
TUZLUCA HALKI’NDAN 
İĞDIR ÜNİVERSİTESİNE
ANLAMLI
Tituzluca halkı adına Tuzluca

Belediye Başkanı Ahmet Sait 
Sadrettin Türkan, Belediye 

Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve 
bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ile birlikte İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a 
teşekkür ziyaretinde bulundular.

• t

İğdır Üniversitesi tarafından 
uzun zamandır hazırlık çalış
maları sürdürülen Tuzluca 
Meslek Yüksekokulu, Yük
seköğretim Kurulu (YÖK)’nun 
onaylamasının ardından resmen 
açıldı. Tuzluca Meslek Yük
sekokulumun açıldığı haberi, 
ilçedeki tüm vatandaşlar 
tarafından sevinçle karşılandı.
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E:“ ™ İĞDIR ÜNİVERSİTESİ 
STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 7-10 
Kasım 2013 tarihleri arasında birincisi 
düzenlenen “Kars -  Ardahan - İğdır 
Tanıtım Günleri’nin açılışına Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, içişleri Bakanı 
Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı 
ismet Yılmaz, illerin valileri, milletvekilleri 
ile davetliler katıldı.
Büyük bir coşkuyla başlayan “Kars- Arda
han-İğdır Tanıtım Günleri” fuarında İğdır

lerinin ürettiği kaya tuzu işlemeleri, tezhip, 
çini işleme ve hah motifleri büyük bir ilgi 
gördü. İğdır Üniversitesi standım ziyaret 
eden misafirlere; üniversitenin akademik 
yayınları, “Üniversite Haber” isimli tanıtım 
dergilerinin 4. ve 5. sayıları ile yazılı 
materyaller ve broşürler dağıtıldı. İğdır 
Üniversitesi tanıtım standım eşi ile birlikte 
ziyaret eden İğdır Valisi Ahmet Pek de, 
Tuzluca ilçesinden getirilen ve el sanatları

PROF. DR. EREN, ÖĞRENCİ VE AİLELERİ UYARDI

Üniversitesi de yerini aldı. Vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği İğdır Üniversitesi 
standım Milli Savunma Bakanı ismet Yıl
maz, içişleri Eski Bakanı Idris Naim Şahin 
ile milletvekilleri, bürokratlar, valiler ve 
Ankara’da yaşayan çok sayıda İğdırlı ziyaret 
etti. Tanıtım günleri fuarında İğdır Üniver
sitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrenci-

bölümü öğrencileri tarafından işlenen kaya 
tuzu işlemelerini çok beğendiğini ifade ede 
rek, İğdır Üniversitesinin fuarda tanıtım 
standı açmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Ayrıca İğdır’ın eski Valisi Amir 
Çiçek de İğdır Üniversitesi standım ziyaret 
ederek, fuarın İğdır’ın tanıtımı için çok fay
dalı olduğunu söyledi.

Devamı 3. sayfada

İğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şadi Eren okulların açılmasına 
kısa bir süre kala yaptığı açıklamada 
öğrenci ve ailelere önemli uyarılarda bu
lundu. Prof. Dr. Eren, özellikle üniversite

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında İğdır üniversitesi Spor Kulübü’nü temsilen bayanlar 70 kiloda 
mücadelede eden Elif Turan başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu.

İğdır Üniversitesi Spor Kulübü, iki 
sporcusu ile katıldığı Türkiye Kick 
Boks Şampiyonası’nda bir altın ve bir 
de gümüş madalya kazanarak büyük 
başarı elde etti.

Denizli’de gerçekleşen Türkiye Kick 
Boks Şampiyonası’nda, İğdır Üniver
sitesi’ni bayanlar 70 kiloda temsil eden 
Elif Turan yaptığı başarılı maçların 
ardından altın madalya kazanarak sık
letinde Türkiye Şampiyonu oldu. 
Türkiye Şampiyonası’ndaki bir diğer 
İğdır Üniversitesi temsilcisi Ekrem 
Kızılkuş ise final müsabakasının ardın
dan gümüş madalya aldı.

İğdır Üniversitesi Spor Kulübü’nün Türkiye 
Kick Boks Şampiyonasında başarılı sonuçlar 
alması üzerine bir açıklama yapan İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz:

“Üniversitemiz sporculannın Türkiye Kick 
Boks Şampiyonası’nda aldıkları başanlı sonuçlar 
bizleri çok mutlu etti, ilimizin ve Üniversitemizin 
göğsünü kabartacak sonuçlar ile dönen sporcu
larımız Elif Turan ve Ekrem Kızılkuş’u gönülden 
tebrik ediyorum. Sporcularımızın Türkiye 
Şampiyonasında başanlı sonuçlar almasında 
büyük katkılan olan başta antrenör Murat 
Kızılkuş olmak üzere İğdır Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Kızılkurt ile 
birlikte takımımıza desteklerini esirgemeyen 
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Gürhan 
Yıldız’a teşekkür ederim” dedi. Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz sözlerinin devamında 30 Eylül - 06 Ekim 
2013 tarihleri arasında Brezilya’da yapılan 
Dünya Kick Boks Şampiyonasına Türkiye 
Şampiyonu olarak ülkemizi temsil eden İğdır 
Üniversitesi Sporcusu Elif Turhan’la gurur duy- 
duklannı söyledi.

okumak için başka şehre giden öğrenci
lerin temel hedeflerinin derslerinde başarılı 
ve ilerde topluma faydalı bir birey olma 
amacıyla eğitim hayatlarına başlamaları
gerektiğini kaydetti. Devamı 5. sayfada

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ 
HEYETİ, VİYANA’DA 
BİR DİZİ TEMASLARDA 
BULUNDU
Uluslararası bir üniversite olma amacıyla birçok ya
bancı üniversite ile işbirliği protokolleri imzalayan 
İğdır Üniversitesi heyeti, Viyana’da da işbirliği ve 
bazı protokoller yapmak için bir dizi temas ve 
görüşmelerde bulundu. Viyana gezisine İğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 
Eren ve Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin ile birlikte giden 
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, ilk önce 
Avusturya’nın gözde üniversitelerinden biri olan 
Viyana Ziraat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Martin 
H. Gerzabek’i ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Gerzabek’i ziyaretinde konuşan 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Viyana Ziraat Üniver- 
sitesi’nin günümüzde zirai faaliyetlerde kullandığı 
son teknolojik ekip ve ekipmanları yerinde görmek 
ve bu ileri teknolojiyi kendi üniversitelerine 
kazandırma amacıyla böyle bir inceleme ve 
araştırma gezisi düzenlediklerini söyledi. İğdır’ın 
tarım ve hayvancılık için Türkiye’deki en uygun ik
lime sahip illerden biri olduğunu da hatırlatan Rek
tör Prof. Dr. Yılmaz, “Doğunun Çukurovası” olarak 
bilinen İğdır’da zirai çalışmaların modern teknoloji 
ile yapılması için üniversite olarak her taşın altına 
ellerini koymaya hazır olduklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz ve beraberindekilerin ken
disini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu mem
nuniyeti dile getiren Viyana Ziraat Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Gerzabek, Üniversite olarak yap
tıkları çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Yılmaz 
ve beraberindekilere bilgi verdi. İğdır Üniversite- 
si'nin akademik ve bilimsel çalışmaları hakkında 
bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz da Viyana Ziraat 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gerzabek'in kendi
lerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı çok 
mutlu olduğunu söyledi.

http://www.igdir.edu.tr
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PROF. DR. İRRRHİM HRKKI VIİMRZ
KAMU ■ ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI’NA KATILDI

İğdır Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz’ın 

konuşmacı olarak 
katıldığı toplantı ve pa 
nelde diğer konuş
macılar Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr.
Ersan Aslan, Kars Valisi 
Eyüp Tepe, Ağrı Valisi 
Dr. Mehmet Tekinarslan, 
Ardahan Valisi Seyfettin 
Azizoğlu ve İğdır Valisi 
Ahmet Pek ve Kars, Ar
dahan, Ağrı Üniver-

şbv o s e )
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz

BÖLGELERİ /

Kars’ta düzenlenen Kamu - Üniversite -
Ş P ^ 5.. DC5TCK

Sanayi İşbirliği Toplantısı’na katılarak 
bir konuşma yaptı.

siteleri Rektörleri oldu.
Devlet Su İşleri (DSİ) 

Konferans Salonu'nda 
yapılan toplantı ve pa 
nelin açılış konuşmasını 
yapan Kars Valisi Eyüp 
Tepe, bölgenin çeşitli se
beplerden dolayı yeterli 
yatırım almadığını 
söyledi. Vali Tepe; 
"TRA/2 Bölgesi tarım ve 
hayvancılık konusunda 
ülkemizin önde gelen 
bölgelerindendir. Böl
gemiz her bir ilimizin 
birer üniversiteye sahip

olması, doğal, tarihi, 
arkeolojik, kültürel miras 
ve biyolojik çeşitlilik 
eko-sistem tarım ve hay
vancılığın, markalaş- 
maya yönelik tarım ve 
hayvancılık ürünlerinin 
bulunmasıyla son 
derece güçlü bir potan
siyele sahip. Ancak 
gerek coğrafi şartlar, 
gerekse iklim şartları ve 
diğer nedenlerle ne 
yazık ki şimdiye kadar 
bölgemiz yeterli yatırım 
almamıştır"dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Ersan Aslan da yap

tığı konuşmada, İstanbul'da 
başlattıkları toplantı ve paneller 
serisinin toplamının Kars’ta 
düzenlenen ile birlikte 12’ye 
ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Ersan

Aslan; "Bakanlık olarak Kamu- 
Üniversite-Sanayi temsilci
lerinin birbirinin gözüne baksın 
ve birbirini yakından tanıyarak 
eksiklerimiz nedir? Birbirimiz
den beklentilerimiz nedir? Soru
larını karşılıklı sorarak, 
birbirimizi anlamayı amaçladık.

Konuya kamu açısından bak
tığımızda, kamu ilgili mevzuatı 
hazırlıyor. Bu mevzuat 
teşviklere yönelik, bu mevzuat 
işleyişe yönelik, bu mevzuat or
ganizasyonlara veya çeşitli 
konulara yönelik hazırlanan bir 
mevzuat. Ama kendi bakan

lığımız açısından baktığımızda 
biz bunun etkilerini değer
lendirmiş miyiz? Uygulanan 
mevzuatın sonuçlarını yeterince 
irdeleyebildik mi? İşte bu soru
ların yanıtlarını bu toplantılar 
sayesinde alıyoruz " diye 
konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, moderatörlüğünü Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ın yaptığı "2023?e 10 
kala, Ar-Ge ve Yenilikte Kars, Ağrı, İğdır, Ardahan”, ”Kamu-Üniversite- 
Sanayi İşbirliği’nde sorunlar ve çözüm önerileri konulu panele geçildi.

Paneldeki konuşmacılardan biri olan İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, 

konuşmasına bilgiyi 
üreten kurumlar olarak 
üniversitelerin yaptıkları 
araştırmalar ile hem kamu 
hem sanayicinin arasında 
köprü görevi gördüğünü 
söyledi. Yurdumuzdaki 
üniversitelerin bu görevi 
yerine getirmek için çalış
makta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, 
son yıllarda artan sanayileşme oranının, 
ülkemizdeki üniversitelerin nicel ve nitelik

olarak gelişmesi ile paralellik göster
diğinin altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Yıl

maz “Sanayi kuruluşları 
da üniversite öğrenci- )  
lerini desteklemeli ve 
öğrenci stajlarına önem 
vererek öğrencilerin v 
tecrübe kazanmalarını | 
sağlamalıdır” diyerek 
görüşlerini ortaya 
koydu.

Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Bölgesel Toplantısı Kars, Ardahan, Ağrı 
ve İğdır bölgelerinde sanayileşme faaliyet
lerinin arttırılmasına yönelik olarak yapılması

gerekenler kamu kurum ve kuruluşlarının tem
silcileri, bölge üniversitelerinin rektörleri ve 
sanayicilerle tartışılmasının ardından, katılım
cılara plaket verilmesi ile son buldu.

8"-'M.S*HAy,v n ^

REKTÖR PROF. DR. YILMAZ, YABANCI 
UYRUKLU ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Üniversitesi’nin Karaağaç 
Kampüsü’nde bulunan Uygulama Oteli’nde 
verilen kahvaltıda İğdır Üniversitesi’nde 
okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle bir 
araya geldi.
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İbrahim Ethem Güler, Öğrenci İşleri 
Daire Başkanı Aydın Eren ile yabancı uyruklu 
öğrencilerin katıldığı kahvaltıda Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz, çevre ülkelerden gelip İğdır 
Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerle tek tek

tanışıp onların sıkıntılarını dinledi.
Yabancı uyruklu öğrencilerle yakından ilgile
nen Rektör Prof. Dr. Yılmaz, yabancı uyruklu 
öğrencilerin İğdır Üniversitesi için çok 
önemli olduğunu vurgulayarak öğrencilerin 
her türlü problemlerinde gerekli hassasiyeti 
göstererek yanlarında olacaklarını belirtti. 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz şöyle devam etti: 
“Farklı ülkelerden gelerek üniversitemizde 
eğitiminize devam etmeyi tercih etmiş ol
manız bizleri son derece onurlandırdı. 
Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrencileri 
olarak sîzlerle bu noktada olması gerekenleri

birlikte inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda 
yabancı uyruklu öğrencilerimizin daha da ar
tacağına inanıyorum. Şunu da belirtmek is
tiyorum; Ben yalnızca sizin rektörünüz değil 
aynı zamanda sizin bir velinizim. Herhangi 
bir sıkıntınız olduğunda kampımız size her 
zaman açıktır. Iğdırımızın üç ülkeye sınırı 
olan bir il olması da sizin için çok büyük bir 
avantajdır. Çünkü hemen hemen hepiniz çok 
iyi Türkçe konuştuğunuz için derslerinizde de 
çok büyük bir sıkıntınız olmaz. Üniversitem
izden mezun olduğunuz zaman sadece 
İğdır’da değil Türkiye’deki birçok ilde çalışma 
imkanı bulursunuz. Ayrıca buradan aldığınız 
eğitimle kendi ülkelerinizde de iyi bir iş 
bulma konusunda problem yaşayacağınızı 
düşünmüyorum.” dedi.
İğdır Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
bölümünde okuyan yabancı uyruklu öğren
cilerden Aynur Oruçlu, İğdır Üniversitesi’ne 
ilk geldiğinde bazı kaygıları olduğunu fakat 
İğdır Üniversitesi çalışanlarının kendilerine 
göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan bu 
kaygılarının tamamen ortadan kalktığını be
lirterek, üniversite ortamının kendisine bir 
aile sıcaklığı sunduğunu ve kendisini 
ülkesindeymiş gibi rahat hissetmesini 
sağladığını söyledi.
İğdır Üniversitesi’nin Karaağaç Kampüsü 

Uygulama Oteli’nde, yabancı uyruklu öğren
cilerin sıkıntılarını dinleme amacıyla verilen 
kahvaltıdan sonra İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yılmaz, yabancı uyruklu öğrenci 
lerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Uygu
lama Oteli’nden ayrıldı.

22. Dönem İğdır Milletvekili Prof. Dr. Dursun Akdemir 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz’a Nezaket Ziyaretinde Bulundu
İğdır 22. Dönem Milletvekili 

Prof. Dr. Dursun Akdemir, iş 
adamı H. Zakir Arı ile birlikte 
İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl
m az’a bir nezaket ziyaretinde 
bulundu. Rektörlük makamın 
da gerçekleşen nezaket zi
yaretinde Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, Üni 
versitenin gelişimi ve mevcut 
durumu hakkında konuklarına 
bilgi verdi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz zi

yaret esnasında konuklarına 
hitaben yaptığı konuşmada 
"İğdır her geçen gün öğrenci 
şehri olmaya biraz daha yak
laşıyor. Üniversitemizdeki

öğrenci mevcudu bu yıl kayıt 
olan öğrencilerimiz ile birlikte 
yaklaşık 4.000 öğrenciye 
ulaşmış olacak. Hızla artan 
öğrenci sayımız nedeniyle 
Üniversitemizin hem fiziki 
hem akademik yapısını büyüt
mek için elimizden geleni 
yap ıyoruz" dedi.

İğdır 22. Dönem Milletvekili 
Prof. Dr. Dursun Akdemir 
konuşmasma İğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Y ılm az’a kendilerine 
gösterdiği ilgi ve alaka için 
teşekkür ederek başladı. M il
letvekili Prof. Dr. Dursun 
Akdemir İğdır Üniversitesi’nin 
çalışmalarını takdirle izlediğini

vurgulayarak “Üniversitenin 
gelişimi demek İğdır’ın da 
gelişimi demek. Bu nedenle 
İğdır Üniversitesi tarafından 
yapılanların İğdır’ın sosyo
ekonomik ve kültürel 
gelişimine yön verecek nite
likte olmasından dolayı mutlu
luk duyuyorum” diyerek 
konuşmasını bitirdi.

Ziyaretin sonunda İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, M il
letvekili Prof. Dr. Akdemir ve 
iş adamı H. Zakir Arı ile bir
likte gerçekleştirdiği nezaket 
ziyaretinden duyduğu m em 
nuniyeti dile getirerek, konuk
larını makamından uğurladı.

http://www.igdir.edu.tr
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ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ ÖĞRENCİLERİ 2013-2014 
EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI KAYIT HEYECANINI YAŞADILAR

tirdiler. Üniversite 
personellerinin 
kendilerini güler 
yüzle karşıladık
larını belirten 
aileler, bu uygula
madan dolayı 
başta İğdır Üniver
sitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz 
olmak üzere bütün 
üniversite çalışan
larına teşekkür et- 

M e rk e z i D e rs lik le r  B in a s ı’rıda k u ru la n  k a y ıt  m a s a la r ın d a  İğ d ır  t i le r  
Ü n iv e rs ite s i G e n e l S e k re te r i Yrd. D ç. Dr. B ila l K e s k in  ve  Ö ğ re n c i İş - .w , .
le r i D a ire  B a ş k a n ı A y d ın  E re n  ö ğ re n c ile r  ile  y a k ın d a n  ilg ilen d ile r. İğ d ir  u mversite-

si’ne 1368İğdır Üniversitesi’ni kazanan 
öğrencilerin aileleri İğdır Üniver
sitesi tarafından kendilerinin otogar 
da karşılanmalarının kendilerini son 
derece memnun ettiklerini dile ge-

öğrencinin yerleştiğini belirten İğdır 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Aydın Eren de, ek konten
janlarla birlikte bu yıl 1500’e yakın

öğrencinin İğdır Üniversitesi’ne 
kayıt yaptırmasını beklediklerini 
söyledi. Daire Başkanı Eren, İğdır 
Üniversitesi’nin başta yöneticileri 
olmak üzere tüm akademik ve idari 
personelinin artık kendilerine emanet 
edilen bu yeni öğrencilerle, kayıt 
sürecinde olduğu gibi eğitim-öğretim 
dönemi başladıktan sonra da onlarla 
daha da yakından ilgilenmeye devam 
edeceklerini belirtti.
İğdır Üniversitesi’nde başlayan

kayıt işlemleri, Üniversitenin 
Karaağaç Kampüsü’nde bulunan 
Merkezi Derslik ve Konferans Sa
lonu’nda kurulan kayıt stantlarmda 
6 eylül cuma günü mesai bitimine 
kadar devam edecek.
Öte yandan, İğdır İl Emniyet 

Müdürlüğü tarafından, Karaağaç 
Yerleşkesi içerisinde açılan stantta 
üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci 
ve veliler bilgilendirilip, uyarıcı 
broşür dağıtıldı.

BAKAN YARDIMCISI MUHAMMET BALTA,
REKTÖR PROF.DR. YILMAZ I ZİYARET ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Balta, Suveren Kampüsü’nü de gezdi
İğdır Üniversitesinin gelişim süreci 
ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Baltaya bilgi veren Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz; “İğdır Üniversitesi 
7 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokulu ve 
bir Yüksekokul ile öğrencilerine en 
iyi eğitim imkânlarını sunmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca önümüzdeki 
eğitim öğretim yılında ise yeni 
bölümlerin açılması ile birlikte 
öğrenci sayımız 4000’lere ulaşacaktır. 
Kaliteli bir eğitim verebilmek için 
çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz” 
dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Baltada İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yılmazın kendisine göster
miş olduğu yakın ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür etti. Hükümet olarak 
“Her şehre bir üniversite” sloganı ile 
bu yola çıktıklarında birçok kesimin 
bunun bir hayalden öteye geçemeye

ceğini düşündüğünü hatırlatan 
Bakan Yardımcısı Balta, İğdır 
Üniversitesinin 7 fakültesi ve verdiği 
eğitim kalitesi ile buna en güzel 
cevap olduğunu vurguladı. Bakan 
Yardımcısı Baltanın konuşmasından 
sonra İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
Bakan Yardımcısı Baltaya plaket ve 
çeşitli hediyeler takdim etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl- 
maz’ı makamında ziyaret eden Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet 
Balta, daha sonra İğdır Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın 
teklifi üzerine inşaat faaliyetleri hızla 
devam eden Suveren Ana Kampüsu nü 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Ethem Güler ve beraberindekilerle bir
likte gezdi. Suveren Ana Kampüsu nde 
yeni yapılan Rektörlük binasını gezen 
Bakan Yardımcısı Baltaya inşaatlarla il
gili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz,

Ağrı Dağının eteğinde bulunan ana 
kampüste İğdır Üniversitesinin yıllarca 
bütün ihtiyacını karşılayacak modern 
bir rektörlük binası yaptıklarını belirtti. 
Sadece rektörlük binası ile kalmayıp 
yapımı süren ve planlama aşamasındaki 
diğer binaların da üniversitenin uzun 
yıllar boyunca gereksinimlerini karşıla 
yacak şekilde projelendirildiğini aktaran 
Prof. Dr. Yılmaz, İğdır Üniversitesinin 
çalışmalarının her aşamasında devletin 
sağladığı etkin kaynakların etkin bir 
şekilde kullanımı ön planda tuttuğunun 
altını çizdi.
Bakan Yardımcısı Balta ise gezi sırasında 
izlenimlerini aktarırken kampüs alanın
daki çalışmaları çok beğendiğini ifade 
etti. Kampüs alanı yer seçiminin çok 
uygun olduğunu dile getiren Bakan 
Yardımcısı Balta, kampüs alanını Su 
veren bölgesinde seçerek şehircilik 
açısından İğdır’a yeni bir şans tanıması 
nedeniyle Rektör Prof. İbrahim Hakkı

Yılmaza teşekkür etti.
Suveren Kampüsü gezisinin ardından 

Bakan Yardımcısı Balta, Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İbrahim Ethem Güler ve beraberinde 
kiler Suveren Jandarma Karakoluna da 
bir moral ziyaretinde bulundular. Bakan 
Yardımcısı Balta ve Rektör Prof. Dr. Yıl- 
maz’ın, Karakolda görev yapan 
Mehmetçiklerle bir süre sohbet ederek 
hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardın
dan Kampüs gezisi sona erdi.

"Kars- Ardahan-İğdır Tanıtım Günleri"nde

Birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı
Tanıtım Günleri Fuarı’nın açılışında ilk 
olarak kürsüye çıkan İçişleri Bakanı 
Muammer Güler, birlik ve beraberlik içinde 
yapılan etkinliğin anlamlı olduğunu ifade 
etti. İçişleri Bakanı Güler; Kars'ın, İğdır'ın 
ve Ardahan'ın çok önemli bir tarihi, kültür 
ve tabiat zenginliğine sahip iller olduğunu 
belirterek, bu illerin yeterince tanıtılmasının 
ve güzelliklerin herkese yansıtılmasının 
çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Güler, 
Horasan Kaymakamlığı yaptığı dönemden 
bu yana bölgede önemli gelişmeler 
olduğunu anlattı. Büyükşehirlerde yaşayan 
insanların bu havayı özlediğini ifade eden 
Bakan Güler, farklılıklara rağmen önemli 
olanın birlik, beraberlik ve kardeşlik 
olduğunu söyledi.
Bozdağ: “Kars, Ardahan ve İğdır kültür 
ve tarih medeniyetinin önemli merkez
leridir”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da 
Kars, Ardahan ve İğdır’ın kültür ve tarih 
medeniyetinin önemli merkezleri olduğunu 
ifade etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 
gurbette olan insanların kendi illerine ilişkin 
yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını, orada 
yaşayan insanların da kendi kültürünü ve 
tarihini yeteri kadar tanımadığını anlatarak, 
tanıtım günlerinin önemli bir faaliyet

olduğunu kaydetti. Başbakan Yardımcısı 
Bozdağ “Bu tanıtım günleri vasıtasıyla 
önce biz kendimiz kendimizi iyi tanıya
cağız, iyi öğreneceğiz ki başkalarına iyi an
latalım iyi tanıtalım. Bu tanıtım günleri bir 
yandan Kars'ı, Ardahan'ı, İğdır'ı, Karslılara, 
Ardahanlılara, İğdırlılara doğru tanıtırken 
öte yandan bunları tanıyanların her birisini 
bu illerin tanıtımının adeta fahri birer elçisi

haline dönüştürmekte ve Türkiyemizin dört 
bir yanında ve başka yerlerde bu özellik
lerin tanıtılmasına vesile olmaktadır.” dedi. 
Üç ilin milletvekilleri de birlik ve beraber
liğin önemini vurgulayan konuşmalar yaptı. 
Konuşmaların ardından Başbakan Yardım
cısı Bozdağ, İçişleri Bakanı Muammer 
Güler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 
ve beraberindekiler, tanıtım günlerinin 
açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Kars, 
Ardahan ve İğdırlılar halaylar oluşturup 
yöresel ‘deve oyunu’nu sergiledi. 10 
Kasım’a kadar sürecek tanıtım günleri 
fuarında Bakanlar, kendileri için hazırlanan 
ve üç ilin lezzetlerinden olan peynir, kaz eti 
ve balın tadına baktı. Büyük bir coşkuyla 
devam eden “Kars -  Ardahan - İğdır 
Tanıtım Günleri” fuarı 10 Kasım 2013 
Pazar günü sona erecek.

http://www.igdir.edu.tr
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REKTÖR VEKİLİ PROF. DR. HAŞAN BAL, YENİ KAYIT 
YAPAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI

İğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Haşan Bal, İğdır Üniversitesi’nin 
Karaağaç Kam püsü’nde bulunan 
Merkezi Derslik ve Konferans Sa- 
lonu’nda kurulan kayıt stantlarını ziyaret 
ederek kayıt yapan öğrencilerle görüştü.

Kayıt işlemleri ile ilgili İğdır Üniver
sitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Aydın 
Eren’den bilgi alan Rektör Vekili Prof. 
Dr. Haşan Bal, kayıt stantlarında, işlem
lerini yapan öğrencilerle de kısa bir süre 
sohbet etti. Daha sonra kayıt yapan bazı 
öğrenci ve aileleriyle merkezi kantinde 
bir araya gelen Rektör Vekili Prof. Dr. 
Bal, İğdır Üniversitesi’nin “Doğunun 
Parlayan Yıldızı” olma yolunda emin 
adımlarla yürüdüğünü vurguladı.

İğdır Üniversitesi öğrenci kapasitesinin 
her geçen gün biraz daha büyüdüğünü 
belirten Prof. Dr. Haşan Bal, Tniversite

olarak inlerinin hızlı bir şekilde
yapılabilmesi için çok yoğun bir tempo 
ile çalıştıklarını ifade ederek, sözlerine 
şöyle devam etti: “Üniversite kayıt
larının başladığı ilk günden itibaren 
İğdır’a gelen öğrencilerimizi ve 
ailelerini, İğdır Üniversitesi olarak İğdır 
Havaalanı ve otogarda karşılıyoruz. İl 
dışından gelen öğrencilerimizin kayıt 
işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için 
üniversitemizde görevli memur 
arkadaşlarımız, öğrencilerimizi karşıla
yarak onları üniversitemiz tarafından 
tahsis edilen araçlarla kayıtların yapıla
cağı Karaağaç Kampüsü’ne getirip on
lara her konuda yardımcı oluyorlar.

Geleceğimizin teminatı olan gençle 
rimizi en iyi şekilde yetiştirmek, çağın 
gereklerine göre eğitim almalarını sağla
mak bizlerin asli görevidir. Bu amaçla

donanımlı, güçlü ve özgüveni yüksek 
olan gençler yetiştirirsek güçlü bir 
Türkiye’nin oluşmasına da büyük bir 
katkı sağlamış oluruz. İğdır Üniver
sitesini tercih ederek kayıt hakkı kazanan 
tüm öğrencilerimizi kutlar, eğitim ala
cakları süre zarfında Üniversite olarak 
her zaman onların yanında olacağımızı 
belirtir, buradaki eğitim hayatlarında 
başarılar dilerim.” dedi.
Öğrenci velilerinden Malik Abay da İğdır 

Üniversitesi’nin beklentilerinin çok üstünde bir 
misafirperverlikle kendilerini karşıladıklarını 
belirterek, kendileri ilS görüşen Rektör Vekili 
Prof. Dr. Haşan Bal’a bütün öğrenci aileleri 
adına teşekkür etti.
İğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü’ıjde 

kurulan kayıt stantlarında sürdürülen kayıt 
işlemleri, 6 eylül cuma günü mesai biti
minde sona erdi.

"Bölgesel İşbirliği ve Değerlendirme Toplantısına
İğdır Üniversitesi Ev Sahipliği Yaptı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinin 
"Bölgesel İşbirliği ve Değerlendirme Toplantısı" na İğdır 
Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

ve işbirliğinin güçlendirilmesi ama 
cıyla "Bölgesel İşbirliği ve Değer
lendirme Toplantısı" İğdır 
Üniversitesi Konukevi Toplantı Sa- 
lonu’nda yapıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan- 
lığı’na bağlı İl Müdürlüklerinin so 
runları ve bu sorunlara ait çözüm 
önerileri ile Bakanlığa bağlı ilgili ku
ruluşlar arasındaki koordinasyon

"Bölgesel İşbirliği ve Değerlendirme Toplantısı’na, 
İğdır Valisi Ahmet Pek, İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel M üdürü 
Yaşar Öztürk, Patent Enstitüsü Daire Başkanı Mehmet 
Kemal Nalçacı, İğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kamil Arslan,İğdır Bilim Sanayi ve Teknoloji İl M üdürü 
Cevdet Aydın, İğdır Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Ösmetullah Arvas, Yrd. Doç. Dr. Ayhan 
Baştürk, Yrd. Doç. Dr. M ustafa Toker, İğdır Organize 
Sanayi Bölge M üdürü Hakan Araş, Erzincan Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl M üdürü Hüseyin Erdem, Erzurum 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü İlhan Aydın, Kars Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl M üdür V.
Ayla Öztürk, Gümüşhane Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Hakan Topaç, Ardahan Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl M üdürü 
Mehmet Kanyar, Artvin Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Hayri Yoloğlu, Ağrı Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl M üdürü M ehmet 
Selim Ulutaş, Kars KOSGEB 
Hizmet Merkezi M üdürü M ustafa 
Işık, Erzurum KOSGEB Hizmet M erkezi M üdürü Ayhan 
Carlıoğlu, Ağrı KOSGEB Hizmet M erkezi Müdürü 
Adem Gültürk, Gümüşhane KOSGEB Hizmet M erkezi 
M üdürü Osman Güney, Erzincan KOSGEB Hizmet 
M erkezi M üdürü Semra Öztürk Boroğlu, Serhat 
Kalkınma Ajansı İğdır İl Temsilcisi M ahmut Dik, İğdır 
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren fir
malardan Ünit Biyoteknoloji A.Ş. İşletme M üdürü Sıd- 
dık Yatsan, Gökkuşağı Sanayi İşletme M üdürü Hakan 
Cereci ve A ktif İşadamları Dem ek Başkanı Dursun Kaya 
katıldı.

Vali Pek, “Bu tür toplantıları bölgesel gelişme sağla
ması nedeniyle önemsiyorum. Aynı Bakanlığın bünyesi 
içerisinde ancak farklı illerde görev yapan meslek men-
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suplarının, kendi aralarında görüş alışverişinde bulun
malarının çok faydalı olduğunu düşünüyomm. Biraraya 
gelmeniz, bakanlığınızın görev alanındaki konularla ilgili 
istişarede ve görüş alışverişinde bulunmanızın bölgesel 
kalkınmaya katkı sağlayacağına inanıyorum” şeklinde 
konuştu.

Toplantıya katılan herkese İğdır Üniversitesi adına 
hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, ülkemizde oluşan barış, güven ve 
huzur ortamının topyekûn kalkınma ve gelişme imkanını 
sunduğunun altının çizdi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz konuş
masında “Bilimi ve teknolojiyi üreten kurumlar olarak 

üniversitelerdeki bilim adamlarının 
odalarında oturma zamanlarının 
artık bittiğini vurgulayarak “Öğretim 
üyelerimizin bundan sonra araştırma 
faaliyetlerine daha çok önem ver
meleri gerekmektedir” şeklinde 
konuşmasını sonlandırdı.

İğdır Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl M üdürü Cevdet Aydın 
ise Bölge İşbirliği ve Değerlendirme 
Toplantısı’nın ilgili kurumlar 
arasında koordinasyon ve işbir
liğinin sağlanarak özel sektöre daha 

fazla ve organize bir şekilde desteklenmesi amacıyla 
düzenlendiğini ifade etti. İşbirliği ve Değerlendirme 
Toplantıları’nın 3 ayda bir periyodik olarak yapıldığını 
söyleyen İğdır Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Cevdet Aydın, "Bölgesel İşbirliği ve Değerlendirme 
Toplantılarımızda amacımız, ilgili kuruluşlarımızla böl
gemizdeki sektörlerin sorunlarını yöneticiler olarak 
görüşmek, bu konularda ortak akıl yöntemi ile çözüm 
önerileri üretm ek ve toplantıda alınan kararları Bakanlığa 
bildirmektir" dedi.

Konuşmaların ardından, katılımcılara İğdır Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl M üdürü Cevdet Aydın tarafından 
“2023 Vizyonunda Kapasite Artırımı, Ar-Ge, Yenilik ve 
Girişimciliğin Rolü” konulu bir sunum yapıldı.

TUZLUCA HAL 
İĞDIR ÜNİVE 

ANLAMLI
Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Belediye 

Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve bazı sivil toplum ku
ruluşu temsilcileri Tuzluca ilçesinde açılan Tuzluca Meslek 
Yüksekokulu için İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Tuzluca’da yaşayan vatandaşlar adına İğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yılmaz’ı ziyaret ettiklerini belirten 
Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, İğdır Üniversitesi Rek
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın göreve başladığı 
günden itibaren İğdır’da birçok faydalı çalışmaya imza at
tığını hatırlatarak, ilçelerinde İğdır Üniversitesi’ne bağlı 
Tuzluca Meslek Yüksekokulu’nun açılmasının ilçeleri için 
önemli olduğunu kaydetti.

İğdır ve Tuzluca’da yaşayan vatandaşlann İğdır Üniver
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz’ı çok sevdiğini ve Üniver
site tarafından yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını 
söyleyen Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, “İlçe halkı 
adına Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a 
çok teşekkür ederim? Bilim ulaştığı her noktaya ekonomi, 
sanat, kültür ve yenilik götürmektedir. İlçe halkı olarak 
Tuzluca Meslek Yüksekokulumuzda bulunan program 
sayısının arttırılarak bölgedeki önemli eğitim kurulularından 
biri olmasını istiyoruz” dedi.

İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Y ıl
maz da yaptığı konuşmada Tuzluca halkının Tuzluca 
Meslek Yüksekokulu’na sahip çıkmalarının kendisini çok 
sevindirdiğini söyledi. Sadece İğdır il merkezinin değil, 
diğer üç ilçenin de gelişmesi için İğdır Üniversitesi olarak 
üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık
larını belirten Rektör Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti: 
“Üniversitemizin bütün İğdır’ı kucakladığına inanıyorum. 
Hizmet çıtasını ve eğitim kalitesini her geçen gün biraz 
daha yükselten Üniversitemiz, bina sayısını ve fiziki alt 
yapısını da hızla geliştirmektedir. Tuzluca halkının Meslek 
Yüksekokulumuza böyle duyarlılıkla sahip çıkması bizleri 
çok sevindirdi. Tuzluca Meslek Yüksekokulumuzda şu an 
için dört programımız var. Ama bu sayının önümüzdeki yıl
larda daha da artacağına inanıyorum.”

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 
Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve bazı sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a gerçekleştirdikleri 
teşekkür ziyareti İğdır Üniversitesi Rektörlük binası önünde 
hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE 
“EBYS” EĞİTİMİ VERİLDİ

İğdır Universitesi’nde çalışan memurlara 
yönelik olarak bir gün süreyle Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi (EBYS) eğitimi verildi.
İğdır Universitesi’nde 
çalışan memurlara yönelik 
bir gün süreyle Elektronik 
Belge Yönetim 
Sistemi(EBYS) eğitimi 
İğdır Üniversitesi Merkezi 
Derslik binasında bulunan 
bilgisayar laboratuvarında 
verildi.
Sabah ve öğleden sonra 
olmak üzere iki farklı otu
rumda gerçekleşen 
eğitimde İğdır Üniver
sitesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanı Yrd. Dç. Dr. 
Tamer Eryiğit koordi
natörlüğünde Şube Müdür 
Fatih Güler tarafından 
yürütüldü.
Bilgi İşlem Daire Başkan
lığında personelinin

tamamının görev aldığı 
eğitim çalışmalarında Bil
gisayar Mühendisi Zafer 
Buldu yaptığı sunumla 
İğdır Üniversitesi çalışan
larını bilgilendirdi. Sunum 
sonrası sistem üzerinde 
deneme uygulamaları 
yapılarak eğitime katılan 
personelin sistemi yakın
dan tanımasına da olanak 
sağlandı.

2014 yılında geçilmesi 
planlanan EBYS’nin faaliyete 
geçmesi üe birlikte İğdır 
Üniversitesi’nde kurum içi ve 
dışı yazışmaların elektronik 
ortamda yapılması üe 
sürdürülen hizmetlerin daha 
hızlı gerçekleştirilmesi he 
defleniyor.

http://www.igdir.edu.tr
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br
ilah iya t F akü ltes i D ekanı yeni yeni şeyler öğrenebilen 

Prof. Dr. şadiEran  b i r  varllk okullar da öğren-
menin gerçekleştiği en güzel yerler. İnsanlar eğitim 
kurumlarında belli bir sistem dâhilinde birçok şeyi 
öğrenebiliyor. Okullarda eğitim ve öğretimin daha 
verimli olması için gerek anlatanların gerekse 
dinleyen öğrencilerin dersin hakkını vermeleri 
gerekiyor. Ders anlatanın derse hazırlıklı gelmesi, 
dinleyenin de dersi iyi bir şekilde dinlemesi gerekir. 
Fakat öğrenme sürecinin en büyük esası, öğrenci
lerimizin sık sık tekrar etmeleridir. Öğrencilerimiz 
tekrar etmezlerse öğrendiklerini çabuk unuturlar. 
Mesela, bilgisayarlarda geçici hafıza olur. Bir şey 
yazdığımızda önce geçici hafızaya kaydedilir, son
rasında çıkmak istediğimizde ‘kaydetmek ister 
misiniz?’ diye sorar. Bu aşamada ‘hayır’ butonuna 
basarsak gerçekleştirdiğimiz bütün işlemler kay
bolup gider. Öğrenmek de bunun gibi. Öğrencile 
rimiz ders esnasında dersi anlayabilir, ama 
devamında dersin tekrarı yapılmadı mı öğrenilen 
bilgiler unutulup gider. Öğrenmeyi maddenin üç 
hali gibi düşünebiliriz. Su sıvıdır, donduğu zaman 
katı olur, kaynadığı zaman ise buharlaşır. 
Öğrendiğimiz bilgiler katı buz gibi görünür, fakat 
tekrarlamasak gün gelir buharlaşır, unutulup 
gider.”

Öğrencilerin belirli bir amaç doğrultusunda 
derslerine çalışmalarını ve kendilerine daha yolun 
başında iken güzel bir hedef belirlemeleri gerek
tiğini vurgulayan Prof. Dr. Eren, açıklamasına şöyle 
devam etti:
“Öğrencilerimiz; kendileri, anne ve babaları, 
ülkeleri ve en önemlisi de insanlık için öğrenmelidir.

Bu bakış açısı ile baktıklarında öğrencilerimizin 
daha ciddi bir çalışma temposu içine gireceklerine 
eminim. Bir insan kendisine ve çevresine faydalı 
olduğu gibi zararlı da olabilir. Bu açıdan kendini iyi 
yetiştirmek her insanın önemli bir görevidir. 
Toplumun da o insan üzerinde hakkı vardır. Bazı 
ilim adamları yaptıkları keşiflerle bütün dünyayı 
etkilemişlerdir. Mesela Edison ampulü bulmuş, 
şimdi bütün dünya bundan istifade ediyor. Her bir 
öğrenci şunu düşünmeli: ‘Acaba ben insanlığa nasıl 
faydalı olabilirim? Başta kendime, aileme, mil
letime ve bütün insanlığa nasıl faydalı olabilirim?’ 
Bunu düşünen öğrencilerimiz herhalde daha ciddi 
çalışacak ve sıradan bir hayat yaşamaktan kurtula
caktır. Şöyle bir söz var: ‘Her şey için engel vardır, 
lâkin ilim için çok engeller vardır.’ Günümüz şart
larında oyun, eğlence, kötü arkadaş çevresinin

öğrencilerimizi ilimden uzaklaştıran şeyler olduğu 
gözlemlenmektedir. Üniversite gençliği biraz daha 
serbest oluyor, anne babasından uzak olduğu için 
kontrol edilmeleri daha da zor oluyor. Böyle olunca 
da bazı gençlerimiz kötü alışkanlarla bulaşabiliyor
lar. Ayrıca günahların da kendine göre bir cazibesi

vardır, insana çekici gelir. Bunu zehirli bala ben
zetmek mümkündür. Önce tatlı gelir, ardından da 
kıvrandırır. Bu tehlikeler gerek lise gençliği gerekse 
üniversite gençliği için ciddi bir problemdir. Genç 
nesillerimizi bu gibi tehlikelerden koruya
madığımızda geleceğimiz sıkıntıya girer. İşte 
toplumsal geleceğimizin karşılaşacağı sıkıntıların 
önüne geçmenin en önemli yolu gençlerimizi güzel 
şeylere yönlendirmektir. İmamı Şafi Hazretleri şöyle 
demiş: ‘Sen hakla meşgul ol, yoksa batıl seni istila 
eder.’ İyi şeylerle meşgul olmasan kötü şeylerle 
meşguliyet kendini gösterecektir. Diyelim ki bir 
insan bir saat kitap okusa nefsine ağır gelebilir, fakat 
5 saat televizyon karşısında kalsa nefsi pek de 
şikâyetçi olmaz.”

Açıklamasının sonunda ailelere yönelik olarak, 
çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda 

da bazı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Eren 
şunları söyledi:
“Çocuklar; ilkokul, ortaokul ve lise dönem
lerinde genelde aileleri ile birlikte yaşarlar. 
Ailenin çocuğu kontrol etmesi nispeten ko
laydır. Ayrıca, ailelerin çocuklarının ders
lerini takip etmesi, onlarla ilgilenmesi ve 
arkadaş çevrelerini seçme konusunda onlara 
yardımcı olması son derece önemlidir. 
Evlerde genelde televizyon açık olur, fakat 
çocuğun televizyonu kontrollü izlemesi 
gerekir. Ailelerin çocukları için uygun 
çalışma ortamlarını oluşturması en önemli 
şarttır. Gençlerimiz üniversite için genelde 
ailelerinden farklı bir şehirde okumaya 
gidiyorlar. Bu durumda anne babaların 
çocuklarını takip etmeleri artık çok zordur. 

Fakat telefonlarla görüşmelerde ‘Aman oğlum, 
aman kızım kendine dikkat et. Sen oraya okumaya 
gittin, vaktini iyi değerlendir’ gibi tavsiyelerle on
lara teşviklerde bulunmaları çok önemlidir. Bir de 
çocukların iyi insanlarla muhatap olmalarına 
yardımcı olmaları elbette faydalı olacaktır. ”

PROF. DR. EREN, ÖĞRENCİ VE AİLELERİ UYARDI
^^V ğ ren c ile rin  başarılı ol- 

m im aları için derslerini 
sık sık tekrar etmeleri 

gerektiğini belirten Prof. Dr. 
Eren, şöyle konuştu:
“İnsan ilim öğrenme kapasite
sine sahip bir varlık, daima

İĞDİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEM İK YILINI T Ö R E N LE  AÇTI
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, üniver

sitelerin, düşüncelerin, inançların ve bunlara benzer du
rumların özgürce ifade edildiği eğitim yuvaları olduğunu 
ve İğdır Üniversitesi’nin de bu özgürlüğe iyi bir örnek 
olduğunu söyledi.

İğdır Üniversitesi akademisyenlerinin 
cübbeleri ile İğdır caddelerinde 
yürümeleri vatandaşların ilgisini 
çekti.

İğdır Üniversitesi'nin 2013- 
2014 Akademik Yıl Açılış 
Töreni, İğdır Ü niversitesinde 
görevli akademisyenlerinin oluş
turduğu kortejin rektörlük bi
nasından Atatürk C addesindeki 
Atatürk Anıtı'na doğru yürümeleri 
ile başladı. Akademik personelin 
cübbeleri ile İğdır caddelerinde 
yürümeleri vatandaşların büyük ilgisini 
çekti. Rektör Prof. Dr. Yılmaz’m İğdır Üniver
sitesi adına anıta çelenk sunmasının ardından saygı du
ruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz yaptı.

Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma merasiminin sona er
mesinden ardından İl Kültür Merkezi Konferans Sa- 
lonu’nda düzenlenen programa geçildi. Buradaki 
programa İğdır Valisi Ahmet Pek, İl Jandarma Komutanı 

Jandarma Albay Erdem Yılmaz, Rektör Yardım
cısı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, İlahiyat 

Fakültesi Dekanı Şadi Eren, öğretim 
elemanları, kamu kurum müdürleri 

ve öğrenciler ile birlikte çok sayıda 
vatandaş katıldı. İğdır Üniversite
si'nin 2013-2014 Akademik Yılı 
Açılış Töreni’nin başlangıç 
konuşmasını Rektör Prof. Dr. Yıl
maz yaptı. Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz üniversitelerin 
temel hak ve özgürlüklerin, insan 

onurunun, demokrasinin, barışın, 
farklı olma hakkının, bilimin ve 

teknolojinin ana merkezleri olduğunu ifade 
etti. Hoşgörü ve demokrasi gibi değerleri 

besleyen, büyüten ve yaşatan üniversitelerin her zaman 
toplumun önde gelen saygın kurumlan olduğunu anlatan 
Prof. Dr. Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz 
İğdır Üniversitesi yönetimi olarak her zaman en iyisini 
yapmak için çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin iyi olması, 
üniversitemizin tercih edilmesi ve buna bağlı olarak da 
her yıl öğrenci sayımızın artması ile karşılık buluyor. 
Genç bir üniversite olmamıza rağmen hızlı ve güzel bir 
şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bilimsel alanda yur
tiçi ve yurtdışında birçok üniversite ile işbirliğimiz ve 
ortak çalışmalarımız var. Yükseköğretim düzeyinde 
ulusal ve uluslararası birçok kuruluşa da üyelikleri bu
lunan bir üniversiteyiz. Amacımız İğdır Üniversitesi’ni 
ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almasını

sağlamak. Burada hem halkımızın hem de sivil toplum 
kuruluşlarımızın desteğine ihtiyacımız var” dedi. Prof. 
Dr. Yılmaz konuşmasında, yakın bir tarihte Suveren 
mevkiinde yapımı devam Suveren Yerleşkesi’ne birçok 
birimin taşınacağını da belirtti.

Vali Ahmet Pek programda yaptığı konuşmada İğdır 
Üniversitesi’nin şehre katkılarının gözle görülür düzeye 
geldiğini vurgulayarak ’’İğdır Üniversitesi’nin yerleşke 
olarak seçtiği mevki olan Suveren bölgesinin bir üniver
site yerleşkesi için en doğru yer seçimidir” dedi.

Vali Pek’in konuşmasının ardından açılış dersine 
geçildi.

2013-2014 Akademik Yılı Açılış Dersi Namık Kemal 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Altın tarafından sunularla takdim edildi. “Türkiye’ 
de Mera Islah Çalışmaları” konulu açılış dersini törene 
katılanlar yoğun ilgi ile takip etti. Prof. Dr. Murat Altın 
“Türkiye’nin sahip olduğu meraların ıslah edilmesi 
halinde elde edilen fayda; bugün elde edilenden dört 
veya beş kat fazla olacaktır” diyerek açılış dersini son- 
landırdı..

Düzenlenen 2013-2014 Akademik Açılış Yılı Etkin
likleri Kafkas Üniversitesi Müzik Topluluğu’nun verdiği 
konserle son buldu.
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İĞDIR BARO BAŞKANI KURBAN GÜL, REKTÖR PROF. DR. YILMAZ'A 
TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU

İğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof.

Dr. İbrahim 
Hakkı Y ılm az’ı 
makamında ziyaret 
eden İğdır Baro 

Başkanı Av. Özgür 
| Kurban Gül, Rektör 
Prof. Dr. Y ılm az’a 
İğdır Barosu olarak 
düzenledikleri 
“Yeni Ceza Adalet 
Sistem i’nin Uygu
lanması” konulu 
panele verdikleri 
desteklerden dolayı 
teşekkür ederek, bir 
plaket takdim etti.

Baro Başkanı Av. Özgür 
Kurban Gül, İğdır 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Y ılm az’ı makamında zi
yaret etti. Rektör Prof.

Adalet Sistemi’nin 
Uygulanması” 
konulu panele verdiği 
desteklerden dolayı 
Rektör Prof. Dr. Yıl
maz’a teşekkür ed
erek, bir plaket 
takdim etti. İğdır 
Üniversitesi’nin, 
İğdır’da düzenlenen 
birçok etkinliğe katkı 

Dr. Y ılm az’ı makamında sağladığını belirten 
ziyaret eden Baro Baro Başkanı Av. Gül,
Başkanı Av. Gül, İğdır Üniversitenin İğdır ’ ın 
Barosu’nun 5-7 Temmuz gelişmesinde büyük 
2013 tarihleri arasında ölçüde rol oynadığını 
düzenlediği “Yeni Ceza vurguladı.

İğd ır Ü n ivers ites i R ek tö rü ’nden  
5 .H udut A lay  K o m u tan lığ ı’na Z iya et
İğdır Ü niversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim  Hakkı Yı 
maz İğd ır’da bulunan 5. Hudut A lay IComutanlığı’na 
atanan Piyade K urm ay Albay Ali K alyoncu’yu 
m akam ında ziyaret etti.

imÖRPKOF.DK.YIMtt.Şftl
İğdır Ü niversitesi Spor 

K u lübü’nü Türkiye K ick Boks 
Ş am p iy o n asın d a  tem sil eden ve 
şam piyonada altın m adalya kaza
narak birinci olan E lif  Turan ile 
erkeklerde güm üş m adalya kaza
narak ikinci olan Ekrem  Kızılkuş, 
antrenörleri M urat K ızılkuş ile 
birlikte İğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim  Hakkı Y ılm az’ı 
m akam ında ziyaret etti.

T ürkiye K ick Boks Şam pi 
y o n ası’nda İğdır Ü niversitesi 
Spor K ulübü’nü tem silen katılan 
sporcuların  b ir altın ve b ir de 
güm üş m adalya kazanm aların ın  
kendilerini m utlu ettiğini belirten 
İğdır Ü niversitesi R ektörü Prof. 
Dr. İbrahim  H akkı Y ılm az, 
sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.

R ektör Prof. Dr. Y ılm az, 
“T ürkiye K ick Boks Şampi 
yonası’nda Iğdırım ızı ve Ü niver
sitem izi başarıy la tem sil eden 
genç sporcularım ızı kazandıkları 
üstün başarıdan dolayı tebrik  
ediyorum . Sporcularım ızın bu 
başarısı um arım  birçok genç 
kardeşim ize örnek olur. Biz İğdır 
Üniversitesi olarak gençlerim izin 
spo rtif etkinliklerini her zam an 
desteklemeye devam  edeceğiz. 30 
Eylül - 06 Ekim  2013 tarihleri 
arasında B rez ilya’da yapılan 
D ünya K ick Boks Şampi

hlV/

yo n ası’nda Türkiye Şam piyonu 
olarak ülkem izi tem sil eden İğdır 
Ü niversitesi Sporcum uz E lif  Tu
ran Ta gurur duyduk” dedi.

İğdır Ü niversitesi Spor 
K ulübü’nün şam piyon sporcuları 
E lif Turan ve Ekrem  Kızılkuş da, 
İğdır Ü niversitesi R ektörü 
Prof.Dr. İbrahim  Hakkı Y ılm az’a 
kendilerine verdiği m addi ve 
m anevi destekten dolayı teşekkür 
ederek, bu başarıların  elde 
edilmesinde İğdır Üniversitesi’nin 
çok büyük bir payı olduğunu kay
dettiler.

Şam piyon sporcuların  ziyareti 
İğdır Ü niversitesi R ektörü 
Prof.Dr. Y ılm az’ın kendilerine 
çeşitli hediyeler takdim  etm esiyle 
son buldu.

sonra m isafir heyet, 
tam am lanm a aşa
masına gelm iş olan 
Rektörlük B inası’na 
geçti. Ehl-i Beyt Â lim 
leri Dernek Başkanı 
ve üyeleri, başta Rek
törlük Binası olm ak 
üzere, yerleşkede bu
lunan tüm inşaatların

uzun vadeli 
düşünülerek modern 
bir şekilde tasar
landığını ve aynı za
manda yıllarca İğdır 
Üniversitesi’nin ihti 
yacını karşılayacak 
şekilde yapıldığını 
müşahede ettiklerini 
söylediler. Çok kısa

bir sürede hizmete 
geçecek olan Rektör
lük B in as ı’ndaki 
gezin in  tam am lan 
m asın ın  ard ından, 
R ektör Prof. Dr. Y ıl
m az konukla rın ı Su- 
veren
Y e rleşkes i’nden
uğurladı.

Piyade Kurmay Albay Ali Kalyon 
cu’nun İğdır Garnizon ve 5. Hudut 
Alay Komutanlığı’na geçtiğimiz ay 

atanarak görevine başlaması üzerine İğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz tarafından ziyaret edildi. 
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz yaptığı ziyaret 
sırasında, Garnizon ve 5.Hudut Alay Ko
mutanı Piyade Kurmay Albay Ali Kal 
yoncu’ya hoş geldiniz diyerek İğdır’da 
gerçekleştireceği çalışmalarda kendisine 
başarılar diledi.
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’m komu
tanlık makamından ayrılması ile ziyaret 
sona erdi.

Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği Üyeleri Suveren Yerleşkesi’ni Gezdi
İğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’la birlikte Ehl-i 

Beyt Âlimleri Derneği Başkanı Veli Beder, dernek üyeleri Arslan Başaran ve 
Zeki Tümay İğdır Üniversitesi Suveren Yerleşkesi’ni gezdi. Gezi sır; *  
Ehl-i‘Beyt Âlimleri Derneği Başkanı ve dernek üyeleri temel kazı çalışmalarına 
başlanan Cami için hep birlikte dua ettiler.

İnşaat çalışmaları hızla devam 
eden İğdır Üniversitesi Su 
veren Yerleşkesi’ndeki geziye, 
Ehli Beyt Âlimleri Derneği 
Başkanı Veli Beder ve dernek 
üyeleri, Rektör Prof.Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Rektör Yardım
cısı ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nurhan Akyüz, 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şadi Eren, Caferilik
Araştırma ve Uygulama
Merkezi (CAMER) Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Musa Çetin ve öğretim 
üyeleri eşlik etti.

Rektör Prof. Yılmaz, misafir 
dernek mensuplarını ilk olarak 
yerleşkenin merkezindeki, 
temel kazı çalışmalarına henüz 
başlanan cami inşaatına 
götürdü. Dernek Üyeleri, 
Üniversitenin Suveren Yer- 
leşkesi’nde yürüttüğü yönetim, 
derslik ve sosyal amaçlı bina 
inşaatların yanı sıra cami in
şaatına da başlanmış olması 
konusundaki memnuniyetlerini 
gizlemediler. İğdır Üniver
sitesi’nin 20 yıl içerisinde ulaş
mayı hedeflediği 20 bin öğrenci

sayısına ulaştığında da, bu 
ihtiyacı karşılayacak şekilde 
planlanmış olan caminin, 
başlangıç aşamasında kendi
lerini davet ederek Ehl-i Beyt 
Âlimleri Derneği Üyeleri’nin 
fikirlerini aldığı için dernek 
adına Başkan Veli Beder Rek
tör Prof. Dr. Yılmaz’a teşekkür 
ederek hayır duası etti. Daha 
sonra Yerleşkede inşaatı 
devam eden diğer binalar 
gezildi. Bu binalardaki yapılan 
çalışmaları yerinde gördükten

k
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