
Türkiye’deki 80 üniversiteden yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı “21. 
İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı” Iğdır Üniversitesi Konferans Sa-
lonunda düzenlendi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Hatipoğlu, Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Iğdır Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve İl Müftüsü 
Cüneyt Kulaz’ın yanı sıra çok sayıda akademisyenin 
katıldığı toplantının açılış konuşmasını Iğdır Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren 
yaptı. Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği 
yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Prof. 
Dr. Eren, bu gibi toplantılarla ilahiyat fakülteleri-
nin öneminin biraz daha arttığını vurgulayarak Iğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Eren’den sonra söz alan Rektör Prof. Dr. 
Yılmaz ise, “21.İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı”na ev sa-
hipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek Iğdır Üniversitesi’nin 
gelişim süreci ile ilgili bilgi verdi.

Rektör Yılmaz’dan sonra konuşan Iğdır Vali Yardımcısı Özmen Iğdır’ın ilk 
defa bu kadar bilim insanını ağırladığını hatırlatarak, organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Vali Yardımcısı Özmen’den sonra konuşan YÖK Genel Kurul 
Üyesi Prof. Dr. Hatipoğlu ise İlahiyat fakülteleri dekanlar toplantısının önemine 

değinerek, çok sıkıntılı süreçlerde başlatılan ve bu süreçlerin rahat at-
latılmasını sağlayan ilahiyat fakültelerinin çok önemli bir rol 

üstlendiğini, eskiden 8 ilahiyat fakültesi olduğunu fakat 
şu anda bu sayının 91 fakülteye ulaştığını söyledi.

Prof. Dr. Hatipoğlu’nun konuşmasından sonra 
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Çengel “Bir Ter-
modinamikçinin Gözüyle İlahiyat Sahası ve Yeni 

Milenyumda İlahiyat Eğitimi” konusunda konferans 
verdi. Konferanstan sonra Teknik Bilimler Meslek 

Yüksek Okulunun hazırladığı el sanatları sergisi de misa-
firler tarafından büyük beğeni topladı.

Iğdır’a gelen İlahiyat fakülteleri dekanları İl Müftüsü Cüneyt 
Kulaz’ın daveti üzerine verilen yemeğe katıldılar.
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Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleşen “21. İlahiyat Fakülte-
leri Dekanlar Toplantısı” Ağrı’nın 

Doğubeyazıt ilçesinde Osmanlı devle-
tinden günümüze kalan en önemli tari-
hi eserlerden biri olan İshakpaşa Sarayı 
gezisiyle son buldu. 80 üniversiteden 
yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı 
Dekanlar Toplantısı’nda İlahiyat Fa-
kültelerinin temel sorunları masaya 
yatırıldı. 4 farklı oturumda gerçekleşen 
dekanlar toplantısında İlahiyat fakülte-
lerinde yaşanan sorunlar için çözüm 
önerileri geliştirildi. Toplantının ilk 
gününde akşam saat 20.00’da musi-
ki konseri ikinci gününde ise Iğdır İl 
Müftülüğü ilahi grubu konseri verildi.

Toplantının sonunda ise sonuç 
bildirgesi okunarak, tüm dekanların 
onayına sunuldu. Toplantıda alınan 
ortak kararlar için Yüksek Öğretim 
Kurulu’nu(YÖK) ilgili yönetmelikte 
gereken değişiklik için teklifte bulu-
nulması yönünde karar alındı. Ayrıca 
gelecek yıl düzenlenecek olan 22. İlahi-
yat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı’nın 
15-16 Mayıs 2015 tarihlerinde Bayburt 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev 
sahipliğinde yapılmasına oy birliği ile 
karar verildi.

80 üniversiteden yaklaşık 100 
akademisyenin katıldığı “21. İlahiyat 
Fakülteleri Dekanlar Toplantısı” tarihi 
İshakpaşa Sarayı gezisiyle son buldu.

Dekanlar, İshakpaşa Sarayı’nın 
mimarisine hayran kaldı

 “21. İlahiyat Fakülteleri Dekan-
lar Toplantısı” kapsamında 
düzenlenen İshakpaşa Sarayı 
gezisine katılan ilahiyat fa-
külteleri dekanlarına İshak-
paşa Sarayı’nın tarihi hak-
kında bilgi verildi. Osmanlı 
Devlet’inden kalan en önemli 
tarihi yapılardan biri olan 
İshakpaşa Sarayı’nı gezen 
dekanlar Sarayın mimarisine 
hayran kaldılar. 

Dekanlar toplantısı için Iğdır’a 
gelen dekanlar, Iğdır Üniversitesi’nin 
misafirperverliğinden çok memnun 

olduklarını, bu organizasyonun dü-
zenlenmesinde başta Iğdır Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz’a ve İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şadi Eren ve emeği geçen 
herkese teşekkür ettiler.

Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi 
Yarışması’nın sonucunda 
Iğdır’da dereceye girenler, 

düzenlenen törenle ödüllerini aldı

Türkiye genelinde Kur’an’ın 
Anlamıyla Buluşmak Platformu ile 
Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü 
işbirliğiyle yapılan “Kur’an-ı Kerim 
Meali Bilgi Yarışması” sonucunda de-

receye girenler için Iğdır Üniversitesi 
Konferans Salonunda düzenlenen ödül 
törenine Iğdır Valisi Davut Haner, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz, Tuzluca İlçe Müftüsü 
Nazif Fatih Yalçınkaya, akademisyen-
ler ve öğrencilerin yanı sıra dereceye 
girenlerin aileleri katıldı. Her yaştan 
katılımcının rekabet ettiği yarışmada, 

kaybedenin olmadığı vur-
gusu yapıldı.

Ülke genelinde 
düzenlenen “Kur’an-ı 
Kerim Meali Bilgi 
Yarışması’nın” Iğdır’daki 
ödül töreni, Iğdır Üni-
versitesi Yakut Öğrenci 
Topluluğu’nun organizas-
yonuyla Iğdır Üniversitesi 
Konferans salonunda ger-

çekleştirildi. Her yaştan katılım-
cının olduğu yarışmaya Türkiye 
geneli 179 bin kişi kayıt yaptırdı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
layan programda konuşan Iğdır 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, 
yarışmanın kaybedeninin olma-
dığını ve bu sayede birçok kişiye 
Kur’an-ı Kerim mealinin okunma-
sını sağladıklarını söyledi. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz, Kur’an-ı 
Kerim mealini herkesin okuması ve 
bilmesi gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’i 
anlayarak okuma konusunda da bir far-
kındalık oluşturduklarını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Yılmaz’ın konuşmasından sonra, ka-
tegorilerine göre il sıralamasında de-
receye girenlere ödüllerini Iğdır Valisi 

Davut Haner, Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve 
Tuzluca İlçe Müftüsü Nazif Fatih Yal-
çınkaya verdi.

Türkiye geneli düzenlenen 
Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışma-
sına 81 il 920 ilçeden kayıt yapıldığı, 
ayrıca 61 ülkeden 4 bin 95 kayıtlı ya-
rışmacıya online sınav yapıldığı öğre-
nildi.

“Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması” 
Ödül Töreni Iğdır Üniversitesi Konferans 

Salonunda Yapıldı
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Iğdır Üniversitesi ile Iğdır İl Müf-
tülüğü Kutlu Doğum Haftası nede-
niyle Iğdır Üniversitesi Konferans 

Salonunda “Samimiyet” konulu bir 
program düzenledi. Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz, İl Müftüsü Cüneyt Kulas, İl Em-
niyet Müdürü Yüksel Babal ve İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren’in 
yanı sıra öğretim üyeleri, üniversite 
öğrencileri ile vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği programda Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle tüm dünyada birbi-
rinden farklı birçok etkinliğin gerçek-
leştiği ifade edildi.

Her yıl farklı konularla kutlanan 
“Kutlu Doğum Haftası”nın bu yılki 
konusu “Samimiyet” oldu. Programın 
açılış konuşmasını yapan Rektör Yıl-
maz, Hz. Muhammed(s.a.s) tüm dün-
yayı etkileyen bir kişiliğe sahip oldu-
ğunu söyledi. Rektör Yılmaz “Millet 
olarak peygamber sevgisini yüreklerde 
taşımaktayız. Hz. Peygambere olan 

bu güçlü sevgiyi bilgiye dönüş-
türmek, onu anlamak hepimizin 
görevi olduğu gibi onu anlat-
mak, onun hayatını genç nesil-
lere aktarmak da en başta din 
âlimlerimizin, üniversitelerimi-
zin ve ilahiyat fakültelerimizin 
bir görevidir. Özellikle gençlerin 
Hz. Peygamberin hayatını öğ-
renmesi için bu günleri bir fırsat 
olarak görmek gerekir. Öğrenci-

lerimize ve çocuklarımıza peygamber 
efendimizin hayatını okumalarını ve 
onu anlamak için gayret etmelerini tav-
siye etmeliyiz. Kutlu Doğum Haftası 
etkinliklerini düzenlemek sadece müf-
tülüklerin ve Diyanetin işi olmamalı-
dır. Bu aynı zamanda üniversitelerin ve 
diğer eğitim kurumlarının da bir görevi 
olmalıdır. Çünkü peygamber efendimiz 
sadece diyanetin kurumlarında çalışan-
lara, dini görev yapanlara dini öğret-
mek için gelmemiş, o bütün insanlığı 
hidayet güneşiyle buluşturmak için 
gelmiştir” dedi.

Rektör Yılmaz’dan sonra konu-
şan İl Müftüsü Kulas da Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın her yıl bir tema belirle-
yerek tüm Türkiye’de ve dış ülkelerde-
ki temsilciliklerde Kutlu Doğum Haf-
tası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzen-
lendiğini ifade etti. İl Müftüsü Kulas 
şunları söyledi: “Iğdır Üniversitesi’nin 
desteğiyle çok farklı ve anlamlı prog-
ram gerçekleştirmiş olduk. Sayın Prof. 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a çok 
teşekkür ederim.”

Yapılan konuşmaların ardın-
dan “Kutlu Doğum Haftası”nın bu 
yılki konusu olan “Samimiyet” ile ilgili 
günün anlam ve önemini belirten konuş-
masında İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şadi Eren, Hz. Muhammed’in ha-
yatından örnekler verdi. Prof. Dr. Eren; 
“Peygamber Efendimiz (s.a.s) âlemlere 
rahmet olarak geldi. Tıpkı bugünlerde 
olduğu gibi yağan yağmura da rahmet 
diyoruz. O rahmetle yeryüzü diriliyor 
hayat buluyor. Peygamber Efendimiz 
gelmeden önce insanlık kurak bir mev-
simdeydi. Ama onun gelmesiyle alem 
aydınlandı, alem berekete kavuştu. Di-
yanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı en 
faydalı işlerden biri kutlu doğum haf-
tası çalışmalarıdır. Bu yıl ‘Samimiyet’ 
konusunun ele alınması da son derece 
önemlidir. Samimiyet konusunda da 
problemimiz yok desek herhalde yanlış 
olur, eksik olur. Samimiyet noktasında 
da insanlarımızın çok ciddi problemle-
ri olduğu ortadadır. Hayatımızın bütün 
dönemlerinde hemen hemen her insan 
bir samimiyet sınavından geçer. Öyle 
ki acaba sözlerimizde samimi miyiz? 
Yaptığımız işlerde samimi miyiz? Öte 
yandan eşler birbirlerine karşı sami-
mi mi? Bu mana da düşünüldüğünde 
toplumun her kesiminde samimiyete 
ciddi anlamda ihtiyaç olduğu aşikârdır. 
Günün anlam ve önemiyle ilgili bize 

verilen bu görevi eda etmeye çalıştım. 
Cenab-ı Hakk en samimi insan olan 
Peygamber Efendimiz(s.a.s) yolundan 
gitmeyi bize nasip eylesin.” dedi.

Prof. Dr. Eren’in konuşmasın-
dan sonra 2011 yılı Dünya Hafızlar 
Birincisi Kurra Hafız Tayfun Sönmez, 
Diyarbakır Ulucamii Baş İmam Hatibi 
Mehmet Emin Mülayim ve Iğdır Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Nurullah İrven’in Kur’an-ı 
Kerim tilavetleri, salonda bulunanlar-
dan büyük bir takdir topladı. 2011 yılı 
Dünya Hafızlar Birincisi Kurra Hafız 
Tayfun Sönmez’e yaptığı Kur’an-İ 
Kerim tilavetinden dolayı Rektör Yıl-
maz, plaket vererek teşekkür etti. Di-
yarbakır Ulucamii Baş İmam Hatibi 
Mehmet Emin Mülayim’e ise plaketini 
İl Müftüsü Kulas takdim ederken Iğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Nurullah İrven’in plaketini 
de Iğdır İl Emniyet Müdürü Babal ver-
di.

Programın sonunda misafirlere 
Iğdır Üniversitesi ile Iğdır İl Müftülü-
ğü tarafından hazırlanan “Din ve Sa-
mimiyet” adlı Kutlu Doğum kitapçığı 
verilmesinin yanından Iğdır Üniversi-
tesi Karaağaç kampüsünün bahçesinde 
kutlu doğum pilavı ikram edildi.

“Kutlu Doğum Haftası” 
Programına Yoğun İlgi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı’nın organi-
zasyonuyla Iğdır’daki bütün lise 

son sınıf öğrencilerine yönelik “Iğdır 
Üniversitesi’ni Tanıyalım” programı 
düzenlendi. 2 - 22 Nisan 2014 tarih-
leri arasında belirli periyotlar halin-
de Iğdır’daki liselerin ziyaret edilip 
stant kurularak düzenlenen “Iğdır 
Üniversitesi’ni Tanıyalım” programı 
kapsamında Iğdır’da bulunan 16 lisede 
yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşıldı.

“Iğdır Üniversitesi’ni Tanıyalım” 
programlarında Iğdır Üniversitesi’ndeki 
eğitim imkanları ve üniversitenin ge-
lişim süreci hakkında bilgi verildi. 

Program dahi-
linde geçtiğimiz 
günlerde Iğdır 
Anadolu Lisesi 
de ziyaret edildi. 
Iğdır Anadolu 
Lisesi’nde dü-
zenlenen prog-
ramda Iğdır Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Özkan, Iğdır 
Üniversitesi ile ilgili öğrencileri bilgi-
lendirdi. Yrd. Doç. Dr. Özkan: “Üni-
versitemizin 2008 yılında açıldığını 
düşünürsek bu gün 6. yılımızdayız. 
Üniversitemiz hem fiziki hem de akade-
mik imkân olarak iyi bir noktaya geldi. 
Üniversitemiz şu anda Ziraat Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakül-
tesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve Turizm Fakültesi olmak 
üzere 7 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 

1 yüksekokul, 3 
enstitü ve 4 araş-
tırma merkezi ile 
Türkiye’nin her 
yerinden ve yurt 
dışından gelen 
öğrencilere eği-
tim imkanı su-

nuyor. Elektronik 
kütüphanemizdeki yüzlerce kaynaktan 
tüm öğrencilerimiz diledikleri şekilde 
faydalanıyor. Suveren Ana Kampüsü-
müzde yapacağımız spor tesislerinde 
öğrencilerimiz her türlü sportif etkin-
likleri gerçekleştirebilecekler. Şu an 
4.000’in üzerinde öğrencimiz var. Biz 
20 yıllık kalkınma projemizde bu sayı-
yı 20.000’e taşımak istiyoruz ve yeni 
açılan bölümlerimizle öğrenci sayımız 
hızla artıyor. Üniversitemizin büyümesi 
Iğdır’a büyük katkı sağlayacak. Öğren-
ci değişim ve dönüşüm programlarıyla 
hem yurt içi hem yurt dışı olmak üze-

re bütün dünyayla entegre halindeyiz. 
Kütüphanemize bu yıl 60-70 bin TL’lik 
kitap alımı gerçekleşti. Hızla büyüyen 
kütüphanemizin kente de büyük fayda-
sı olacak.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özkan’ın konuş-
masından sonra okulun bahçesinde ku-
rulan tanıtım standında öğrencilere Iğ-
dır Üniversitesi tanıtım kitapçığı, şapka 
ve kalem hediye edildi. Lise öğrencile-
ri de böyle anlamlı bir organizasyona 
imza atan Iğdır Üniversitesi yetkilile-
rine teşekkür ederek, programın ken-
dileri için çok verimli olduğunu ifade 
ettiler.

Iğdır Üniversitesi Tanıtım Günleri Sona Erdi
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Iğdır Üniversitesi Sosyal Hare-
ketler ve Bilinçli Eğitim Toplu-
luğu tarafından organize edilen 

“Mesnevi’den Pedagojik Telkinler” 
konulu konferans Iğdır Üniversitesi 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sü-
leyman Doğan’ın konuşmacı olarak 

katıldığı konferansa Iğdır Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Faik Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Şadi Eren, öğretim üyeleri 
ile öğrenciler dinleyici olarak katıldı.

Mesnevide pedagojinin dört 
başlıkta ele alındığını söyleyen Doç. 
Dr. Süleyman Doğan, bunları hür (aklı 
yerinde) olmak, özgür olmak (madde-
nin kölesi olmamak), muhakeme ye-
teneğine sahip olmak ile aşk ve sevgi 
şeklinde sıraladı. Konferansın sonun-
da Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz kon-
feransa konuşmacı olarak katılan Doç 
Dr. Doğan’a teşekkür ederek plaket 
takdim etti.

Iğdır Üniversitesi KÖPRÜ öğrenci 
topluluğu tarafından “Tarih Pers-
pektifinde Nitelikli İnsan Gücü 

ve Geleceğimiz” konulu bir konferans 
düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şadi Eren ile akademisyen-
ler ve öğrencilerin dinleyici olarak 
ilgi gösterdiği konferansa konuşmacı 
olarak Tarihçi-Yazar İbrahim Refik 
katıldı. Osmanlı’nın son döneminde 
eğitime önem vermediği için kaybet-

tiğini, günümüzde de eğitimle ülke-
nin yükseleceğini vurgulayan Refik, 
“Tarih gelecek bilgisidir. Navigasyon 
cihazı gibi dilini anlarsanız size yol 
gösterir. Sadece bilgi yeterli değildir. 
Altına ideal tohumlar ektiğiniz zaman 
başarı ortaya çıkacaktır.” Fatih’i, Fatih 
yapan İstanbul’u fethetmesi değildi. 
Dünyanın en büyük medresesini kur-
masıydı.” diye konuştu.

Konferansın sonunda İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren 
yazar İbrahim Refik’e, verdiği konfe-
ranstan dolayı teşekkür ederek bir pla-
ket takdim etti. Konferanstan sonra da 
tarihçi-yazar İbrahim Refik, okurları 
için kitaplarını imzaladı.

“Mesnevi’den Pedagojik Telkinler” Konulu 
Konferans Düzenlendi

“Tarih Perspektifinde Nitelikli İnsan Gücü ve 
Geleceğimiz” Konulu Konferans Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler 
Yüksekokulu’nun düzenlediği Ge-
leneksel El Sanatları Mezuniyet 

Sergisi Karaağaç Kampüsü Merkezi 
Derslik ve Konferans salonu sergi ala-
nında yapıldı. Öğretim görevlileri ve 
öğrenciler tarafından büyük ilgi gö-
ren sergiye Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Bal, Iğdır Teknik Bilimler 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Sefa Altıkat katıldı.

Geleneksel El Sanatları Mezu-
niyet Sergisinin açılışını yapan Rektör 
Yılmaz, “Böyle önemli bir serginin 
düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci 
ve öğretim üyelerimize teşekkür ediyo-

rum.” diyerek ser-
ginin açılış kurde-
lesini kesti.

El sanatla-
rı sergisini gezen 
Rektör Yılmaz ve 
beraberindekilere el sanatları bölümü 
öğrencileri yaptıkları çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. Geleneksel El Sanat-
ları Mezuniyet Sergisinin düzenlenme-
sine emeği geçen öğretim görevlilerini 
özverili çalışmalarından dolayı tebrik 

eden Rektör Yılmaz, öğretim görevlile-
rine plaket takdim ederek başarılı çalış-
malarının devam etmesini temenni etti. 
Serginin sonunda Geleneksel El Sanat-
ları Bölümü öğrencilerden Sibel Kor-
kunç yaptığı tabloyu Rektör Yılmaz’a 
hediye etti. 

Geleneksel El Sanatları 
Mezuniyet Sergisine Yoğun İlgi

Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de bulunan Kafkas 
Üniversitesi’nde milli lider 

Haydar Aliyev’in 91. yıldönümü ne-
deniyle “Küreselleşme Sürecinde Kaf-
kasya ve Orta Asya” konulu IV. Ulus-
lararası Kongre açılış törenine Iğdır 
Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz’da Iğdır Üniversitesi he-
yetiyle birlikte katıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 
Petrol Şirketi, Bakü Devlet Üniversitesi, 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, 
NASA Ekonomi Enstitüsü, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanlığı Ekonomik Reformlar Bilimsel 
Araştırma Enstitüsü, TÜSİAB İşadam-
ları Derneği ve Kafkas Üniversitesi’nin 
birlikte düzenlediği kongrede evrensel 
sorunların çözümü yönünde tartışma-

lar yapıldı. Kongrenin ana teması 
küreselleşen dünyada, diğer tüm 
alanlarda olduğu gibi, ekonomi ve 
uluslararası ilişkiler alanındaki so-
runların da insanlığın ve tüm var-
lığın ortak çıkarları doğrultusunda 
çözüm yolları tartışıldı. Tartışmalar 
sırasında dünyada küresel evrensel 
sorunlardan çevre kirlenmesi, küre-

sel ısınma, atmosferin kirlenmesi gibi 
konuların yanı sıra, ekonomi alanında 
istikrarlı gelişme, yoksulluğun azaltıl-
ması, gıda güvenliği, refahın iyileştiril-
mesi, uluslararası ilişkiler çerçevesinde 
küresel ve bölgesel sorunların çözümü, 
barışın temini gibi sorunlar da çözümü 
gereken konular olarak değerlendirildi.

Bu kongre, milli lider Haydar 
Aliyev’in profesyonellik mirasına, 
bağımsızlık ve devletçilik amaçlarına 
sadakat, onun tavsiyelerini rehber tut-
mak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
etrafında yoğun bir şekilde birleşerek, 
Azerbaycan’ın güçlenmesi adına yapı-
lan işlerde rol almak ve bilimsel camia 
olarak bu sürece katkı vermek amacı 
taşıyor. Küreselleşen dünyada Kaf-
kasya ve Orta Asya’nın yerini ve ro-

lünü bilimsel olarak analiz etmek için 
düzenlenen kongrede dünyanın birçok 
ülkesinden bilim adamı katıldı. Töre-
ne Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü 
Abel Meherremov, İktisat Üniversitesi 
Rektörü Adalet Muradov, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Ba-
kanlığı Ekonomik Reformlar Bilimsel 
Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Vilayet 
Veliyev ile Türkiye’den, Iğdır Üniver-
sitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
rektörleri katıldılar.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz Bakü’de 
Düzenlenen “Küreselleşme” Sempozyumuna Katıldı
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Tuzluca Al-i Aba Ehlibeyt Derneği 
Başkanı Seyyid Haşim Erdoğan 
derneğin yönetim kurulu üyelerin-

den Ahmet Alçiçek’le birlikte Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Yakla-
şık bir saat süren ziyarette Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz, Iğdır Üniversitesi’nin gelişim 
süreci ile ilgili konuklara bilgi verdi.

Al-i Aba Dernek Başkanı Erdoğan 
da Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ın kendilerine 
göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan 
son derece memnun olduğunu belirterek, 

Iğdır Üniversitesi bünyesinde yapılan ça-
lışmaların Tuzlucalı vatandaşlar tarafın-
dan takdirle karşılandığını ifade etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörlük bina-
sında gerçekleşen ziyaret Al-i Aba Der-
nek Başkanı Erdoğan’ın üniversiteden 
ayrılmasıyla sona erdi.

Iğdır Kurtuluş İlkokulu’nda 
görev yapan Şair Kemalettin 
Kalkan ve İMKB Mehmetçik 

İlkokulu’nda görev yapan Fatma 
Çetin Kabadayı Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bu-
lundular.

Yapılan ziyarette eğitimci 
yazar ve şairler Iğdır Üniversitesi 
Rektör’ü Prof. Dr. İbrahim Hak-
kı Yılmaz’a çiçek hediye ettiler. 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz’da eğitim-

ci yazar ve şairlerin ziyaretinden 
son derece memnun olduğunu dile 
getirdi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 
eğitimci yazar ve şairlere Iğdır 
Üniversitesi adına çeşitli hediyeler 
takdim etti.

Al-i Aba Ehlibeyt Derneği Başkanı Erdoğan, 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Eğitimci Yazar ve Şairlerden 
Rektör Yılmaz’a Ziyaret

Iğdır Üniversitesi’nin de aralarında 
bulunduğu Kafkasya Üniversiteler 
Birliği (KÜNİB) üyesi üniversite-

ler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen ‘KÜNİB Tanıtım Günleri’ 
fuarında tanıtıldı.

Kafkasya Üniversiteler Birliği’ne 
(KÜNİB)  üye üniversitelerin eğitim 
olanaklarının tanıtıldığı organizasyon-
da Iğdır Üniversitesi’ni, Rektör Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Üni-

versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Bal, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Bilal Keskin, Iğdır Üniversitesi Rek-
tör Danışmanı Öğr. Gör. Hakan Gün-
görmez ve üniversite personeli tem-
sil etti. Birlik üyesi birçok devlet ve 
özel üniversitenin katıldığı program, 
Azerbaycan’daki öğrencileri Türkiye 
üniversiteleriyle buluşturarak, genç-
liğin üniversite seçimini daha bilinçli 
bir şekilde yapmasına katkı sunmayı 
hedefliyor.

Türkiye ve Kafkas 
ülkelerinde bulunan yakla-
şık 50 üniversitenin stant 
kurduğu tanıtım günlerinde 
Azerbaycanlı öğrenciler Iğ-
dır Üniversitesi’nin tanıtım 
standına yoğun ilgi gösterdi-
ler. KÜNİB’e üye üniversi-
telerin eğitim olanaklarının 
tanıtıldığı organizasyona, 

Türkiye Bakü Büyükelçisi Alper Coş-
kun, üniversite rektörleri, akademisyen-
ler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ve öğrenciler katıldı. Etkinlik süresince 
üniversitelerin hazırladıkları stantları 
ziyaret eden öğrencilere üniversitelerin 
bölümleri hakkında görsel sunumlar 
ve çeşitli broşürlerin dağıtımı yapıldı. 
Tanıtım Günleri etkinliği ile ilgili bir 
açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
bu tür etkinliklerin üniversitelerin tanı-
tımı için son derece önemli olduğunu 
söyledi. Iğdır Üniversitesi’nde okuyan 
yabancı uyruklu öğrencilerin olduğuna 
dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 
bu öğrencilerin Iğdır Üniversitesi’ni 
tercih etmelerinin kendilerini son dere-
ce mutlu ettiğini ifade etti. Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz;” Türkiye’nin genç üniver-
sitelerinden biri olmamıza rağmen en 
hızlı gelişen üniversiteleri arasındayız. 
Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edi-

yor. Şu anda üniversitemizde okuyan 
yabancı uyruklu öğrencilerimizin çoğu 
verdiğimiz eğitimin kalitesinden çok 
memnunlar. Bu memnuniyet bizleri de 
mutlu ediyor. Azerbaycanlı öğrencile-
rimizin standımıza göstermiş olduğu 
yoğun ilgi bizleri çok sevindirdi. Bu 
fuarın düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
Başkanlığı ve Sekretaryası Ardahan 
Üniversitesi tarafından yürütülen Kaf-
kasya Üniversiteler Birliği’nin (KÜ-
NİB) 14 farklı ülke üniversitelerinden 
67 üyesi bulunuyor.

Üniversitemiz Bakü’deki “Tanıtım Günleri” 
Fuarında Yerini Aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İrfan Aslan, Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Büyükalaca ve Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundular. 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz konuk-
larını makamında kısa bir süre misafir 
ettikten sonra, konuklarıyla Karaağaç 
kampüsünü ziyarette bulundular. Ko-
nuk rektörlere Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr . İbrahim Hakkı Yılmaz 
tarafından Karaağaç kampüsü hak-
kında bilgi verildi. Daha sonra Rektör 

Prof. Dr. Yılmaz, konuk rektörlere Iğdır Üniversitesi için yapımı süren Suveren 
Ana Kampüsünü gezdirdi. Suveren Kampüsünde yeni yapılan modern rektörlük 
binası hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz, rektörlük binasının büyük öl-
çüde tamamlandığını, ziraat fakültesi, merkezi derslik, spor salonu inşaatlarının da 
devam ettiğini ve yakın zamanda buraya taşınmaya başlayacaklarını söyledi.

Konuk rektörlere 
Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı 
Yılmaz tarafından 
Karaağaç kampüsü 

hakkında bilgi 
verildi.

Rektörler, Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a

Nezaket Ziyaretinde Bulundu
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Her yıl 13-19 Mayıs tarihle-
ri arasında kutlanan “Aile 
Haftası” nedeniyle Iğdır 

Üniversitesi’nde bir program düzenlen-
di. Iğdır Üniversitesi ile Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
düzenlediği programa Iğdır Vali Vekili 
Mevlüt Özmen, Iğdır Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bal, Iğ-
dır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Şadi Eren, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Özgür Turhan, 
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Zeki Tan ve Çocuk Gelişimci-
si Emel Bozkurt’un yanı sıra vatandaş-
lar da yoğun ilgi gösterdi.

Programda ilk olarak söz alan 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Özgür Turhan günün anlam ve öne-

mini belirten 
konuşma yaptı. 
Yapılan açılış 
konuşmasından 
sonra Iğdır Üni-
versitesi İlahiyat 
Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Şadi 
Eren, çocukların 
eğitimi ile ilgili anne babaya düşen 
sorumluluklar hakkında bilgi vererek, 
ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. 
Daha sonra söz alan Iğdır Vali Vekili 
Mevlüt Özmen, bizim için en önemli 
değerlerin başında ailenin olduğunu 
belirterek, Türk aile yapısının önemini 
vurguladı. Programın devamında Ço-
cuk Gelişimcisi Emel Bozkurt, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Empati 

bir kişinin kendisini 
başka bir kişi yeri-
ne koyabilme, onun 
baktığı gibi bakma, 
onun duygu ve dü-
şüncelerini anlaması 
ve bunu ona iletme-
sinden ibarettir. Ço-
cuklara karşı sert dil 

kullanılmamalıdır. Sert dil ve tutumlar 
insanı yaralar. Kalpleri etkileyen sözler 
yumuşak sözlerdir.” dedi. Son olarak 
söz alan Iğdır Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan ise “Ço-
cuk Yetiştirilmesinde Anne ve Babanın 
Rolü ve Önemi” hakkında konuşmasını 
yaptı. Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan; “En çok 
muhtaç olduğumuz hususların başında 
merhamet gelmektedir. İlahi kudretin 

merhametine nail olmanın yolu da ken-
di aramızdaki merhamet duygusunun 
inşasına bağlıdır. Ailelerin çocuklarına 
vermeleri gereken en önemli duygu-
ların başında merhamet duygusu gel-
mektedir.” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra 
aile haftası ile ilgili hazırlanan slayt 
gösterimi ile devam eden program, 
Iğdır’da “Örnek Aile” seçilen Vesile-
Ayhan Sinay çiftine plaket verilmesiy-
le sona erdi.

“Aile Haftası” Iğdır Üniversitesi’nde 
Düzenlenen Programla Kutlandı

Iğdır Üniversitesi, Karakoyunlu Kaymakamlığı ve 
Serhat Kalkınma Ajansı’nın(SERKA) işbirliğin-
de hazırlanan proje kapsamında Iğdır Üniversite-

si konferans salonunda “Mezar Kültürü Çerçevesinde 
- Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları” konulu panel dü-
zenlendi. Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Cengiz Atlı’nın 
yaptığı panele, Yrd. Doç. Dr. Gonca Sutay, Arş. Gör. 
Hasan Biçim, Arş. Gör. Galip Güler, Arş. Gör. Hazal 
Ceylan Öztürker panelist olarak katıldı.

Panel Karakoyunlu Kaymakamı Elif Canan 
Tuncer Ersöz ve Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
ter Vekili Mehmet Özdoğan’nın açılış konuşmalarıyla 
başladı. Daha sonra panelde ilk önce söz alan Panel 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Atlı, Karakoyunlu Ta-
rihi Mezar Taşları ile ilgili yapılan çalışmaları kısaca 
anlattı. Yrd. Doç. Dr. Atlı; “Karakoyunlu Açık Hava 

Müzesi mezarlık alanında ayrıntılı bir arazi çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışma dahilinde mezar taşları üzerin-
de bulunan kitabeler okunmuş, fotoğrafları çekilmiş, 
ölçüleri alınarak çizimleri yapılmıştır. Bu çalışmanın 
neticesi olarak genelde Iğdır özelde Karakoyunlu’nun 
kültürel varlıklarından birisi olan mezar taşları tüm 
yönleriyle kayıt altına alınmıştır.” dedi.

Daha sonra söz alan panelist Yrd. Doç. Dr. 
Gonca Sutay “Iğdır- Karakoyunlu Tarihi Mezar Taş-
ları” hakkındaki araştırmalar sonucunda elde edilen 
bilgileri tarihi yönden değerlendirdi. Diğer panelist, 
Arş. Gör. Hasan Biçim “Ölüm Sosyolojisi ve Ölüm-
Mekan İlişkisi Kapsamında Mezarlık Kültürü” ile il-
gili bilgi verdi. Panelde söz alan diğer Panelist Arş. 
Gör. Galip Güler de tarihi Karakoyunlu mezar taşla-
rının epigrafik incelemesi ile ilgili değerlendirmede 

bulundu. Son olarak konuşan panelist Arş. Gör. Hazal 
Ceylan Öztürker “Tarihi Karakoyunlu Mezar Taşları-
nın Sanatsal Değerlendirmesi” ile ilgili solonda bulu-
nanları bilgilendirdi. 

Panel, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Bal’ın Karakoyunlu Kaymakamı Elif 
Canan Tuncer Ersöz’e, Serhat Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan’a ve panelistlere 
plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.

Iğdır Üniversitesi’nde Iğdır-Karakoyunlu Tarihi 
Mezar Taşları Konulu Panel Düzenlendi

Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
birlikte düzenlemiş olduğu “Söy-

leşi ve İmza Günü” programına 
Türkiye’nin tanınan en genç şairlerden 
ve yazarlarından biri olan Kaan Murat 
Yanık konuşmacı olarak katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektör’ü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Vali 
Yardımcısı Mevlüt Özmen, öğretim 

üyeleri ve öğrenci-
lerin dinleyici 
olarak katıldı-
ğı program 
Kaan Murat 
Yanık’ın öz-
g e ç m i ş i n i n 
okunmasıyla 
başladı. Söyle-
şinin öncesinde 
Iğdır Üniversitesi 

öğrencileri Kaan Murat Yanık’a doğum 
günü sürprizi yaptı. Yapılan minik jest 

karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen 
Yanık, öğrencilere teşekkür etti. Şiir 
kitapları, 20 hikayesi, 49 deneme-
si ve 25 makalesi bulunan başarılı 
yazar Yanık, dinleyiciler tarafından 
büyük ilgi gördü.

Söyleşinin sonunda Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz, şair Kaan Murat 

Yanık’a Iğdır Üniversitesi öğrencileri 
adına teşekkür ederek plaket takdim 
etti.

Şair - Yazar Kaan Murat Yanık Iğdır Üniversitesinde
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 
Muğla’da düzenlemiş olduğu 2013-2014 
Muay Thai Türkiye Şampiyonasında erkekler 

63,5 kiloda Iğdır Üniversitesini temsil eden sporcular-
dan Muhammed Akakoç, büyük bir başarı göstererek 
üçüncü oldu. Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 3. 
olan Muhammed Akakoç, antrenörü Zekeriya Mert, 
Iğdır Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başka-
nı Ahmet Kızılkurt ve sporcu arkadaşları ile birlikte 
Iğdır Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. 

Muay Thai Türkiye Üniversite Sporları Şampi-
yonasına Iğdır Üniversitesi’ni temsilen katılan spor-
cuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-

maz, şampiyonda büyük bir başarı 
göstererek 3. olan Muhammed 

Akakoç’a da başarılarının 
devamını diledi. Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz “Muay 
Thai Türkiye Üniversite 
Sporları Şampiyonasın-
da erkekler 63,5 kiloda 
Iğdır’ımızı ve üniver-
sitemizi temsil eden 
sporcumuzun başarısı 

bizleri son derece mutlu 
etti. Iğdır üniversitesi ola-

rak sporcularımızı maddi 
ve manevi her konuda destek-

liyoruz ve bu desteğimiz her zaman devam edecek. 
Sporcumuza başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

 Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 3. olan 
Iğdır Üniversitesi sporcusu Muhammed Akakoç da, 
Iğdır Üniversitesi’nin kendisine verdiği destekten 
dolayı Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a te-
şekkür etti.

Muay Thai Dalında Türkiye Derecesi Alan 
Sporcumuz Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Iğdır Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Gıda Mühendisli-
ği bölümü ile Türk Standartları 

Enstitüsü(TSE) Iğdır İl Müdürlüğü iş-
birliğiyle “Helal Gıda ve TSE” konulu 
konferans Iğdır Üniversitesi konferans 
salonunda düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Bal’ın açılış konuşma-
sı yaptığı konferansa TSE Gıda Sektö-
rü Müdürü Ercan Kurt ve TSE Ankara 
Belgelendirme Müdürü Ayhan Türkel 
konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. 
Bal’ın konuşmasından sonra TSE’nin 
tanıtım filmi izletildi. Daha sonra söz 
alan TSE Gıda Sektörü Müdürü Ercan 

Kurt, helal gıda ve belgelendirme süre-
ci ile ilgili bilgi verdi. Kurt; “TSE, 1954 
yılında kurulan bugün atmış yaşında 
olan bir kurumdur. Dünyada her yıl 14 
Ekim dünya standartlar günü olarak 
kutlanıyor. Enstitümüzün birçok ulus-
lararası alanda üyelikleri bulunmakta-
dır. Bunların en önemlisi uluslararası 
standartlar teşkilatı dediğimiz kısa adı 
ISO olan ve tüm dünyada uluslararası 
alanda çok değişik sektörlerde stan-
dartlar hazırlayan ve ülkemizde de bu 
standartlar aynı kabul edilerek uygu-
lanmaya alınan standartları hazırlayan 
teşkilattır. Biz helal gıda belgesini bu 
uluslararası kuruluşlarla birlikte yaptı-

ğımız araştırma ve laboratuvar testleri 
sonucunda veriyoruz. Vatandaşlarımı-
zın son yıllarda özellikle helal gıda 
sertifikası olan ürünlere de yöneliyor 
olması yapılan işin toplum tarafından 
da takdir edildiğini gösteriyor.” dedi.

Son olarak söz alan TSE Ankara 
Belgelendirme Müdürü Ayhan Türkel, 
“Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği ” 
konusunda bilgi verdi. Helal gıda için 
bize yapılan başvuruların tümünü ka-
librasyon yöntemini kullanarak değer-
lendiriyoruz. Ürünlerle ilgili bağımsız 
ve uluslararası standartları olan kurum-
larla işbirliği içinde ölçüm ve analizler 
yapıyoruz. Bu ölçüm ve analizlerin so-

nuçlanmasının ardından helal gıda ile 
ilgili oluşturulan komisyonumuz belge 
verilip verilmeyeceği yönünde kararını 
veriyor.” dedi.

TSE Gıda Sektörü Müdürü Er-
can Kurt ve TSE Ankara Belgelendirme 
Müdürü Ayhan Türkel’in konuşmaları-
nın ardından soru cevap bölümüne ge-
çildi. Konferans Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal ve İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren’in 
konuşmacılara plaket vermelerinin ar-
dından sona erdi.

Iğdır Üniversitesi’nde “Helal Gıda” 
Konulu Konferans Düzenlendi

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi ile Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğünün organizasyo-

nuyla “Dünya Süt Günü” etkinlikleri 
kapsamında bir panel düzenlendi. Iğ-
dır Üniversitesi Konferans Salonunda 
düzenlenen panel Iğdır Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Bal’ın açılış konuşmasıyla 
başladı. Prof. Dr. Bal: “ Dünyaya ge-
len her yavrunun ilk tanıştığı mucizevi 
gıda süttür. Süt ve süt ürünleri insanla-
rın her yaşta her insanın dengeli bes-
lenmesini sağlayan önemli bir gıdadır. 
İnsanın bedensel ve zihinsel gelişi-
minde mükemmel bir gıda olan sütün 
üretimi dünyada her geçen gün daha 

da artmaktadır. Süt üretiminde dünya 
dokuzuncusu Avrupa’da üçüncü olan 
Türkiye’de maalesef yeteri derecede 
süt tüketilmiyor.” dedi.

Panelde söz alan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür Vekili Aziz Du-
rak da konuşmasında şunları söyledi: 
“Süt içerdiği besin öğelerinden dolayı 
insanın günlük besin ihtiyacını karşıla-
yabilecek besin değeri en yüksek gıda 
maddelerinden olup yaşamımızın her 

döneminde mutlak suret ile tüketil-
mesi gereken gıda maddesidir. Ülke 
genelinde başlayan okul sütü projesi, 
okul sütü akıl projesi süt alışkanlığı 
kazanılması açısından çok faydalı ol-
muştur.” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından 
sonra Prof. Dr. Nurhan Akyüz başkan-
lığında düzenlenen panele geçildi. Pa-
nelde ilk söz alan panelist Yrd. Doç. Dr. 
Önder Yıldız, “Süt ve Süt Ürünlerinde 
Bilgi Kirliliği” konusunda bilgi verdi. 
Daha sonra söz alan panelist Yrd. Doç. 
Dr. Bayram Yurt da, “Sütün Beslenme-
deki Önemi” ile ilgili bilgiler aktardı. 
Söz alan diğer panelist Veteriner He-

kim Hüccet Türkoğlu, “brusella hasta-
lığı” hakkında bilgi verdi. Panelde son 
olarak söz alan Gıda Mühendisi Ahmet 
Bekmez, “Iğdır İli Süt İşletmelerinin 
Durumu ve İşletme Denetimi” ile ilgili 
önemli bilgiler verdi.

Panelin sonunda Iğdır Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Bal panelistlere verdikleri önemli bil-
gilerden dolayı teşekkür ederek, plaket 
takdim etti. Panel çıkısında Iğdır’da süt 
üretimi yapan birçok firma kendi ürün-
lerini sergileyerek konuklara da ikram-
larda bulundular.

Iğdır Üniversitesinde “Dünya Süt 
Günü” Programı Düzenlendi



Mezuniyet 
Heyecanı

 

Iğdır Üniversitesi 6. mezunlarını vermenin guru-
runu yaşıyor. Iğdır Üniversitesi’nin İskender Iğ-
dır Kapalı Spor Salonunda düzenlemiş olduğu 6. 

mezuniyet törenine Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Üniversitesi Rektör 
yardımcıları, kurum amirleri, akademisyenler mezun 
olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda ilk olarak Iğdır Üniversitesi’ni ve 
Ziraat Fakültesi’ni birincilikle bitiren Murat Güven 
mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Zor 
bir maratonu geride bırakarak mezun olduklarını belir-
ten Güven şöyle devam etti: “Bugün Iğdır Üniversitesi 
diploma törenini izlemek ve Iğdır Üniversitesi mezunu 
olmanın haklı guruna tanıklık etmek üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Öncelikle 6.dönem mezunla-
rı adına sizlere hitap etmekten büyük 
bir onur duyduğumu belirtmek 
isterim. Gayet iyi biliyorum 
ki; hepimiz farklı zorluklar-
dan, uykusuz gecelerden, 
teslim tarihi yaklaşan 
projelerden, ödevler-
den, ağır sınavlardan 
geçerek bugünlere 
geldik. Birçoğu-
muzun kafasında 
gelecek konusunda 
ciddi soru işaretleri 
olabilir. Hatta po-
tansiyelimizi hangi 
alanlarda açığa çı-
kartabileceğimizi 
henüz bulamamışta 
olabiliriz. Enerjimi-
zi yüksek, üniversiteli ruhumuzu diri tutalım. Eminim 
ki, bunca yıllık eğitimin ve akademik çalışmanın so-
nucunda bize reva görülen istihdam koşulları ne olursa 
olsun, önce ülkemiz sonra da bütün insanlık için var 
gücümüzle çalışacağız. İhtiyacımız olan şevk ve ener-
jiyi bir türlü doygunluğa ulaşmak bilmeyen üniversi-
teli ruhumuzda aramalıyız. Emin olun ki bizler, Iğdır 
Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığı ve üniversite-
li ruhunu alın terimizle birleştirecek ve bizlere işaret 
edilen toplumsal sorumluluğun bilincinde çalışarak ve 

üreterek yaşayacağız. Bize güveniniz. Çünkü biz, dün-
yanın hangi köşesinde hangi işi yapıyorsak yapalım, 
hangi akademik çalışanların içinde bulunursak bulu-
nalım bu üniversiteden mezun olmanın haklı gururunu 
ve yüksek sorumluluğunu taşıyor olacağız.” dedi.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hak-
kı Yılmaz da öğrencilere çok önemli tavsiyelerde 
bulundu. Rektör Prof. Dr. Yılmaz; “Bugün Iğdır 
Üniversitesi’nin en anlamlı günlerinden birini yaşı-
yoruz. Bugün Iğdır Meslek Yüksekokulu’nun on se-
kizinci mezuniyet dönemi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nun dördüncü, Iğdır Ziraat Fakültemi-
zin üçüncü ve İlahiyat Fakültemizin ikinci mezun-

larını verdiği gündür. Bugün Iğdır Üniversitesi fa-
kültelerin ve meslek yüksekokulların 2014 yılına ait 
meyvelerini veriyor. Bu yıl Üniversitemizden toplam 
1.109 öğrencimiz mezun oluyor. Bugüne kadar Iğ-
dır Üniversitesi’nden mezun olan öğrenci sayısı ise 
4697’dir. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen 
hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenci-
ler bugün elbette ki bizim olduğu kadar sizlerin de en 
mutlu ve en önemli gününüzdür. Bu sebeple sizleri ve 
ailelerinizi kutluyorum. Iğdır Üniversitesi her geçen 

gün çıtasını yükselten, uluslararası saygınlığı artan bir 
üniversitedir ve gelecekte daha iyi noktalarda olacak-
tır. Sizler böylesi bir üniversitenin mezunlarısınız bu 
vesileyle mezuniyet sonrasında üniversitenizle bağını-
zı kopartmayın, hep iletişim halinde olunuz. İçerisinde 
yaşadığınız dünya gün geçtikçe küçülürken ülkemizin 
saygınlığı aynı oranda büyümektedir. Ülkemizin kal-
kınmasında, büyümesinde, şüphesiz sizlerin önemli 
katkıları olacaktır. Sizler üniversitemizin varlık sebep-
leri ve en güzel meyvelerisiniz. Burada belirli bilgi ve 
beceriler kazandınız, ancak unutmayınız ki öğrenmede 
sınır yoktur. Sizler Iğdır Üniversitesi’nin artık birer el-
çilerisiniz. Umarım gittiğiniz yerlerde üniversitemize 

ve Iğdır’ın tanıtımı-
na önemli katkıla-
rınız olacaktır. Siz-
lere bu düşünceler 
gelecek hayatınızda 
başarılar diliyorum. 
Değerli öğrenci ve-
lileri, sizleri kutlu-
yorum yıllarca emek 
verip büyütüp okul-
lara gönderdiğiniz 

çocuklarınız, bugün 
artık mezun durumda 

ülkemize hizmete ha-
zır hayırlı evlatlar olarak 

karşınızda durmakta, onları 
alınlarından öperek tebrik edi-

niz. İnşallah onlar sonraki hayat-
larında sizlere ve vatanımıza hayırlı 

evlatlar olacak ve bu ülke için nice hizmet-
ler vereceklerdir.” dedi.

Rektör Yılmaz’ın konuşmasından sonra Iğdır 
Üniversitesi’ni derece ile bitiren öğrencilere plaket 
takdim edildi. Daha sonra Iğdır Üniversitesi Akademik 
ve İdari personeller ile üniversite öğrencileri arasında 
düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takım 
kaptanlarına kupaları verildi. Yapılan ödül ve kupa tö-
renin ardından mezun olan öğrenciler için düzenlenen 
kep atma töreni gerçekleşti. Kep atma töreninde duy-
gulu anlar yaşayan öğrenciler sevinçlerini aileleri ve 
arkadaşlarıyla yaşadılar.


