
Iğdır Üniversitesi’nde 2015 Bahar Şenliği etkinlikleri, açılış seramonisi ve Iğ-

dır Üniversitesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle start aldı. Iğdır Üniversitesi 

Suveren Kampüsü’nde gerçekleşen etkinliklerle üniversite kampüsü adeta bir 

festival alanına döndü. 

Şenliklerle birlikte öğrenciler mezuniyet coşkusu da yaşandı 

1119 öğrencinin mezun olarak katıldığı etkinlikte öğrenci ve velilerin he-

yecanı, mutluluğu görülmeye değerdi. Programda Iğdır Üniversitesi ve İlahiyat 

Fakültesini birincilikle bitiren Mehmet Sait Tuncel mezuniyet konuşmasını yaptı. 

Tuncel; hayata yeni bir adım attıklarını belirterek, “Türkiye’nin geleceğini hep be-

raber inşa edeceğiz” dedi. Başarılı öğrencimiz Tuncel, şöyle devam etti: “Güneşin 

ilk doğduğu ve üç ülkeye komşu olma güzelliğine sahip serhat şehri Iğdır’da ve 

ayrıca Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olan Iğdır Üniversitesi’nde eği-

tim aldığımız için mutlu ve ayrılacağımız için de bir o kadar hüzünlüyüz. Azimle 

çalışıp yoğun çaba sarf ederek kazandığımız Iğdır Üniversitesi’nden artık mezun 

oluyoruz. Sabahlara kadar sönmeyen ışıklarımız, bir ilim halkası etrafında geçen 

hararetli tartışmalarımız, bazen mum ışığında ders çalışarak geçen gecelerimiz, ba-

zen de zirvelere çıkan sınav heyecanlarımız oldu. Ancak acısıyla tatlısıyla hepsi 

geride kaldı. Gittiğimiz her yere Iğdır Üniversitesi kimliği ile gideceğimiz için, 

artık bizler de birer misyon ve vizyon sahibiyiz. Değerli arkadaşlarımla birlikte Iğ-

dır Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna göre davranıp artık daha çok çalışacağız. 

Iğdır Üniversitesi’ne başladığımız ilk günden bugüne kadar, bizlerden desteğini 

esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a ve say-

gı değer hocalarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yine ilim talep noktasında 

çıkmış olduğumuz bu yolculukta bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen de-

ğerli ailelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum.”dedi.
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsü Konferans Salonunda 
“ Modern Dünyada Din- Bilim 

İlişkisi” konulu konferans düzenlen-
di. Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in ko-
nuşmacı olarak katıldığı konferansa; 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, Fen Edebi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin 
Erdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şadi Eren yanı sıra öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Başarılı hayat hikâyelerinden 
örnekler vererek konuşmasına baş-
layan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, 
“Bilim-Din söz konusu olduğunda en 
radikal ayrışım hiç şüphesiz aydınlan-
ma ile başlar. Daha önce de ifade etti-
ğimiz kartezyen felsefenin düalist anla-
yışı, daha sonra öyle bir şekilde yorum-

lanır ki objektif ve maddi olmayan her 
şey sübjektif olarak algılanarak, bilimin 
dışında bırakılır. Daha doğrusu bu tür 
subjektif olarak adlandırılan her şeyin 
objektif bilimin yönetmelerinin dışında 
tutulur. Aslında Descartes’in her şeyi 

‘düşünce’ ile 
temellendirmesi 
ve bunun ‘ben’ 
yani insan mer-
kezli bir metafi-
ziğe dönüşmesi, 
ardında her şeyi 
yeniden yorum-
layan ve bu yo-
rumunda da her 
türlü metafizik 
ve manevi alanı 
dışlayan bir an-
layış doğdu. 18. 
yüzyılda iyice 

güçlenen bu akımın tek ölçütü ve refe-
ransı insandı, yani insanın aklı ve ras-
yonel düşünceydi. Kabaca aydınlanma, 
yani bir yandan insanın aydınlanması, 
her şeyin nedenini kendi aklıyla temel-

lendirmeye cesareti: diğer yandan da 
sebep-sonuç ilişkisi içinde bütün tabiat 
olaylarını aydınlatma böyle bir adlan-
dırmayı beraberinde getiriyordu. Başka 
bir ifade ile varlığı ve dünya hayatını 
(worId-life), politik yapıyı akıl ile te-
mellendirme, akıl dışında bir referans 
aramamak en belirgin özellik olarak 
karşımıza çıkıyor. Tarihte ilk kez insan 
kendini ve kendi dışındaki alemi anla-
ma ve anlamlandırmada tek referans ve 
ölçüt olarak kendisini, yani kendi aklını 
esas alıyor ve ona güveniyordu. Böy-
lece akıl dışında kalan tüm geleneksel 
referans ve otoriteleri bir kenara bırakı-
yordu.” şeklinde konuşmasını yaptı.

Konferans, soru cevap bölümü-
nün ardından konuklara Iğdır Üniver-
sitesi Uygulama Oteli’nde verilen çay 
ikramının ardından sona erdi.

Üniversitemizde “Modern Dünyada Din-Bilim 
İlişkisi Konulu Konferans Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi’nin organizasyo-
nuyla “Akademi Arkeoloji” konulu 
konferans düzenlendi.  Konferansa 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İb-
rahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz ve 
Prof. Dr. Emin Erdem, Iğdır Üniver-
sitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 

Kars Kafkas Üniversitesi ve Ardahan 
Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ile 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. Ak-
tüel Arkeoloji Dergisi “Arkeoloji Fo-

toğrafçılığı” üzerine, Türkiye’deki bir-

çok üniversitede konferans etkinlikleri 

düzenlemeyi planladıklarını ifade eden 

Aktüel Arkeoloji Dergisi Fotoğraf Edi-

törü Öğr. Gör. Aykan Özener, konfe-

ransın başında yönetmenliğini yaptığı 

“Arkeoloğun Bir Günü” adlı belgeseli-

ni izleterek başladı. 

Arkeoloji fotoğrafçılığının değeri ve 

kullanımı hakkında bilgi veren Özener,  

arkeolojinin uzun yıllar boyunca, kaz-

ma-kürek kullanılarak yapılan basit bir 

araştırma dalı 

olarak görül-

düğünü bugün 

ise, laboratu-

var ve ören yerlerinde yapılan restoras-

yon, toprak ve ilgili kalıntıların analizi, 

kayıtların sistematik bir şekilde tutul-

ması ve fotoğraflama gibi yüksek bilgi 

ve beceri isteyen, yardımcı hizmetlerle 

desteklendiğini söyledi. 

Arkeolojideki gelişmelerle birlikte fo-

toğrafa duyulan ihtiyaç ve fotoğraf kul-

lanımının da arttığını vurgulayan Öze-

ner, şunları söyledi: “Kazı fotoğrafları 

belgeleme ve yayın amaçlı olarak iki 

amaca yöneliktir. Günümüz kazıların-

da fotoğrafik belge olmaksızın bir kazı 

düşünülemez. Kazı arşivinin değişmez 

parçası olan fotoğrafın arşiv değeri ol-

duğu kadar bakıldığında her türlü fizik-

sel yapısının anlaşılabilir olması lazım-

dır. Bunun içinde nesnelerin fiziksel 

yapısına yönelik aydınlatma teknikleri 

kullanılır. Bu konuda çalışan fotoğrafçı 

kendisini bu konularda yetiştirmelidir.”

Konferansın sonunda Aktüel Arkeoloji 

Dergisi Fotoğraf Editörü Öğr. Gör. Ay-

kan Özener katılımcılarla birlikte hatı-

ra fotoğrafı çektirdi.

“Akademi Arkeoloji” 
Konulu Konferansa Yoğun İlgi
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Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetle-
ri Meslek Yüksekokulu’nun orga-
nizasyonu ile “Çevresel Etkenlerin 

Endokrin Sistemi Sağlığı Üzerine Etki-
leri” konulu konferans düzenlendi. Ko-
nuşmacı olarak, Iğdır Devlet Hastanesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hasta-
lıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sinan Altıner 
katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. M. Faik Yılmaz, Iğdır 
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekrete-
ri Kemal Eyvaz, Iğdır Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Aydın Çağaç, Halk Sağ-
lığı Müdürü Dr. Timur Yusufoğlu’nun 
katıldığı konferans Iğdır Üniversitesi 

öğrencileri ve akademik per-
sonel tarafından yoğun ilgi 
gördü.

Uzm. Dr. Sinan Altı-
ner, böyle bir etkinliğe katıl-
dığı ve Iğdır Üniversitesi öğ-
rencileriyle bir arada olduğu 
için duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, ilaçlar (tıbbi 
ilaçlar), tarım ve sanayide 
kullanılan ilaçlar, plastikler 
ve bileşimleri, bitkilerde bu-
lunan doğal bileşikler ve rad-
yasyonun etkilerinin endok-
rin sistemi sağlığına olumsuz etkileri 
ve bunların nasıl azaltılabileceği ko-
nularında katılımcılara önemli bilgiler 
verdi.

Konferans soru cevap bölümü 
yapıldıktan sonra Iğdır Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Faik Yılmaz, Uzm. Dr. Altıner’e teşek-
kür ederek, plaket takdim etti.

Iğdır Üniversitesi’nde “Çevresel Etkenlerin Endokrin Sistemi 
Sağlığı Üzerine Etkileri” Konulu Konferans Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi öğrencisi Ekrem Kızılkuş, 
Bolu’da yapılan “Türkiye Üniversiteler Arası 
Kick-Boks Şampiyonası”nda 75 kiloda Türkiye 

birincisi oldu.

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu(MYO) 
öğrencisi Ekrem Kızılkuş, 17-19 Nisan 2015 tarihle-
rinde Bolu’da yapılan ‘Türkiye Üniversiteler Arası 
Kick-Boks Şampiyonası’nda 75 kiloda Türkiye birin-
cisi oldu. Elde edilen başarının ardından kente dönen 
öğrenci, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz ile bir araya geldi.

Kahvaltıda şampiyon öğrenciyi tebrik eden Rek-
tör Prof. Dr. Yılmaz, Iğdır’da özellikle ferdi sporlarda 
çok başarılı gençlerin yetiştiğine dikkat çekti. Yılmaz, 
“Üniversitemiz daha genç bir üniversite, daha kurulalı 
6 yıl oldu. Bir taraftan inşaatlarımız devam ediyor, bir 
taraftan akademik yapılanmalarını sürdürüyoruz. Bu-
nun yanında sportif faaliyetlere de önem veriyoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda kurduğumuz futbol takımız Iğdır 

şampiyonu oldu. Daha sonra Bölgesel Amatör Ligi’ne 
(BAL) kadar gittiler. Üniversite olarak Iğdır’da, spor-
tif faaliyetler anlamında başarılı gençlerin olduğunu 
gördük. Bunları destekleyerek üniversitemize kazan-
dırma karar verdik. Özellikle burada ferdi sporlarda 
çok başarılı gençlerimiz var, bunun farkındayız. Bu-
gün Kars’taki, Ardahan’daki Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nun (BESYO) başarılı öğrencilerinin 
çoğunluğunun Iğdır kökenli olduğunu gördük. Biz-

de üniversite olarak BESYO’yu kurduk. Hoca alımı-
na başladık, buraya da öğrenci almaya başlayacağız. 
Başarılı sporcumuz Ekrem Kızılkuş, Iğdır MYO’nun 
öğrencidir. Ekrem gibi birçok öğrencimizi de Iğdır 
BESYO’ya kazandıracağız. Bu sayede Iğdır Üniver-
sitesi de böyle birçok başarılara imza atmış olacak. 
Öğrencimiz 3 ay sonra Amerika’ya gidiyor dünya 
şampiyonası için, orada da kendisinden bir başarı 
bekliyoruz. İnşallah iyi bir haberle gelecek buraya. 
Bu anlamda kendisini tebrik ediyorum.” dedi.

Üniversitemiz Öğrencisi Türkiye Birincisi Oldu

Iğdır Üniversitesi Senato Odası’nda 
Mühendislik Fakültesi Dekanı ve 
Serhat Kalkınma Ajansı kamu- 

üniversite-sanayi koordinatörü Prof. 

Dr. Hasan Bal tarafından, “Iğdır İlinin 
jeotermal ve yer altı kaynakları” ko-

nulu toplantı yapıldı. Toplantıya Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz ve kamu kurum ve kuru-

luş temsilcileri katıldı.

Toplantıda sunum yapan Dr. 

Mehmet Salih Bayraktutan, “Iğdır 

Havzası ender görülen jeolojik yapısı-

nın sunduğu önemli doğal kaynaklara 

ve enerji hammaddelerine sahiptir. Bu 

potansiyeli ekonomiye kazandırma ba-

kımından çok yetersiz bir noktadadır. 

Söz konusu kaynaklar; metal maden-

ler, endüstriyel hammaddeler, temiz 

ve yenilenebilir enerji kaynakları, Ağrı 

Dağı başlıkları altında toplamak müm-

kündür. Bunların dışında ve her türlü 

doğal kaynaktan önce Iğdır Havzası-

nın iklim ve toprak özellikleri tarım 

ve hayvancılık adına her türlü imkana 

sahiptir. Genel olarak ziraat bu hav-

zada yaşam seviyesini yükseltecek en 

temel kaynaktır.  Biz bu toplantıda, zi-

raat dışında kalan Iğdır çevresinde yer 

kabuğunda mevcut ekonomik değere 

sahip kaynakların değerlendirme biçi-

mi, yöntem ve hedeflerini bir defa daha 

vurgulamayı amaçladık.”  dedi. 

Üniversitemizde, Iğdır İlinin Jeotermal ve Yeraltı
Kaynakları Konulu Toplantı Yapıldı
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Iğdır Üniversitesi ile Iğdır İl Müftülüğü tarafın-

dan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamın-

da “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” 

konulu panel düzenlendi. Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, İl Müftüsü Cüneyt 

Kulas, Rektör Yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğ-

rencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel Kur’an-ı Kerim 

tilaveti ile başladı. 

Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda dü-

zenlenen panelde Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakülte-

si Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, panelin 

yöneticiliğini yaparken İl Müftüsü Cü-

neyt Kulas, Iğdır Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Rıza Ak-

gün, İlahiyat Fakültesi Öğretim üye-

si Prof. Dr. Yusuf Sancak ve İlahiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

İbrahim Akgün panelist olarak katıldı. 

Günümüzde hayatın her alanın-

da birlikte yaşamanın önünde engeller 

olduğuna dikkat çekilen panelde ko-

nuşmacılar Hz. Peygamberin hayatın-

dan da örnekler vererek Kur’an-ı Kerim 

ışığında birlikte yaşamanın önemine dikkat çektiler. 

Panelin sonunda Rektör Yılmaz panelistlere 

verdiği önemli bilgilerden dolayı teşekkür ederek, 

Iğdır Üniversitesini simgeleyen bir tabak takdim 

etti.  

Panelden sonra Karaağaç Kampüsü bahçe-

sinde üniversite tarafından hazırlanan etli nohutlu 

pilavı Rektör Yılmaz ve İl Müftüsü Kulas bizzat 

doldurarak misafirlere ve öğrencilere ikram ettiler.

“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”
Konulu Panele Yoğun İlgi

Iğdır Meslek Yüksekokulu baharın 
gelişi Nevruz Bayramını Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti’nde kutladı. 

20. yıl etkinlikleri kapsamında düzen-
lenen geziye, Meslek Yüksekokulu 
personeli ve ailelerinden oluşan 50 
kişilik grup katıldı. Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti’nde yapılan sabah kah-
valtısında geziye konuk olarak katılan 
Sağlık Meslek Yüksekokulu personeli 
ile aileleri birbirileriyle tanışma imkanı 
buldu.

Geziye katılan grup, Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti Âli Meclis Başkanı 

Vasif Talıbov’un da ka-
tıldığı Mümine Hatun 
Türbesi ve çevresinde-
ki bayram kutlamala-
rına katıldı. Üniversite 
personeli ve aileleri 
57. pazar ile çevresinde 
alış veriş yapma im-
kanı bulurken şehrin 
merkezini de gezdiler. 
Öğle yemeğinden son-
ra Nahçıvan da bulunan Tuz Dağı ve 
içerisindeki tedavi amaçlı tıp merkezi 
katılımcılar tarafından gezildi ve ol-
dukça beğenildi. Türk ve Azerbaycan 
bayrakları ile süslü Iğdır Üniversitesi 
logosunu taşıyan otobüs Nahçıvanlılar 
tarafından sempati ve ilgi ile karşılan-
dı.

Iğdır Meslek Yüksekokulu Nahçıvan Gezisi Düzenledi
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Iğdır Üniversitesi ile Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi arasında 
“Mevlana Değişim Programı” kap-

samında işbirliği protokolü imzalandı. 
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Senato 
Odası’nda imzalanan protokol töreni-
ne Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, Nahçıvan Dev-
let Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
harremov Salih Haydaroğlu ile her iki 
üniversitenin rektör yardımcıları, genel 
sekreterleri ile üniversite temsilcileri 
katıldı.

İmza töreninde kısa bir konuşma 
yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, tek millet iki 
devlet olan Türkiye ve Azerbaycan’ın, 
sadece ekonomik ve siyasi değil, eği-
tim alanındaki anlaşmalarla da birbirini 
tamamladığına değindi. Iğdır Üniversi-
tesi hakkında bilgiler veren Rektör Yıl-

maz, Iğdır Üniversite’nin Türkiye’nin 
en doğusunda ve Ağrı Dağı’nın eteğine 
kurulduğuna vurgu yaparak eğitim ka-
litesi yönünden de her geçen gün büyük 
bir ivme kazandığını söyledi. Rektör 
Yılmaz “İki üniversite arasındaki sı-
cak ilişkiler, bugün olduğu gibi bundan 
sonda da devam edecektir. Bilimsel ve 
kültürel seviyedeki ilişkilerimizi üste 
seviyede tutacağız. Söz konusu olan iş 

birliklerinin artırılması ve 
ilerletilmesi hususunda da 
elimizden geleni yapmaya 
hazırız.” dedi.

Nahçıvan Dev-
let Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muharremov 
Salih Haydaroğlu ise Iğ-
dır Üniversitesi ile Nah-
çıvan Devlet Üniversitesi 
arasındaki ilişkilerin Iğdır 
Üniversitesi’nin kurulu-

şundan hemen kısa bir süre sonra baş-
ladığını söyleyerek, bu ilişkilerin tüm 
samimiyetiyle artarak devam 
ettiğini söyledi. Muharremov: 
“Biz de Iğdır Üniversitesi’yle 
olan ilişkilerimize önem veri-
yoruz.” şeklinde konuştu. 

Yapılan konuşmaların 
ardından Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muharremov Salih 
Haydaroğlu Mevlana Değişim Prog-
ramı kapsamında hazırlanan protokolü 
imzalayarak bu protokolün her iki üni-
versite için hayırlı olması temennile-
rinde bulundular.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Saleh Muharremov, 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz ve beraberin-
dekilere üniversite televizyonunu, fa-
külteleri, laboratuvarları ve Nahcivan 
radyosunu gezdirerek bilgiler verdi.

Üniversitemiz Nahçıvan Devlet Üniversitesiyle “Mevlana 
Değişim Programı” Kapsamında Protokol İmzaladı

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü Konferans Salonu’nda “Tür-
kiye Çiçekçiliği ve Iğdır Örneği” 

konulu konferans düzenlendi. Ulusla-
rarası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilim-
leri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Baktır’ın konuşmacı 
olarak katıldığı konferansa Iğdır Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Emin Erdem, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal’ın yanı sıra 
öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdiler. 

Bir dakikalık saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
konuşan Prof. Dr. Baktır, Türkiye’de 
11 bine yakın süs bitkisi çeşidinin oldu-
ğunu söyledi. Süs bitkileri tarihi ile in-
sanlık tarihİnin paralel olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Baktır, şunları söyledi: 

“Görsel etkinliğe sa-
hip olan her bitki süs 
bitkisidir. Ağaç, çalı, 
yer örtücü, kesme çi-
çek, kuru çiçek, saksı 
bitkisi v.s. Gül, karan-
fil, lale gibi önemli 
süs bitkilerinin dışın-
da da çok sayıda bitki, 
birçok ülkede süs bit-
kileri olarak değerlen-
dirilmektedir. Dünya-
da ilk sulama sistemi-

nin uygulandığı bahçeler Babilin Asma 
Bahçeleridir. Islah çalışmaları 1600 ve 
1700’lü yıllarda Fransa’da başlamış ve 
daha sonra diğer Batı Avrupa ülkelerin-
de ve ABD’de devam etmiştir.” dedi. 

Süs bitkilerinin dini ve ruhani 
açıdan önemine de değinen Prof. Dr. 
Baktır: “Yunan Mitolojisine göre ilk 
zambağın Zeus’un 
eşi Hera Herkül’ü 
emzirirken göğ-
sünden yeryüzüne 
düşen damlalardan 
yaratıldığına ina-
nılırdı. Hz. Ali’nin 
ölmeden önce gül 
demeti kokladığı 
rivayet edilmekte-
dir. Birçok İslam 
ülkesinde gülün 

Hz. Muhammed’in terinden doğduğu-
na inanılmaktadır. Cami bahçelerinde 
ve mezarlıklarda mersin, gül, servi ve 
nergis süs bitkileri kullanılmış ve hala 
kullanılmaktadır.” dedi. 

Iğdır’daki süs bitkisi çeşitliliği 
ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Bak-
tır, burada süs bitkileri yetiştiriciliğinin 

gelişmesi için şu önerilerde bulundu: 
“Dünyada ve Türkiye’de kültürü yapı-
lan süs bitkilerinin Iğdır koşullarında 
üretilmesi sağlanmalı. Bu bağlamda: 
Süs, ağaç ve çalılarının üretiminde Sa-
karya ve Yalova ilerimizdeki üreticiler-
le işbirliği yapılmalı. Irak, İran ve Orta 
Asya pazarları dikkate alınmalı. Kesme 
çiçek yetiştiriciliğinde Antalya, İzmir 
ve Yalova’daki üreticilerle işbirliği ya-
pılmalı. Kesme çiçek yetiştiriciliğinde 
Rusya pazarı Iğdır için çok önemli bir 
potansiyeldir. Bölgenin en büyük avan-
tajlarından biri, virüsten arı çiçek soğa-
nı yetiştirilmesine uygun olmasıdır.”

Konferansın bitiminde konfe-
ransa konuşmacı olarak katılan Prof. 
Dr. Baktır’a Iğdır Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Emin Erdem, pla-
ket takdim ederek verdiği önemli bilgi-
lerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Üniversitemizde “Türkiye Çiçekçiliği ve Iğdır 
Örneği” Konulu Konferans Düzenlendi
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Üniversitemizi birincilikle bi-

tiren Tuncel’den sonra konuşan Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz da Iğdır Üniversitesinin 

en anlamlı günlerinden birini yaşadı-

ğını belirterek şunları söyledi: “Bu-

gün Iğdır Üniversitesi fakültelerden 

ve Meslek Yüksekokullarından 2015 

yılına ait meyvelerini topluyor. Bu 

nedenle bu mutlu günümüzde bizimle 

beraber olma nezaketini gösterdiğiniz 

için teşekkür ediyor ve Iğdır Üniver-

sitesi adına hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Bu yıl toplamda üniver-

sitemizden 1119 öğrencimiz mezun 

oluyor. Bugüne kadar Iğdır Üniversi-

tesinden mezun olan öğrenci sayısı ise 

5816’dır. Bu kadar ön lisans ve lisans 

öğrencisini yetiştirerek mezun etmek 

biz yöneticiler ve öğretim üyelerimiz 

için mutluluk verici bir olaydır. Öğren-

cilerimizin yetişmesinde önemli kat-

kıları olan hocalarımıza çok teşekkür 

ediyorum. Üniversitemiz büyüdükçe 

ve geliştikçe eğitim-öğretim kalitesi 

ve kapasitesi de önemli ölçüde art-

maktadır. Bugün fakültelerden mezun 

olan öğrencilerimiz üniversitemizin 

ilk kuruluş yıllarındaki sıkıntıları pek 

görmediler. Bugün geldiğimiz nok-

tada sıkıntılı günler Iğdır Üniversite-

si için artık geride kaldı. Kısa sürede 

modern derslikler oluşturuldu ve artık 

öğrencilerimiz modern derslik ve la-

boratuvarlarda eğitim alarak mezun 

oluyorlar. Önümüzdeki yıl inşallah Zi-

raat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerimizi şu anda 

bulunduğumuz binaya taşıyacağız ve 

üniversitemizin artık derslik ve labo-

ratuvar sorunu kalmayacak. Öğrenci-

lerimizin daha iyi ortamlarda eğitim 

almaları için modern binalar, sınıflar 

ve laboratuvarlar yapıyoruz. Bu sene 

sosyal tesis binamız ile futbol sahası 

ve diğer spor alanlarının inşaatlarına 

başlıyoruz. Üniversitemizin alt yapı-

sını ise inşallah sonbahara bitireceğiz. 

Burada oluşturduğumuz kapasite ile 

Iğdır Üniversitesi artık 10 bin öğrenci 

alabilecek bir kapasiteye ulaşmış oldu 

ve bu yatırımlar önümüzdeki yıllarda 

da devam edecektir. Üniversitemizde 

artık ulusal ve uluslararası sempoz-

yumlar yapılabilmekte, konferanslar 

ve paneller düzenlenmekte, yüzlerce 

insanın katıldığı kültürel yâda sosyal 

içerikli organizasyonlar yapılabilmek-

tedir. Iğdır Üniversitesi her yeni gün 

çıtasını yükselten uluslararası saygın-

lığı artan bir üniversitedir ve gelecek-

te daha da iyi bir 

noktada olacaktır. 

Sizler böylesi bir 

üniversitenin me-

zunlarısınız. Bu 

vesileyle mezu-

niyet sonrasında 

da üniversitenizle 

bağınızı koparma-

yınız hep iletişim 

halinde olunuz. 

Sizler üniversite-

mizin varlık sebebi 

ve üniversitemizin 

en güzide meyve-

lerisiniz. Burada 

bazı bilgi ve be-

ceriler kazandınız, 

ancak unutmayınız 

ki öğrenmede sı-

nır yoktur, bundan 

sonraki hayatınız-

da da bilgilerinizi 

sürekli yenilemeli 

ve kendinizi ge-

liştirmeye devam 

etmelisiniz. Sizler 

Iğdır Üniversitesi-

nin artık birer el-

çilerisiniz, umarım 

gittiğiniz yerler-

de üniversitemizi 

ve Iğdır’ı anlatarak üniversitemiz ve 

Iğdır’ın tanıtımına önemli katkılarınız 

olacaktır. Sizlere bu düşüncelerle ge-

lecek hayatınızda başarılar diliyorum. 

Son olarak değerli vakitlerinizi ayırıp 

mezuniyet törenimize katılmanızdan 

dolayı konuklarımıza teşekkür ediyor, 

şahsım ve üniversitem adına hepinizi 

saygıyla selamlıyor, mezun olan öğ-

rencilerimize hayat boyu başarılar 

diliyorum.”dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra 

dereceye giren öğrencilere ödülleri 

verildi. Ödül töreninde ayrıca Türkiye 

Üniversite Sporları Federasyonu tara-

fından düzenlenen Kick-Boks şampi-

yonasında 75 kiloda Türkiye birincisi 

olan üniversitemiz öğrencilerinden 

Ekrem Kızılkuş’a ve aynı şampiyona-

da 75 kiloda Türkiye üçüncüsü olan 

Hakan Kanyar’a ödülleri verildi.

Ödül töreninden sonra, öğren-

cilerin büyük bir heyecanla beklediği 

kep atma törenine geçildi. Öğrencilerle 

birlikte kep atan Rektör Yılmaz öğren-

cilerin mezuniyet heyecanını paylaştı. 

Tören Coşkusu Grup 657’nin verdiği 

mükemmel konserle geç saatlere kadar 

devam etti.
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Iğdır Üniversitesi Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksek Okulu ile 
Nahçıvan Devlet Üniversitesi 

İnce Sanatlar Fakültesi İşbirliği ile 

Nahçıvan’da “Geleneksel El Sanatları 

Sergisi” açıldı. 

Nahcıvan Devlet Üniversi-

tesi İnce Sanatlar Fakültesi Sergi 

Salonu’nda açılan sergiye Türkiye 

Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu 
Nihat Erşen, Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muharremov Salih Hayda-
roğlu, Iğdır Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Emin Erdem, Genel 
Sekreter Ahmet Kızılkurt, Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi Rektör Yardım-
cıları ile İnce Sanatlar Fakültesi De-

kanının yanı sıra her iki üniversitenin 
öğretim üyeleri, personelleri, Nahcıvan 
Devlet Üniversitesi öğrencileri katıla-
rak sergiye yoğun ilgi gösterdiler. 

 Serginin açılışında konuşan 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İb-
rahim Hakkı Yılmaz, Nahcıvan Devlet 
Üniversitesi işbirliği ile böyle anlamlı 
projeyi hayata geçirmenin önemine 

değindi.  Nahçıvan Devlet Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Muharremov Sa-

lih Haydaroğlu da Iğdır Üniversitesi 

ile yapılan bu çalışmadan son derece 

memnun olduğunu belirterek, bu gibi 

çalışmaların önümüzdeki süreçte de 

devam edeceğini kaydetti. Yapılan açı-

lış konuşmalarından sonra katılımcılar 

sergiyi gezdiler. 

Iğdır Üniversitesi Nahçıvan’da 
“Geleneksel El Sanatları Sergisi” Açtı

Iğdır Üniversitesi Sosyal Hareketler 

ve Bilinçli Eğitim Topluluğunun 

organizasyonuyla Iğdır Üniver-

sitesi Karaağaç Kampüsü Konferans 

Salonu’nda düzenlenen “Vatikan’da 

Kiliseler ve Dini Hayat” konulu 

konferansa konuşmacı olarak Ağrı 

İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat 

konuşmacı olarak katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 

Faik Yılmaz ve Prof. Dr. Ömer 

Rıza Akgün’ün yanı sıra öğretim 

üyeleri ve öğrenciler de konferansa 

yoğun ilgi gösterdiler. “Din gör dinini 

beğen” sözüyle konuşmasına başlayan 

Prof. Dr. Polat, Müslümanlığı daha çok 

sevmek için diğer dinler hakkında da 

bilgi sahibi olunması gerektiğini söyle-

di. Vatikan’da bulunduğu süre zarfında 

buradaki dini hayat konusunda araştır-

malar yaptığını anlatan 

Prof. Dr. Polat Hristi-

yanlık ve Vatikan’la il-

gili öğrencilere önemli 

bilgiler verdi.

Konferansın so-

nunda Iğdır Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Mehmet Faik Yıl-

maz, verdiği önemli bil-

gilerden dolayı Prof. Dr. Polat’a teşek-

kür ederek, üniversitemizi simgeleyen 

bir tabak hediye etti. 

Üniversitemizde “Vatikan’da Kiliseler ve 
Dini Hayat” Konulu Konferans Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi, İstanbul İlim ve 
Kültür Vakfı ile Iğdır Kültür Eği-
tim Çevre ve Sağlık Vakfı işbirliği 

ile Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde 
geçtiğimiz günlerde Bediüzzaman Sadi 
Nursi’nin vefatının 55. yılı anısına  dü-
zenlenen “Mesnevi Sempozyumu’na” 
konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İb-
rahim Özdemir, bu haftaki “Ağrı Dağı 
ve Molla Said” başlıklı köşe yazısında 
Iğdır’daki izlenimlerini yazdı....

Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in yazısı 
şöyle:

Ağrı Dağı ve Molla Said

Güzel bir Mart günü Iğdır’a gidiyoruz. 
Uçağımız Ağrıya indi. Yolun geri kalan 
kısmını karayolu ile kat edeceğiz.

Türkiye Nevruz’u kutlamaya hazırla-
nırken, Iğdır Üniversitesi iki ilke birden 
imza atmış:

Said Nursi’nin aslı Arapça olan Mesne-
vi’sinin tam tercümesini yapıp, Üniver-
site yayını olarak yayınlamış. Tercüme-
yi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şadi Eren yapmış.

İkincisi ise bir üniversite bünyesinde ilk 
kez Mesnevi Sempozyumu düzenlemesi. 

Hem de İİKV ve yerel sivil toplum ku-
ruluşları ile iş birliği yaparak; toplumla 
bütünleşerek.

Yerli ve uluslararası konuşmacılar iki 
gün boyunca Mesnevi’yi tartıştı.

Nevruz’u ateş yakarak; örs döverek 
karşılayanların yanı başında, tıpkı 
Mevlana’nın Mesnevi’si gibi, kalp ve 
gönüllerde yeni tomurcuklar yeşerte-
cek Mesnevi’yi tartışarak karşılıyoruz 
Nevruzu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şadi Eren başta olmak üzere emek ve-
renleri kutluyorum.

***

Doğubayazıt’a yaklaşırken, Ağrı Dağı 
peçesini açmaya başladı. Tamamen kar-
la kaplı zirve tüm haşmeti ile karşımız-
da. İnsanın adeta nefesi kesiliyor.

Şoförümüz “çok şanslısınız. Her zaman 
bu netlikte görmek mümkün olmuyor” 
diyor.

Aracı durduruyorum.

Grubumuzda ilk kez Ağrı Dağını gö-
renler var. Heyecanlılar. Dışarı çıkıyo-
ruz. Buz gibi havada nefeslerimizi tutup 
Ağrı Dağını seyrediyoruz.

Ağrının zirveleri hep gizemli. Gizemini 
bazen birbirini kovalayan, bazen de top-
lanıp adeta kendi aralarında istişare edi-
yorlarmış hissi veren bulutlarla kapalı.

Ama bir an için de olsa tüm haşmeti ile 
karşımızda!

“Bak dağlara haşmeti gör” sözü hatırı-
ma geliyor.

Bir yandan bu gizem, bir yandan dağın 
zirveleri dünyanın her yerinden macera-
perest insanları cezbediyor.

Kimisi bu tırmanışın son yolculuğu 
olabileceğini bile bile tırmanıyor Ağrı 
Dağına.

***

Dağlar ve yüksek zirveler sıra dışı in-
sanları hep cezbetmiş.

Ressamlar gücü ve ihtişamı anlatmak 
için dağ zirvelerini kullanmışlar.

Kimi inanmış gönüller ise bu dağ zirve-
lerinde kendilerini Allah’a daha yakın 
hissetmiş.

Hz. Musa’nın Sina Dağına çıkışı, Hz. 
İsa’nı Zeytin Dağında ilk vaazını ver-
mesi, Hz. Muhammedin (sav) daha 
Peygamber olmadan Nur Dağının Zir-
vesinde kâinatı seyretmesi ve derin te-
fekkürlere dalması.

İlk vahiy olan “Oku! Yaratan Rabbi-
nin adıyla oku!” emrini de Nur Dağı-
nın zirvesinde alması manidar değil mi?

Yüce dağlar ile yüce ruhlar arasında 
bir bağ olduğu kesin.

Anmak ve anlamak için yola düştüğü-
müz Said Nursi de yüce dağlara tutkun 
bir insan.

Ağrı Dağı gibi Erek Dağının ve Çam 
Dağının hayatında ve düşüncesinde 
önemli yeri var.

Yüce zirvelerden kâinat kitabını oku-
ması, okuduklarını yazması ise bundan 
olsa gerek.

Ağrı Dağını seyrederek Iğdır’a doğru 
yola devam ediyoruz.

Aklım üstad Said Nursi ve Ağrı dağın-
da.

Daha doğrusu onun bahsettiği şekli-
ye Ararat Dağı.

Bu dağın onun için anlamı neydi?

Neden rüyasında bu dağı görmüştü?

Rüyasını Birinci Dünya Savaşından 
kısa süre önce gördüğünü söylüyor.

Gençliğinde gördüğü ve ziyaret ettiği 
bu dağla misyonu arasında bağ kurması 
bundan olmalı.

Ararat Dağı ve bu rüyasının onun haya-
tına çok belirleyici bir eşik olduğu açık.

Dahası ilk kez Oslo’da gördüğüm Al-
man ressam Caspar David Friedrich’in 
“Bulut Denizinin Üzerindeki Seyyah” 
tablosu (1818).

 Ünlü filozof Kant’tan etkilendiği söy-
lenen ressamın bu tablo ile ünlü ressam 
“insanın, hayatın ve dünyanın anlamı” 
ile ilgili net bir mesaj vermek istemiş.

İnsanın, bu arayışını zirvelere tırmana-
rak; tüm ön yargı bulutlarının üzerine 
çıkarak yapabileceğini göstermek iste-
miş.

Ancak yine de iki ayağı üzerinde ve aklı 
temsil eden değneğine yaslanan insan 
için gelecek “sisler” arasında görün-
mektedir.

***

Merhaba Iğdır.

Merhaba Nevroz.

NOT: Köşe Yazısının tam metnine 
“http://www.risalehaber.com/” sitesin-
den ulaşabilirsiniz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Iğdır’da halkla buluş-
tu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 

Iğdır Hava Alanı’nda Iğdır Valisi Da-
vut Haner, Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile 
bazı kamu kurum amirleri karşıladı. 
Daha sonra Belediye Meydanı’nda hal-
ka hitap eden Erdoğan, konuşmasına, 
“Sevgili Iğdırlılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, hasret-
le, muhabbetle selamlıyorum” diyerek 
başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatı bo-
yunca hep yaşatmak için siyaset yap-

tıklarını kayde-
derek,” Ülke-
mizi büyüterek, 
12 yılda, daha 
önceki 79 yılda 
yapılanlardan 
kat ve kat faz-
lasıyla hizmet 
verdik. Üniver-
siteleri büyüt-
tük. 76 üniver-

sitemiz vardı şimdi 193 üniversitemiz 
var” diye konuştu. Iğdır’a üniversi-
teyi kendilerinin getirdiğini hatırla-
tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Niye? 
Iğdır’ın genci, yavrusu, okumak için 
Ankara’ya, İstanbul’a gidemeyebilir, 
ayağına üniversiteyi getirelim istedik. 
İşte havalimanı. Havalimanından şehir 
yolu. Buraları kim yaptı? Bizzat gel-
dim açılışını da yaptım.” Daha Sonra 
Iğdır Valiliği’ne geçen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a Rektör Yılmaz Iğdır 
Üniversitesi’nin gelişim süreci ile ilgili 
bilgi verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır’da

 “Aklım Üstad Said Nursi ve Ağrı Dağında”
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Üniversitemiz ile İş Kur İl 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
düzenlemiş olduğu “İŞKUR 

tanıtım günleri etkinliği” yapıldı. Et-
kinliğe Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz, İş Kur İl Müdürü Halis Erdo-
ğan iş kur çalışanları ve öğrenciler ka-
tıldı.

Karaağaç Kampüsü Konferans 
Salonunda düzenlenen program; böl-
gemizde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlar ile çalışma hayatına yeni 
atılacak olan eğitimli/nitelikli gençle-
ri buluşturarak, gençlerin sektörler ve 
firmalar hakkında bilgi sahibi olmasına 
ve iş bulmasına aracılık etmek, öğren-
cilerin kariyer planlamalarına yardımcı 
olmak, aynı zamanda kurum ve kuru-

luşların nitelikli iş gücüne erişimini ko-
laylaştırma amacıyla düzenlendi. 

İŞKUR tanıtım günleri etkinli-
ğinde İş Kur İl Müdürü Halis Erdoğan 
günün anlam ve önemine dair açılış 
konuşmasını yaptı. Daha sonra İŞKUR 
tanıtım filmi sulundu. Tanıtım filmin-
den sonra İş ve Meslek Danışmanı Ze-
lal Alagöz Beyaz aktif işgücü program-
larına yönelik sunumunu yaptı.

Sunumun ardından Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz ve İş Kur İl Müdürü Halis Er-
doğan, “Yükseköğretim Öğrencilerine 
Yönelik İşbaşı Eğitim Programı” işbir-
liği protokolünü imzalandılar.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğraf-
larının ardından sona erdi.

Üniversitemiz İle İş Kur Arasında “Yükseköğretim 
Öğrencilerine Yönelik İşbaşı Eğitim Programı” 

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Geçen hafta hayatını kaybeden  
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi 1. Sınıf öğrencisi Ah-

met Porsuk’un anısına üniversitemizde 

anma programı düzenlendi, Karaağaç 

Kampüsü konferans salonunda gerçek-

leşen programa Iğdır Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof.Dr. Emin Erdem, 
Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Ah-
met Kızılkurt ve çok sayıda öğrenci ile 
öğretim üyesi katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan  
programda Iğdır Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 4. Sınıf öğ-

rencilerinden Mikail 

Ölmez “Ölüm” konulu 

konuşmasında, “ölüm bir terhistir, pay-

dostur. Baki olan hayata davettir, ölüm 

dünyaya olan bağlanmayı azaltır çünkü 

dünya fanidir, her gün ölme ihtimaliyle 

yaşayın ki ölüme hazır olasınız. Dünya  

bir ticarethanedir iyi bir tüccar olmak 

lazım sermaye ömürdür.” Dedi .

Programda Merhum Ahmet 

Porsuk’un anısına arkadaşları tara-

fından ilahi ve şiir dinletisi yapıldı. 

Son olarak Iğdır Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden Fa-

tih Sarı önderliğinde Merhum Ahmet 
Porsuk’a dualar edildi.

Program çıkısı misafirlere helva 
ikram edildi.

Üniversitemizde Ahmet Porsuk’u 
Anma Programı Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından Ka-
raağaç kampüsü konferans salonunda şiir dinletisi 
düzenlendi. Soma’lı Şair Mehmet Metin Baş öğren-

cilerden yoğun ilgi gördü.

Şiir dinletsinde ilk olarak Soma’da hayatını kaybe-
den maden işçileri için saygı duruşu yapıldı. Daha sonra 
söz alan Şair Mehmet Metin Baş, Soma’daki maden ka-
zasından esinlenerek yazdığı “Kömür Bitti” adlı kitabını 
tanıtarak kitap hakkında bilgi verdi. Şair Metin Baş, kitap 
içeriğinden bahsederek şehit ailelerinin iznini alarak on-
ların anılarını ruh sağlığı uzmanlarının görüşüyle birlikte 
ele aldığını, kimi şehit ailelerinin çocuklarına babalarına 
dair bir hatıra sunabilmek, kimi ailelerin acılarını pay-
laşabilmek için bu kitabı yazdığını belirtti. Şair Metin 
Baş, daha sonra yazdığı şiirlerden bazılarını dinleyicilere 
okudu.

Programda son olarak Iğdır Üniversitesi Maliye 
2. sınıf öğrencilerinden Hilal Umaz kendi yazdığı şiiri 
okudu. 

Üniversitemizde Şiir 
Dinletisi Yapıldı

“Bir Gelecek Projeksi-
yonu…” sloganıyla 
2009 yılında Ardahan 

Üniversitesi’nin öncülüğünde kuru-
lan ve günümüzde 14 ülkeden Iğdır 
Üniversitesi’nin de aralarında bulun-
duğu 82 üniversitenin üyesi olduğu 
uluslararası bir akademik işbirliği ku-
ruluşu olarak dikkat çeken Kafkasya 
Üniversiteler Birliği(KÜNİB), bölge-
sel sorunlara çözüm aramaya ve küre-
sel çapta yol haritaları sunmaya devam 
ediyor.

KÜNİB, bu yıl 5. Olağan 
Kongresi’ni “Kafkasya Bölgesi’ndeki 
Üniversitelerin Akreditasyon Sorunla-
rı ve Çözüm Önerileri” çerçevesinde 

İran’ın köklü şehirlerinden Tebriz’de 
gerçekleştirdi. 

Yeni üye üniversitelerin katılı-
mıyla 19 Mayıs 2015 salı günü yapılan 
KÜNİB V. Olağan Kongresi’ne Türki-
ye başta olmak üzere onlarca ülkeden 
üst düzey birçok devlet adamı, bürok-
rat, rektör, yönetici, akademisyen ile 
basın mensupları katılırken, Üniversi-
temizi de kongrede Rektör Prof. Dr. İb-
rahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz ve 
Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevli-
si Hakan Irak temsil etti.

“Kafkasya Bölgesindeki Üni-
versitelerin Akreditasyon Sorunu ve 
Çözüm Önerileri” çerçevesinde ger-

çekleştirilen kongrede konuşma yapan 
KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz, birliğin başlıca hedefini 
“bölge üniversiteleri arasında kültürel, 
bilimsel ve teknoloji faaliyetlerini ge-
liştirmek” olarak tanımladı.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. 
Safa Kapıcıoğlu da kongrede bir ko-
nuşma yaptı. Kongre daha sonra diğer 
bir çok üniversite rektörlerinin yaptığı 
temenni konuşmalarıyla devam etti.

Kongrede ayrıca “Yükseköğre-
timde Akreditasyon Sorunu ve Çözüm 

Yolları” ile “Kafkasya Coğrafyasında 
Organ Nakli ve Sorunları” başlıklı iki 
ayrı panel düzenlendi. Konuşmaların 
ardından KÜNİB’e yeni katılan üni-
versite rektörlerinin imza töreni ger-
çekleştirildi.

Üniversitemiz Tebriz ve Azad 
Üniversiteleriyle Protokol İmzaladı

KÜNİB’ün kurucu üyesi olan 
Iğdır Üniversitesi gerçekleşen kongre 
kapsamında İran’ın Tebriz ve Azad 
Üniversiteleriyle Mevlana Değişim 
Programı protokolü imzaladı.

Künib 5. Olağan Kongresi Tebriz’de Yapıldı

2011 yılında resmi olarak ku-
rulan ve 2014-2015 akademik yılında 
iktisat bölümüne alınan 136 öğrenci ile 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine başla-
yan Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi akademik, idari ve 
fiziki yapılanmasındaki çalışmalarına 
hız verdi. Önümüzdeki akademik yıl-
da (2015-2016) İşletme Bölümü’ne de 
öğrenci alınabilmesi için gösterilen ça-
balar sonuç vererek; YÖK tarafından 
işletme bölümü birinci öğretimi için 50 
öğrenci alınması kararı geçtiğimiz gün-
lerde onaylanarak yürürlüğe girdi.

Yeni açılan İşletme Bölümü ile ilgili bilgi veren Iğdır Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Selim Başar “Bölümlerin öğrenci alımı ile aktif hale getirilebilmesi için gerekli 
öğretim elemanı temini hususunda önemli gelişmeler kaydeden fakültemiz bünyesinde 8 yardımcı 
doçent ve 8 araştırma görevlisi 4 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi işletme bölümümüz de görev 
yapmaktadır. Fakültemizin bütün bölümlerindeki öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması için gös-
terdiğimiz çaba ve kazanılan ivme, önümüzdeki akademik yılda da sürdürülecektir. Bu yıl; akademik 
personelimizin ve öğrencilerimizin Erasmus programı kapsamındaki yurtdışı hareketliliği faaliyetle-
rine de başlayan ve bu süreçte önemli gelişmeler kaydeden fakültemizin ulusal ve uluslararası akade-
mik çevrede tanınırlığını artıracak bilimsel yayın ve proje çalışmalarımızı geliştirme, fakülte dergisi 
çıkarma ve akademik etkinlikler düzenleme konularında 2015-2016 akademik yılı için planlı birçok 
çalışmamızı da hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesile ile yeni bölümümüzün fakültemize, üniver-
sitemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ederim.”dedi. 

Konu ile ilgili görüştüğümüz İşletme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Selman Koba-
noğlu da “Bu yıl öğrenci alınarak aktif hale gelecek bölümümüz için ders programı ve akademik 
faaliyetler konusunda planlı çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimizin küresel rekabet ortamında işveren 
ve kurumlar açısından tercih edilirliğini yüksek kılmak için Bologna Süreci ile uyumlu ve farklı sek-
törlerde iş bulma imkanını geliştirici bir program hazırlamaya çalıştık. Bu anlamda öğrencileri 4 yıl 
boyunca iki yabancı dil dersinden sorumlu tuttuk. Ayrıca lisans çalışmalarımızın yanı sıra ortak prog-
ramlı lisansüstü öğretimi açabilmek için de girişimlerimiz hızla devam etmektedir.” dedi.

Iğdır Üniversitesi İşletme 
Bölümü Açılıyor



Iğdır Üniversitesi Bahar 
Şenlikleri’nde konser veren Gece 
Yolcuları grubu şarkılarıyla gençle-

ri coşturdu. Iğdır Üniversitesi Suveren 
Kampüsü Ziraat Fakültesi bahçesin-
de düzenlenen konserde üniversiteden 
mezun olan gençler Gece Yolcuları’nın 
seslendirdiği birçok şarkıya eşlik etti-
ler.

Iğdır Üniversitesi 7’inci Bahar 
Şenlikleri’nde rock müziğinin sevi-
len gruplarından Gece Yolcuları kon-
ser verdi. Etkinliklerin ikinci gününde 
sahne alan Gece Yolcuları, şarkılarıy-
la gençlere keyifli anlar yaşattı. Gece 
Yolcuları’nın hareketli şarkıları sıra-
sında gençler dans ederken, bazı genç-
ler arkadaşlarının omuzlarına çıkarak 
şarkılara eşlik edip, dans etti. Gece 
Yolcuları eşsiz yorumlarıyla sevenleri-
ne unutulmayacak bir gece yaşattılar.

Konserde Gece Yolcuları ekibine 
teşekkür eden Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin her 
şeyin en güzeline layık olduğunu söy-
leyerek Gece Yolcuları grubuna çiçek 
ve bir de plaket takdim etti. Üniversite 
öğrencilerinin geç saatlere kadar eğlen-
diği konser son olarak havai fişek gös-
terisi ile sona erdi. 

“GECE YOLCULARI” ŞARKILARIYLA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ COŞTURDU

 


