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Rektör Prof. Dr. Yılmaz’dan Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat Kılıç'a Ziyaret

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl
maz bütçe çalışmaları nedeniyle bu
lunduğu Ankara’ da, Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç’ı makamında zi
yaret etti. Son derece samimi bir

havada geçen ziyaretin 
konusu, İğdır Üniver
sitesi ve üniversitenin 
sportif çalışmaları oldu.

Ziyarette İğdır Üniver
sitesinin kuruluşundan 
beri gerçekleştirilen ça
lışmaları kısaca anlatan 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz, Gençlik ve 
Spor Bakanı Kılıç’a öğ
rencilerin sportif faali
yetlere olan ilgisinin 
yoğun olduğu bilgisini 
aktardı. Görüşmede, ü- 
niversitenin gelişme 
performansının hayli 
yüksek olduğunu vur
gulayan Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz, bu hıza 
şehrin ayak uydurmaya 

çalıştığını da ifade etti. Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz aynı zamanda, Bakanlığın 
son yıllarda İğdır’ da gerçekleştirdiği 
çalışmaların memnuniyet verici ol- 
duğuna değindi.

Emit Fuarında İğdır’ı Tanıttık
0  Türkiye’nin en büyük, dünyanın da en 
önemli 10 turizm etkinliğinden birisi olan 
EMITT’te Başbakan Yardımcısı Bekir Boz- 
dağ, İğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Valisi Dr. 
Mehmet Tekinarslan, Kars Valisi Eyüp 
Tepe, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, 
Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus 
Kılıç, İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, Kars Belediye 
Başkanı Nevzat Bozkuş, Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy, SERKA Genel 
Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, İğdır, Ağrı ve 
Ardahan Vali Yardımcıları Ercan Ateş,
Şenol Kaya ve Deniz Pişkin, Kültür ve Tur
izm Müdürleri ve İğdır İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri katılarak İğdır’ın tanıtımına 
destek verdiler. Devamı 5 sayfada

İğdır Üniversitesi Futbol Takımı Galibiyetlerini Sürdürüyor

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücade eden 
İğdır Üniversitesi Futbol Takımı, galibiyetlerini 
sürdürüyor. Grubunda aldığı başarılarılı 

sonuçlar ile adından söz ettiren İğdır Üniversitesi 
Futbol Takımı güçlü kadrosu ve tecrübeli yönetimi

ile 3. lige göz kırpıyor.
Ligin devre arasında olmasına rağmen çalış

malarına ara vermeden devam eden İğdır Üniver
sitesi Futbol Takımı son haftalarda aldığı üst üste 
galibiyetler ile üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ 
İğdır Üniversitesi Rektörü

Son Bir Yıl ve Üniversitemiz
Değerli Okuyucular;

• •

Ü niversitemizin var olan eğitim, araştırma ve 
toplumsal hizmet alanlarındaki faaliyetleri 
kuruluş felsefemizin paralelinde ve çağdaş 

eğitim normlarının gerektirdiği ölçüde her geçen 
gün gelişmektedir. Gazetemizin bu sayısmda, sîzleri 
özellikle son bir yıl içerisinde üniversitemizde hay
ata geçirilen yeni programlardan, yapılan yatınm- 
lardian ve üzerinde çalışılan projelerden haberdar 
etmek istiyorum.
Bilindiği gibi üniversitelerin hem eğitim-öğretim 
hem de akademik çalışma sahalarında başarılarını 
arttırıcı temel faktörlerinden başında dış ülkelerde 
bulunan üniversitelerle yapılan işbirliği gelir. Dış 
ülkelerdeki üniversitelerle yapılan uluslararası an
laşmalar sonucunda üniversitemizin toplumsal ve 
bilimsel misyonu doğrultusunda ortaya koyduğu 
performansın, ulusal ve uluslararası akademik cami
ada takdir edildiğini hep birlikte müşahede ettik. Bu 
anlaşmaların sonucunda ulusal ve uluslararası bilim 
camiasında İğdır Üniversitesinin seçkin üniver
sitelerin arasına girmek için gösterdiği çabanın 
karşılık bulmasından da ayrıca memnuniyet duy
duğumuzu ifade etmek isterim. Bu başarıyı, verdik
leri hizmet ve bilgi üretimi ile ortaya koyan İğdır 
Üniversitesi personeline teşekkür etmek isterim.

devamı 4. sayfada

Uluslararası Eğitim Anlaşmaları İmzaladık
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim  

Ethem Güler ve Vahdettin Ç iftçi Genel Sekreter vekili Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin ve Öğretim Görevlisi Hakan 
Güngörmez eğitim kurumlan ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan Cumhuriyetine gitti. Heyetin yap
tığı görüşmeler sonrasında Azerbaycan Cumhuriyetinde dört üniversite ile birden iş birliği protokolü imzaladı.
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Sarıkamış Harekatında gösterilen 
kahramanlık milletimizin tarih boyunca 
yaşadığı en dramatik olaylardan ol
masına rağmen bu harekat aynı za
manda milletimizin gösterdiği en büyük 
kahramanlıklardan da biridir.

Sarıkamış Harekatı, tarihten silin
mek istenen bir milletin vatanını ve 
mevcudiyetini canı pahasına nasıl savu
nacağını göstermesi bakımından insan
lık tarihi için de ibret alınması gereken 
bir hadisedir. Bu nedenle, Sarıkamış 
Harekatını sadece geçmişimize ait dra
matik bir olay olarak değil, bugün güçlü 
bir şekilde sürdürmekte olduğumuz 
medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli 
ilham kaynaklarından biri olarak 
görmemiz gerekir.

Toplumun her ferdinin daima 
hatırında kalması gereken şehitlerimi
zin, yapmış oldukları fedakârlıklarla 
kazanılmış bu vatan toprakları üzerinde 
bizler yeni bir gelecek inşa ediyoruz.

İnanıyorum ki, bizi millet yapan yük
sek değerlerimize sıkı sıkıya bağlı 
kaldıkça, aramızdaki ihtilafları bertaraf 
edip ittifak noktalarımızı 
güçlendirdikçe, Türkiye gelecekte hak 
ettiği gerçek yeri alacaktır.

Bu inançla, Sarıkamış Harekatında ve 
diğer savaşlarda gösterdikleri kahra
manlıklar ile bu toprakları bize mukad
des bir vatan olarak emanet eden tüm 
şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bütün kahraman
larımızı rahmet ve şükranla anıyorum.

vekâleten  on bin gencim izle şe- 
hadetlerini getirdik. Tekbirler geti
rerek, A llahuekber D ağlan 'nı aştık.
Kat kat giyindik, am a on lann  çek
tiği çileleri çekm edik. B ugün 
öğrencilerim izle, polisim izle, 
askerim izle hep birlikte bu dağlan 
adım ladık. B u gençleri doğuran 
analardan, vesile olan babalardan 
Allah bin kez razı olsun. Yürüyüşte 
bize eşlik  eden herkese çok 
teşekkür ediyorum . Şehitlerim iz 
için herkesten birer Fatiha istirham  
ediyorum " d iyerek konuşm asını 
sonlandırdı.

İğdır üniversitesi öğrencileri ile 
birlik te yürüyüşe katılan R ektör 
Prof. Dr. İbrahim  H akkı Y ılm az
“Bu m em leketin  kahram an evlat- ______________________________________
lan  yıllar önce A llahuekber dağ lannda soğukta ve zor şartlarda bu vatan için can- 
lann ı şeye seve feda ettiler. Bu fedakârlık  tarih te eşine rastlan ılm ayan  b ir 
kahram anlık örneğidir. Bu anlam lı günü ö ğ re n c ife tfm iz lîe lb ir life ^ â ^ a şm â k ü z e n f
buraâayız.*  diyerek, Ü lkenin Her yerinden gelenler ile birlikte, İğdır Ü niversitesi 
öğrencilerinin ve personeli ile bu yürüyüşe kajüm aktan gurur duyduğunu belirtti.

erini
İ çişleri Bakanı İdris N aim  Şahin, G ençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kars Valisi 

Eyüp Tepe, İğdır Valisi A hm et Pek, İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
H akkı Y ılm az, Türkiye'n in  farklı illerinden gelen  çok sayıda vatandaş, sivil 
top lum  örgütlerin in  tem silcileri, ün iversite öğrencileri ve askeri b irlik ler 

K ızılçubuk köyünden Yukarı Sarıkam ış Şehitliği'ne yürüdü.
Yoğun kar yağışı altında Şehit K urm ay A lbay Faruk Sungur Yolu'nda yapılan 

anm a yürüyüşü  2,5 saat sürdü. Y ürüyüşe katılanları, yürüyüş sonunda tiyatro 
sanatçısı A hm et Y enilm ez, H afız H akkı Paşa ro lünde Enver Paşa 'n ın  "Eğer Ben 
Savaşta Ö lürsem " adlı perform ansıyla karşıladı.

Sarıkam ış Şehitlerini anm a am acıyla düzenlenen törene katılan Bakanlar Şahin, 
Kılıç ve beraberindekiler, Yukan Sarıkamış M ahallesindeki Şehitlik Anıtı'nda düzen
lenen törende anıta çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

İçişleri Bakanı İdris N aim  Şahin burada katılanlara hitaben yaptığı konuşm ada, 
yürüyüşün son derece anlamlı b ir am acı içerdiğini belirtti. K onuşm asında “Düşm an
dan daha ötede ve öncelikle doğa şartlarıyla karşılaşarak, adeta iki cepheli b ir savaş 
verildiğini anım satan Şahin, "Vatan m üdafaası için Sarıkam ış H arekâtı’nda çok açık 
b ir şekilde gördük ve yaşadık, Türk m illetinin tarihte sürekli sınavı olmuştur. Türk 
m illetinin tarihinin büyük başarılar ile dolu b ir m illet olduğunu vurgulayan Şahin, 
"Derin kökleri olan bir tarihten geliyoruz. Bugün burada on b inler yürüdü. Türk m il
letinin onurlu, gururlu birer ferdi olarak, şerefle bu dünyaya geldik ve aynı şekilde 
bu dünyayı terk edeceğiz. Gök kubbe var oldukça bu m illet de var olacaktır. Bu var
lığın en büyük tem inatı Türk askeridir, M ehm etçiktir" dedi.

Bakan Suat Kılıç, bugün çok anlam lı bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, şunları 
kaydetti: "Şühedanın ayak izini takip  ettik. K ahram an ecdadım ızın yerine, onlara
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İlah iyat Fakü ltes i ta ra fın d an  d ü zen len en

4. EHL-İ BEYT PANELİ YAPILDI
Geleneksel hale gelen Ehl-i Beyt panellerinin 4.sü 14 Aralık 2012 tarihinde 
Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü Konferans salonunda gerçekleştirildi.

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Y ılm a z ’ın ev sahipliğini yaptığı panele  Vali A hm et 
Pek, Rektör Yardım cıları Prof. Dr. İbrahim Ethem  

G üler ve Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi’nin yanısıra  
G enel S ekre ter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, Kurum  

Müdürleri, İğdır Üniversitesi Öğretim  Üyeleri ve  
İdari Personeli ile birlikte öğrenciler ve İğdırlı

vatandaşlar katıldı.

Bu yıl ki panelin konusu  “H asaneyn” yani Hz. Haşan ve  Hz. H üseyin idi.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Şadi Eren’nin başkanlığında gerçek
leşen panele, panelist olarak Yrd. Doç. 
Dr. Necmettin Şeker İlahiyatçı yazar 
ve tv programcısı Musa Aydın,
İğdır’ın kanaat önderlerinden Cafer 
Yucal katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker 
“Peygamber Efendimizin Hadislerinde 
Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin” başlıklı 
konuşmasını yaptı. Ardından Cafer 
Yucal, Hz. Hasan’nın Muaviye ile 
Sulh yapmasının gerekçelerini anlattı. 
Daha sonra İlahiyatçı yazar Musa

Aydın ise “Hz. Hüseyin” hakkında 
bilgi verdi.

Panel yöneticisi Prof. Dr. Şadi 
Eren AzerbaycanlI yazar Sabri 
Mehdiyev’den şu cümleleri nakletti: 
“Türkiye’de en küçük Türk uşağından 
en yaşlı babasına gadar Herkes Hz.
A li’ yi ve evladını sever .“Ali “ diyen
lere asebleşir, “Hz. Ali Efendimiz 
“demek lazım deyirler. Türkiye’de her 
on kişiden birinin adı Ali, Haşan ve 
Hüseyin’dir. Bir kişiye Haşan Hüseyin 
diye de isim verilir. Kadınlarının çoğu
nun adı Fatma ve Hatice. Yezid ismi

verilmiş bir tek kimse bile görmedim 
duymadım, Yezidi sevene de rastla
madım.”

Panel, İğdır Valimiz Ahmet Pek, 
Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından 
panelistlere birer Katılım Belgesi ve 
günün anısına çeşitli hediyeler veril
mesi ile son buldu. Ayrıca, Sayın 
Başbakanımız mazeretleri dolayısıyla 
panele katılamadıklarını belirterek 
tebrik telgrafı göndermiş ve katılım
cıları saygıyla selamladığını belirt
miştir.

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK DAMŞMA BİRİMİ (GEDAB) FAALİYETE GEÇTİ
İğdır Üniversitesi tarafından kurulan 

“Gençlik Danışma Birimi”(GEDAB) Rektörlük binasında 
bulunan ofisinde faaliyete geçti.

İğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan “Gençlik Danışma Birimi” 
(GEDAB) Rektörlük Binasındaki ofisinde faaliyete geçti.
Öğrencilere ücretsiz olarak hizmet edecek olan Gençlik Danışma Biri
minde (GEDAB) yapılacak çalışmalar güler yüzlü yaklaşım, modem 
anlayış ile birlikte gönüllülük ve gizlilik esaslanna uyularak gerçek
leşmek.
Psikolojik danışmanlık ve beslenme alanlarında koruyucu sağlık 
hizmeti sunmak, gençlerimizin psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağla
mak konularında danışmanlık hizmetlerini yerine getirmeyi hedefleyen 
Gençlik Danışma Merkezinde (GEDAB) Öğretim Gör. Ercan Araş ve 
Diyetisyen Canan Yılmaz danışman olarak görev yapacaklardır.

Psikolojik danışmanlık ve beslenme alanlarında koruyucu sağlık 
hizmeti sunmak, gençlerimizin psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağla
mak ve bu konularda danışmanlık hizmetlerini yerine getirmeyi hedef
leyen Gençlik Danışma Biriminde (GEDAB) Öğretim Gör. Ercan Araş 
ve Diyetisyen Canan Yılmaz ise danışmanlık görevini üstlendiler. 
Gençlik Danışma Biriminin İğdır Üniversitesi bünyesinde faaliyete 
geçmesi üzerine bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz “Modem çağda yaşama koşullarının özellikle gençler üze
rindeki olumsuz etkileri yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. 
Bu gerçeğin ışığında bizlerin de öğrencilerimiz üzerindeki var olan bu 
tür olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla GEDAB birimini oluş
turduk. Gençlerimiz burada beslenme, diyet ve psikolojik danışmanlık 
hizmetlerini alarak daha sağlıklı bir kişisel gelişim süreci yaşayacak- 
lanna inanıyorum” dedi.

BESLENME VE DİYET HİZME- J  TİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
A  Beslenme ile ilintili, doktor tanısı almış 

hastalığınız (migren, reflü, gastrit,ülser, 
kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, 
diyabet, demir yetersizliği anemisi, B12 
yetersizliği vb.) varsa;

Çevre, ekonomik nedenler, alışkanlıklar vb. neden
lerden dolayı yeterli ve dengeli beslenemediğinizi 
düşünüyorsanız,
Öğrenci evi veya yurtlarda yaşayanlarda sıklıkla 

görülen gastrit, kabızlık, ishal, iştahsızlık, anemi, vb. 
beslenme kaynaklı hastalıklara sahipseniz,
Sınav dönemlerinde beslenme sorunları (mide bulan
tısı, iştah artışı veya azalması, tıkınırcasına yeme

sendromlan, açlık ataklan vb.) yaşıyorsanız,
Sağlıklı pişirme yöntemleri, yeterli ve dengeli 

beslenme, besin gruplan, besin öğeleri, obezite, za
yıflık, yeme bozukluktan, glisemik indeks vb. konu
larında bilgi almak istiyorsanız;

BAŞVURABİLİRSİNİZ...

1 PSİKOLOJİK DANIŞMA VEA  REHBERLİK HİZMETİNE
KİMLER BAŞVURABİLİR?

Üniversite ve yurt yaşamına uyum 
sağlayamadığınızı düşünüyorsanız, 

Kendinizi sık sık üzüntülü, çökkün, umutsuz 
hissediyorsanız,
Probleminizi kimseyle paylaşamayacak kadar özel, 

aynı zamanda da artık tek başınıza taşıyamayacağınız 
kadar ağır olduğunu düşünüyorsanız,
Kendinizi sosyal ortamlarda ifade edemediğinizi, 
arkadaşlanmza kıyasla utangaç olduğunuzu düşünü
yorsanız ve bu durumun ilişkilerinizi olumsuz yönde 
etkilediğini düşünüyorsanız,
Mezun oluyorsanız ve geleceğe yönelik kaygılarınız 
hayatmızı olumsuz yönde etkilemeye başladıysa, 
Herhangi bir fiziksel hastalıkla açıklanamayan baş, 
mide ağrısı, uykusuzluk ya da sürekli uyku isteğiniz 
varsa,
Aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde zorluklar yaşıyor
sanız, karşı cinsle olan ilişkilerinizde zorluklar yaşı
yorsanız,
Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız, veya bunların 
dışında başka sıkıntılarınız varsa, bunları paylaşmak 
ve çözmek için yardım almak istiyorsanız; 
BAŞVURABİLİRSİNİZ....

http://www.igdir.edu.tr


İĞDIR Ü N İ V E R S İ T E S İ N D E N www.igdir.edu.tr S A Y F A  4

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDEN “ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE 
BABANIN ROLÜ” KONFERANSI

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz’ın eşi Ayşenur Yıl- 
maz’ın öncülüğünde İğdır İMKB ilköğretim 
Okulu konferans salonunda velilere yönelik 
“Çocuk Eğitiminde Anne Babanın Rolü” 
konulu konferans düzenlendi. IMKB İlköğre
tim Okulu Müdürü Naci Aydın, okulda 
görevli öğretmenler ve çok sayıda velinin ilgi 
gösterdiği konferansa İğdır Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Musa Çetin konuşmacı olarak 
katıldı.

Yarının geleceği olan çocukların eğitimine 
katkı sunmak amacıyla konferans düzen
lendiğini dile getiren İğdır Üniversitesi Rek
törü Prof Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın eşi 
Ayşenur Yılmaz, çocukların eğitiminde anne 
babanın çok önemli olduğunu ve özellikle 
bilinçli bir annenin yetiştireceği çocukların 
topluma çok faydalı bireyler olarak yetişe
ceğini belirtti.

İlahiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Musa Çetin, 
çocuklarının başarılı 
olmasını isteyen 
velilere altın değerinde 
altı temel öneride bu
lundu. Bu altın öneri
leri; “Bilgi, ilgi, sevgi, 
model, hedef belirleme 
ve çocukların arkadaş 
edinmelerinde onlara 
yardımcı olma” diye 
ifade eden Yrd. Doç. 
Dr. Çetin, anne ba
baların çocukların 
eğitiminde ve kişilik 
kazanmalarında çok 
önemli olduğunu vur
guladı.

Yrd. Doç. Dr. Musa 
Çetin “Bilgi olmadan 

ilgi olmaz. Annelerimizin günde bir sayfa da 
olsa kitap okumaları gerekir. Annelerimizden 
tek bir şey istiyorum; mini de olsa evlerinizde

mutlaka bir kütüphaneniz olsun. Anneleri
mizin hem dini bilgilerini hem de bilimsel 
bilgilerini geliştirecek bazı kitapların bu

kütüphanede bulunması çocuklarının 
gelişimine büyük bir katkı sunacaktır. İkinci 
altın önerimiz ise, ilgidir. Çocuklarınızla il
gilenin çünkü onlann en çok sizin ilginize 
ihtiyaçları var. Peygamber efendimiz; “Ço
cuklarla çocuk olunuz” diye buyurmuştur. 
Üçüncü altın önerimiz ise sevgidir. Çocuk
larınızı sevdiğinizi onlara hissettirin. Annele
rimiz sevgide ve şefkatte sınırsızdırlar. Fakat 
bu sevgilerini çocuklarının iyi yetişmesi için 
biraz da kendilerini geliştirerek ve onlann 
topluma faydalı bireyler olması için göster
meliler” dedi.

Dördüncü altın önerinin de “Model” 
olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çetin, her 
anne babanın çocuğu için en iyi model 
olduğunu ve çocuklann anne babalannın her 
davranışım bir kamera gibi kaydettiğini 
söyledi. Yrd. Doç. Dr. Çetin “Çocuklar 
genelde anne ve babalannın davranışlannı 
taklit ederek gelişir. Eğer siz evde kitap okur
sanız çocuklarınız da sîzlere özenip onlar da 
kitap okurlar. Şunu da unutmayın özellikle 
yetişme çağında olan çocuklar sizlerin kötü 
davranışlarınızı da örnek alırlar bu nedenle 
onlann yanında çok dikkatli olunuz. Beşinci 
altın önerimiz ise, çocuklarınızın hedef belir
lemelerine yardımcı olun. Hedef belirlemek 
çocuklanmız için çok önemlidir. Çocuk
larınızın belirlediği hedeflere ulaşması onlan 
coşturur, motive eder ve hayatta başanlı ol- 
malan için onlara tecrübe kazandınr. Son 
altın önerimiz ise “Çocuklarınızın arkadaş 
edinmelerinde onlara yardımcı olun” çünkü 
arkadaşlar insanı vezir de eder rezil de eder. 
Çocuklarınızın başarılı arkadaş lan olursa 
çocuğunuz da başarılı olur. Fakat ço
cuğunuzun tembel arkadaşlan olursa hiç 
şüphesiz ki çocuğunuzun da başansız olması 
kaçınılmazdır. Bu nedenle lütfen çocuk- 
lannızın arkadaşlannı seçerken onlara 
yardımcı olun” diyerek konuşmasını tamam
ladı.

ğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz Tuzluca Kayma

kamı Bilal Özkan ve Belediye 
Başkanı Ahmet Sait Sadrettin 
Türkan’ı ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl
maz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vah
dettin Çiftçi ve Özel Kalem Müdürü 
Öğr. Gör. Hakan Güngör- 
mez, Tuzluca ilçesinde Kay
makam Bilal Özkan tarafın
dan karşılandı. Rektör Prof.
Dr. Yılmaz’a ilçe hakkında 
bilgi veren Özkan “Tuzluca 
İlçesi bir yüksekokulu hak 
ediyor” dedi.

Daha sonra Belediye bi
nasına geçen Rektör Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz ve be
raberindekiler Belediye Baş
kanı Ahmet Sait Sadrettin 
Türkan ile bir süre sohbet et
tiler. Tuzluca Belediyesi’nin

bir yüksekokul kompleksi ile tamam
laması gerektiğini söyledi. Ayrıca 
Başkan Türkan, İğdır Üniversitesi 
tarafından kurulacak bir yüksekokul 
için belediye olarak gerekli her türlü 
desteği vereceklerini ifade etti. 
Rektör Yılmaz Tuzluca ilçesi zi

yareti sonrasında yaptığı açıklamada; 
İlçenin gelişiminin bir yüksekokulun 

açılması için yeterli bir duruma 
geldiğini, Tuzluca’ya meslek yük
sekokulumun açılmasıyla ilgili 
kendi görüşünün olumlu olduğunu 
belirtti. Açılacak yüksekokulun 
İğdır Üniversitesinin gündeminde 
olduğunu da vurgulayarak, geç
tiğimiz sene Yükseköğretim Kuru- 
lu’na (YÖK) bu konuda bir 
başvuru yaptıklarını ifade etti. 
Ayrıca, Ankara’ya yapacağı bir 
çalışma ziyaretinde YÖK’te bu 
konuyla ilgili onayın hızlandırıl
ması konusunda görüşmelerde bu
lunacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
Tuzluca İlçesinde Ziyaretlerde 

Bulundu.
çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan 
Türkan kentsel dönüşüm sürecini hızla 
gerçekleştiren Tuzluca’nın bu gelişimini

ZİRAAT FAKÜLTESİ İĞDIR’IN HAYVANSAL ÜRETİM YAPISINI VE POTANSİYELİNİ ARAŞTIRIYOR
Ziraat Fakültesi’nin hazırladığı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen 
“İğdır İlinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi” projesi kapsamında 
İğdır’ın hayvansal üretim yapısı ve potansiyeli araştırılıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı 
(SERKA) tarafından 
Doğrudan Faaliyet Des

teği Programı (DFDP) kap
samında desteklenen Projenin 
koordinatörü Tanm Ekonomisi 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Kasım Şahin, proje 
süresinin 3 ay, bütçesinin ise 26 
bin 900 TL olduğunu kaydetti. 
Projenin amacı hakkında bilgi 
veren Yrd. Doç. Dr. Kasım 
Şahin, İğdır’ın hayvansal üretim 
yapısını tespit etmeyi ve hay
vansal üretimin artırılmasının 
yanında çeşitlendirme imkan
larını da araştırmayı hedefledik
lerini söyledi. Yrd. Doç. Dr. 
Şahin “İğdır ilinin hayvansal 
üretim potansiyeli tespit edilme
lidir. İğdır ilinin sahip olduğu 
mikroklima özelliği de dikkate 
alındığında, yem bitkileri için 
üretim sezonunun uzun olabile
ceği düşünülerek ilde hayvansal 
üretimin artırılmasıyla birlikte 
çeşitlendirilme imkanları mev
cuttur. İğdır ilindeki mevcut

hayvansal üretimin katma 
değerinin yükseltilmesi de 
gerekmektedir.” dedi.

Proje kapsamında yapılacak 
olan araştırma faaliyetleri ile il
gili bilgi veren proje koordi
natörü Yrd. Doç. Dr. Şahin, 
çalışma ekibinin oluşturulması 
ve eğitimi, anket formlarının 
hazırlanması, araştırma alanının 
tespiti ve anketlerin uygulan
ması ve analizi gibi çalışmaların 
yapılacağını belirtti. Yrd. Doç. 
Dr. Şahin “Çalışmanın başla
masıyla birlikte 15 günlük süre 
zarfında literatür taraması, anket 
formlarının hazırlanması ve ana 
kitlenin tespitini yapacağız. 
Aynı süreçte araştırma ekibi 
oluşturulduktan sonra anket 
çalışmasında yer alacak 
akademik personel belirlenerek, 
konuyla ilgili bir eğitim çalış
ması da yapacağız. İğdır’da 
hayvansal üretimin yaygın 
olarak yapıldığı merkez başta 
olmak üzere Karakoyunlu, Ara
lık ve Tuzluca ilçelerinden

seçilecek köylerde hayvansal 
üretim yapan üreticilerden ve 
köylerde yaşayan çiftçilerle 
birebir görüşme yoluyla anket 
çalışması yaparak, araştırmayla 
2012 üretim dönemine ait olan 
verileri toplayacağız.” diyerek 
projeden beklenen sonuçları 
açıkladı: “Süt ve besi sığır
cılığının günümüzdeki önemli 
sorunlarından biri var olan 
örgütlerin yeterince aktif olama
malarıdır. Üretimin artması ve 
örgütlenmeyle birlikte hay
vancılık sektörü desteklerden 
daha fazla yararlanma imkanı 
bulacaklardır. Ürünlerin çeşit
lenmesi yanında, pazarlanması 
sorunu da bir dereceye kadar or
tadan kalkmış olacaktır. Üreti
ciler bilinçlendirilerek üret
tikleri hayvansal hammaddeleri 
değer fiyattan satmaları sağlan
mış olacaktır. Hayvansal üre
timdeki katma değer artarak, il 
genelinde üreticilerin ekonomik 
refah düzeyleri iyileşmeye 
başlayacaktır. Tarıma dayalı

sanayi işletmesi kurmak isteyen 
müteşebbislerin önü açılarak, 
hammadde talebi ve hammadde 
tedariki açısından çeşitli imkan
lar sağlanmış olacaktır. Üretim 
ve verimlilikte artışlar meydana 
gelirken, mevcut hayvan popü- 
lasyonunda da genetik iyileşme 
ve verimlilik artacaktır. İl 
genelinde yem bitkileri üreti
minin artması, yem bitkileri 
üreticilerinin gelirini de artıra
cak, hayvancılık yapan işlet
melerin de yem teminini ko
laylaştırarak maliyetlerini azal
tacaktır.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Proje Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Kasım Şahin

m  ~ Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ 
İğ d ır Ü n ive rs ites i R ek tö rü

Öncelikle 2012-2013 akademik yılında üniver
sitemizin hem bilimsel hem de fiziki anlamda geliştiğini or
taya koyan en büyük işaret öğrenci sayısındaki ciddi artıştır. 
Bu artış, yeni açılan lisans ve yüksek lisans programlarının 
artışı nedeniyle sağlanmış ve bir önceki seneye oranla yak
laşık %  15 oranında bir artış göstermiştir. Üniversitemiz bu 
önemli artış oranını, geçtiğimiz yılın akademik döneminde, 
eğitim programlarının yelpazesini genişletip Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’ndeki lisansüstü programlarına ek olarak Fen Bil
imleri Enstitüsü bünyesinde de lisansüstü programlar açarak 
sağlamıştır.

Yine üniversitemizde bilimsel araştırma faaliyetleri 
ve bilimsel yayın sayılarında da bir önceki döneme göre 
ciddi artışlar olmuştur. Öğretim üyelerimizin yurtdışı ve yur- 
tiçinde yayımladıkları bilimsel makale sayılarındaki artış, 
üniversitemizin sürdürdüğü eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
yanında araştırma ve bilgi üretme işlevlerini de yerine ge
tirdiğinin büyük bir göstergesidir. Özellikle, Ziraat Fakültesi 
öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından uygulama alam 
olarak kullanılan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi 
arazisi üzerindeki seralarda üretilen süs bitkileri, çevre il ve 
ilçeleri güzelleştirdiği gibi, üniversitemiz döner sermayesinin 
gelirinin de artmasını sağlamaktadır. Bu uygulama alanı, 
öğrencilerimizin deneyimlerini arttırdığı gibi ilimizde çiftçi
lik yapan vatandaşlarımıza modem tanm uygulamalan 
yönünden örnek teşkil ederek tarımsal potansiyelin de 
harekete geçirilmesine öncülük etmektedir.
Bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama konularında 
üniversitemizin yükselen performansı, başarının bir göster
gesi olduğu gibi aynca sahibi olduğumuz eğitim-araştırma- 
toplumsal hizmet misyonumuzu sürdürmenin de güdüleyici 
motivasyon kaynağı olmaktadır.

Değerli okuyucular;
Hiç kuşkusuz, üniversitemizin en değerli kaynağı 

çalışanlarımız ve öğrencilerimizdir. Bu bilinçle yönetim 
olarak gerçekleştirdiğimiz her yatırımın öncelikle “insana 
ait” olduğunu ifade etmekten gurur duyuyorum. Akademik 
ve idari kadrolarımızın gelişmesi ve öğrencilerimizin 
yetişmelerine katkı sağlamanın üniversitemizin vazgeçilmez 
öncelikleri arasında olduğunu belirtmek isterim. Bu 
önceliğimiz sonucunda, son bir yıl içinde yaklaşık 30 yeni 
öğretim elemanı ve 45 idari personel, üniversitemizdeki 
görevlerine başlamışlardır. Böylelikle daha güçlü ve daha 
aktif bir üniversite haline gelerek, öğrenci sayımızdaki artışı, 
sunduğumuz eğitimin kalitesini de yükselterek destelemiş 
olduk. Bu yıl üniversitemizin tüm kadrolarına ilk kez atanan 
75 arkadaşıma bu vesile ile tekrar “hoş geldiniz” diyorum.

Bu yıl içerisinde, öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal 
gelişimlerini desteklemek için büyük hedefleri olan bir birim 
kurduk. Gençlik Danışma Birimi (GEDAB) adını verdiğimiz 
bu birim üniversitemizin önemli bir yeniliği olarak 2012 yıl- 
sonu itibariyle hizmete başlamıştır. GEDAB’ın çalışmaları 
sayesinde öğrencilerimizin kişisel ve sosyal uyum ve gelişi
mini desteklemeye yönelik bilgilendirme ve danışmanlık 
faaliyetleri de daha etkili olarak yürütülmeye başlanmıştır.

İğdır Üniversitesi yönetimi olarak bizler, öğrenci
lerimizin akademik başarısı kadar, sosyal ve kişisel gelişim
lerine de önem vermekteyiz. Aynı zamanda, maddi 
gereksinimi olan öğrencilerin desteklenmesinin de öncelik
lerimiz arasında olduğunu belirtmek isterim. Hiçbir 
öğrencimizin maddi yetersizliklerden dolayı başansız 
olduğunu veya sosyal etkinliklerden kendilerini soyutladık
larını görmek istemiyoruz. Bu amaç doğrultusunda yap
tığımız çalışmalar sonucunda, İğdır Üniversitesi öğrencileri 
arasından burs ve yardımlarımızdan faydalanan öğrenci 
sayımız bir önceki yıla göre % 110 oranında artarak 33 
öğrenciden 77 öğrenciye çıkarılmıştır. Fakat bu önemli artış 
oranına rağmen, halen maddi sıkıntı içerisinde olan öğren
cilerimizin varlığından da haberdanz. Bu nedenle, maddi 
gereksinimi olan İğdır Üniversitesi öğrencilerini destekleye
cek kaynakları artırma çabalarımızın sürdüğünü belirtmek 
isterim.

Geçtiğimiz yılda, eğitim faaliyetlerimizi 
destekleyecek teknik altyapının tesis edilmesine yönelik 
yatırımlarımız daha önceki senelerde olduğu gibi hız kesme
den devam etmiştir. Bu kapsamda bir yandan üniversitemiz 
kampüsündeki inşaat çalışmalan hızla devam ederken diğer 
yandan yeni projeler de üretilmiş ve bu yeni projelere bütçe
den yeteri miktarda pay ayrılması sağlanmıştır. İnşaat 
faaliyetlerimizin hızla devam etmesi ile birlikte öğrenciler
imizin ve öğretim kadromuzun bilgiye ulaşmasını 
destekleyen bilgi işlem ve kütüphane hizmetleri konularında 
da büyük yatırımlar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İğdır 
Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma alanlarındaki başarısının 
artmasını sağlayan bilişim altyapısına sunacağımız desteğin 
her geçen sene artarak devam edeceğini vurgulamak isterim.

İğdır Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal 
hizmet alanlarında atılım sağlamak için büyük çaba göster
mektedir. Bu çabalar sayesinde üniversitemiz hem ülkemiz 
nezdinde hem de uluslararası düzeyde belirli bir saygınlığa 
ve tamnmışlığa kavuşmuştur. Ülkemizin ve dünyanın hızla 
değişen koşullarına üniversitemizin ayak uydurması ve 
bugüne kadar gösterdiği yüksek performansın devamını 
sağlamak hatta yükseltmek için İğdır Üniversitesi yönetimi 
olarak büyük bir inanç ve ciddiyet içerisinde verdiğimiz 
hizmetlerden gurur duyuyoruz.

Daha güzel günler bizleri bekliyor, saygılarım la...

http://www.igdir.edu.tr
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Emit Fuarında İğdır’ı Tanıttık
17. Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm 
Fuarı’nda (EMİTT) İğdır Valiliği Bir Stant Açtı.

İğdır Valiliği’nin kurduğu ve 
İğdır Üniversitesi’nin de destek 
verdiği stant, dünya turizm sek
töründe söz sahibi şirketlerin tem
silcilerinin ve fuar katılım
cılarının yoğun ilgisini çekti. 
İğdır’ın sahip olduğu birçok 
değerin tanıtıldığı stantta, İğdır 
Üniversitesi El Sanatları Bö- 
lümü’nde üretilmiş yöreye has 
el sanatlarından örnekler de zi
yaretçilerin takdirine sunuldu.

İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl- 
maz’m tanıtım çalışmalarına 
bizzat katılarak destek verdiği 
İğdır’ın tanıtımı için açılmış 
olan standa gelen turizm şirket 
yetkilileri ve diğer ziyaretçiler ile 
tek tek ilgilendi. Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz, gelen ziyaretçilere özellikle 
de turizm acentelerinin yetkililerine 
üç ülkeye komşu bir serhat kenti 
olan İğdır’ın Ağn dağı, Ejder Ker
vansarayı ile birlikte diğer tarihi ve

doğal güzellikleri sayesinde turizm 
açısından taşıdığı potansiyelin bü
yük olduğunu söyledi. İğdır Şeh
rinin tarih ve kültür turizminin yanı

sıra dağcılık, trekking, yayla tu
rizmi, botanik turizmi, inanç turiz
mi, kuş gözlemciliği bakımından 
sınırsız imkanlar sunduğunu ve 
modem konaklama imkanlarına 
sahip olduğunu vurgulayarak, 
acente yetkililerine müşterilerine

sundukları seyahat seçenekleri 
içine İğdır ilini de katmaları için 
çağrıda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
başta olmak üzere standı ziyaret 
ederek İğdır’ın tanımına katkıda 
bulunan herkese teşekkür etti. 
İğdır’ın kalkınması ve tanıtımı için 
her türlü fırsatı İğdır Üniversitesi 
olarak değerlendirmeye çalıştık
larını sözlerine ekleyen Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz açıklamasında 
yurt içi ve yurt dışı turizm ve 
tanıtım fuarlarına katılmanın 
İğdır’ın tanıtımı için önemine 
değindi. Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz sözlerinin sonunda “Tu
rizm potansiyeli hayli yüksek olan 
İğdır’ın ülkemiz insanına, ya

bancılara tanıtmak ve sonucunda 
şehrimize turistlerin ilgisini artır
mak amacıyla bu tür fuarlara katıl
manın faydalı olduğuna inanı
yorum. İnşallah yaptığımız bu çalış
malarla birlikte İğdır’m, turizm 
geliri artacaktır” dedi

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcısı ve Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem 
Güler, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, 
Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin ve 
Öğr. Gör. Hakan Güngörmez’in oluşturduğu 
bir heyet ile birlikte çeşitli temaslarda bulun
mak üzere, Azerbaycan Cumhuriyetine gitti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın 
başkanlığını yaptığı İğdır Üniversitesi heyeti, 
Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki yükseköğre
tim kurumlan ile bilimsel alanda işbirliğini

İğdır Üniversitesi Heyeti Azerbaycan
Umumi Lideri Haydar Aliyev’in 

Anıt Mezarını Ziyaret Etti
geliştirmek amacıyla gittikleri Azerbay
can Cumhuriyetindeki temas lanna başla
madan önce, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Umumi Lideri Haydar Aliyev’in Anıt 
Mezanna ziyarette bulundu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Umumi 
Lideri Haydar Aliyev’in Anıt Mezarına 
yaptıkları ziyaretin ardından heyet adına 
açıklama yapan İğdır Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
"Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 

Umumi Lideri Haydar Aliyev’in ülkesi adına 
gerçekleştirdikleri, özgür bir Azerbaycan için 
yaptığı mücadelede gösterdiği azim ve karar
lılıkla birlikte, ulusunun demokratik, 
ekonomik ve sosyal kalkınma sürecindeki li
derliği nedeniyle duyduğumuz saygıyı göster
mek amacıyla, Azerbaycan’a gelir gelmez Anıt 
Mezarını ziyaret ettik. Kendisini saygı ile 
anıyoruz” dedi.

İğdır Üniversitesi Heyeti Başkent Bakü’de 
bulunan Anıt Mezara yaptıkları ziyaretin 
ardından, Bakü Devlet Üniversitesine geçerek 
çalışmalanna başladı.

CAMER’in gerçekleştirdiği faaliyetler 
hakkında kamu oyuyla bilgi paylaşmak 
amacıyla düzenlenen toplantıya İlahiyat Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, Dekan Yardım
cısı Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker, CAMER 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin, Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu, 
CAMER Yönetim Kurulu Üyeleri Em. Öğr. 
Gör. Turgut Öcal, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin 
Kumlay ve İlahiyat Fakültesi Sekreteri Erdal 
Aktaş ile birlikte yerel ve ulusal ölçekteki yayın

Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonu 
Rektör Vekili Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ’yi 

Ziyaret Etti

Türkiye Muay Thai Federasy
onu 2013 Faaliyet programı 
doğrultusunda Doğu Ana
dolu Bölge Şampiyonası ön ele

meleri geçtiğimiz hafta sonu 
İğdır’da yapıldı.

İğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda 
düzenlenen Türkiye Muay Thai 
Federas-yonu Doğu Anadolu Bölge 
Şampiyonası ön elemelerine 9 ilden 
gelen yaklaşık iki yüz sporcu katıldı. 
İğdır Üniversitesi Spor Kulü
bünün iki bayan bir erkek sporcu 
ile ilk defa katıldığı müsabakada, 
bayan sporcularımıza rakip çık
maz iken, 75 kg’da mücadele eden 
Ekrem Kızılkuş çıktığı tüm müs
abakalardan galibiyet ile ayrılarak 
Doğu Anadolu Bölge birincisi 
oldu.

İğdır Üniversitesi Spor Kulübü 
Sporcularından Ekrem Kızılkuş, 
İğdır Üniversitesi adma ilk kez

katıldığı müsabakalarda aldığı 
başan sonuçlar sonrasında İğdır 
Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. 
Vahdettin Çiftçi’yi, Genel Sekreter 
Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, Sağlık 
Kültür Daire Başkam Ahmet 
Kızılkurt ve Antrenörü Murat 
Kızılkuş ile birlikte makamında 
ziyaret etti.

Rektör vekili Prof. Dr. Vahdettin 
Çiftçi ziyaret sırasında yaptığı 
konuşmada İğdır Üniversitesi 
Spor Kulübünün futbolun yanı 
sıra, diğer spor dallarında aldığı 
başarıların Üniversite camiasını 
mutlu ettiği gibi İğdırlıları da 
mutlu ettiğine inandığını belirtti. 
Prof. Dr. Çiftçi, Spor Kulübünde 
faaliyet gösterilen her alanda alı
nan başarıların arkasında, başta 
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz olmak üzere İğdır Üniver
sitesinde görevli tüm personelin 
büyük katkısı bulunduğunu ifade 
etti. Prof. Dr. Çiftçi İğdır Üniver
sitesi Spor Kulübüne bağlı Muay 
Thai sporcularına, antrenörlerine 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ederek bitirdiği konuşmasının 
ardından, kendisini ziyaret eden 
sporcu Ekrem Kızılkuş ve 
Antrenör Murat Kızılkuş’a İğdır 
Üniversitesi adına başarılarının 
devamını dileyerek çeşitli 
hediyeler verdi.

kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
CAMER toplantısı, Prof. Dr. Şadi Eren 

tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. 
İslam dinini yaşayan insanların birbirlerine 
kardeşlik bağı ile bağlı olduklarını vurgulayan 
Prof. Eren, CAMER’in tüm faaliyetlerinde bu 
bağı güçlendirmenin temel amaç olduğunu kay
dettiği konuşmasını, Caferilik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yeni atanan 
Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin’i tanıtarak son- 
landırandırdı.

Prof. Dr. Şadi Eren’den 
sonra söz alan CAMER 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Musa 
Çetin, “CAMER kurulduğun
dan beri önemli işler gerçek
leştirdi. Caferilik Mezhebi 
üzerine önemli bir kaynak 
merkezi olmaya aday 
kütüphanemiz, Caferilik üzer
ine çalışma yapacak olan 
araştırmacıların hizmetinde. 
Bu kütüphaneyi gerek Rek
törümüz Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz gerek

Dekanımız Prof. Dr. Şadi Eren’in destekleri ile 
daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu aşamada 
CAMER’in bu kitap lan elde ederken büyük 
yardımlarını esirgemeyen sivil toplum kuru
luşlarına da değinmeden geçemeyeceğim. Özel
likle bir sivil toplum örgütü olan İstanbul 
Ticaret Odasının (İTO) kitap temini konusunda 
verdikleri büyük destek ile CAMER’in hedef
lerine ulaşmasında büyük yardımları olmakta” 
diyerek konuşmasını bitirdi.

CAMER Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Şahin Ahmetoğlu da basın bilgilendirme toplan
tısında yaptığı konuşmasında “4 Temmuz 2010 
tarihli 27631 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
yönetmelik çerçevesinde kuruluşunu tamam
layan CAMER’in kuruluş amacını tarih 
boyunca süregelen Caferiliğin Türkiye’de 
kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi 
ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde 
edilen bilgi, belge ve bulguları araştırmak ve 
merkez tarafından yayımlanacak olan akademik 
araştırma dergisi, kitap, elektronik posta, bülten 
ve benzeri vasıtalarla araştırma yapan kişilere, 
kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel 
ve sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilere ve 
geniş halk kitlelerine sunmak, Caferilik ile ilgili 
araştırma yapmak üzere lisansüstü eğitim prog
ramları açmak ve yürütmektir” şeklinde özet
ledi. Konuşmasına CAMER’in faaliyet alanları 
hakkında bilgi vererek devam eden Yrd. Doç.

Dr. Ahmetoğlu “CAMER’in amacı Caferilik ile 
ilgili temin edilen yazma eserleri dijital ortama 
aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevirerek 
yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elek
tronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini 
yayımlamak ve İğdır ve yöresinde alan araştır
maları yapmak, İğdır yöresinde değişik dönem
lere ait yazılı belge, kitap ve dokümanları 
bulmak ve araştırmacıların istifadesine sunmak
tır” dedi.

CAMER bünyesindeki kütüphanenin gelişti
rilmesine yönelik çalışmalara hiç durmadan 
devam edildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ah
metoğlu, bu güzel kütüphanenin konuya ilgi 
duyan herkese açık olduğunun bir kez daha al
tını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Ahmetoğlu; aynı za
manda, CAMER’de haftalık “Nehcü’l-Belağa” 
okuma programı düzenlendiğini söylediği 
konuşmasını, bu programın hem İlahiyat Fakül
tesi hocalarının hem de İğdır Caferi âlimlerinin 
katılımıyla gerçekleştirildiğini ve dinlemek 
isteyenlere açık olduğunu belirterek sonlandırdı.

Basın bilgilendirme toplantısında yeniden söz 
alan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 
Eren, CAMER’in Muharrem ayı etkinlik
lerinden olan Geleneksel “Ehl-i Beyt 
Paneli”lerinin IV.’sünün 14.12.2012 günü 
yapılacağını belirterek tüm halkımızın bu pa
nele davetli olduğu söyleyerek toplantıyı sona 
erdirdi.

Rektör 
Sağlık Müd

Prof. Dr. Yılmaz, yeni 
ürü Dr. Alpaslan Erol’

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
geçtiğimiz günlerde İğdır İl Sağlık 
Müdürlüğüne atanan Dr. Alpaslan 
Erol’a İl Sağlık Müdürlüğünde 
“Hayırlı olsun” ziyaretinde bulu
narak yeni görevinde başarılar 
diledi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz konuş
masında, Dr. Erol’a yeni görevinde 
başanlar dilemenin yanı sıra, genç 
bir doktor olarak İğdır İl Sağlık 
Müdürlüğü görevine atanmasının 
daha önceki başanlı çalışmalarının 
sonucu olduğunu, bugüne kadar gös
terdiği çalışma azmini yeni 
görevinde de arttırarak devam ede
ceğine inandığını vurguladı.

atanan İl 
u Ziyaret Etti

İğdır İl Sağlık Müdürlüğüne 
atanan Dr. Alpaslan Erol’da Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz’m kendisini ziyaret 
etmesinden ötürü büyük mem
nuniyet duyduğunu söyledi. Üniver
sitelerin bir ilin gelişimine büyük 
katkı sağladığım belirten Dr. Erol, 
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yılmaz’ın öncülüğünde yapılan 
çalışmaları takdirle karşıladıklarını 
söyledi.

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın İl 
Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol’u 
ziyareti, yaklaşık bir saatlik görüş
menin ardından Rektör Prof. Dr. Yıl- 
maz’ın İl Sağlık Müdürlüğünden 
ayrılması ile sona erdi.

http://www.igdir.edu.tr
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Rektör Prof. Dr. Yılmaz’dan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a Ziyaret
1.Sayfadan devam *  • +  w

H  Prof. Dr. Yılmaz, İğdır’da bakanlık 
sayesinde semt sahalarının iyileştirilmesi ve 
yeni spor salonlarının yapılmasının, Iğdır- 
lılan spor yapmaya yönlendireceğini ifade 
etti. Bu tür çalışmaların bakanlık tarafından 
arttırılacağını umut ettiğini sözlerine 
ekleyen Prof. Dr. Yılmaz bu sayede, İğdır 
Üniversitesinin hedeflerinden biri olan, 
İğdır’ın gençlik kenti olması yolunda hayli 
mesafe kat edeceğini belirtti.

Ziyarette, İğdır Üniversitesi Futbol 
Kulübünden de bahseden Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz, üniversitenin imkânlarıyla kurulan 
takımın kısa zamanda Bölgesel Amatör 
Liginde mücadele etme başarısını 
kazandığını, bu başarı ile birlikte, bu yıl 
Türkiye Kupası eleme turlarında mücadele 
eden tek üniversite takımı olduğunun altını 
çizdi. Bakan Suat Kılıç konuşmasında, 
İğdır Üniversitesinin İğdır şehrini öğren
ciler için cazip hale getirme yolundaki 
çalışmalarını takdirle karşıladıklarını be

lirtti. Üniversitenin İğdır’ı gençlik kenti ha
line getirmenin yollarını aramasının önemli 
bir hedef olduğunu aktaran Bakan Kılıç, bu 
konuda bakanlık olarak İğdır Üniversite
sine destek vereceklerini söyledi. Sözlerine 
İğdır Üniversitesinin gelişme sürecindeki 
hıza dikkat çekerek devam eden Bakan, 
dört sene gibi bir zaman dilimi içerisinde 
üç binin üzerinde öğrenciye eğitim verebil
menin, aynı zamanda sekiz binin üze
rindeki gencimizi yüksek öğretimimize 
kazandırabilecek eğitim ve öğretim alt 
yapısını hazırlayabilmiş olmak, vatana ve 
millete gençlerimiz için yapılmış büyük bir 
hizmet olduğu bilgisini aktardı. Bu an
lamda, İğdır Üniversitesi’ni İğdır’ı bir bilim 
ve gençlik kenti haline getirme yolundaki 
başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan 
Kılıç, spor tesisleri konusunda, 
Türkiye’deki tüm iller için bakanlıkça 
devam eden çeşitli çalışmaların olduğunu, 
illere yeni tesisler kazandırmak ve bu

tesisler ile birlikte var olan tesislerinde ye
nilenmesini hedeflediklerini sözlerine ek
ledi. Bu çalışmalar sonrasında tüm illerde 
spor yapan gençlerin sayısı hızla artacağını 
umut ettiğini vurgulayan Bakan Kılıç, 
üniversitelerinde gençleri spora yön
lendirmek aşamasında önemli görevler 
üstlendiğini vurguladı. Kılıç, ayrıca İğdır 
Üniversitesi Futbol Takımının Türkiye Ku
pasındaki mücadelesinde gösterdiği sportif 
başanyı kutladığını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz Bakan Kılıç’a, Tuz
luca ilçesinde çıkan lan tuz madeninden 
yapılmış el işi bir gece lambası hediye etti. 
Bakan Suat Kılıç’ın da Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz’a İğdır Üniver
sitesinin gençlik ve spor adına gerçek
leştirdiği çalışmaların başarısından dolayı 
bir plaket vermesinin ardından Rektör Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’m yapmış 
olduğu ziyaret sona erdi.

İ ğdır Üniversitesi ile İğdır Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji II Müdür- 
lüğü’nün birlikte organize ettiği 

“2023'e Doğru Ar-Ge, Yenilikçilik, Gir
işimcilik ve Destekler” programı İğdır 
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Sa
lonunda düzenlendi.

İki oturumda düzenlenen program, 
sabah saat 09.30’da İğdır Üniversitesi 3. 
ve 4. Sınıf öğrencileri ile İğdır Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerine yönelik 
düzenlenirken öğleden sonra saat 
14.00’da ise İğdır Üniversitesi 
akademik, idari personeli ile sanayici ve 
iş adamlarına yönelik gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa İğdır Vali 
Yardımcısı Şenol Kaya, İğdır Üniver
sitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Vahdettin 
Çiftçi ve İğdır Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Cevdet Aydm’ın 
yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının 
amirleri katıldı.

İğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Vahdettin Çiftçi konuşmasında, 
İğdır’daki sanayici ve iş adamlarının 
İğdır Üniversitesi ile iş birliği yapmaları 
konusunda kapılarının kendilerine açık 
olduğunu ve bu konuda her türlü desteği 
verebileceklerini belirtti. Prof. Dr. Çiftçi 
“2023'e Doğru Ar-Ge, Yenilikçilik, Gir
işimcilik ve Destekler programının hem 
öğrencilerimiz hem de akademik, idari 
personel ile birlikte sanayici ve iş 
adamlarımız için çok yararlı olacağını 
düşünüyorum. Dünyada teknolojinin 
önemi her geçen gün artıyor. Biz de 
gelişen bir ülke olarak teknolojik çalış
malarımızla ilkleri başarabiliriz. Bunun 
için de hem sanayici ve işadamlanmızın 
hem de bilimsel araştırma merkezleri 
olan üniversitelerimizin birlikte çalış

maları çok büyük bir önem 
arz etmektedir. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığımızın öncülüğünde 2023 
hedeflerinin birçoğunun 
gerçekleşeceğine inanıyo
rum. Bu programın düzen
lenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” 
dedi.

İğdır Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Cevdet 

Aydın ise “Türkiye’nin gelişmesi için 
özellikle genç nesile çok büyük görevler 
düşüyor. Ama idareciler olarak bizim 
de gençlerimizin bilimsel ve teknolojik 
çalışmalar yapabilmeleri için onlara 
gereken imkânları sunmamız gerekir. 
İğdır Bilim, Sanayi ve Teknoloji Î1 
Müdürlüğü olarak bu programı organize 
etmemizin temel 
amacı da bilim
sel ve teknolojik 
projelere verilen 
destekler hak
kında gençlerim
izi bilgilendir
mek, sanayici ve 
iş adamlarımızın 
da bu projelerden 
haberdar olma
larını sağlamak
tır” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsil
cisi Süleyman Bulut, “Sanayi Tezleri 
(Santez), Teknogirişim ve Ar-ge Mer
kezleri” konusunda bir sunum yaptı. 
Çelik’in konuşmasından sonra KOS- 
GEB Ağn Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
uzmanı Kutay Şenel ve Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA) Uzmanı 
Mahmut Dik, kendi alanları ile ilgili 
sinevizyon ile destekledikleri sunum
larını yaptılar.

Katılımcılar tarafından ilgi ile izle
nen, İğdır Üniversitesi ile İğdır Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 
birlikte organize ettiği “2023'e Doğru 
Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve 
Destekler” programı soru cevap bölümü 
ile sona erdi.

İğdır Valiliğinin kurduğu ve 
İğdır Üniversitesinin de destek 
verdiği stant, dünya turizm sek
töründe söz sahibi şirketlerin 
temsilcilerinin ve fuar katılım
cılarının yoğun ilgisini çekti. 
Fuara katılan illerdeki kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından 
düzenlemeleri yapılan stant- 
larda ziyaretçilerin ilgisini 
çekecek görseller ve çeşitli ak- 
tiviteler ile yörelerin tanıtımına 
katkıda bulunuldu.
İğdır Üniversitesi 17. Emitt 
Fuarında, valiliğin kurduğu ve 
İğdır’ın sahip olduğu birçok 
değerin tanıtıldığı stantta, İğdır 
Üniversitesi El Sanatları 
Bölümü’nde üretilmiş yöreye 
has el sanatlarından örnekleri 
ziyaretçilerin beğenisine 
sunarak, İğdır Valiliğinin çalış
malarına destek verdi.
İğdır Üniversitesinin fuarda 
gerçekleştirilen tanıtım çalış
malarına bir diğer katkısı da 
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz’m tanıtım çalış
malarına bizzat katılarak, 
standı gezen turizm firma yet
kilileri ve ziyaretçileriyle tek 
tek ilgilenmesi oldu.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, standa 
gelen yerli ve yabancı zi
yaretçilere, özellikle de turizm 
acentelerinin yetkililerine 
İğdır’ın turizm açısından sahip 
olduğu değerlerin tanıtımını 
yaptı. Prof. Dr. Yılmaz Fuar

boyunca gerçekleştirdiği 
görüşmeler sırasında, üç ülkeye 
komşu bir serhat kenti olan 
İğdır’ın Ağrı dağı, Ejder Ker
vansarayı ile birlikte diğer ta
rihi ve doğal güzellikleri 
sayesinde turizm açısından 
taşıdığı potansiyelin büyük 
olduğunu vurguladı. Bununla 
beraber var olan potansiyelin 
kullanılması için alt yapı an
lamında her hangi bir eksikliği 
bulunmadığını belirtti. Turizm 
acente yetkililerine, ülkenin en 
doğusunda bulunan İğdır 
şehrini destinasyon olarak ka
bul etmeleri halinde, ülkemizin 
önemli bir alternatif turizm

potansiyelini harekete geçire
bileceklerini aktardı. Prof. Dr. 
Y ılmaz tarih ve kültür tu
rizminin yanı sıra dağcılık, 
trekking, yayla turizmi, botanik 
turizmi, inanç turizmi, kuş göz
lemciliği gibi bir çok turizm 
faaliyetinin bir arada yapılacak 
bir yöre olduğunu ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz “Mo
dern konaklama imkanlarına 
sahip İğdır, alternatif turizm 
olanakları ile çok cazip bir 
yöre” diyerek acente yetkilile
rine müşterilerine sundukları 
seyahat seçenekleri içine İğdır 
ilini de katmaları için çağrıda 
bulundu.

REKTÖR PROF. DR.
YILMAZ’DAN 

BARO BAŞKANINA 
ZİYARET

İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl
maz, geçtiğimiz günlerde 
yapılan Baro Başkanlığı 
seçimleri sonucunda İğdır 
Barosu Başkanlığına seçilen 
Av. ö zg ü r Kurban G ül’e 
“Hayırlı Olsun” ziyaretinde 
bulundu.

İğdır Barosunda bulunan 
avukatlarla sıcak bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, Baro 
Başkanlığı seçimlerinin 
İğdır’a hayırlı olmasını diledi.

Rektör Yılmaz, 70 üyesi bulu
nan İğdır Barosu’nun 67 
üyesinin oy kullandığı seçimde 
29 oyla İğdır Baro Başkan
lığına seçilen Av. Özgür Kur
ban Gül’ü tebrik etti.
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Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve beraberlerindekileri!! Azerbaycan Cumhuriyetindeki 
ilk durakları ülkenin büyük ve köklü üniversitelerinden olan Bakü Devlet Üniversitesi oldu.

Rektör Akademik Abel Muharremov’un üniversite 
hakkında bilgi vermesinin ardından, heyetler arasındaki 
görüşmelere geçildi. Heyetler arasında yapılan 
görüşmelerde, her iki üniversite arasında öğretim ve 
araştırma elemanlarının değişimini de içeren ortak bil
imsel araştırma olanaklarını arttırmak ve teşvik etmek, 
öğrenci değişim programlan geliştirmek, her iki ülkenin 
mevzuatına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Yük
seköğretim Kurulu’nun onayı alınarak, mezunlanna her 
iki ülke üniversitesinin de diploma olanağını sağlayan 
lisans programları açmak, akademik ve kültürel ak- 
tivitelerde işbirliği ile birlikte ortak akademik konfer
anslar düzenleme konuları hakkında görüş birliğine 
vanldı. Yine bu görüşmede, akademik olarak ileride or
taya çıkacak ihtiyaçlara göre bu anlaşmanın kapsamının 
geliştirebileceği ve ayrıca yeni protokoller düzenlenerek 
iki üniversite arasındaki iş birliği düzeyinin arttınlabile- 
ceği karara bağlandı.

Heyetler arasındaki görüşmelerin sonlanmasının 
ardından varılan anlaşma sonucunda, hazırlanan 
“Akademik İşbirliği ve Değişim” protokolünün imza 
törenine geçildi.

İğdır Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi için 
önemli bir anlaşma olan “Akademik İşbirliği ve 
Değişim” protokolünün imza törenine uluslararası

akademik çevreden de büyük ilgi 
gösterildi.

İmza törenine, Bakü Devlet 
Üniversitesi Rektörü Akademik Abel 
Muharremov ve İğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl- 
maz’ın yanı sıra Çin’in Sintsyan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Taxi 
Fuketi Tayibai ve ABD’nin Tublayn 
Üniversitesi Dekanı Prof. David 
Meyer, yabancı akademisyenler ile 
birlikte Çin Halk Cumhuriyetinin 
Azerbaycan Büyükelçisi Xon 
Cyuyin, Amerika Hukukçular Bir- 
liği'nin Uluslararası Deniz ve Enerji 
Programı Koordinatörü Mari Thom
son ve ABD nin Azerbaycan 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Adli 

Müşaviri Eric Peterson da katıldı.
Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Akademik Abel 
Muharremov ve İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından protokolün imzalan
masından sonra, İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz bir konuşma yaptı. Rektör Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, dost ve kardeş ülke Azerbay
can’da kendilerini konuk değil ev sahibi olarak hisset
tiklerini söyleyerek başladığı konuşmasında, İğdır 
Üniversitesinin ve Bakü Devlet Üniversitesinin karşılıklı 
olarak imzaladıkları bu anlaşmanın Türk Bilim 
Dünyasına ve yükseköğretimine yeni bir soluk getire
ceğinin altını çizdi. Türkiye Cumhuriyetinin İğdır gibi, 
Kafkaslar ve Orta Asya’daki büyük Türk Dünyasına en 
yakın olan bir ilinde üniversite rektörü olarak, soy
daşlarımız ile ortak çalışma fırsatı yakalandığının altını 
çizen Prof. Dr. Yılmaz “ Her iki ülke üniversitesi için 
çeşitli fırsatlar açan bu anlaşma çok kısa bir sürede 
uygulanmaya başlanacak. Umut ediyorum olumlu 
sonuçlarını da çok kısa bir sürede alacağız. Gerek 
öğrenci gerekse öğretim elemanı değişimi ve bunların 
yanında da ortak lisans ve lisansüstü programları 
sayesinde bilimsel işbirliğimizi hızla arttırarak sınırlar 
ötesine çıkmış olacağız” diyerek konuşmasını son- 
landırdı.

zerbaycan Cumhuriye
tinde Bakü Devlet Üniver
sitesinden sonra Kafkas 

“Qafqaz” Üniversitesi ile de iş birliği 
protokolü imzanladı.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın 
başkanlığındaki İğdır Üniversitesi Heyeti 
Azerbaycan Cumhuriyetinde eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine devam eden 
üniversitelere ve çeşitli sivil toplum ku
ruluşlarına yaptıkları ziyaretlerden biri 
de Bakü Kafkas “Qafqaz” Üniversitesine 
oldu. Heyeti Bakü Kafkas “Qafqaz” 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saniç ve akademisyenler tarafından 
karşılandı. İki üniversitenin heyetleri 
arasında oldukça samimi bir ortamda 
geçen eğitim, öğretim, bilimsel işbirliği, 
öğrenci ve öğretim üyesi değişimini 
konu olan görüşmenin sonucunda, Bakü

Kafkas “Qafqaz” Üniversitesi toplantı 
salonunda bir protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
imza töreninden sonra yaptığı açıkla
mada, İğdır Üniversitesinin uluslararası 
bilimsel alandaki etkinliğinin gün 
geçtikçe arttığım vurguladı. Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz, “İğdır Üniversitesi olarak 
başta Azerbaycan olmak üzere bölgedeki 
üniversitelerden gördüğümüz ilgiden 
dolayı çok memnunuz. Çalışmalarımız 
sonucunda imzalanan ortaklık anlaş
maları sayesinde Türkiye ve bölge 
ülkelerindeki gençlerin yükseköğrenim 
konusunda önlerinde yeni ufuklar açıl
maktadır. Gençlerimizin İğdır Üniver
sitesini tercih ederek bu olanakları en iyi 
şekilde değerlendireceklerine inancım 
tamdır” diyerek konuşmasını son- 
landırdı.

Uluslararası Eğitim Anlaşmaları İmzaladık
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör 

Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, 
Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin 
Çiftçi, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin ve Özel Kalem Müdürü 
Öğr. Gör. Hakan Güngörmez’in oluşturduğu bir heyet çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere, Azerbaycan Cumhuriyetine gitti.
Azerbaycan Cumhuriyetinde bulunan üniversiteler ve sivil toplum ku
ruluşları ile iş birliği kurmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bu ziyaretlerin 
çok olumlu geçti.

2008 y ılın d a  k u ru lm asın a  rağm en y a p tığ ı a k ad em ik  ç a lış 
m alar ve her geçen  gün a rttırd ığ ı eğ itim  K autesi ile  ak ad em ik  
alan d a  ad ın d an  sık  sık  söz e ttiren  İğ d ır  Ü n iv e r s ite s i, ü yesi 
olduğu  K afkas Ü n iversite ler  B ir liğ i çerçevesin d e  yapm ış o lduğu  
an laşm alar  ile  b ir lik te . Iran İslam  C u m h u riyetin d ek i Tahran ve  
T ebriz Ü n iv e r s ite le r i ile  g e r çe k le şt ir ilen  b ilim se l a n la şm alara  
A zerb aycan  C u m h u riyeti z iy a reti ve akab inde yap ılan  tem aslar  
ve a n tla şm a la r la  u lu s la ra ra sı b ilim  d ü n yasın d a  ad ın ı b ir  kez  
daha duyurdu.

Uluslararası Üniversite Olma Yolundaki Başarılarımıza Yenilerini Ekledik

İ ğdır Üniversitesi Heyeti, Azerbay
can Cumhuriyetine gerçek

leştirdiği çalışma ziyaretlerinin 
ikinci gününde Turizm Enstitüsü ve 
Sumqayıt Devlet Üniversitesiyle de 

Akademik İş Birliği Protokolü imzaladı.
Türkiye’nin genç üniversitelerinden biri olan 

İğdır Üniversitesi, uluslararası bir üniversite 
olma yolunda çalışmalarına bir yenisini daha 
ekledi.

Rektör Prof. Dr. Yıl
maz, İğdır Üniversite
s i’nin, Azerbaycan
Cumhuriyeti Turizm 
Enstitüsü ve Sumqayıt 
Devlet Üniversitesi iş
birliği protokolü im
zalanmasıyla bölge 
ülkelerindeki öğrenci 
ve akademisyenler 
için hedef üniversite 
olacağı belirtti.

Rektör Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz Başkanlığındaki İğdır 
Üniversitesi Heyetinin, önemli eğitim ve 
akademik çalışmalara sahip olan Azerbaycan 
Cumhuriyeti Turizm Enstitüsü ve Sumqayıt De
vlet Üniversitesi ziyareti sırasında yaptığı 
görüşmeler sonucunda işbirliği protokolü imza
landı. Böylece, İğdır Üniversitesi bu önemli an
laşmalara imza atarak hedeflediği uluslararası 
eğitim kalitesine sahip bir üniversite olma yol
undaki çalışmalarında bir basamağı daha atladı.

Azerbaycan Cumhuriyetinin başkenti Bakü’de 
düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine 
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz ve Azerbaycan Turizm Enstitüsü 
Akademik Rektörü Prof. Dr. Jafar Jafarov, 
Sumqayıt Devlet Üniversitesi Rektörü Nadir 
Ferruxoğlu yanı sıra İğdır Üniversitesi Heyeti 
ile çok sayıda AzerbaycanlI akademisyen

katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen imza 
töreninde, her iki ülke üniversite yöneticileri 
“Hayırlı olsun” dilekleri ile protokol metnini 
imzaladılar. İmza töreni sonrasında yaptığı 
konuşmada, dost ve kardeş iki ülke üniver
siteleri arasında yapılan bu akademik iş birliği 
protokolleri ile İğdır Üniversitesi’nin sadece şe
hirde fakülte, yüksekokul ve öğrencileriyle değil 
uluslararası akademik alanda da büyümeyi 
sürdürdüğünü ifade eden İğdır Üniversitesi Rek

törü Prof. Dr. İbra
him Hakkı Yılmaz, 
İğdır Üniversitesi’ 
nin uluslararası 
kimliğini kazanması 
adına çaba sarf et
tiklerini vurguladı. 
Prof. Dr. Yılmaz sö
zlerinin devamında 
şunları kaydetti: “ 
Azerbaycan Cum
huriyetinde köklü 
geçmişe sahip eği

tim kurumlannın bilgi ve deneyimlerini üniver
sitemize aktarılmasını sağlayacak olan bu 
anlaşmaların imzalanması üniversitemiz adına 
sevindirici gelişmelerdir. Kendimizi ülkemizde 
gibi hissettirerek gerçek bir misafirperverlik 
örneği gösteren mevkidaşlanm Azerbaycan Tu
rizm Enstitüsü Akademik Rektör Prof. Dr. Jafar 
Jafarov, Sumqayıt Üniversitesi Rektörü Nadir 
Ferruxoğlu’na üniversitem adına teşekkür ediy
orum. M evkidaşlanmın olumlu yaklaşımları 
sayesinde her iki ülkenin akademik bilgi 
birikimlerinin karşılıklı hareket etmesi konusun
daki engellerin kalkmasında önemli aşamalar 
kaydettik. Bu protokollerin yürürlüğe girmesi ile 
aramızda başlayacak olan bilimsel hareketlilik, 
genç nüfusumuzun yükseköğretimindeki 
başarısını körükleyecektir. Kanımca, biz yöneti
cilere düşen iş de asıl şimdi başlıyor” dedi.

Gence Agrar (Ziraat) Üniversite’si

İğdır Üniversitesi Heyetinin çalışma 
gezisinin ikinci durağı Gence vilayeti oldu.

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz ve beraberindeki 
heyet Gence şehrinde Azerbaycan Devlet 
Agrar Üniversitesi'ni ziyaret ederek 
temaslarda bulundu.

İğdır Üniversitesi heyeti, Rektör Prof. 
Dr. Mirdamad Sadigov’un davetlisi olarak 
gittikleri Azerbaycan Devlet Agrar 
Üniversitesi'nde(ADAU) akademik iş bir
liği konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasmda İğdır Üniversitesi 
heyetine, Azerbaycan Devlet Agrar 
Üniversitesinin veterinerlik, su ürünleri ve 
ziraat bilimleri alanlarında eğitim ve
rildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mir
damad Sadigov, bilimsel çalışmalarda 
ortak hareket etmek istediklerini vurgu
ladı.

Her ik i üniversitenin yetkilileri 
arasında yapılan görüşm eler son
rasında akademik iş birliği protokolü 
imzalandı.

Heyetler arasında yapılan görüşmelerde 
üzerinde mutabık kalınan eğitim program
lan ve çift diploma konulannı içeren pro
tokolün imza törenine geçildi. Azerbaycan

İle İşbirliği
Devlet Agrar Üniversitesi Rektörlük 
Binasmda düzenlenen törende 
Akademik İşbirliği Protokolü imza
landı.

Akademik İş Birliği Protokolüne 
imza attıktan hemen sonra bir açık

lama yapan İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yılmaz, Gence ilindeki Azerbay
can Devlet Agrar Üniversitesi’nin özelikle 
ziraat, su ürünleri ve hayvan sağlığı konu- 
lannda eğitim veren fakülteleri olduğunu 
ifade ederek “Azerbaycan’daki üniver
siteler ile imzaladığımız protokollerle kur
duğumuz bağlar sayesinde, önümüzdeki 
dönemde önemli akademik çalışmalara 
imza atacağız. Ben ve üniversitemdeki 
tüm arkadaşlarım bu çalışmaları sabırsız
lıkla bekliyoruz. Azerbaycan’daki 
temaslarımız sırasında daha önce imzala
dığımız diğer bilim dallarını konu eden an
laşmaların yanında, tarım ve hayvancılık 
konusunda son derece iyi eğitim veren 
Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesinin 
deneyimlerini, ülkemizin en doğusunda 
mikroklima iklimine ve tarımsal üretim 
konusunda son derece yüksek potansiyele 
sahip İğdır’a ve üniversitemize aktarıl
masını da bu protokol ile birlikte sağla
maktan mutluluk duyuyorum. Bu konuda 
başta değerli Rektör Prof. Dr. Mirdamad 
Sadigov olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür eder, bu anlaşmanın her iki 
üniversiteye hayırlı olmasını dilerim” di
yerek sözlerini sona erdirdi.
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ÖĞRENCİ KULÜBÜ BAŞKANLARINA SORDUK

FO TO Ğ R A FÇ IL IK  FİLM VE  M
S İN E M A  KULUBÜ £

ONUR BEKTAŞ 
ZİRA A T FA KÜL T ESİ

İğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesin
deki ikinci yılım. İğdır’a Istanbul- 
dan geldim.Geldiğim ilk günlerde 
fotoğrafçılık, film ve sinema ile il
gili bir kulübün olmadığını fark 
ettim. Bunun üzerine fotoğrafçılığa 
duyduğum özel ilgi nedeniyle Fo
toğrafçılık Film ve Sinema 
Kulübünü kurmak için 
arkadaşlarımla çalışmalara 
başladım. Bu çalışmalara başlar 

başlamaz, üniversite yönetiminden büyük destek almaya 
başladık. Çok kısa sürede kulübü faaliyete geçirerek çalış
malarımıza başladık.Yönetim olarak halen de her türlüğü 
desteği de veriyorlar. İğdır Üniversitesi yönetiminin sosyal ve 
kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini her fırsatta biz 
öğrencilerine ispatladıklarını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. 
Kulüp olarak ürettiğimiz her fikri ilgili birimdeki görevliler ile 
paylaşarak hatta onların yardımları ile yeni şeyler katarak en
iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

-

SOSYAL HAREKETLER ve 
BİLİNÇLİ EĞİTİM TOPLULUĞU  

(SOHBET)

HAMZA SARIK A YA 
İL İLAHİYAT EAKÜLTESİ

İğdır Üniversitesi İlahiyat Fakül
tesindeki 3.sınıf öğrencisiyim. Bu 
yıl bir çok arkadaşımla beraber 
Sosyal Hareketler ve Bilinçli 
Eğitim Toplululuğunu (SOHBET) 
oluşturduk.
Üniversitemizin kuruluş tarihi çok 
yeni. Evet, gelişmiş üniversite 
öğrencilerinden bir çok konuda 
eksikliklerimiz olduğu 
düşünülebilir. Ancak, İğdır 
Üniversitesi öğrencileri ve ho
calarımız, olduğu düşünülen fark
ları kapatmak için çok çalışıyorlar, 

özellikle, hocalarımız, bizlerin bilgi birikimini arttırmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlann bu gayretlerine 
destek vermek ve karşılıksız kalmadığını göstermek 
amacıyla, ben ve arkadaşlanmda, topluluğumuzu oluştur
duk. Topluluk olarak, sadece derslere girip çıkan öğrenci 
profilini değiştirerek, etrafına duyarlı, sosyal faaliyetler ile 
kendisini geliştirmiş, bilgiyi kendisine verilen kadar değil, 
neyi nereden öğreneceğini bilen öğrenci profili oluşturmak 

j en önemli hedefimiz.

—

İDEAL G ENÇLİK  TO P LU LU Ğ U  |
MEHMET SALİH SARI 

İT İLA IIİ YA T FA KÜL TESİ
İğdır Üniversitesi îlahiya Fakül
tesindeki üçüncü sınıf öğren
cisiyim.
Kurulma aşamasını çok büyük 
bir hızla tamamlayan üniver
sitemizin fakülte anlamında en 
çok öğrencisi olan okulunda 
öğrenim görmekteyim.
İğdır Üniversitesinde 
geçirdiğim üç yılda yaşanan 
hızlı değişime tanık oldum. Ho
calarımızın büyük gayretleri ile 

gerçekleşen bu büyük değişime ve gelişmeye bizimde bir 
katkımız olması düşüncesiyle “ne yapabiliriz?” arayışına 
giridik. Bu arayış arkadaşlarımın görüşleri sayesinde “ 
İdeal Gençlik Topluluğunu” doğurdu, öy le  ya bizler genç 
ve deneyimsiziz, etrafımızı saran onlarca tehlike bulun
makta. Bizler gibi genç ve deneyimsiz öğrencilerin birbir
leri ile dayanışma içine girerek, gelecekte toplum içinde 
bilgili, görgülü ve deneyimli insanlar olması için yapıla
cak faaliyetleri, hocalarımızla istişare ederek planlıyor ve 
üniversitemiz bünyesinde düzenlediğimiz etkinlikler ile 
gerek topluluk üyesi, gerekse topluluk üyesi olmayan 
arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz. Böylelikle, bizler gibi 
genç olan diğer arkadaşlarımıza da toplumun içinde bir 
birey olma yolunda katkı sağladığımızı düşünüyoruz.

II

YAŞAYAN KURAN TOPLULUĞU 
(Y A K U T)

ÖMER POLAT 
İLAHİ YA T FA KÜL TESİ

İğdır Üniversitesi İlahiyat Fakül
tesindeki ikinci yılım. Bir İlahiyat 
Fakültesi öğrencisi olarak, yüce 
dinimizin mukaddes kitabının 
yaşamımızın bir parçası olarak tu
tulması için neler yapmalıyız, 
düşüncesi ile ortaya çıkan 
“Yaşayan K ur’an Topluluğumuz” 
(YAKUT) ile arkadaşlarımızn 
manevi yönlerine ulaşmaya 
çalışıyoruz.
YAKUT üyeleri olarak düzen

lediğimiz K ur’an okumayı öğreten kurslar ile birlikte dini 
bilgileri paylaştığımız toplantılar düzenlemekteyiz. Ayrıca 
faaliyetlerimiz arasında, gerek üniversitemizde görev 
yapan gerekse diğer üniversitelerde ders veren veya konu
larında uzman olan çeşitli bilim insanlannı üniversitemize 
davet ederek, konferanslar, paneller gibi etkinlikler 
düzenleyerek arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Ö Ğ RENC İ TOPLULUKLARI ÜST KURULU

■ RECEP MU RAT YİLKİN
İLAHİYİ T IAKÜL TESİ 8 M B

İğdır Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi öğrencisiyim. Aynı 
zamanda üniveristemizde 
faaliyet gösteren Öğrenci 
Toplulukları Üst Kurulunda 
görev yapmaktayım. Bu ku
rulda görev yaparken, dikkat 
ettiğim husus arkadaşlarım ve 
benim bireysel gelişimimize 
katkısı bulunacağını 
düşündüğüm her türlü etkin
liğin veya oluşumun ister 
üniversite kaynaklan 

aracılığıyla, ister dışarıdan sponsorlar tarafından destek
lenerek arkadaşlarımın bilgisine sunulmasıdır. Aslında bir 
İlahiyat Fakültesi öğrencisi olarak toplumun genelinin zi
hinlerinde oluşmuş belli kalıplara göre davranmak iste
memiş olmam da bu tavrımda bir etmendir. Ben ve benim 
gibi diğer ilahiyat fakültesinde öğrenim gören 
arkadaşlarımın öğrenci kulüpleri içerisinde olması, hem 
kalıpların yıkılması hem de genç bir üniversite olan İğdır 
Üniversitesinin eğitim öğretim kalitesinin yükselmesi 
açısından temel değerler noktası olacaktır. Bu nedenle her 
öğrencinin kulüplerde yer alarak ellerinden geldiği kadar 
etkinliklere destek olması önemli bir noktadır.

SEÇKİN BİLGE İLAHİYATÇILAR 
TO PLULUĞ U  

(S E B İT )

FATMA RUKEN ADAM  
İLA HİYA T FA KÜL TESİ

İğdır Üniversitesi Îlahiya Fakül
tesi son smıf öğrencisiyim. 
Üniversitemizin en eski öğrenci 
kulübü olan SEBÎT geçen dört 
yılda pek çok başarılı etkinliğe 
imza attı. Üyelerimizin tamamı 
İlahiyat Fakültesi öğrencileri ol
masına rağmen yaptığımız her 
etkinlikte üniversitemizin farklı 
bölümlerinden arkadaşlarımızla 
da çalıştık. Bu çalışmalarımız 
sırasında diğer bölümlerdeki 
arkadaşlarımızla ortaya koyduğu
muz takım çalışması ve oluştur

duğumuz sineğinin başarıyı yakalamamızın en önemli etkeni 
olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık beş yıllık bir üniversitenin 
dört yıldır çalışmalarını sürdüren bir kulübünün olması ho
calarımızın bizler için ne kadar çok çalıştıklarının da bir 
göstergesi aslında. Onlann bizleri doğru yönlendirmesi sonu
cunda konferans, panel, sergi, çevre köylerdeki ilkokullara 
yardım kampanyalan gibi etkinliklerimiz ile üniversite öğren
cisinin kazanması gerektirdiğini düşündüğüm için de yaşadığı 
şehrin kültüründen bir şeyler alıp yine o kültüre sahip olduğu 
kültürden bir şeyler verme işlevini yerine getirdiğimizi 
düşünüyorum.Bu sene sonunda Sebit’in kumcusu olan bir çok 
arkadaşım mezun olacak. Ancak alt sınıflardaki arkadaşlarım 
sayesinde SEBtT’in faaliyetlerine devam edeceğini bilmek 
benim için ayn bir mutluluk kaynağıdır.


