve Arif Taşdemir pa-
nelist olarak katıldı. Her yıl farklı bir 
konuyla ele alınan panelde bu yılın ko-
nusu “Cafer-i Sadık” oldu.

Programa konuşmacı olarak ka-
tılan Iğdır Ehl-i Beyt alimlerinden Arif 
Taşdemir “Cafer-i Sadık’ın Hayatı” 
hakkında detaylı bilgiler verdi.

Diğer bir panelist olan 
Kastamonu Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Mezhepler 
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Meh-
met Atalan “Tarihsel Süreçte 
Cafer-i Sadık” konulu konuş-
masını yaptı.

Panelde son konuş-
macı olan Caferi Alimler 
Birliği (CABİR) Başkanı 
Hasan Karabulut “Kur’an 
ve Sünnet Bağlamında 
Cafer-i Sadık”  konusunda 
bilgi verdi.

Panelde yapılan 
konuşmalardan sonra Iğ-
dır Valisi Davut Haner, 

panele başkanlık yapan Prof. Dr. Şadi 
Eren’e ve panelistlere plaket takdim 
etti. Yoğun bir katılımın olduğu panelin 
sonunda Rektör Yılmaz da panelistlere 
Iğdır Üniversitesi adına çeşitli hediye-
ler takdim ettikten sonra hatıra fotoğ-
rafı çekildi.

Üniversitemizde 7. Geleneksel Ehl-i Beyt Paneli 
Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi ev sahipliğin-
de düzenlenen “Kültür ve Tarih 
Bağlamında Iğdır Uluslararası 

Sempozyumu’na” Muğla Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve 
Vahdet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Na-
mık Açıkgöz konuşmacı olarak katıldı. 
Prof. Dr. Açıkgöz, “Demek Ki Iğdır’da 
Üniversite Olurmuş” köşe yazısında 
hem sempozyumu değerlendirdi hem 
de “Taşrada üniversite olur mu?” di-
yenlere Iğdır Üniversitesi izlenimlerin-
den yola çıkarak cevap niteliğinde bir 
yazı kaleme aldı.

Prof. Dr. Açıkgöz’ün köşe yazısı 
şöyle: “Iğdır Üniversitesi 2008’de ku-
rulmuş. O yıldan bugünlere, öğrenci-
ler yetiştirmek, bilimsel araştırmaklar 
yapmak ve bilimsel toplantılar gerçek-
leştirmek için çabalamış durmuş.

Geçen hafta Iğdır’da idim. Üni-
versite ve Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenledi-
ği “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır 
Uluslararası Sempozyumu”nda idik. 
55 bildirinin sunulduğu sempozyumda, 

yerel konular, evrensel bakış açıları ve 
birikimler ışığında konuşulup tartışıl-
dı. Benzeri bir sempozyum 2012 yılın-
da da yapılmış. Yani, Iğdır Üniversite-
si, 7 yılda birbirinin tamamlayıcısı 2 
sempozyum gerçekleştirmiş. (Bu arada 
meraklılarına hatırlatalım, 2012’de ya-
pılan sempozyumun bildirileri basıl-
mış.) Geçen hafta gerçekleştirilen sem-
p o z y u m d a , 
tarihi dönem-
lerde nüfus 
yapısı, sosyal 
yapı, folk-
lor, ekono-
mik üretim, 
Ermenilerin 
Iğdır meza-
limi, Iğdır’ın 
jeopolitik önemi gibi konular ele alın-
dı. Türkiye ve Âzerbaycan’dan (1 kişi 
de İtalya’dan) katılan bilim adamları, 2 
gün boyunca, yukarıda sayılan alanlar-
daki bilgileri tartıştı. Tabii ki tartışma-
ların merkez noktası Iğdır idi.

Ankara ve İstanbul’da oturup 
devletin bütün imkânlarını ellerinin al-
tında bulanlar, uzaktan ahkâm kesme-
ye devam etsinler, taşradaki üniversite-
ler gümbür gümbür geliyor. 

1982’de kurulan pek çok üniver-
site, eğitim-öğretim konusunda belirli 
bir aşamaya gelmekten öte bilimsel 
araştırmalarda da hayli mesâfe katet-
tiler. Bazıları, Yüksek Lisans ve Dok-
tora açısından, başka üniversiteleri de 
besler hale geldiler. Hele hele bazıları, 
pek çok üniversiteyi akademik olarak 

destekleyen “anaç üniversite” konu-
mundalar. Bugün pek çok üniversite-
de, KTÜ, Fırat, Yüzüncü Yıl, Atatürk, 
Cumhuriyet gibi üniversitelerde yeti-
şen akademisyenler ve idareciler görev 
yapmaktadırlar. Bu üniversiteler, aynı 
zamanda, yöredeki her türlü birikimin 
evrensel yöntemler ve bakış açılarıyla 
işlenerek insanlığın ortak değeri haline 

gelmesini sağlama gayretindedirler. Bu 
alanda hayli başarılı da olmuşlardır. 

Yöre üniversitelerinin bir başka 
başarısı da, bulundukları şehir insanı-
nın hayatına doğrudan etki etmeleridir. 
Bunu sadece ekonomik bir etki olarak 
görmemek gerekir. O şehirlere baş-
ka şehirlerden gelen binlerce öğrenci, 
şehrin sosyal dinamiğine doğrudan te-
sir eden birer olgu oluşturucusudurlar. 

Taşra şehirlerinde düzenlenen 
sempozyum ve benzeri toplantılar, 
önce şehirlerde, meraklı insanları cez-
beder; sonra öğrenciler ve sınırlı bir 
halk kitlesi, olguya doğrudan veya 
dolaylı olarak katılmaya başlar. Top-
lantının gerçekleştirildiği zamanlarda, 
o şehre, dünyanın dört bir tarafından 
gelen bilim insanları gelir ve o şehirde 

kaldıkları günler içinde, başta akade-
misyenler olmak üzere, öğrenciler, il 
bürokrasisi, sivil toplum kuruluşları ve 
meslek odaları mensuplarının çevrele-
diği ortamlarda, birikimlerini aktarır-
lar. Bunların bazıları bilimsel yöntem-
lerle olur, bazıları da sohbetlerle.

Elbette taşra üniversiteleri sade-
ce sempozyum ve benzeri akademik 
toplantılara sahne olmakla sosyal ve 
ekonomik gelişmeye katkıda bulun-
mazlar; onlar çoğu zaman gönüllülük 
esasına göre faaliyetler gerçekleştire-
rek halkla sohbet ederler ve böylece bi-
limsel bilgi ile irfan birleşmiş olur. Za-
ten Türkiye’nin en büyük sıkıntıların-
dan biri bu birleşme değil mi a dostlar?  

Iğdır’da 5-7 Kasım günleri 56 bi-
lim adamını bir araya getiren AKDTK 
Atatürk Araştırma Merkezi başkanı 
Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, 
Sayın Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Deka-
nı Sayın Emin Erdem, Türkiye’nin en 
doğusunda îfâ ettikleri görevin, sıra-
dan bir iş olmadığını müdrik insanlar 
olduklarından, sempozyumun verimli 
geçmesi için büyük bir özen gösterdi-
ler. Anadolu’nun diğer şehirlerinde de 
gerçekleştirildiğini bildiğim bu tür faa-
liyetlerle, bu toprakların eğitim ve kül-
tür seviyesi, gittikçe yükselecek. Hem 
de o toprakların kokusunu içine çeke 
çeke çalışan akademisyenlerce yük-
seltilecek; Ankara-İstanbul’dan ahkâm 
kesenlerce değil.” 
Kaynak:http://www.gazetevahdet.com/demek-ki-
igdirda-universite-olurmus-4076yy.htm 

“Demek ki Iğdır’da Üniversite Olurmuş”

Iğdır Üniversitesi’nin düzenle-
diği “İnsan ve Hakikat” konulu 
konferans büyük ilgi gördü. Çan-

tacı Necmi olarak bilinen Necmettin 
İlgen’nin konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa Iğdır Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yıl-
maz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Şadi 
Eren, Iğdır Üniversitesi Genel Sekre-

teri Ahmet Kızılkurt yanı sıra öğretim 
üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

Konferansta ilk olarak açılış ko-
nuşmasını yapan İnan Karakuş tarafın-
dan Necmettin İlgen’in (Çantacı Nec-
mi) öz geçmişi anlatıldı. 

Kendine özgü esprili tavırlarıyla 
Risale-i Nurlar’dan insan hakikatleri-

ni anlatan Necmettin İlgen her şeyin 
kendi dilinde Allah’ı zikredip O’nun 
varlığını gösterdiğini ifade etti. Büyük 
bir kitap hükmünde bulunan kainatın 
Allah’ın varlığını insanlara anlattığına 
işaret eden Necmi İlgen, “Kainatta olan 
her şey Allah’ındır. Her şey O’nundur, 

biz buraya O’nu tanımaya geldik. Gö-

revimiz O’nu tanıyıp, tanıtacağız. Ka-

inattaki her şey Allah’ın varlığını bize 

haykırıyor.” dedi.

Konferans hatıra fotoğraflarının 

çekilmesinden sonra sona erdi.

Üniversitemizde “İnsan ve Hakikat” Konulu 
Konferans Düzenlendi
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2015-2016 eğitim-öğretim yılı 
TÜBİTAK ortaöğretim öğren-
cileri arası proje yarışması için 

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 
Konferans Salonunda toplantı yapıldı.

Toplantıya Iğdır Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK Er-
zurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. 
Şükrü Baydemir, İl Milli Eğitim Mü-
dür Vekili Muhittin Yücel, il ve ilçe 
Milli Eğitim şube müdürleri, il ve ilçe 

ortaöğretim okul müdürleri, il ve ilçe 
ortaöğretim okullarında projelerden 
sorumlu müdür yardımcıları ile proje 
koordinatörü öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
sı ve vekili Muhittin Yücel, yaptığı açı-
lış konuşmasında şunları söyledi: “Pro-
je çalışmaları bizim için çok önemli. 
Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak bu işin uzmanları sizlere bilgi 
verecektir. Geçen yıl bölgede proje sa-

yısını artıran tek il biziz ve üçüncü ol-
duk. Bu sene daha çok proje yapacağız 
fakat kaliteli projeler hazırlayacağız.” 
dedi.

Prof. Dr. Baydemir ise, proje 
yarışmalarının yapılış tarzıyla alakalı 
bilgilendirme sunumunu yaptı. Bay-
demir, “Iğdır, 2015 yılında en güzel 
projeler ile yarışmaya katıldı. Başarı da 
elde etti. Bu sene de aynı başarıyı bek-
liyoruz. Erzurum bölgesi olarak 2413 
proje ile Mersin ilinden sonra ikinci 
geldik. Proje sayısının fazlalığı güzel 
bir olay ama kaliteyi de yükseltmemiz 
gerekiyor. İyi bir araştırma şarttır. Pro-
jede görülen en büyük eksiklikler iyi 
sunumun olmamasıdır. Projede sunum 
çok önemlidir. Projeyi, proje yazma 
usulüne uygun olarak hazırlamalıyız. 

Sunumlar renkli ve etkileyici olmalıdır. 
Öğrenci projeye hakim olmalı projenin 
içeriğini iyi bilmelidir. O zaman başarı 
gelir. Proje başlığı da ilgi çekmeli içi 
dolu olmalıdır.”

Baydemir’den sonra Iğdır Üni-
versitesi Öğretim Görevlileri Yrd. Doç. 
Dr. Uğur Güller, Yrd. Doç. Dr. Ser-
taç  Hopoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Adem 
Koçyiğit’te örnek projelerle ilgili su-
num yaptılar.

Üniversitemizde Tübitak Ortaöğretim Projeleri 
Hazırlama Semineri Verildi

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, laboratuvar 
ekibi ile birlikte hazırlıkları devam 

etmekte olan ve önümüzdeki günlerde 
açılışı yapılacak olan Merkezi Labora-
tuvarda incelemelerde bulundu.

Rektör Yılmaz, Iğ-
dır Üniversitesi Suveren 
Kampüsünde, Merkezi La-
boratuvarda incelemelerde 
bulunarak laboratuvar so-
rumlularından bilgi aldı. 
Rektör Yılmaz, üniversi-
tenin ilgili birimlerindeki 
araştırmacıların uygun bir 
ortamda çalışmalarını ger-
çekleştirmelerine yardımcı 
olmak ve üniversitedeki 

bilimsel faaliyetlerin niteliğini artır-
mak, üniversitede temel uygulamalı ve 
disiplinler arası alanlardaki araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir 
organizasyon çerçevesinde düzenle-

mek, Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar 
ile disiplinler arası ortak bilimsel ve 
teknolojik projeler üretilmesini sağla-
mak gibi amaçlar doğrultusunda üni-
versitemizde Merkezi Laboratuvarın 
kurulduğunu belirtti. 

Rektör Yılmaz: “Yakında açılışı 
yapılarak hizmete girecek olan labo-
ratuvarda; LC-MS/MS, GC-MS/MS, 

GC-FID, HPLC-RID, HPLC-DAD, 
ICP-MS, MİKRODALGA YAKMA 
ÜNİTESİ, AAS, İYON KROMATOG-
RAFİSİ, ELEMENTAL ANALİZ, 
5’Lİ MİKROBİYOLOJİ SETİ, UV, 
FT-IR cihazlarının mevcut olduğunu, 
şimdiden açılacak olan laboratuvarın 
üniversitemize hayırlı olmasını diliyo-
rum.” dedi.

Rektör Yılmaz,  Yapımı Tamamlanan Merkezi 
Laboratuvarda İncelemelerde Bulundu.

Iğdır Üniversitesi, Türkiye Kamu 
Hastaneler Birliği Kurumu Iğdır 
İli Kamu Hastaneler Birliği Genel 

Sekreterliği, Iğdır Devlet Hastanesi 
ile Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ortaklaşa “Doku ve Organ Bağışı” ko-
nulu bir panel düzenledi. Iğdır Üniver-
sitesi Karaağaç Kampüsü Konferans 
Salonu’nda düzenlenen “Doku ve Or-
gan Bağışı” paneline, Iğdır Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz, Iğdır Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammed 
Karaca, Iğdır Devlet Hastanesi Yöne-

tici ve Başhekimi Uzm. Dr. Aydın Ça-
ğaç, Iğdır Gençlik ve Spor İl  Müdürü 
Kasım Aydoğdu’nun yanı sıra birçok 
vatandaş katıldı.

Panelde ilk olarak Iğdır Devlet 
Hastanesi doktorlarından Nefroloji Uz-
manı Özgür Merhametsiz, sunumunu 

yaparak organ naklinin aşamalarını ve 
önemi hakkında bilgi verdi. Panelde 
ikinci konuşmacı olan Doku ve Organ 
Nakli Erzurum Bölge Koordinatörü 
Dr. Fatih Kacıroğlu, organ naklinin 
bazı hastalar için ne kadar önemli ol-
duğunu, ülkemizde organ naklini ya-
pan hastaneler hakkında bilgi vererek 
ülkemizdeki organ naklinin istatiksel 
oranlarını dile getirdi.  Panelde son 
olarak söz alan Iğdır Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi öğretim üyesi olan Yrd. 
Doç. Dr. Musa Çetin, organ naklinin 
dini boyutunu ele alarak doku ve organ 

naklinin  büyük sevap olduğunu ifade 
ederek, organ bağışının önemini  anlat-
tı. Büyük ilgi gören panelde katılımcı-
ların büyük bir kısmının organ bağış ile 
ilgili talepleri alındı. Panel soru cevap 
bölümünün ardından sona erdi.

Üniversitemizde “Doku ve Organ Bağışı” Paneli Yapıldı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hak-
kı Yılmaz ile Serhat Gaz temsilcisi arasında, 
Üniversitemiz Suveren Kampüsüne doğal gaz 

çekilmesi için rektörlük makamında, tarafların katılı-
mı ile protokol imzalandı. Mevcut altyapı çalışmaları 
devam ederken doğalgaz hattının da beraberinde ya-
pılıp tamamlanacak olmasının çevre düzenlemesi için 
önemli bir avantaj sağlayacağı ifade edildi.

İmzalanan protokol ile ilgili bilgi veren Rektör 
Yılmaz, şunları söyledi: “İmzalanan protokol gereği, 
yaklaşık 5 km ring yoluna ana hat döşendikten sonra 
mevcut binalarımız olan Rektörlük Binası, Ziraat Fa-
kültesi Binası, Kapalı Spor Kompleksi Binası, Merke-
zi Derslik Binası, Merkezi Laboratuvar Binası, Medi-
ko Sosyal Binası, Camii ve Külliye Binası, Rektörlük 
Konutu, 12 blok 96 daire lojmanlar ve önümüzdeki 

yıllarda yapımı planlanan Mühendislik Fakültesi Bi-
nası, Enstitüler Binası, Teknokent Binası, MYO Bina-
sı, Hayvan Hastanesi Binası, Kütüphane Binası, Atöl-
ye Binası, Açık Spor Alanları, Sosyal Bilimler Binası, 
Güzel Sanatlar Fakültesi binalarına ortaklaşa yapılan 
protokol gereği Serhatgaz şirketi 31.12.2015 tarihinde 

yatırım çalışmalarını tamamlayarak Kampüs alanının 
tamamına gaz verecek hale getirecektir.” dedi. Iğdır 
Üniversitesi ile doğalgaz şirketi arasında imzalanan 
protokolün ardından kampüs alanında çalışmalar baş-
ladı.

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsüne Doğal Gaz 
Hattı Çekilmesi İçin Protokol İmzalandı

Iğdır Üniversitesi’nde 2015-2016 öğretim yılı ka-
yıtları devam ediyor. Kayıt evrakıyla birlikte yer-
leştikleri fakülte, yüksekokul veya meslek yükse-

kokullarına başvuran öğrencilerin heyecanına, Rektör 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz da ortak oldu.

İsteyen öğrenciler, 28 Temmuz-5 Ağustos 2015 
tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden kayıt ya-
parken normal kayıtlar ise 3-7 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında yapılıyor. İşlemler sürecinde öğrencilerle ya-
kından ilgilenen Rektör Yılmaz, Genel Sekreter Ah-
met Kızılkurt ile birlikte Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsü Merkezi Derslik Binası’nda kurulan kayıt 
masalarını ziyaret etti.  Iğdır Üniversitesine kayıt 

hakkı kazanan öğrencileri kutlayarak “Aramıza hoş 
geldiniz.” diyen Prof. Dr. Yılmaz, yeni öğrencilerle 
birlikte üniversitenin hızla gelişmeye devam edeceği-

ni söyledi.  Rektör Yılmaz, öğrencilerin çoğunluğu-
nun e-Devlet üzerinden kayıt yapması nedeniyle kayıt 
aşamasında yoğunluk yaşanmadıklarını söyledi. 

Rektör Yılmaz, Öğrencilerin Kayıt Heyecanına 
Ortak Oldu

I ğdır Üniversitesi tarafından, memurlarını motive 
etme amaçlı birim amirleri tarafından belirlenen 
başarılı memurlara “Başarı Belgesi” verildi.

Başarılı bulunan memurlara Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz belgeleri-
ni taktim etti. Programda konuşan Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Yılmaz, başarılı görülen memurları tebrik 
etti. Çalışanların performans ve motivasyonunu artı-
racak uygulamaların önemine değinen Yılmaz, “Bu 

gün burada bu belgeyi almaya hak ka-
zanan arkadaşlarımın işlerini ne kadar 
önemsediklerinin ve ciddiye aldıklarının 
bir göstergesidir. Bu açıdan hepsini bir 
kez daha kutluyor, emeklerinden dolayı 
teşekkür eder başarılarının devamını di-
lerim” dedi. 

Program hatıra fotoğraflarının çe-
kilmesinin ardından sona erdi.

Üniversitemizde Başarılı Personeller Ödüllendirildi
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Son yedi yılda Iğdır’da ne de-
ğiştiğini bir hatırlayalım; Iğdır-
Doğubeyazıt karayolu üzerin-

de bölgenin en büyük kampüs inşaatı 
büyük oranda tamamlandı ve faaliyete 
sokuldu. Şehir merkezinde bulunan 
bulunduğumuz bu kampüs faaliyete 
sokuldu ve burada bulunan konukevi-
miz beş yıldızlı otel konforunda sadece 
üniversiteye değil Iğdır’a hizmet etme-
ye başladı. Üniversitemizdeki öğrenci 
sayısı 5500’e, toplam personel sayısı 
ise 700’e ulaştı. Iğdır tarihinde ilk defa 
yabancı uyruklu öğrenci ile buluştu. 
Iğdır’da hemen her hafta sosyal, kültü-
rel ve bilimsel içerikli  faaliyet yapılan 
bir il haline geldi. Iğdır ve üniversite-
miz tarihinde ilk defa cumhurbaşkan-
ları ağırladı. Yine bu dönemde başta 
başbakanımız ve bakanlarımız olmak 
üzere, milletvekillerimiz ve devlet bü-
yüklerimiz Iğdır’a geldi. Iğdır’da hava-
alanı devreye girdi ve insanlar her gün 
karda kışta Kars’a taşınmaktan kurtul-
du. Iğdır’a büyük bir devlet hastanesi 
yapıldı. KYK’ya bağlı 500 kişilik yurt 
yapıldı. Çevredeki ana yollar yapıldı. 
Nerdeyse duran inşaat sektörü yeniden 
canlandı. Kiralar 250-300 TL’den 700-
800 TL’ye ev fiyatları 60.000-70.00 
TL’den 150.000-200.000 TL’ye ulaştı. 
İlde birçok kafe, pastane, lokanta ve 
dükkân açıldı. Ve Iğdır’daki tüm arsa, 
arazi ve diğer emlak değerlerinde çok 
önemli artışlar oldu. Kimsenin dönüp 
bakmadığı Iğdır ile Suveren Kampüsü-
müz arasında arsa fiyatları uçtu ve bu-
ralarda çok önemli değer artışları oldu. 
Bunlara rağmen, üzülerek şunu da söy-
lemeliyim ki; Iğdır, üniversitemizin 
gelişmesine paralel bir şekilde geliş-
miyor. Iğdır Üniversitesi 7 yıl gibi kısa 
bir sürede 10.000 öğrenci alabilecek 
bir kapasiteye ulaşmış, ancak ne yazık 
ki Iğdır şu an 5.000 öğrenciye barın-
ma imkânı sağlamada zorlanmaktadır. 
Şayet yer bulamayan öğrenciler varsa 
rektörlüğümüze müracaat etsinler, ge-
rekirse üniversite personeli olarak biz 
onları evlerimizde misafir ederiz. Çün-

kü onlar bizim ve ülkemizin geleceği, 
onlar varsa biz varız. Umarım Iğdırlı 
vatandaşlarımız da bu duygu ve dü-
şüncelerle öğrencilerimize sahip çıkıp 
bağrına basacaklardır.

Bu sene Ziraat Fakültesi, Mü-
hendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerine lisans öğ-
rencisi aldık ve bu fakültelerden Ziraat 
Fakültesi ile Mühendislik Fakültesini 
Suveren Kampüsümüzdeki ana binala-
rına taşıdık. Yine, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
telerini de Suveren Kampüsümüze ta-
şıyarak faaliyete soktuk. Önümüzdeki 
yıllarda ise Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Turizm Fakültesine ile Sağlık Bilimle-
ri Fakültelerini faal hale getireceğiz ve 
aktif fakülte sayımızı 8’e çıkaracağız.

Üniversitemizde 4 meslek yük-
sekokulu bulunmaktadır. Bunlardan 
Iğdır Meslek Yüksekokulu; Teknik 
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulumuz aktif 
durumdadır. Tuzluca Meslek Yükse-
kokulumuz ise yeni kurulmuş olup bu 
meslek yüksekokuluna da seneye öğ-
renci alıp aktif hale getireceğiz. Bu yıl 
Sağlık Hizmetleri MYO’muzun Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıb-

bi Laboratuvar Teknikleri, İlk ve Acil 
Yardım, Çevre Sağlığı, Yaşlı Bakım 
Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ve Evde 
Hasta Bakımı programlarına öğrenci 
almış bulunmaktayız, Sağlık Hizmet-
leri MYO’muzun bütün programları 
% 100 doluluk oranına sahip olan, üni-
versitemizin en çok tercih alan prog-
ramlarıdır. Ayrıca Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulumuz da kurulmuş 
olup, bu Yüksekokulumuza akademik 
personel alımlarımız devam ediyor, 
önümüzdeki yıl bu Yüksek Okulumuza 
öğrenci alarak aktif hale getireceğiz.

Üniversitemizde ön lisans, lisans 
eğitiminin başlatılmasının yanı sıra, 
Fen Bilimleri Enstitümüz ile Sosyal 
Bilimler Enstitülerimiz yapılandırılmış 
ve şu anda Fen Bilimleri Enstitüsünde 
211 ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
ise 132 Yüksek Lisans öğrencisi öğre-
nim görmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri 
Enstitümüz ile Sosyal Bilimler Ensti-

tülerimiz Atatürk Üniversitesi ile Kaf-
kas Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilim-
ler Enstitüleri ile ortaklaşa lisans üstü 
program açma kararı almış ve böylece 
bizim öğretim üyemizin yeterli olma-
dığı bazı anabilim dallarında Yüksek 
Lisans programları açılabilmiştir.

Eğitim-öğretim ve araştırma 
üniversitelerin olmazsa olmazlarıdır. 
Bizler bu temel görevlerin yanı sıra, 
kendimize belirli disiplinlerde söz sa-
hibi olma, ülkemizde ve bölgemizde 
öne çıkma hedefi belirledik. Bu duru-
mun bir gereği olarak önemli araştırma 
merkezleri kurduk ve kurmaya devam 
edeceğiz. Üniversitemizde; Caferilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ağrı 
Dağı Uygulama ve Araştırma Merke-
zi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Çevre Sorunları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Araştırma La-
boratuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi aktif durumda olup 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yine, Üniversitemiz, ülkemiz-
den ve yurt dışından pek çok üniversite 
ile ikili işbirliği protokolleri imzala-
mıştır. Bu bağlamda yurt dışından özel-
likle komşu ülkelerden öğrenci almak 
en önemli hedeflerimiz arasındadır. 
Yabancı uyruklu öğrencilere üniver-
sitemiz ev kiralamakta ve diğer ihti-
yaçları için de katkıda bulunmaktayız. 
Önümüzdeki yıllarda bu bağlamdaki 
desteklerimizi artırarak devam ettirte-
ceğiz. 

Iğdır Üniversitesinin iki adet 
kampüsü bulunmaktadır, bunlardan 
birincisi Iğdır şehir merkezinde şu an 
bulunduğumuz mekân olup, burası 
Üniversitemiz kurulur kurulmaz inşa 
edildi ve yaklaşık 4 yıldır burayı kul-
lanmaktayız. Ana kampüsümüz ise 
Iğdır-Doğubeyazıt karayolu üzerin-
de ve Suveren Köyü yanında ve Iğdır 
merkeze yaklaşık 12 km mesafede 
bulunmakta, buradaki inşaatlarımız 
büyük oranda tamamlandı alt yapı in-
şaatları ise Aralık ayına kadar bitmiş 
olacak, yine doğalgaz alt yapımızda 
bitmek üzere olup aralık ayında doğal 
gaz kullanmaya başlayacağız. Suveren 
Ana kampüsümüze Rektörlük ve bağlı 
birimlerini; Ziraat Fakültemizi; Mü-
hendislik Fakültemizi; Fen-Edebiyat 
Fakültemizi; İktisadi ve İdari Bilimler 

Üniversitemiz 2015-2016 Akademik Yılı 
Açılışı Yapıldı
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Fakültelerimizi; Iğdır MYO’yu; Iğdır 
Teknik MYO’yu taşımış bulunmakta-
yız. Yine burada inşaatı tamamlanan 
96 dairelik lojmanlarımıza da seneye 
bahar aylarında taşınacağız. Bunlara 
ilaveten ana kampüsümüzde Iğdır’ın 
ve bölgenin en modern, her türlü ulusal 
ve uluslararası sportif faaliyetlerinin 
yapılabileceği kapalı spor salonumuz 

tamamlanarak faaliyete sokulmuştur. 
Yine, ana kampüste 3000 kişilik camii 
ve külliyesi inşaatı devam etmektedir 
ve camii inşaatımızı da önümüzdeki 
haziran ayına kadar tamamlamış ola-
cağız. Ayrıca ana kampüste üniversi-
te sosyal tesis binalarımızın inşaatları 

devam etmekte, futbol sahası ile diğer 
sportif alanların ihale aşaması tamam-
lanmış olup inşaatları bu ay içinde baş-
layacaktır. Önümüzdeki yıl ise İlahiyat 
Fakültemiz ile peyzaj alt yapımızın 
inşaatlarını başlatacağız. Bu inşaatları 
da inşallah iki yıl içerisinde bitirmeyi 
hedeflemekteyiz.

Üniversiteler farklılıkların so-
runsuz ve yoğun yaşandığı en temel 
kurumlarımızdır. Bu aynı zamanda 
üniversitelerimizin bilimsel özerkliği-
nin ve özgür yapısının olması gereken 
en doğal sonucudur. Esasen çoğulcu-
luk ve farklılık, yaradılışın özünde var-

dır. Bu eksende yaşayarak farklılıkla-
rın güzelliklerini ve lezzetlerini ortaya 
çıkartmak için çaba gösterebilmeliyiz. 
Değerli gençler buralardan aldığınız 
ışıkla ülkemizin yarınlarını daha da 
aydınlatmak üzere, hizmet nöbetini 
sizlere devredeceğiz. Çağı yakalama 
inancıyla evrensel değerlerle örtüşen 
ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuk-
sal çözüm projelerinizi, insan onurunu 
yüceltmek üzere şimdiden hazırlama 
gayreti içinde olunuz. Iğdır Üniversi-

tesi olarak, hocalarımızın ve öğrencile-
rimizin kendi kapasitelerini kullanarak 
yeni şeyler üretmeleri için her türlü 
desteği vermeye devam edeceğiz. Siz 
akademik personel ve öğrencilerimiz-
den beklentimiz ise, kendi sınırlarınızı 
daha çok zorlamanız, taklitten kaçın-

manız ve özgün olmanızdır. Bu duygu 
ve düşüncelerle, değerli öğretim üye-
lerimizin ve sevgili öğrencilerimizin 
2015-2016 akademik yılının başarılar-
la dolu geçmesini, ülkemize ve milleti-
mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Rektör Yılmaz’ın konuşmasın-
dan sonra Iğdır Valisi Davut Haner’de 
konuşmasında:“ Ülkemiz üniversite ve 

eğitim alanında çok büyük atılımlar 
yaptı. Bu atılımlardaki amaç ilim ala-
nında bir şeyler üretebilmek bu ürettik-
lerimiz ülkemize insanlığa faydası do-
kunabilen işler olmalıdır. Bu nedenle 
hocalarımıza ve öğrencilerimize düşen 
görev kendilerine sunulan imkânları 
çok iyi değerlendirmektir. Dünyanın 
çok iyi gelişmiş üniversitelerine ba-
karsanız o büyük ülkelerin ucra köşe-
lerindeki küçük şehirlerdedir. Şehirle-

rin ilmi etkilemediğini göstermekte-
dir. İlim azim isteyen bir şeydir. Iğdır 
Üniversitesinin de ilmi ve irfanı gerçek 
anlamda kıymetiyle uğraşan onun için 
kafa yoran bir üniversite olmasını isti-
yorum.” dedi.

Program da son olarak Akade-
mik yıl açılışının ilk dersini veren Prof. 
Dr. Adem Tatlı “Sorularla Evrim” ko-
nulu açılış dersini verdi. Rektör Yıl-
maz, açılış törenine katılmak ve açılış 
dersimizi vermek üzere Antalya’dan 
gelen Emekli Öğretim Üyesi Tatlı’ya 
teşekkür etti. Akademik yıl açılışının 
sonunda fuaye alanında misafirlere ik-
ramda bulunuldu. 
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Iğdır Üniversitesi ile İşkur Iğdır İl Müdürlüğü 
ortaklaşa “2. Iğdır Kariyer ve Meslek Tanıtım 
Günleri”ni düzenlendi. Konuşmacı olarak Ahmet 

Şerif İzgören’in katıldığı programa Iğdır İl Emniyet 
Müdürü Yüksel Babal, Iğdır Üniversitesi Genel Sek-
reteri Ahmet Kızılkurt ve İşkur İl Müdürü Halis Er-
doğan katıldı. konuşmacı olarak katılan Ahmet Şerif 

İzgören’e üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdiler.

Iğdır Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve bir 
saat süren seminerde katılımcıları toplumsal gelişime 
davet eden Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgö-
ren, girişimcilik, iş kalitesi, dürüstlük, yurt sevgisi ve 
hoşgörü değerlerini vurgularken, topluma nasıl daha 
yararlı olabileceğimizi yaşanmış hikayeler eşliğinde 
anlattı.

Etkinlik sonrası kurulan stantta kitaplarını im-
zalayan İzgören, “İnsan vardır, dokunduğu şeye değer 
katar; insan vardır, dokunduğu şeye değer kaybetti-
rir. Hayatınıza değer katıp katmamak sizin elinizde-
dir. Bunun için yaptığınız her işe kalite katmalısınız. 
Ancak ülkemizde işine kalite katanlar çok az. Bu 
nedenle işinizi kaliteli yaparsanız mutlaka fark edi-
lir ve emeğinizin karşılığını alırsınız. Yaptığınız işte 
hedefe değil, işinize odaklanacaksınız, işte o zaman 

başarı sizin olur. Ne iş yapacaksanız yapın, yaptığınız 

işte bir nedeniniz olmalı ve yapacağınız işin hayalini 

kuracaksınız. İşinizde başarılı olmanız için iş kalite-

si, girişimcilik ve dürüstlük elbette ki çok önemlidir. 

Ancak bu değerlere vatan sevgisi ve hoşgörü gibi iki 

çiçeği de eklemek zorundasınız.” diye konuştu.

Iğdır Üniversitesi ile İşkur İl Müdürlüğü “2. Iğdır 
Kariyer ve Meslek Tanıtım Günleri”ni Düzenledi

Iğdır Valisi Davut Haner Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen 

ziyarette Vali Haner ile bir süre sohbet eden Rektör 
Yılmaz, ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu kay-
dederek, Iğdır Üniversitesi’nin gelişimi hakkında bil-
gi verdi.  

Vali Haner de Rektör Yılmaz’ın kendisine gös-
termiş olduğu misafirperverlikten ötürü teşekkür ede-
rek, Iğdır Üniversitesi’nin gelişmesinin aynı zamanda 
Iğdır’ın gelişmesi olduğunu söyledi. 

Yaklaşık bir saat süren ziyaret, Vali Davut Ha-
ner’inin Suveren Kampüsü Rektörlük Binasından ay-
rılmasıyla sona erdi. 

Vali Davut Haner Üniversitemizi Ziyaret Etti

Iğdır Üniversitesi ile Orman ve Su 
İşler Bakanlığı Iğdır Şube Mü-
dürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 

“Dünyadaki Kuş Çeşitliliği, Kuşların 
Ekolojik Özellikleri ve Biyolojisi” ko-
nulu konferansa katılım yoğun oldu. 
Utah State -Koç Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekerci-
oğlu ile Orman ve Su İşler Bakanlığı 
Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı konferansa 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İb-
rahim Hakkı Yılmaz ile İlahiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren’in yanı 
sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler de 
büyük bir ilgi gösterdiler. 

Konferansta ilk önce söz alan 
Mete Türkoğlu “Biyolojik çeşitlilik 

ve Biyokaçakçılık” konusunda önemli 
bilgiler verdi. Türkoğlu “Her ekosiste-
min kendine özgü bir biyolojik çeşit-
liliği vardır ve biyolojik çeşitlilik bir 
doğal zenginliktir. Bir ülkedeki bitki 
ve hayvan türleri, hem o ülkenin, hem 
de dünyanın biyolojik zenginliği olarak 
kabul edilir. Bir ekosistemdeki biyolo-
jik çeşitliliğin fazla olması o ekosiste-
min diğer ekosistemlere göre üstün ol-
ması anlamına gelmez.” dedi. 

Daha sonra söz alan Doç. Dr. Şe-
kercioğlu “Dünyadaki Kuş Çeşitliliği, 
Kuşların Ekolojik Özellikleri ve Biyo-
lojisi” konusunda önemli bilgiler ver-
di. Kuşları 17 yıldır araştırdığını ifade 
eden Şekercioğlu şunları söyledi: “En 
büyük araştırma projem 2003 yılından 
beri yürüttüğüm Kars-Iğdır Doğal Zen-
ginlik Projesi. Kafkas Üniversitesi’yle 
beraber bölgenin büyük doğal zengin-
liğini araştırıyor, korunması için uğ-
raşıyor, ekolojik eğitim veriyor, çevre 
bilinci aşılıyor, eğitim ve doğal zen-
ginlik bileşkesini kullanıp ekoturizm 
ve doğal ürünler gibi doğal değerlerin 
yöre ekonomisine katkısını artırıyoruz. 

‘Dünya Kuşla-
rının 21. Yüz-
yıldaki Tehlike 
Analizi’ projesi 
için 14 öğren-
cimle beraber, 
2001’den beri 
dünyanın 10 bin 
kuş türü üzerine 
600 binden faz-
la veriyi gire-
rek en kapsamlı 
kuş ekolojisi 
veri tabanını oluşturdum. Bu verile-
ri analiz ederek, 21’inci yüzyılda kuş 
türlerinin soy tükenme ihtimalini ve 
kuşların ekolojik hizmetlerinde olacak 
değişiklikleri belirledim. Bu hizmet-
leri anlattığım derlemem, dünya kuş-
bilim ansiklopedisi ‘Handbook of the 

Birds of the World’ün önsözü olarak 
yayımlandı.”dedi. 

Yapılan konuşmalardan sonra 
Rektör Yılmaz, konuşmacılara birer 
plaket takdim ederek, vermiş oldukları 
önemli bilgilerden dolayı kendilerine 
teşekkür etti. 

“Dünyadaki Kuş Çeşitliliği” Konulu 
Konferans Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi, “Iğdır Meslek 
Yüksekokulu 20. yıl etkinlikleri” 
kapsamında Iğdır Üniversitesi Ka-

raağaç Kampüsü Konferans Salonunda 
“Gençlik ve Medya” konulu konferans 
düzenlendi. 

Iğdır Meslek Yüksekokulu Öğ-
retim Üyeleri ve öğrencileri başta ol-
mak üzere üniversitemizin diğer fa-
külte ve meslek yüksek okullarındaki 
öğretim elemanları ve öğrencileri kon-
feransa yoğun ilgi gösterdi.  Konferan-

sa, konuşmacı olarak İlahiyat Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren katıldı. 
“Gençlik ve Medya” konusunda bilgi 
veren Prof. Dr. Eren, medyanın gelişim 
sürecini, gençlerin interneti ve sosyal 

medyayı nasıl kullanmaları gerektiği 
konusunda onlara önemli tavsiyelerde 
bulundu. Yaklaşık bir saat süren kon-
ferans soru cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

“Gençlik ve Medya” Konulu Konferansa Yoğun İlgi

T ürkiye Üniversiteler arası Muay Thai ve Boks 
dalında yapılan turnuvalarda dereceye giren 
Iğdır Üniversitesi sporcu ve antrenörleri Rek-

tör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı makamında zi-
yaret ettiler.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek 
Yüksekokulu öğrencisi Yalçın Atabey, 05-10 Mayıs 
2015 tarihlerinde Muğla Marmaris’te yapılan ve 76 
üniversitenin katılımıyla gerçekleşen, “Türkiye Üni-
versiteler Arası Muay-Thai Şampiyonası’nda” 81 
kiloda Türkiye üçüncüsü oldu ve bir diğer sporcu-
muz Iğdır Üniversitesi öğrencisi Hakan Kanyar, Kars 
Kafkas Üniversitesinde yapılan “Türkiye Üniversite-
ler Arası Boks Şampiyonası’ nda” 75 kiloda Türkiye 
üçüncüsü oldu.

Muay Thai ve Boks dalında Türkiye Üniver-
site Sporları Şampiyonalarında Iğdır Üniversitesi’ni 
temsilen katılan sporcuları tebrik eden Rektör Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, sporcularının başarıları-
nın devamını diledi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz “Muay 
Thai ve Boks dalında Türkiye Üniversite Sporları 
Şampiyonasında Iğdır’ımızı ve üniversitemizi temsil 
eden sporcularımızın başarısı bizleri son derece mutlu 
etti. Iğdır üniversitesi olarak her zaman sporcularımı-

zı destekliyoruz ve bu desteğimiz her zaman devam 
edecek. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyo-
rum.” dedi.

  Rektör Prof. Dr.Yılmaz Muay Thai ve Boks  
şampiyonalarında derece alan sporcu ve antrenörlere 
teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Muay Thai Ve Boks Dalında Türkiye Derecesi Alan 
Sporcularımız 

Rektör Yılmaz’ı 
Ziyaret Etti

Iğdır Üniversitesi tarafından Suve-
ren Ana Kampüsünde yapılacak 
olan mediko sosyal binası için te-

mel atma töreni yapıldı. Temel atma tö-
renine Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Genel Sek-

reter Ahmet Kızılkurt, Caferilik Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi(CAMER) 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin, 
Yapı İşler Daire Başkanı İbrahim 
Kabalak’ın yanı sıra bazı öğretim üye-
leri ile idari personel katıldı.

Yapılan duanın ve kesilen kur-
banın ardından temele ilk harcı atan 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, bundan son-
raki süreçte üniversitenin sosyal yaşam 
merkezi olarak her türlü ihtiyacı 
karşılayacak bir binanın yapı-
mına başlandığını ifade ederek 
hayırlara vesile olmasını diledi.

Temeli atılan mediko sos-
yal binasında; fasfood- kafeter-
ya için ayrılmış 800 m2 geniş 
alan, 4 adet büfe-mutfak, 250 
kişilik konferans salonu, sağlık 

birimleri, AB projeleri ve öğrenci ku-

lüpleri için ayrılan odalar, banka, pos-

tane, pastane, kuaför ve uçak ile otobüs 

bilet satış odaları yer alıyor.

Mediko Sosyal Binasının Temel Atma Töreni Yapıldı
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Iğdır Üniversitesi deneme sahaları-
na ekilen “Astronot yiyeceği” ki-
noa bitkisi hasata  hazır halle geldi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tan, Melekli 
Beldesindeki ekim sahalarında yap-
tığı incelemenin ardından, kinoanın 
Türkiye’de de yetiştirilmesi amacıyla 
Iğdır Üniversitesi ile ortak proje ge-
liştirdiklerini söyledi.Projeyle, yurtdı-
şından bitkinin 25 farklı çeşidini temin 
ettiklerini anlatan Tan, ülke ve bölge-
nin yapısına uygun kinoa çeşitlerini be-
lirlemeyi hedeflediklerini bildirdi.Tan, 
bitkinin, insan beslenmesi için önemli 
özelliklerinin bulunduğunu, aynı za-
manda hayvansal yem olarak kullanıl-
dığını belirtti.Kinoa tohumlarının pi-
rinç, bulgur gibi tüketilebildiğine işaret 

eden Tan, şunları kaydetti: “Çok yük-
sek derecede proteini var. Buğdayın 2, 
mısır ve pirincin de 3 katı proteini bu-
lunduğu tespit edildi. Bu yüzden ‘dar 
gelirli kesimin gıdası’ deniliyor. Ancak 
bitki, BM Gıda Teşkilatı’nın 2013’ü 
‘kinoa yılı’ ilan etmesiyle popüler oldu. 
Bir de NASA, bu bitkiyi astronotların 
beslenmesinde kullanmaya başladı. 
Bitkide insan vücudu için gerekli tüm 
besinler bulunuyor. Et yemeyenler için 
çok önemli protein kaynağı. Bitkide 
gluten bulunmuyor, bunun da ayrı bir 
önemi var. Gluten alerjisi olanlar, çöl-
yak hastaları için son derece sağlıklı bir 
besin.”- En uygun iklim Iğdır’daKino-

anın, Iğdır’daki gibi tuzlu toprağı sev-
diğini vurgulayan Tan, “Kurak iklime 
dayanıklı, sıcağı seven bir bitki. Buna 
özellikle ‘Iğdır’ın bitkisi’ diyebiliriz” 
ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Tan, 3 yıl 
devam edecek projenin bir ayağının da 
Erzurum’da yürütüldüğünü dile getir-
di.Çiftçilerin de artık bu bitkiyi yetiş-
tirmeye başladığına dikkati çeken Tan, 
“Ancak yeni tür olması ve bitkiyle ilgili 
yeterli bilgi bulunmaması nedeniyle bu 
projeyi başlattık. Çünkü hangi bölgede, 
hangi lokasyonda nasıl yetiştirilmesi 
ve tohumlanması gerektiği konusunda 
yeterli bilgi yok. Bu çalışmayla üreti-
cilerimize daha sağlam bilgi vermeyi 
hedefliyoruz. Daha sonra bölgemize 
uygun yerli çeşitlerin ekilmesine ön-

cülük edeceğiz” dedi.Iğdır Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Süleyman Temel ise ilk eki-
min 29 Mart’ta yapıldığını kaydederek, 
“Bitkinin yetiştirilmesinde bir kıraç bir 
de sulu sistemi uyguladık. İyi verim al-
dık, boyları neredeyse 1 metreyi aştı” 
değerlendirmesinde bulundu.

Iğdır Üniversitesi’nde Kinoalar Hasata Hazır

Iğdır Üniversitesi Dış İlişkiler 
Ofisi tarafından yürütülen yurti-
çinde eğitim veren yükseköğre-

tim kurumları ile yurtdışında eğitim 
veren ve denkliği yükseköğretim ku-
rumları tarafından tanınan yükseköğ-
retim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim elemanı değişimini gerçek-
leştiren Mevlana Değişim Programı 
kapsamında Hindistan, Aurangabad 
Dr. Basaheb Ambedkar Marathwada 
Üniversitesi’den gelen öğretim ele-
manları Prof. Dr. Yeshwant Kondji 
Khillare ve Dr. Pramod Murari Davne 
Iğdır Üniversitesini ziyaret etti.

Hindistan, Aurangabad Dr. 
Basaheb Ambedkar Marathwada 
Üniversitesi’den gelen öğretim ele-
manları ilk olarak Iğdır Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz’ı makamında ziyaret ettiler. 
Hindistan’dan gelen öğretim eleman-
ları Mevlana Değişim Programı’nın 

yanı sıra ikili ilişkileri geliştirmek adı-
na Iğdır Üniversitesi’nde bulunmak-
tan dolayı mutlu olduklarını belirterek 
programın yürütülmesinde emeği ge-
çen herkese çok teşekkür ettiler. 

Gelen öğretim elemanları, Iğdır 
Üniversitesi öğrencileriyle bir araya 
geldiler. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle 
karşılaşan öğretim görevlileri öğrenci-
lerden gelen soruları itinayla cevapla-
dılar.

Hindistanlı Öğretim 
Üyeleri Üniversitemizi 

Ziyaret Etti

Iğdır Üniversitesi Suveren 
Kampüsü’nde yapımı tamamla-
nan Kapalı Spor Salonunu Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, basın mensuplarına ta-
nıttı.

Iğdır Üniversitesi’nin her geçen 
gün biraz daha büyüdüğünü belirten 
Rektör Yılmaz, modern kapalı spor 
salonun üniversitenin ve uzun vade-
de Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulu’nun (BESYO) ihtiyacını karşı-
layacağını belirtti. 

BESYO’nun bütün çalışmala-
rını yapabileceği spor salonunda her 
türlü spor aletinin mevcut olduğunu 
belirten Rektör Yılmaz, bu aletleri de 
tek tek basın mensuplarına anlatarak 
tanıttı. 

Rektör Yılmaz, son olarak spor 
salonunda bayan ve erkek sporcular 
için farklı çalışma alanlarının olduğu-

nu da ifade ederek sözlerini tamamla-
dı.

Rektör Yılmaz, Kapalı 
Spor Salonunu Basın 
Mensuplarına Tanıttı
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Iğdır Üniversitesi Köprü Kulübü 
tarafından “Gençlik Rehberli-
ği” konulu konferans düzenlendi. 

Eski manken, tiyatrocu ve yazar Yaşar 
Alptekin’in konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa Iğdır Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yıl-
maz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şadi Eren, öğretim elemanları ve 
öğrenciler katıldı.

Konferansta ilk olarak konuşma-
cı yazar Yaşar Alptekin’in öz geçmişi 
okundu. Konferansta söz alan Yaşar 
Alptekin hayatının büyük kısmını boş 
geçirdiğini belirterek, “Benim doğum 
tarihim namaza başlama tarihimdir. 
Namazsız geçen yılları yaşanmamış 
sayarım. Cenab-ı Allah, bizlere bu dün-
yada sayılamayacak kadar çok nimet 

vermiş. Bizler de Allah’ımıza namaz 
kılarak şükretmeliyiz. Bizlerin namaz 
kılmaya çok ama çok ihtiyacı var. Çün-
kü ahirette bize sorulacak ilk soru ‘Na-
maz kılıyor muydun?’ sorusu olacaktır. 
Bakınız, namaz iki kişiye farz değildir, 
bunlardan biri deliler, diğeri de ölüler-
dir. Anne ve babanızın arkadaş konu-
sundaki tavsiyelerine mutlaka uyun. 
Anne ve babanız size biriyle görüşme-
menizi istiyorsa, bilin ki bir bildikleri 
vardır. Eğer sözünü dinlemezseniz bu-
nun bedelini ağır ödersiniz. Arkadaşlar 
arasında kötü alışkanlıklar ‘Bir kereden 
bir şey olmaz’ cümlesiyle başlar. Bir 
kere o cümleyi derseniz, işte felaketin 
içine düşmüşsünüz demektir. Sizlere 

bu cümleyi söyleten de, ezberleten de 
arkadaş çevrenizdir. Onun için düzgün 
arkadaş seçin ve sizi felakete götürecek 
ortamlardan uzak durun.” dedi.

Konferansta soru cevap bölümü-
nün ardından son olarak Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, 
yazar Yaşar Alptekin’e plaket takdim 
etti.

Üniversitemizde “Gençlik Rehberliği” Konulu 
Konferans Yapıldı

Iğdır Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Genç Gıda Topluluğu 
tarafından yardıma ihtiyacı olan 

öğrencilere destek için Ziraat Fakülte-
si girişinde kermes açıldı. Düzenlenen 

Kermese Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, üni-
versite yöneticileri, üniversite çalışan-
ları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Ziraat Fa-
kültesi girişinde 
gıda ve yiyecek 
üzerine açılan ker-
mesten elde edile-
cek gelirle ihtiyaç 
sahibi öğrencilere 

destek sağlanacak. Kermeste söz alan 
Rektör Yılmaz kermesin amacından 
çok etkilendiğini belirterek, “Bu işler 
gönül ister, kolay kolay her insana bu 

işleri yaptıramaz-
sınız. Öğrencile-
rimiz burada oku-
yan ihtiyaç sahibi 
arkadaşlarına yar-
dım etmek için ça-
lışıyorlar. Burada 
toplanan paranın 

miktarından ziyade, bu paranın manevi 
değeri daha fazladır. Bu kermesin açıl-
masında emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.”  dedi.

Üniversitemizde Kermes Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü Konferans Salonunda dü-
zenlenen “Fatalizm Felsefesi ve 

Kader” konulu konferansa konuşmacı 
olarak Araştırmacı Yazar Ömer Sevinç-
gül katıldı. Iğdır Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Faik Yılmaz ile öğretim elemanları ve 
öğrencilerin ilgi gösterdiği konferans-
ta Araştırmacı Yazar Ömer Sevinçgül, 
Fatalizm Felsefesi ve Kader ile ilgili 
önemli bilgiler verdi.

Fatalizmin bütün olayların ve 
durumların önceden belirlendiği ve 
asla değiştirilemeyeceği tezinden yola 
çıkarak insan iradesini yok sayan bir 
felsefi görüş olduğunu ifade eden Se-
vinçgül şunları söyledi: “Bu tarife 
göre fatalizm, bizim fikir dünyamızda 
‘Cebriye’ diye bilinen batıl mezhebe 
benzemektedir. ‘Kaderci’ başka bir 

tabirle ‘yazgıcı’ yakıştırmasını son za-
manlarda sık sık duyar olduk. Kimi, bu 
kelimeyi, anlamını bilerek kullanıyor, 
kimi de bilmeden. Bilerek kullananlar-
dan bir kısmı, müslümanların ‘Kader-
ci’ olduğunu söylemekteler. Meselâ, 
ben bir müslümanım, kadere inanıyor, 
‘Her şey Allah’ın takdiriyledir.’ diyo-
rum. Bütün müminler de benim gibi, 
‘Her şey kader ile takdir edilmiştir.’ 
diyorlar. Şu hâlde, biz müslümanlar 
‘Kaderci’ miyiz? Kim kadercidir, kim 
değildir, bunu anlamak için önce şu 
dört kavramı tanımamız gerekiyor: 
Kader, irade, kaderci ve kadere iman. 
İlahî ilmin bir nevi olan ‘Kader’ bütün 
olayların Allah tarafından önceden bi-
linmesi, belirlenmesi ve yazılması ha-
kikatidir. Varlıkların uyumlu, ölçülü, 
düzenli, süslü ve sanatlı yaratılması 
ancak ilimle olabilir. Yaratılanlar için-
de en önemli canlı olan insanın, ömrü 

boyunca yaşayacağı bütün olaylar en 
ince ayrıntılarıyla kader defterinde ya-
zılıdır.  ‘İrade’ ise, insanın karar verme, 
seçme ve isteme kabiliyetidir. Evet, in-
sanda irade vardır ve iradenin varlığını 
ispatlamak için başka yerde delil ara-
maya da gerek yoktur. Çünkü herkes, 
kendinde seçme ve isteme kabiliyetinin 
bulunduğunu vicdanıyla bilir ve tasdik 
eder. İnsan, şuuruyla fark eder, aklıyla 
anlar, kalbiyle sever, iradesiyle seçer 
ve karar verir. Siz, şu önünüzdeki ya-

zıyı okumaya iradenizle karar verdiniz, 
okumamaya da karar verebilirdiniz. 
Sonradan anladınız ki, kaderinizde bu 
yazıyı okumak varmış. Kaderdeki bu 
hükmün size baskı yaptığını, iradenizi 
elinizden aldığını kimse iddia edemez. 
Çünkü siz, okuma işleminden önce 
kader defterinizde nelerin yazılı oldu-
ğunu bilmiyordunuz bile. Eğer irade 
hürriyeti verilmeseydi, insan açısından 

ne imanın bir anlamı olurdu, ne iba-
detin, ne günahın, ne imtihanın, ne 
de yarışın. Çünkü herkes yaptığını 
mecburen yapmak zorunda kalırdı.”

Konferansın sonunda İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 
Eren, Araştırmacı Yazar Ömer Se-
vinçgül verdiği önemli bilgilerden 
dolayı teşekkür ederek, bir plaket 
takdim etti. 

Üniversitemizde “Fatalizm Felsefesi ve 
Kader” Konulu Konferans Düzenlendi



Sempozyumun açılış konuşma-
sını Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Kürüm 
yaptı. Sempozyumla ilgili açıklama 
yapan Yrd. Doç. Dr. Kürüm, şunları 
söyledi: “Iğdır Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesinin girişimleri ve Atatürk 
Araştırma Merkezi  Başkanlığı’nın 
katkılarıyla düzenlediğimiz ‘Kültür ve 
Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası 
Sempozyumu’ bir yıllık görüşme ve 
karşılıklı özveriler sonucunda kararlaş-
tırılmış ve bu güzide topluluk bir araya 
getirilmiştir. Sempozyumun duyurusu 
ile birlikte gösterilen yoğun ilgi neti-
cesinde iletilen yaklaşık 150 bildiri-
den 56 tanesi hakemlerin düzeltme ve 
onayından geçerek, burada bildiri ola-
rak sunulmaya uygun görülmüştür. Bu 
bildirilerden 40’ı yurtiçinden 16’sı yurt 
dışından tarafımıza ulaşan bildirilerdir. 
Iğdır’ı tarihi, sosyal, siyasi, edebi, kül-
türel, coğrafi ve daha pek çok açıdan 
değerlendireceğimiz sempozyumumuz 
3 gün sürecektir. 1 açılış oturumu ol-
mak üzere eş zamanlı 3 salonda toplam 
19 oturumda gerçekleşmesi planlanan 
sempozyum 6 Kasım’daki değerlendir-
me oturumu ile sona erecektir.”

Yapılan açılış konuşmasından 
sonra söz alan Atatürk Araştırma Mer-
kezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali 
Beyhan’da Iğdır Üniversitesi çatısı 
altında konuşmak; bölgenin geçmiş-
ten günümüze tarihine, kültürüne, ışık 
tutmak; Iğdır üzerine, bölge üzerine 
yapılan çalışmaları ilim dünyasıyla 
paylaşmak için bir araya geldiklerini 
söyledi. Serhad şehirlerinin diğer şe-
hirlerden farklı olduğunu kaydeden 
Beyhan, bu şehirlerin bir farkının geçiş 
güzergâhlarında olduğunu seyyahların, 
ticaret kervanlarının uğrak yeri oldu-
ğunu ifade etti. 

Beyhan’ın konuşmasından son-
ra söz alan Rektör Prof. Dr. Yılmaz’da 
böyle önemli bir sempozyuma ev sa-
hipliği yapmaktan onur duyduklarını 

ifade etti. Iğdır’ın ülkenin en doğusun-
da, üç ülkeye sınırı olan, farklı etnikte 
insanların yaşadığı, Doğunun Çukuro-
vası olarak bilinen bir şehir olduğunu 
ifade eden Rektör Yılmaz, 2008 yılın-
da kurulan Iğdır Üniversitesi’nin de; 
bulunduğu yöreye ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda katkı yapmak için yo-
ğun faaliyetler yürütmeye başladığını 
ifade etti. Iğdır Üniversitesinin bulun-
duğu yörenin sorunları ile ilgilenmeye, 
bu sorunlara çare üretmeye devam ede-
ceğini belirten Yılmaz “Üniversitemi-
zin iki yerleşkesi bulunmakta, birincisi 
şuan bulunduğumuz şehir yerleşkemiz. 
Ana yerleşkemiz ise Iğdır Doğubeya-
zıt Karayolu üzerinde ve Iğdır’a 12 
km uzaklıkta Ağrı Dağı’nın eteğinde 
inşa edilmektedir. Her iki yerleşkede 
de eğitim öğretim faaliyetlerimiz ya-
pılmaktadır. Üniversitemizde 5’i aktif 
7 fakülte bulunmakta olup şuan öğren-

cisi olan fakültelerimiz Ziraat, İlahiyat, 
Mühendislik, Fen-Edebiyat ile İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültelerimizdir. 
Yine üniversitemizde 3’ü aktif 4 MYO, 
iki yüksek okul, 2 yüksek lisans eğiti-
mi veren Enstitü ve 6 araştırma mer-
kezi bulunmaktadır. Bu gün geldiğimiz 
noktada öğrenci sayımız 5500’e, aka-

demik personel sayımız; 90’ı öğretim 
üyesi olmak üzere 287’ye, idari perso-
nel sayımız ise 236’ya ulamış ve ayrıca 
üniversitemizde yaklaşık 177 hizmetli 
personel iş imkanı bulmuştur.” dedi.

Rektör Yılmaz’dan sonra söz 
alan Iğdır Valisi Davut Haner’de böyle 
önemli bir organizasyona Iğdır Üni-
versitesinin ev sahipliği yapmasından 
dolayı son derece mutlu olduğunu 
söyledi. Bilimsel çalışmaların tarihe 
ışık tuttuğunu ifade eden Vali Haner, 

bu sempozyumun da Iğdır’a büyük bir 
katkı sağlayacağını dile getirdi. 

Vali Haner’in konuşmasın-
dan sonra Rektör Yılmaz, Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Beyhan’a ve Azerbaycan Milli ilimler 
Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı 
ve Parlamento üyesi Prof. Dr. Yagup 
Mahmudov adına Doç. Dr. İrale Me-
medovaya birer plaket takdim etti. 

Iğdır Üniversitesi Konferans 
Salonunda ve iki ayrı salonda devam 
eden sempozyum Iğdır üniversitesi öğ-
rencisi ve akademik personeli tarafın-
dan büyük ilgi gördü. Sempozyumun 
ikinci günündeki ilk oturumda Yrd.
Doç. Dr. Esra Kürüm tarafından “Kars 
Halkevi Yayın Organı Doğuş Dergisi 
ve Edebi İçeriğin Türlere Göre Tasni-
fi” anlatıldı, ikinci oturumda Yrd. Doç. 
Dr. Hasan Alpagu tarafından 1980’den 
2015’e Iğdır’ın Ekonomik ve sosyo-
kültürel Değişimi konusu anlatılarak 
soru cevap bölümüne geçildi. Bir diğer 
oturumda ise Prof. Dr. Erhan Küçüke-
fe Iğdır’ın ve Yakın Çevresinin Tarihi 
Çağlara Girişi hakkında bilgi verdi, bu 
oturumun sonunda çay-kahve ikramı 
yapıldı.

Çay ve kahve arasının hemen 
ardından başlayan oturumda Yrd.Doç.
Dr. Ayşe Yılmaz Balkan tarafından, 
İrevan’dan Iğdır’a uzanan bir göçün 
romanı olan “Yüreğim İrevan’da kal-
dı” adlı romanın içeriğini anlattı. Sem-
pozyumda sabah oturumlarından sonra 
öğlen yemeği arası verildi.  

Kültür ve Tarih Bağlamında 
Iğdır Uluslararası Sempozyumunun 
öğleden sonraki ilk oturumunda Yrd. 
Doç. Dr. Ayşe Duvarcı, Iğdır folklorun-

da kosa (kösa) gelin  uygulamaları ve 
Türk mitolojisinde bu geleneğin yeri 
hakkında bilgi verdi. Diğer oturum-
larda ise Dr. Hicabettin Sarı, Fransız 
Basınından Iğdır hakkındaki konuşma-
sını yaptı, diğer salondaki oturumda ise 
Yrd. Doç. Dr. Elbrus Veliyev tarafın-
dan Iğdır Tarihinde Ermeni terörünün 
izi hakkında konuştu.

Sempozyumun ikinci gününde-
ki son oturumunda söz alan Öğr. Gör. 
Taner Aydın Iğdır şehrinde önemli bir 
çevresel sorun oluşturan hava kirliliği-
nin coğrafi açıdan incelenmesi konulu 
konuşmasını yaptı. Oturumlar soru ce-
vap bölümünden sora sona erdi. 

Kültür ve Tarih Bağlamında 
Iğdır Uluslararası Sempozyumunun 
kapanış oturumunda söz alan Rektör 
Yılmaz, “Böyle bir sempozyumun üni-
versitemizde düzenlenmesinde emeği 
geçen başta Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan 
ve Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem 
ile emeği geçen herkese teşekkür etti.” 
Rektör Yılmaz’dan sonra söz alan Ata-
türk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Beyhan, “ Böyle büyük bir sem-
pozyuma en baştan beri destek veren 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz’a ve Iğdır Üniversitesi ailesine 
misafir perverliklerinden dolayı teşek-
kür etti.

Sempozyumdan sonraki gün 
Nahcivan gezisi düzenlendi. Nahcivan 
gezisinden sonra Pazar günü son ola-
rak Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz eşliğinde Iğdır Üniversitesi Su-
veren Kampüsü, Iğdır’da bulanan Soy-
kırım Anıtı ve Ermenistan Sınır Kapısı 
olan Alican Sınır Kapısı ve Iğdır şehir 
merkezi gezildi.

Öğretim üyeleri 
ve öğrencilerden 

sempozyuma        
yoğun ilgi

“Kültür ve Tarih 
Bağlamında Iğdır 

Uluslararası 
Sempozyumu” 
Değerlendirme  

Oturumuyla Sona Erdi

Kültür ve Tarih Bağlamında 

Iğdır Uluslararası 

Sempozyumuna Yoğun İlgi


