
Dilucu Sınır Kapısı’nın te-
mel atma törenine katılan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Yazıcı’yı Iğdır Üniversite-

si lojistik bölümü ve dış ticaret bölümü 
öğrencileri, tören alanında hazırladıkları 
“Iğdır’a hoş geldiniz.”, “Geleceğe birlik-
te taşınıyoruz.” pankartlarıyla karşıladı. 
Burada yapılan törenin ardından Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Yazıcı ile Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, öğrencilerle hatıra fotoğ-
rafı çektirdi. Öğrenciler, Bakan Hayati 
Yazıcı’yı Iğdır Üniversitesi Uygulama 
Oteli’nde çay içmeye davet etti.

Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin bu 
samimi davetini geri çevirmeyen Bakan 
Yazıcı,  daha sonra Iğdır Üniversitesi 
Uygulama Oteli’nde öğrencilerle bir ara-
ya geldi. Iğdır üniversitesi öğrencileri de 
Bakan Yazıcı’ya çiçeklerle karşıladılar. 
Bakan Yazıcı, ‘Her ile bir üniversite pro-
jesi kapsamında Iğdır Üniversitesi’nin 
kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye’de 
eğitim standartlarının her geçen gün bi-
raz daha arttığını söyledi.

Milletin, borç altındaki Türkiye'yi 
kendilerine devrettiğini ifade eden Yazı-
cı, gençlere hitaben yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: "Biz bir hizmetkar eda-
sıyla gece gündüz demeden Türkiye’nin 
değişmesi için çalıştık. IMF'ye 23 milyar 
dolar borcu olan Türkiye'yi 2013'ün Ma-
yıs'ında borcu kapatıp, sıfırladık öyle bir 
Türkiye'yi size emanet ediyoruz. Hiçbir 
kesimi ihmal etmedik. Esnafı, sanatka-
rı ve sıradan vatandaşımızı unutmadık. 
Yaptığımız bütçede en büyük bütçeyi 
sağlığa ve eğitime ayırdık. Sağlık ve eği-
tim doğrudan doğruya insanlarla alakalı. 
Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
gece gündüz demeden koşuyor. Biz de 
ona bakıyoruz, onun temposuna ayak uy-
durmaya çalışıyoruz. Derdimiz bu güzel 
yurdumuzda yaşayan insanın sosyo eko-
nomik yaşam standardını yükseltmektir.” 
dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, 
daha sonra öğrencilerle çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından Iğdır Üniversite-
si’nden ayrıldı. 

Bakan Yazıcı, Iğdır Üniversitesi 
öğrencileriyle bir araya geldi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF.DR. YILMAZ’I ZİYARET ETTİ

NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUHARREMOV,

Nahcivan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bah-
ruz Mamadov ve Nahcivan Devlet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nezaket İsmayılova ile birlikte Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Hakkı Yılmaz’ı ziyaret etti. Üni-
versitenin Uygulama Otelinde Nahci-
van Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muharremov ve beraberindekileri 
bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Yıl-
maz, Nahcivan’dan gelen konuklara 
ilk önce Karaağaç kampüsünü gez-

dirdi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Nahcivan 

Devlet Üniversitesi Rektörü ve bera-
berindekileri Karaağaç kampüsünde 
bulunan Merkezi Derslik, Konferans 
Salonu ve laboratuvarları gezdirerek 
Iğdır Üniversitesi’ndeki eğitim im-
kanları hakkında onlara bilgi verdi. 
Nahcivan Devlet Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Muharremov da Iğdır 
Üniversitesi’nin genç bir üniversite 
olmasına rağmen öğrencilere dünya 
standartlarında bir eğitim fırsatı sun-
duğunu söyledi.         DEVAMI 8’DE

Ülkemizde ve ilimizde 
Biyoçeşitlilik Paneli

Yabancı 
öğrenciler 
üniversitemizde3 4

2

Türkiye’de geleneksel ola-
rak her yıl düzenlenen “İla-
hiyat Fakültesi Dekanlar 
Toplantısı’nın” 21’incisine bu 
yıl Iğdır Üniversitesi ev sahip-
liği yapacak. 8-11 Mayıs tarihleri 
arasında düzenlenecek olan İlahiyat 
Fakültesi Dekanlar Toplantısına Türki-
ye’de bulunan üniversitelerin ilahiyat 

fakültesi dekanlarının katılma-
sı bekleniyor. 

Toplantıda İlahiyat fakül-
teleri ile ilgili eğitim modelleri 

ve ilahiyat fakültelerinin mev-
cut sorunlarını masaya yatırıl-

ması ve ilahiyat fakültelerinde yaşa-
nılan birçok sıkıntıya çözüm önerileri 
geliştirilmesi planlanıyor. 

IĞDIR’A bir takım temaslarda bulun-
mak amacıyla gelen Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, Iğdır Üniversite-
si’ni de ziyaret etti.             Haberi 3’te

Milli Savunma 
Bakanı Yılmaz 
Üniversitemizde

“Karakoyunlu Tarihi
Mezar Taşları Dile 
Geliyor” Projesi 
Tamamlandı 4

Iğdır Üniversitesi 
komşu ülkeler için  
cazibe merkezi oldu

ORYANTASYON eğitimi için Agrar Üni-
versitesi’nden gelen öğretim görevlileri 
Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği bölüm laboratuvarın-
da pratik eğitimlere katıldılar.
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Iğdır’a çeşitli ziyaret ve temaslar-
da bulunmak üzere gelen Milli 
Savunma Bakan İsmet Yılmaz, 
Iğdır Üniversitesi Uygulama Ote-
li’nde Iğdır Üniversitesi Rektör 

Prof. Dr. Yılmaz ve akademisyenlerle bir 
araya geldi.  Bakan Yılmaz, Iğdır Üniver-
sitesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili Rek-
tör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'dan 
bilgi aldı. Iğdır Üniversitesi’nin 5 yıllık 
sürede kuruluş aşamasını büyük ölçüde 
tamamlandığını belirten Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz “Üniversitemiz 5 yıllık sürede 
kuruluş aşamasını büyük ölçüde tamam-
ladı, şimdi büyüme ve gelişme dönemine 
girdi. Üniversitemizin şu anda 7 fakülte, 
4 meslek yüksekokulu var. Ayrıca Fen 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
olmak üzere 2 yüksek lisans eğitimi ve-
ren enstitümüzün yanı sıra 4 araştırma 
ve uygulama merkezimiz var. Akademik 
ve idari personel sayımız 510’dur. Bir de 
350 civarında işçi pozisyonunda çalışan 
personelimiz var. Toplam öğrenci sayı-
mız ise 4000’nin üzerindedir. Karaağaç 
ve Suveren Kampüsü olmak üzere iki 
kampüsümüz var. Şuan bulundu-
ğumuz Karaağaç Kampüsümüz-
de uygulama otelimiz, Merkezi 
Derslik ve Konferans 
Salonumuz, 
İ lahiyat 
Fakül-

tesi ve Ziraat Fakültesi personellerinin 
kaldığı binamız bulunmaktadır. Ana 
kampüsümüz olan Suveren Kampüsü-
müz de ise çalışmalarımız son hızıyla 
devam ediyor. Rektörlük binamız ve di-
ğer binalarımızın inşaat çalışmaları bü-

yük ölçüde bitti. Mayıs ya da 
haziran ayında ana kampü-

sümüze taşınmayı planlı-
yoruz. ” dedi.      

Iğdır Üniversite-
si’nde akademisyen-
lerle bir araya gelen 
Bakan Yılmaz, uzun 
yıllardır siyasetin içe-

risinde olduğunu 
belirterek, siya-

setçilerin mil-
letine hizmet 
etmek zorun-
da olduğunu 

söyledi. 

Mille-
tin içinden 

çıkmış bir ki-

şinin, milletin ne bir adım önünde ne de 
bir adım gerisinde olmaması gerektiğini 
belirten Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: 
"Ama ben iki toplumu 
bunların dışında görü-
yorum. Birincisi bilim 
adamları, ikincisi sanat-
çılar. Bilim adamlarının 
toplumun dışında olmaya 
hakları vardır. Topluma 
farklı gelen fikirleri ifade 
etmeleri gerekir. Bilim 
adamları farklı görüşleri 
ifade etmeli ki toplum 
ilerlesin. Sanatçıların da 
bu durumu vardır. Sa-
natçılara da bu ehliyeti 
vermezseniz, sanat geliş-
mez. Dolayısıyla da Tür-
kiye ileri gidecekse Tür-
kiye büyüyorsa Türkiye 
ileri gidiyorsa bunda bi-
lim adamlarının, üniver-
sitelerin, hür düşünürle-
rin çok büyük faydası var" diye konuştu.

Vali ve bakanların da akademisyen-
lerin okulundan geçtiğini ifade eden 
Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: "Sizin 
öğrencileriniz sizin aktardıklarınız ka-

darıyla toplumun değerlerini alıyor ama 
bu mevkiye geldiğinde toplumun önüne 
geçmek, toplumu kendine benzetmek, 
toplumu yönetmek ve yönlendirme hakkı 
yok. Üniversitelerin toplumu yönlendir-
mek, toplumu eleştirmek, toplumu daha 
ileriye taşımak misyonu var. Eleştiri 
yapabilmek için de topluma bir güven 
vermek lazım, toplumun içinde olmak 
lazım. Toplum size güvendiği anda size 
güvenir ve sözlerinize itibar eder."

Her ile bir üniversite projesinin 
önemli olduğuna dikkati çeken Bakan 
Yılmaz, "2002 yılına kadar Türkiye'de 76 
üniversite vardı. Bizim dönemimizde 99 
üniversite oldu. Üniversite sayısı hala da 
artıyor. Bu sayının artması çok iyidir. Re-
kabetin olduğu yerde ilerleme olur. Sayı 
çoğaldıkça uzmanlaşma ve iktisatlaşma 
da artar" ifadelerini kullandı. Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hak-
kı Yılmaz, Milli Savunma Bakanı İsmet 

Yılmaz’a bir plaket ve Iğdır Üniversitesi 
öğrencilerinin kaya tuzundan yaptığı bir 
gece lambası hediye etti. Bakan Yılmaz, 
Iğdır Üniversitesi Ziyaretinden sonra ha-
vayoluyla Ankara'ya hareket etti.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz 
Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

Iğdır’daki öğretmenlerin öncülüğün-
de lise ve ortaokul öğrencilerinde biyoçe-
şitlilik konusunda farkındalık yaratmak 
amacıyla düzenlenen “Ülkemizde ve İli-
mizde Biyoçeşitlilik” konulu panele Iğdır 
Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Erzurum 13. Bölge 
Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ve Iğdır 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pof. Dr. 
Hasan Bal ile çok sayıda öğretmen din-
leyici olarak katıldı. Oturum başkanlığını 
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesude Figen 
Dönmez’in yaptığı panele Orman ve Su 
İşleri Iğdır İl Şube Müdürü Mete Tür-
koğlu, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yu-
sif Zeynelov ve Meteoroloji 
Mühendisi Emircan Özden 
panelist olarak katkıda bu-
lundu.

Yapılan konuşmaların 
ardından “Ülkemizde ve 
İlimizde Biyoçeşitlilik” ko-
nulu panelin oturum baş-
kanlığını yapan Yrd. Doç. 
Dr. Mesude Figen Dönmez, 
sözlerine biyolojik çeşitlili-
ğin tanımını yaparak başladı. Yrd. Doç. 
Dr. Dönmez “Biyoçeşitlilik belirli bir 
bölge ve alanda bitki, hayvan ve çeşitli 
canlı türlerinin miktarını ve çeşitliliğini 
ifade etmektedir. Biyolojik çeşitlilik ge-
netik çeşitliliği, tür çeşitliliği ve ekosis-
tem çeşitliliğinin birbirine bağlanmasın-

dan oluşur. Çeşitlilik ister 
kültürel olsun isterse ekolo-
jik nitelikte olsun bir siste-
min dinamik bir özelliğidir. 
Bu dinamik özellik kültürel 
anlamda bulunduğu sisteme 
istikrar, tat ve lezzet, renk 
ve güzellik, güç ve canlılık 
kazandırır. Biyolojik çeşit-
lilik de çevremizdeki ekolo-
jik sistemlere benzer değer-
ler sunmaktadır.” diyerek, 

sözü panelistlere bıraktı.
Panelistlerin konuşmalarından sonra 

soru ve cevap bölümüyle devam eden 
“Ülkemizde ve İlimizde Biyoçeşitlilik” 
konulu panel, dinleyici olarak katılan 
bütün öğretmenlere katılım belgelerinin 
verilmesiyle sona erdi.

Iğdır’a bir takım temaslarda bulunmak amacıyla gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Iğdır 
Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Bakan Yılmaz “Türkiye ileri gidecekse Türkiye büyüyorsa Türkiye ileri 
gidiyorsa bunda bilim adamlarının, üniversitelerin, hür düşünürlerin çok büyük faydası var” dedi

“Ülkemizde ve İlimizde Biyoçeşitlilik” konulu panel düzenlendi
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

CAZİBE MERKEZİ OLDU
Oryantasyon eğitimi için Agrar Üniversitesi’nden gelen öğretim 
görevlileri Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühen-

disliği bölüm laboratuvarında pratik eğitimlere katıldılar

Iğdır Üniversitesi, komşu ülkeler-
de bulunan akademisyenler için 
ilgi odağı olmaya devam ediyor. 
Iğdır Üniversitesi ile Azerbaycan 
Devlet Agrar Üniversitesi’nin 

daha önce imzaladığı işbirliği protoko-
lü kapsamında Iğdır’a gelen Azerbay-
can Devlet Agrar Üniversitesi öğretim 
elemanları Öğr. Gör. Aide Askerova ve 
Öğr. Gör. Gülşen Aliyeva bilgi paylaşım 
amaçlı çalışmaları izlemeye başladılar. 
Iğdır’a gelen Agrar Üniversitesi öğre-
tim elemanları ilk önce Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Agrar 
Üniversitesi öğretim görevlileri Aide As-
kerova ve Gülşen Aliyeva işbirliği proto-
kolü kapsamında Iğdır Üniversitesi’nin 
kendilerine vermiş olduğu bilgi paylaşı-
mı imkânını en iyi şekilde değerlendir-
mek istediklerini belirterek kendilerine 
bu imkânı sunan başta Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz ise yapı-
lan iş birliği protokolü kapsamında or-
yantasyon eğitimi vermeye başlamanın 
mutluluğunu yaşadıklarını, bu gibi eği-
tim programlarının tüm hızıyla devam 
edeceğini söyledi. Iğdır Üniversitesi’nin 
yapılan akademik ve bilimsel çalışmalar-
la her platformda sık sık adından söz et-
tirmeye başladığını belirten Rektör Prof. 

Dr. Yılmaz; Erasmus, Farabi ve Mevlana 
değişim programları kapsamında hem 
öğretim görevlileri hem de öğrenciler 
için oryantasyon eğitimlerinin karşılıklı 
olarak her geçen gün artacağına inandı-
ğını ifade etti.

Oryantasyon eğitimi için Agrar Üni-
versitesi’nden gelen öğretim görevlileri 
Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği bölüm laboratuvarın-
da pratik eğitimlere katıldılar. Gıda Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Önder Yıldız, Öğretim üyeleri Yrd. Doç. 
Dr. Bayram Yurt, Yrd. Doç. Dr. Ayhan 
Baştürk, Yrd. Doç. Dr. Elif Kaya ile bö-
lümdeki tüm öğretim elemanları, Agrar 
Üniversitesi öğretim görevlileriyle bir-
likte aşağıda belirtilen analizleri yaptılar.

- Falling number (Düşme sayısı ami-
laz enzim aktivitesi tayini)

- Gluten analizleri (Yaş, kuru, gluten 
index)

- Protein analizi (Kjeldahl yöntemi)
- Çözücü tutma kapasitesi (SRC)
- Tekstür analizi (Markası TA.XT 

plus) (Ekmek ve kekin yumuşaklığı, 
yapışkanlığı, çiğnenebilirliği, esnekliği, 
bisküvinin sertliği, gevrekliği, meyvele-
rin kabuk sertliği, manda etinin sertliği, 
elastikiyeti)

- Nem analizi (Halojen lamba tekno-
lojisi ve klasik yöntem)

- Tuz analizi -Kül analizi

- Hızlı viskozite test cihazı ile buğday 
ve mısır ununun ısıtılması ve soğutulma-
sı neticesinde elde edilen viskozite (Pas-
ting properties with rapid visco analyzer)

- Refraktometre ile kuru madde ana-
lizi

- HPLC kullanımı (Agilent Technolo-
gies Markası)

- Baharatların etken maddelerinin 
ekstraksiyon ile elde edilmesi

- Bunun yanında Ziraat Fakültesi la-
boratuvarında ICP/MS ve GC/MS cihaz-
ları başta olmak üzere, mevcut laboratu-
var cihazları hakkında bilgilendirildi.

Ayrıca Mühendislik Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Hasan Bal ile birlikte bölüm 
öğretim elemanları gelen misafirlerle ili-
mizde bulunan Has Mandıra ve Kumte-

peler Un fabrikasına teknik gezi yaparak, 
yapılan üretimleri yerinde gördüler.

Iğdır Üniversitesi’nde oryantasyon 
eğitimi alan öğretim görevlilerinden 
Aide Askerova, Iğdır Üniversitesi’nin 
genç bir üniversite olmasına rağmen 
eğitim standartlarının çok iyi olduğu-
nu ve günümüz teknolojik imkanlarının 
çoğuna sahip olması ile öğrencilere çok 
mükemmel bir eğitim fırsatı sunduğunu 
söyledi.

Oryantasyon eğitimi alan bir diğer 
öğretim görevlisi Gülşen Aliyeva da 
Iğdır Üniversitesinin yüksek düzeyde 
teknolojik imkânlara sahip olduğunu ve 
eğitim kalitesinin ileri bir seviyede oldu-
ğunu söyledi.

Iğdır Üniversitesi ile Azerbaycan 
Devlet Agrar Üniversitesi iş birliği pro-
tokolü kapsamında oryantasyon eğitimi 
alan öğretim görevlileri Iğdır Üniversite-
si yetkililerinin göstermiş olduğu yakın 
ilgiden dolayı kendilerini evlerindeymiş 
gibi hissettiklerini belirterek, başta Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz’a, Mühendislik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal’a Gıda 
Mühendisliği Bölümü öğretim eleman-
larına ve tüm Iğdır Üniversitesi ailesine 
misafirperverliklerinden ötürü teşekkür 
ettiler.

Iğdır Üniversitesi ile Gençlik Hizmet-
leri ve Spor Iğdır İl Müdürlüğü üniversite 
öğrencileri için ortak bir çalışmaya imza 
atmayı planlıyor. Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Iğdır İl Müdürü Kasım 
Aydoğdu arasında yapılan görüşmelerde, 
gençlerin spora yönlendirilmesi ve Suve-
ren Ana Kampüsünde yapılacak olan spor 
kompleksi ile ilgili ortak bir çalışma masa-
ya yatırıldı.

Gençlerin sosyal ve sportif gelişimleri 
için üniversite olarak imkânları ölçüsün-
de hiçbir sorumluluktan kaçınmadıklarını 
belirten Rektör Prof. Dr. Yılmaz, sportif 
başarıların aynı zamanda öğrencilerin ders-
lerindeki başarılarını da olumlu yönde et-

kilediğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz 
“Iğdır Üniversitesi olarak öğrencilerimize 
sosyal ve kültürel alanda birbirinden farklı 
birçok etkinlik düzenliyoruz. Öğrencileri-
mizin başarılı bir eğitim almaları için sosyal 
ve kültürel alanlarda da üniversite olarak 

diğer kurumlarla işbirliği içinde birçok or-
tak çalışmayı hayata geçiriyoruz. Üniversite 
olarak temel hedefimiz tüm öğrencilerimi-
zin öncelikle buradaki eğitimlerini başarılı 
bir şekilde tamamlamalarının yanında onla-
rın topluma faydalı bireyler olmalarını sağ-
lamaktır.” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Iğdır İl Mü-
dürü Kasım Aydoğdu da, Iğdır Üniversite-
si’nin Iğdır’ın gelişmesine her geçen gün 
büyük bir katkı sağladığını belirten İl Mü-
dürü Aydoğdu,  üniversitenin Iğdır’daki bir-
çok kurumla işbirliği içinde çok olduğunu 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
olarak Iğdır Üniversitesi ile sportif ve sos-
yal bir çok projeyi hayata geçirmeyi hedef-
lediklerini kaydetti.

Üniversite 
öğrencileri 
için ortak bir 
çalışmaya 
imza atıyor

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE GENÇLİK 
HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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Karakoyunlu Köylerine Hiz-
met Götürme Birliği” ve 
“Iğdır Üniversitesi” ortak-
lığında Serhat Kalkınma 

Ajansına(SERKA) sunulan "Karakoyun-
lu Tarihi Mezar Taşları Dile Geliyor." 
projesi tamamlandı. Büyük bir özveriyle 
hazırlanan proje kapsamında Karako-
yunlu tarihi mezar taşları ile ilgili bilin-
meyen birçok konu gün yüzüne çıktı.

"Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları 
Dile Geliyor." projesinin danışmanlığını 
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı ve Tarih Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Atlı, pro-
je yürütücülüğünü de Iğdır Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 
Hazal Ceylan Öztürker yaparken; Derya 
Aksoy, Galip Güler ve Muhammed Al-
peren Özdemir de  projede yer alan diğer 
akademisyenler oldu.

Hazırlanan projeyle, geçtiğimiz hazi-
ran ayından bu yana, ‘Karakoyunlu Açık 
Hava Müzesi Mezarlık’ alanlarında ay-
rıntılı bir arazi çalışması yürütüldüğünü 
belirten proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Cengiz Atlı, bu çalışma dâhilinde mezar 
taşlarının üzerinde bulunan kitabelerin 
okunduğunu, mezar taşları fotoğrafla-
rının çekildiğini, ölçüleri alındığını ve 
ölçekli çizimlerin yapıldığını söyledi. 

P r o j e d e 

yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yrd. 
Doç. Dr. Atlı, şöyle devam etti: “Mezar 
taşlarının edebi ve tarihi değerlerine va-
kıf olunabilmesi için kitabeler okuyup ve 
epigrafik değerleri ortaya koyup; bunun 
neticesinde ayrıca mezar taşlarının kim-

lik bilgileri, doğum ve ölüm tarihleri, 
cinsiyet tespitleri yaptık. Mezar taşla-
rının, Sanat Tarihi açısından ait olduğu 
tipolojik özellikler belirleyip ve üzer-

lerindeki sembolik anlamlı dekorasyon 
öğelerinin anlamlarını çözümledik. Tüm 
bu çalışmaların neticesi olarak, genelde 
Iğdır’ın özelde Karakoyunlu’nun kültü-
rel varlıklarından biri olan mezar taşları 
tüm yönleriyle kayıt altına alındı. Ya-

pılan bu projeyle mezar taşlarının yok 
olup gitmesini engellediğimize, gelecek 
kuşaklara aktarımını sağladığımıza ina-
nıyorum. Ayrıca kültür tarihi içerisinde, 
mezar ve mezarlık kültürü noktasında 
Iğdır’ın durumunu tespit ettik. Buna 
göre hem günümüzde hem de geçmiş 
dönemlerde sınır kenti olma özelliğini 
koruyan Iğdır’ın mezar taşı kültürü iti-
bariyle hem Karakoyunlu dönemi hem 
de Osmanlı dönemi mezar kültürünün 
karışımı homojen bir yapıya sahip ol-
duğunu söylemek mümkündür. Yine bu 
çalışma neticesinde, şehir ve ilçe tarihi 
bir nebze de olsa aydınlatılmıştır. Özel-
de bu sonuçlara ulaşılırken genel olarak 

Anadolu kültürü içerisinde, sınır kenti 
olmasına, hatta bazı dönemlerde sınır 
dışında kalmasına rağmen Iğdır’ın da bu 
kültüre katkılar sunduğu tespit edilmiştir. 
Günümüzde, gerek üniversiteler gerekse 
devletin diğer kurumlarının destekleriyle 
yapılan bu tarz çalışmaların artması son 
derece sevindiricidir. Bu, öncelikle proje 
üretimiyle ilgili, insanlarımızın geldiği 
noktayı göstermektedir. Bunun yanında, 
özellikle üniversitelerimizin bölgeye de-
ğer katma, geçmiş değerleri tespit etme 
ve yeni şeyler üretme noktasında, böl-
geyle ilgili duyarlılığın derecesini göster-
mesi bakımından büyük öneme sahiptir.” 
diye konuştu. 

28 Şubat 2014 tarihinde projenin ta-
mamlandığını ve çalışmanın “Iğdır- Ka-
rakoyunlu Tarihi Mezar Taşları” adı ile 
kitaplaştırıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. 
Atlı, alanında uzman ekip üyeleri tara-
fından hazırlanan tanıtım kitabının, Iğdır 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ka-
rakoyunlu İlçe Kaymakamlığı ve SER-
KA işbirliği ile basıldığını belirtti. Yrd. 
Doç. Dr. Atlı son olarak, daha önce üze-
rine ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olan 
‘Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları’ ile il-
gili bilimsel boşluğun doldurulmasını ve 
bundan sonraki çalışmalara örnek teşkil 
etmesini temenni ettiğini belirtti.

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Hasan Bal, İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 
Eren ile akademisyen ve öğren-
cilerin ilgi gösterdiği konferansta 

konuşan Prof. Dr. Çakmak, Avrupa'daki 
eğitim sistemi gibi Türkiye'deki eğitim 
sisteminin de geçtiğimiz yıllara göre her 
geçen daha iyi gittiğini söyledi.

Prof. Dr. Çakmak, "Benim alanım bi-
lim yazarlığı ve eğitim yazarlığıdır. Bana 
göre sorular cevaplardan daima önemli-
dir. İnsan zihninde öyle bir özellik var ki, 
kafaya takılan soruyu beyin araştırıyor. 
Günümüzde buna 'kuantum teori yasala-
rı' deniliyor. Zaman ve mekan tanımadan 
beyin her bilgiye ulaşmaya çalışıyor. İn-
san yaratılış olarak öğrenme programıy-
la dünyaya gelmiştir. İnsan her konuda 
cahil gelmiştir dünyaya, hayvanlar ise 
programlanmış bilgisayar şeklinde dün-
yaya geliyor. Eğitim bilgiyi kullanma 
sanatıdır. Eğitimde taklitçi olunursa geri 
kalınır. Dünyadaki ülkelerin yüzde onu, 
geriye kalan yüzde doksan ülkeye hük-

metmiş durumundadır. Allah'ın insanlara 
verdiği en önemli duygu düşünmektir. 
Akıldan üstün bir şey yaratılmamış, bi-
zim üstümüze düşen en önemli görev 
onu en iyi şekilde kullanmayı öğrenmek-
tir. Eğitimin ilk hedefi bilimsellik değil 
insanlıktır. Bizler ne zamanki araştırarak 
muhakeme kurarak bir şeyler öğreniyor-
sak o zaman beyin hücreleri arasında bir 
bağ oluşuyor ve bilgiler kalıcı oluyor. 
Beyinin iki tane lobu var. Bizim eğitim 
sistemimize baktığımızda sol lobu kul-
lanıyoruz. Ezbere dönük anlamadan da 

öğrenebiliyor insan, o özelliğimiz var. 
Fakat eğitimde yaşayarak, araştırarak, 
öğrendiğimiz bilgiler ve duyguları bey-
nimizin sağ lobunu kullanarak öğreniyo-
ruz." dedi. Prof. Dr. Çakmak son olarak, 
kendisini Iğdır Üniversitesi'ne davet ede-
rek, öğrencilerle buluşturma fırsatı ve-
ren Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz'a ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Konferansın sonunda Iğdır Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Bal, "Yükseköğretim Vizyonu ve Eğiti-

me Kimlik" konulu konferansa konuş-
macı olarak katılan Yıldız Teknik Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman 
Çakmak'a bir plaket takdim ederek, böy-
le önemli bir konuda öğrencileri aydın-
lattıkları için teşekkür etti. 

PROF.DR. ÇAKMAK, 
"ÇAY SOHBETLERİNDE" 
ÜNİVERSİTE PERSONELİYLE 
BİR ARAYA GELDİ
Iğdır Üniversitesi'nde konferans ver-

mek üzere Iğdır'a gelen Yıldız Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Os-
man Çakmak, her Perşembe Iğdır Üni-
versitesi Uygulama Otel'inde düzenlenen 
"Çay Sohbetleri"nde Iğdır Üniversitesi 
mensuplarıyla bir araya geldi. Dünya'da 
artık çok sayıda bilim adamının araştır-
ma konusu olan "Kuantum Teorisi'nin'' 
ne olduğunu, dinimizin bu tür araştırma-
lara nasıl baktığı ve Kur'an-ı Kerim'deki 
ayetlerde bununla ilgili bilgilerin olup 
olmadığı konusunda merak edilen birçok 
konuda bilgi verdi.

“Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları 
Dile Geliyor” Projesi Tamamlandı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN “Yükseköğretim Vizyonu 
ve Eğitime Kimlik” Konulu 
Konferans Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hareket ve 
Bilinçli Eğitim Öğrenci Topluluğunun (SOHBET) girişimleriyle düzenlenen 
“Yükseköğretim Vizyonu ve Eğitime Kimlik” konulu konferansa konuşmacı 
olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çakmak katıldı

Iğdır Üniversitesi konferans salo-
nunda Iğdır Üniversitesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü Genç Gıda Toplulu-
ğu’nun organizasyonuyla düzenlenen 
"Gıda Bozulmaları ve Gıda Zehirlen-
meleri" konulu konferansa konuşmacı 
olarak Isparta Süleyman Demirel Üni-

versitesi Mü-
hendislik Fa-
kültesi Gıda 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Sami 
Özçelik katıldı.

Iğdır Üni-
versitesi Rek-
törü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı 
Yılmaz, Mü-
hendislik Fa-
kültesi Dekanı 

Prof. Dr. Hasan Bal, akademisyenler 
ve öğrencilerin dinleyici olarak katıl-
dığı konferansta konuşan Özçelik, gıda 
bozulmaları ve gıda zehirlenmelerinin 
insan hayatına olumsuz etkilerinin ol-
duğunu belirtti.

Üniversitelerde okuyan öğrencilere 
bu konu ile ilgili gerekli bilgilerin doğ-
ru ve ayrıntılı bir şekilde aktarılması 
gerektiğine dikkati çeken Özçelik, in-
sanların bu konu ile ilgili bilgi sahibi 
olması gerektiğini ifade etti.

Gıdalarda zehirlenmelerin bulaşıcı 
olduğunu belirten Özçelik, şunları kay-
detti:  "Bozulan gıdalar birçok hastalığa 
neden olur. Özelikle gebe kadınların bu 
konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Çün-
kü bozuk gıdalar düşük yapmalarına 
neden olabilir. Bu sadece somut örnek-
lerden bir tanesidir. Gıdalar belirtilen 

sıcak ve soğuk havaların dışında bekle-
tilirse bozulma söz konusu olur. Dün-
yanın birçok yerinde gıda zehirlenme-
lerinin meydana geldiğini görüyoruz. 
Ancak günümüz teknolojisi bu sorunun 

önüne geçmiştir. Bazı gıda ürünlerinin 
küflenmesi gerekir. Örneğin peynir küf-
lendikçe penisilin etkisi yapar. Bu pey-
nir birçok yerde çok pahalı oluyor. Bu 
peynirin hem tadı güzel oluyor hem de 
sağlık açısından riski kalmıyor.” dedi.

Özçelik, konuşmasını, gıda ürünler 
hakkında çeşitli örnekler vererek son 
verdi. Konferansın sonunda Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz, Isparta Süleyman De-
mirel Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Sami Özçelik’e bir 
plaket takdim etti.

“Gıda Bozulmaları ve Gıda 
Zehirlenmeleri” konulu konferansa 
öğrencilerden yoğun ilgi

Türkiye'nin Nahcivan Başkonso-
losu Ali Rıza Akıncı ve Iğdır Valisi 
Davut Haner, Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı 
ziyaret etti

Türkiye'nin Nahcivan Başkonso-
losu Ali Rıza Akıncı ve Iğdır Valisi 
Davut Haner Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yılmaz, Nahcivan Başkonsolo-
su Akıncı ve Iğdır Valisi Haner’in 
kendisini ziyaret etmesinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz; "Iğdır, Nahcivan 
Özerk Cumhuriyetine komşu bir il-
dir. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ile 
aramızda tarihe dayanan dostluğun 
ötesinde bir kardeşlik ilişkisi vardır. 

Bu ilişkilerimiz her zaman güçlüdür. 
İlişkilerin güçlü olmasında konsolos-
larımızın etkisi büyüktür." dedi.

Nahcivan Başkonsolosu Akıncı 
da Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ın ken-
disine göstermiş olduğu misafirper-
verlikten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Başkonsolos Akıncı, Nahci-
vanlı birçok gencin Iğdır Üniversite-
si’nde öğrenci olduğunu da hatırlata-
rak, Iğdır Üniversitesi’nin Nahcivanlı 
öğrencilere kucak açmasından dolayı 
çok mutlu olduğunu söyledi. 

Iğdır Valisi Davut Haner de 
Nahcivanlı gençlerin Iğdır Üniver-
sitesi’nde okumalarının kendisini 
son derece mutlu ettiğini belirterek, 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz’a da yabancı 
öğrencilerle yakından ilgilendiği için 
teşekkür etti.

Nahcivan Başkonsolosu Akıncı 
ve Iğdır Valisi Haner,  Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Iğdır üniversitesi tarafından davet edilen 
Prof. Dr. Fevzi Keleş, Prof. Dr. Sami Özçelik 
ve Prof. Dr. Ömer Gündoğdu konuşmacı ola-
rak “Kariyer Günleri” programına katıldı.

Program, konuşmacıların özgeçmişlerinin 
okunmasıyla başladı. Daha sonra Iğdır Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Bal, programın amacıyla ilgili bilgi 
vererek: “Yurt dışı tecrübeleri olan hocaları-
mız, tecrübelerini siz değerli öğrencilerimize 
aktaracaklar. Sizlerin de bu tecrübelerden en 

iyi şekilde yararlanacağı-
na inanıyorum.”dedi. İlk 
olarak söz alan konuşmacı 
Prof. Dr. Ömer Gündoğdu 
oldu. Gündoğdu söze şöy-
le başladı; ”Akademik rol-
lerin çok iyi belirlenmesi 
gerekir. Eğitim hayatınız 
boyunca plan yapmalısı-
nız. Hedeflerinizi çok iyi 

belirlemelisiniz. Akademisyenliği düşünen 
öğrencilerimizin bir an önce yüksek lisans ve 
doktoralarını yapmalarını tavsiye ediyorum, 
yurt dışı programı olan Mevlana ve Erasmus’u 
iyi değerlendirmenizi, kariyer yapmak istiyor-
sanız yabancı dile de son derece önem verme-
lisiniz.” dedi.

Programda ikinci olarak söz alan Prof. Dr. 

Sami Özçelik konuşmasında: “Eğitimimi Al-
manya’da tamamladım. Yaşadığım coğrafya-
daki sıkıntıları çözmek için ülkeme döndüm. 
Büyüdüğüm coğrafyaya hizmet etmek ama-
cıyla Türkiye’ye geri geldim. Sizlere Erasmus 
gibi programları ısrarla tavsiye ediyorum. Ya-
bancı dilin şart olduğunu ve yabancı dil için 
yurt dışına gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. 
Sizlerin Almanya’yı düşünmenizi isterim çün-
kü Almanya eğitime çok fazla destek veriyor.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Son olarak söz alan Prof. Dr. Fevzi Keleş, 
kendinden önceki konuşmacı arkadaşların çok 
değerli bilgiler verdiğini, eğitimde öğrenci-
lerin çok hevesli, disiplinli, dürüst, ikeli ve 
prensip sahibi olmalarını, kariyer düşünen öğ-
rencilerin sabırlı ve azimli olmaları gerektiğini 
söyledi.

Iğdır Üniversitesi’nde
“Kariyer Günleri” Düzenlendi
Iğdır Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Genç Gıda 
Topluluğu tarafından “Kariyer Günleri” düzenlendi
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Azerbaycan’ın Hocalı Ka-
sabası’nda 1992 yılında 
Ermeni askerlerince kat-
ledilen 613 kişi için, Iğdır 
Üniversitesi,  Uluslararası 

Beynelhak Diasporası Merkezi Başkanlığı 
ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddiaları ile 
Mücadele Derneği Başkanlığı tarafından 
fotoğraf sergisi ve konferans düzenlendi. 
Iğdır Üniversitesi'nin konferans salonunda 
düzenlenen programda Hocalı Katliamında 
çekilen fotoğrafların sergilenmesi Hocalı 
Katliamında yapılan zulmün ve işkencenin 
ne kadar insanlık dışı bir uygulama olduğu-
nu gözler önüne seriyordu.

Saygı duruşu ve her iki ülkenin İstiklal 
Marşlarının okunmasıyla başlayan kon-
feransa, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı  Yılmaz, Uluslararası 
Beynelhak Diasporası Merkezi Başkanı 
İsmail Ağayev ve Asılsız Ermeni İddiaları 
ile Mücadele Derneği Başkanı Göksel Gül-
bey, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu 
Iğdır Temsilcisi Asiman Aliye, siyasi par-
ti temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, 
öğrenci ve Iğdırlı vatandaş dinleyici olarak 
katıldı.

Fotoğraf sergisinden sonra düzenlenen 
konferansın başında Hocalı Katliamını 
anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. 
Salonda bulunan herkese duygulu anlar 
yaşatan Sinevizyon gösteriminden sonra 
konferansın açılış konuşmasını yapan Asıl-
sız Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği 
Başkanı Göksel Gülbey, 22 yıl önce Erme-
ni askerleri tarafından bir katliamın yapıl-
dığını, bu katliama bütün dünyanın sessiz 
kaldığını ifade etti. Yapılan katliamı her 
programda ve her platformda dile getirdik-
lerini belirten Gülbey, "Biz Asimder olarak 
bu katliamın takipçisi olacağız sürekli dile 
getirdiğimiz gibi her zaman da dile getire-
ceğiz. Şehit olan 613 kişiyi her yıl olduğu 
gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle anacağız. 
"dedi.

Azerbaycan’da yapılan Ermeni katli-
amlarından dolayı her altı insandan birinin 
psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen 
Uluslararası Beynelhak Diasporası Merke-
zi Başkanı Uluslararası Beynelhak Diaspo-
rası Merkezi Başkanı İsmail Ağayev’de ar-
tık bütün dünyanın bu yapılan zulme sessiz 
kalmaması gerektiğini söyledi.

Konferans, Iğdır üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Türkan Kadirzade, Ulus-
lararası Diaspora Merkezi Genel Sekreteri 

Samir Adıgüzelli ve Hocalı Katliamının 
canlı tanığı Emekli General Eliöfset Gası-
mov'un katliam hakkında bilgi vermesi ile 
devam etti. 

Konferansta ilk önce konuşan Uluslara-
rası Diaspora Merkezi Genel Sekreteri Sa-
mir Adıgüzelli, Hocalı Katliamı’nın dünya 
kamuoyuna farklı anlatıldığını sanki kar-
şılıklı bir muharebe yapılmış gibi anlatıl-
dığını hatırlatarak, oysaki orada tamamen 
bir insanlık suçunun işlendiğini vurguladı. 
Genel Sekreter Adıgüzelli “Bizim de temel 
hedefimiz bu yanlış anlatımın yalan oldu-
ğunu dünya kamuoyuna anlatmamızdır. 
Çünkü bu gerçekçi bir bakış açısı değildir. 
Hocalı Katliamı aslında buradaki ikinci Er-
meni katliamdır. 1905-1907 ve 1918-1920 
yılları arasında da bu topraklarda Ermeni-
lerin yaptığı soykırımlar yaşanmıştır. Bu 
soykırımlar Gence, Nahcivan, Erivan ve 
Bakü ile sınırlanmamış, Güney Azerbay-
can’da ve Iğdır, Erzurum, Van ile Kars’ta 

yapılmıştır. Ermeniler yıllarca buralarda 
yaptıkları katliamları unutturup mazlum 
edebiyatı yapıp bu yapılan insanlık dışı 
uygulamaları saklamaya çalıştılar. Dış ül-
kelerde bu yapılan katliamlarda Ermenilere 
açıkça destek vermişlerdir. Bugün bile bu 
topraklar üzerinde yabancı devletlerin gizli 
hesaplarının olduğunu bilmemiz gerekir.” 
diye konuştu.  

HOCALI KATLİAMININ 
CANLI TANIĞI YAPILAN 
ZULMÜ ANLATTI
Konferansta söz alan Hocalı Katliamı-

nın canlı tanığı Emekli General Eliöfset 
Gasımov’da yaşanılan insanlık dışı uygu-
lamaları anlattı. Emekli General Gasımov 
“İnsan ister ki o gün hiç yaşanmamış olsun. 
Ama o zulüm o insanlık dışı işkenceler ya-
şandı. İnanın o çocukların o kadınların can-
sız bedenlerini toplamak ne kadar acı bir 

duygudur anlatamam. Orada ölen insanla-
rın bedenlerine bile o kadar işkenceler ya-
pılmıştı ki tanınmayacak haldeydiler. Ho-
calı katliamında insanlar diri diri yakıldı. 
Bir annenin karnını yarıp oradaki bebeği 
bile öldürecek kadar gözleri dönmüş bu za-
limlerin yaptıkları işkenceleri tüm dünyaya 
anlatmamız gerekir. Bizler bu yaşanılan 
insanlık dışı işkenceleri asla unutmamalı-
yız.” dedi.  

Hocalı Katliamı’nın anlatıldığı kon-
feransta son olarak söz alan Iğdır Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan 
Kadirzade’de konuşmasının başında aslen 
Azerbaycan vatandaşı olduğunu yaklaşık 2 
senedir Iğdır Üniversitesi’nde görev yaptı-
ğını ve hiç yabancılık çekmediğini başta Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz olmak üzere herkese teşek-
kür ettiğini söyledi. Öğretim Üyesi Kadir-
zade “Hocalı Katliamı konusunda Rektö-

rümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın 
gösterdiği duyarlılık beni son derece mutlu 
etti. Ben tüm Azerbaycan vatandaşları adı-
na sayın rektörümüze çok teşekkür ederim 
ve şükranlarımı sunarım.  Müslüman Türk-
ler olarak artık bu yapılan soykırıma bir 
dur denilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Konuşmama aslen Hocalı’da yaşan Zarife 
Koliyeva’nın Fransa eski Cumhurbaşkanı 
Nicolas Sarkozy’e gönderdiği mektubun 
son kısmını size okumak istiyorum: ‘Hoca-
lı ismini duydunuz mu? 26 Şubat 1992 se-
nesinde Azerbaycan’ın bu tarihi bölgesinde 
Ermenistan’ın işgalci silahlı birlikleri tara-
fından işlenmiş cinayetler sonucunda 613 
kişi öldürülmüş, 1275 kişi esir alınmış, 150 
kişiden de haber alınamıyor ve 87 kişiyse 
sakat kalmıştır. Bu insanların tek günahı 
Türk ve Müslüman olmaktır. Söyleyin bu 
soykırım değil mi, soykırım değilse bana 
soykırımın tanımını yapın?’ Bende bu kı-
zımın sorduğu soruyu şimdi herkese soru-

yorum bu soykırımı neden görmüyorsunuz, 
neden desteklemiyorsunuz? Hocalı Katlia-
mını bazı kurumlar ve devletler dışında hiç 
kimse bir soykırım olarak değerlendirme-
miştir. Yapılan Ermeni katliamlarının hep-
sinin tohumu 1721 yılında Rus İmparatoru 
1. Petro döneminde atıldığını biliyoruz. 
Bilinçli olarak İsveç’le Süngü Anlaşma-
sı’ndan sonra hazar bölgesi ve Kafkaslara 
Ermenilerin yerleştirilmesidir. Yaşlılarımız 
bize eskiden Ermeni askerlerin güvenlik 
bahanesiyle bölgelerine yerleştirildiklerini 
anlattılar.  Daha sonra da bunların deva-
mı geldi. Bizlere karşı soykırımlar yapıl-
dı. Bizlerin Hocalı katliamını unutmamız 
ve unutturmamız gerekiyor. Gençlerimize 
Hocalı katliamını iyi anlatmamız gerekir 
diye düşünüyorum. Son olarak Iğdır Üni-
versitesi adına tüm dünyada artık bu tür 
soykırımların yapılmamasını temenni edi-
yorum.” diye sözlerini tamamladı.  

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz’da etkinliğin ger-
çekleşmesinde önayak olan Uluslararası 
Beynelhak Diasporası Merkezi Başkanı 
İsmail Ağayev ve Asılsız Ermeni İddiaları 
ile Mücadele Derneği Başkanı Göksel Gül-
bey’e teşekkür etti. 22 yıl önce Hocalı da 
bir soykırım bir katliam yapıldığını belirten 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, orada şehit olan 
soydaşları ve dindaşları rahmetle andığını 
ve mekânlarının cennet olması temennisin-
de bulundu. Bu katliamın canlı şahitlerinin 
halen hayatta olduğunu belirten Prof. Dr. 
Yılmaz, dünyanın bir kısmının bu olayı 
halen görmediğini bu katliama adeta göz-
lerini yumduklarını belirterek, Ermenilerin 
Türkiye’de de bir takım asılsız iddialarda 
bulunduğunu söyledi. Rektör Yılmaz, son 
olarak dünyanın neresinde olursa olsun ya-
pılan bütün katliamları kınadığını ve daima 
mazlumların, mağdurların yanında olduk-
larını ifade etti.  

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz, Uluslararası Beynelhak Diaspo-
rası Merkezi Başkanı İsmail Ağayev ve 
Asılsız Ermeni İddiaları ile Mücadele Der-
neği Başkanı Göksel Gülbey ile konferansa 
konuşmacı olarak katılan Iğdır üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan Kadirza-
de, Uluslararası Diaspora Merkezi Genel 
Sekreteri Samir Adıgüzelli ve Hocalı Kat-
liamının canlı tanığı Emekli General Eliöf-
set Gasımov'a birer plaket takdim ederek, 
konferansa verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür etti. 

Van'da düzenle-
nen "DAP Üni-
versiteler Birliği 
Toplantısı"nda, 
eğitim-öğretim, 

araştırma-geliştirme ve proje, 
toplumsal hizmet, bölgesel kal-
kınma, idari personel arasında 
işbirliği gibi üniversiteler arası 
ortak konular ele alınarak, bu 
kapsamda hazırlanan protokol 
üniversite rektörlerince imza-
landı.

DAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Adnan Demir, 
yaptığı açıklamada, DAP Bölge 

Kalkınma İdaresi'nin 2011 yı-
lında kurulduğunu ve merkezi-
nin Erzurum'da olduğunu anım-
sattı. Bölgesel kalkınmanın 14 
ili kapsadığını anlatan Demir, 
üniversitelerin, her bir ilin kal-
kınma kutupları gibi bir misyo-
nunun bulunduğunu, bu misyon 
kapsamında bölge üniversite 
rektörleri ile iş birliği halinde 
bölgesel kalkınma enstitüsü-
nün kurulabilmesi konusunda 
gerekli imkanların alt yapısını 
oluşturmak için toplandıklarını 
bildirdi.

Toplantıya katılan Iğdır Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Hakkı Yılmaz ise DAP'ın 
kurulması ile birlikte bölgedeki 
üniversitelerin her alanda bir-
birilerinden faydalanabildiğini 
ifade etti. Iğdır Üniversitesi ola-
rak her zaman kolektif çalışma-
ları çok önemsediklerini bu gibi 
toplantıların üniversitelerin ge-
lişimi için çok büyük yarar sağ-
ladığını ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz, çalışmaların oluşu-
munda ve yürütülmesinde des-
teği olan DAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Adnan Demir’e 
teşekkür etti.

Rektör Prof.Dr. Yılmaz, Van’da 
düzenlenen “DAP Üniversiteler 
Birliği Toplantısı”na katıldı
Kalkınma Bakanlığı bağlı Doğu Anadolu Projesi(DAP) kapsamında bölgede bulu-
nan 15 üniversitenin işbirliği ile yürütülen ortak çalışmalarla ilgili Van’da düzenle-
nen toplantıya Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz da katıldı

HOCALI KATLİAMI'NIN 22. YILI
Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenen konferansla anıldı

Türkiye genelinde Kur’an’ın An-
lamıyla Buluşmak Platformu ile Zin-
de Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü 
işbirliğiyle yapılan “Kur’an-ı Kerim 
Meali Bilgi Yarışması” sonucunda 
dereceye girenler için Iğdır Üniversi-
tesi Konferans Salonunda düzenlenen 
ödül törenine Iğdır Valisi Davut Ha-
ner, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Tuzluca 
İlçe Müftüsü Nazif Fatih Yalçınkaya, 
akademisyenler ve öğrencilerin yanı 
sıra dereceye girenlerin aileleri katıl-
dı. Her yaştan katılımcının rekabet et-
tiği yarışmada, kaybedenin olmadığı 
vurgusu yapıldı.

 Ülke genelinde düzenle-
nen “Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi 
Yarışması”nın Iğdır’daki ödül töre-
ni, Iğdır Üniversitesi Yakut Öğrenci 
Topluluğu’nun organizasyonuyla Iğ-
dır Üniversitesi Konferans salonunda 
gerçekleştirildi. Her yaştan katılımcı-
nın olduğu yarışmaya Türkiye geneli 
179 bin kişi kayıt yaptırdı. Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan program-
da konuşan Iğdır Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik 
Yılmaz, yarışmanın kaybedeninin ol-
madığını ve bu sayede birçok kişiye 
Kur’an-ı Kerim mealinin okunmasını 
sağladıklarını söyledi. Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Yılmaz, Kur’an-ı 
Kerim mealini herkesin okuması ve 
bilmesi gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’i 
anlayarak okuma konusunda da bir 
farkındalık oluşturduklarını belirtti. 
Rektör Yardımcısı Yılmaz “Kur’an-
ı Kerim’i maalesef gerektiği kadar 

okumuyoruz. Kur’an-ı Kerim’in me-
alini okuyanların sayısı ise çok azdır. 
İşte bu sayıyı biraz olsun arttırmak 
için bu tip programlarla insanların 
Kur’an-ı Kerim’e olan ilgisini arttır-
maya çalışmak çok yararlı bir faaliyet 
bu faaliyette emeği geçenlerin hepsi-
ni tebrik ediyorum. Hepsinden Allah 

razı olsun diyorum.” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıl-

maz’ın konuşmasından sonra, kate-
gorilerine göre il sıralamasında dere-
ceye girenlere ödüllerini Iğdır Valisi 
Davut Haner, Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
ve Tuzluca İlçe Müftüsü Nazif Fatih 
Yalçınkaya verdi.

Türkiye geneli düzenlenen 
Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışma-
sına 81 il 920 ilçeden kayıt yapıldı-
ğı, ayrıca 61 ülkeden 4 bin 95 kayıtlı 
yarışmacıya online sınav yapıldığı 
öğrenildi.

“Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması” ödül töreni 
Iğdır Üniversitesi konferans salonunda yapıldı
“Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması”nın sonucunda Iğdır’da dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı

Iğdır Üniversitesi KÖPRÜ öğrenci toplulu-
ğu tarafından “Tarih Perspektifinde Nitelikli İn-
san Gücü ve Geleceğimiz” konulu bir konferans 
düzenlendi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren ile akademisyenler 
ve öğrencilerin dinleyici olarak ilgi gösterdiği 

konferansa konuşmacı 
olarak Tarihçi-Yazar İb-
rahim Refik katıldı.

Kuran-ı Kerim tilave-
tiyle başlayan konferans-
ta konuşan tarihçi-yazar 
İbrahim Refik “Fatih’i, 
Fatih yapan İstanbul’u 
fethetmesi değildi. Dün-
yanın en büyük medre-

sesini kurmasıydı.” diyerek sözlerine başladı. 
Osmanlı’nın son döneminde eğitime önem 
vermediği için kaybettiğini, günümüzde de eği-
timle ülkenin yükseleceğini vurgulayan tarihçi-
yazar İbrahim Refik, “Tarih gelecek bilgisidir. 

Navigasyon cihazı gibi dilini anlarsanız size 
yol gösterir. Sadece bilgi yeterli değildir. Altına 
ideal tohumlar ektiğiniz zaman başarı ortaya çı-
kacaktır. Fatih’i, Fatih yapan İstanbul’u fethet-
mesi değildi. Dünyanın en büyük medresesini 
kurmasıydı.” diye konuştu.

   Konferansın sonunda Iğdır Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren 
yazar İbrahim Refik’e, verdiği konferanstan 
ötürü teşekkür ederek bir plaket takdim etti. 
Konferanstan sonra da tarihçi-yazar İbrahim 
Refik, sevenleri için kitaplarını imzaladı.

Iğdır Üniversitesinde “Tarih Perspektifinde Nitelikli İnsan 
Gücü ve Geleceğimiz” konulu konferans düzenlendi



Birinci Sayfadan Devam
Daha sonra Rektör Prof. Dr. 

Yılmaz, Nahcivan’dan gelen misa-
firlere Iğdır Üniversitesi için yeni 
yapılan Suveren Ana Kampüsünü 
gezdirdi. Nahcivan Devlet Üniver-
sitesi Rektörü ve beraberindekilere 
Suveren Kampüsünde yeni yapılan 
modern rektörlük binası hakkında 
bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 
rektörlük binasının büyük ölçüde 
tamamlandığını, ziraat fakültesi, 
merkezi derslik, spor salonu inşa-
atlarının da bütün hızıyla devam et-
tiğini ve en yakın zaman da buraya 

taşınmayı planladıklarını söyledi. 
Iğdır Üniversitesi ile Nahcivan Dev-
let Üniversitesi arasında daha önce 
imzalanan iş birliği protokollerinin 
de devam ettiğini hatırlatan Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz, Iğdır Üniversite-
si ile Nahcivan Devlet Üniversitesi 
arasındaki iyi ilişkilerin güçlenerek 
devam edeceğine inandığını söyle-
di. Iğdır Üniversitesi için yeni ya-
pılan rektörlük binasını gezen Nah-
civan Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muharremov’da rektörlük 
binasının ileri dönük yapıldığını ve 
yıllarca üniversitenin ihtiyacını kar-

şılayacağını düşündüğünü belirtti.
Ziyaretin sonunda Iğdır Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Nahcivan Devlet 
Üniversitesi Rektörü ve heyete Iğdır 
Üniversitesinin çeşitli bilimsel kay-
naklarını takdim ederek, bu anlamlı 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Nahcivan Devlet Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muhar-
remov da Rektör Prof. Dr. Yılmaz 
ve Iğdır Üniversitesi çalışanlarının 
kendilerine göstermiş olduğu misa-
firperverlikten ötürü teşekkür etti.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF.DR. YILMAZ’I ZİYARET ETTİ

NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUHARREMOV,

Ulusal Ajans, Avrupa 
Birliği Bakanlığı ve 
Avrupa Konseyi tara-
fından hibe ile destek-

lenen ve aynı zamanda İtalya, Polon-
ya, İspanya ve Estonya ile ortaklaşa 
Erasmus + “İstilacı Yabancı Türlerin 
Doğaya Etkisi-Zararı” projesi kapsa-
mında 4 ülkeden 24 öğrenci ve 4 öğ-
retmen Iğdır’a geldi.

Iğdır Üniversitesi Konferans Sa-
lonunda yabancı öğrencilere yönelik 
Iğdır Üniversitesi, Iğdır’daki kuş tür-
leri, Ağrı Dağı’nın dünyadaki önemi 
ve bitki çeşitliliğini anlatan bir kon-
ferans verildi. Konferansta konuşan 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, İngilizce ola-
rak yaptığı konuşmasında Iğdır Üni-
versitesi ile ilgili bilgi verdi. Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz, böyle önemli bir 

çalışmaya ev sahipliği yaptıkları için 
mutlu olduklarını belirterek, şunları 
söyledi:” Iğdır Üniversitesi’nin ku-
rulmasıyla birlikte Kafkas Üniversi-
tesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 
Iğdır Meslek Yüksekokulu ve Ziraat 
Fakültesi,  üniversite bünyesine katıl-
mıştır. Iğdır halkı ve yöneticilerinin 
de desteğiyle kısa sürede hızlı bir ge-
lişim sürecine giren Iğdır Üniversite-
si, kurulduğu günden itibaren Iğdır ili 
ve çevresine eğitimin ışığını yansıt-
maya devam etmektedir. Şu an itiba-
riyle Iğdır Üniversitesi; Ziraat Fakül-
tesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Turizm 
Fakültesi olmak üzere 7 fakülte ile 
eğitim öğretime devam etmektedir. 
Üniversitemiz bununla birlikte Iğdır 

Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu, Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve 
Tuzluca Meslek Yüksekokulu olmak 
üzere 4 meslek yüksekokul ile Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokuluyla ka-
liteli bir eğitim vermeyi hedeflemek-
tedir. Iğdır Üniversitesi; Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ve    Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak 
üzere 3 enstitü ile Ağrı Dağı, Cafe-
rilik, Tarımsal ve Çevre Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ol-
mak üzere 4 araştırma ve uygulama 
merkezi ile birçok bilimsel çalışmaya 
ve araştırmaya imza atmaktadır. Öğ-
renci sayısı toplam 3877’ye ulaşmış, 
akademik personel sayısı 218, idari 
personel sayısı ise 216’dır.”

Ağrı Dağı ile ilgili de bilgi veren 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz “Ağrı Dağı 
bizim için çok önemli bir turizm de-
ğeridir. Ağrı Dağı, ‘Iğdır’ın göğe uza-
nan elidir.’ diyebiliriz. Üniversite ola-

rak bu değerimizi her platformda dile 
getiriyoruz. Bugün ilimizde 4 ülkeden 
misafirlerimiz var. Biz de bu anlamda 
ilimizin ve üniversitemizin çalışmala-
rı hakkında bilgi veriyoruz. Biz zaten 
Ağrı Dağı’nı dikkate alarak üniversi-
te kampüsümüzü Ağrı Dağı’nın göl-
gesinde yaptık. Üniversitemizde şu 
anda hem yabancı öğrenciler hem de 
yabancı akademisyenler mevcut. Bu 
çalışmalar sayesinde üniversitemize 
daha fazla yabancı öğrenci ve akade-
misyenin geleceğini düşünüyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Konferansta konuşan Orman ve 
Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğ-
lu da, Ağrı Dağı ve Iğdır’daki kuş 
türleri hakkında bilgi verdi. Ağrı Da-
ğı’nın dünyada çok önemli bir yere 
sahip olduğunu belirten Orman ve Su 
İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu,  
Iğdır’ın da yüzlerce farklı kuş türü 
için hem geçiş yeri olduğunu hem de 
mikro klima iklimi sayesinde bu kuş 
türleri için uygun yaşam koşuluna sa-
hip olduğunu söyledi. Ağrı Dağı’nın 
fiziki yapısını da anlatan Türkoğlu, 
“Biz ülkemizin bu önemli değerini 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
hak ettiği şekilde tanıtmaya çalışıyo-
ruz. Iğdır’a gelen bu öğrencilerimize 
ilimizin turistik yerlerini ve yaban 
hayatının yoğun olduğu bölgeleri ta-
nıttık. Bu tanıtım ilimiz için önemli 
olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

4 ülkeden gelen öğrenciler
Iğdır Üniversitesi’ni ziyaret etti

ERASMUS + “İstilacı Yabancı Türlerin Doğaya Etkisi-Zararı” Projesi kapsamında

 İtalya, Polonya, İspanya ve Estonya’dan “İstilacı Yabancı Türlerin Doğaya Etkisi-Zararı” pro-
jesi kapsamında 4 ülkeden gelen öğretmen ve öğrenciler Iğdır Üniversitesi’ni ziyaret etti


