


Gelişmiş üniversitelerin altyapısını, yetişmiş akademik kadrosunu ve birikimini 
yeni gelişen üniversitelerle paylaşacak YÖK Anadolu Projesi’nde; 

Iğdır Üniversitesi ile Ege Üniversitesi eşleşti.

Ege Üniversitesi proje kapsamında öncelikli olarak Iğdır Üniversitesi’ne İngiliz Dili 
ve Edebiyatı, Havacılık Yönetimi, İnşaat Mühendisliği ve Hemşirelik gibi alanlarda 

destek olacak. Aynı zamanda Iğdır Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Diş 
Hekimliği Fakültesi de Ege Üniversitesi ile işbirliği halinde olacak.

YÖK ANADOLU PROJESİ
Iğdır Üniversitesi - Ege Üniversitesi



YÖK 
ANADOLU PROJESİ





Genç üniversiteler ile deneyimli üniversiteleri bir araya 
getiren YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleşen Iğdır 
Üniversitesi ile Ege Üniversitesi, söz konusu yapılacak 
olan ortak bir platformla akademik, kültürel, sosyal ve 
sportif faaliyetleri birlikte yürütecektir. 

YÖK Anadolu Projesinde, kıdemli üniversiteler ile 
Anadolu’daki yeni gelişen üniversiteler birlikte hareket 
edeceklerdir. Bu kapsamda Iğdır Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi ile yetişmiş akademik kadroları ve birikimleri 
eş danışmanlık kapsamında paylaşılacaktır. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - EGE ÜNİVERSİTESİ

Ortak Platform; 

Eş Danışmanlık;



AR-GE ORTAK PROJE

Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan Avesis ‘Akademik Veri Yönetim 
Sistemi’ araştırmacıların açık arşiv sistemleri üzerinden makale, 
bildiri, tez vb. araştırma çıktılarını tam metin olarak eklemeleri 
çalışmaların görünürlüğünün artırılmasının suretiyle araştırma iş 
birliklerinin ve atıf yapılma düzeyinin artırılması bakımından önem 
arz etmektedir. Bu kapsamda paydaş Iğdır Üniversitesi söz konusu 
Ege Üniversitesinin veri tabanını kullanabilme imkânı bulabilir. Bu 
sayede 2008 yılında kurulan üniversiteler içerisinde atıf, makale 
vb. akademik çalışmalarda ön plana çıkan Iğdır Üniversitesi, Avesis 
Açık Arşiv Modülü üzerinden akademik faaliyetleri dünya genelinde 
erişilebilir hale getirebilir. 

AR-GE Ortak Proje;

Avesis;

Türk Yükseköğretiminde ilk olan bu proje; eğitim kalitesinden 
mezunların niteliğine, araştırma altyapılarından kütüphane 
imkânlarının karşılıklı kullanılmasına kadar pek çok detayı içinde 
barındırıyor. Her iki üniversite bilgi birikimini ve alt yapı hizmetlerini 
kullanarak ortak proje yapabilecekler. Proje sonucunda elde edilecek 
bulgular, paydaş üniversitelerin akademik personel ve öğrencilerinin 
hizmetine sunulacak. Ortak bir amaç etrafında yer alacak her iki 
üniversite faaliyetlerini sadece eğitim- öğretim alanında değil aynı 
zamanda ekonomik, kültürel, sportif, sosyal alanlara da taşıyarak 
projeden beklenen dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenecektir.



AR-GE ORTAK PROJE



Ege LabSis (Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi) Ege Üniversitesinin sahip 
olduğu araştırma olanaklarını görünür kılmak ve paydaşların erişimini sağlamak 
adına bu çalışma yapılmaktadır. Bünyesinde ‘Laboratuvar, Cihaz, Analiz, Birim’ 
başlıklarını bulundurmaktadır. Amaçlarında ifade edildiği gibi paydaş kurum olan 
Iğdır Üniversitesi, EGE-LABSİS sistemindeki güncel iletişim bilgilerini kullanarak 
yetkili öğretim üyeleriyle irtibata geçilebilir ve laboratuvarların altyapısı hakkında 
bilgi edinebilir. Bu sayede talep edilen analizler ve test ölçümleri kolaylıkla 
yapılabilmesi mümkündür. Akademik personeller akademik veri yönetim 
sistemini kullanarak çalışma alanlarına göre araştırma grupları sayesinde kolektif 
hareket edebilme imkânı elde edebilir. 

Ege-Labsis ve Araştırma Grupları



Proof-Reading; bilimsel makalelerin, uluslararası yayın platformlarına 
gönderilmeden önce ilgili bilimsel alanda ana dili İngilizce olan uzmanlar tarafından 
dil ve anlatım bakımından son düzeltmelerinin yapılmasını, yayın adayının 
yayınlanacak platformun şekil şartlarına göre biçimlendirilmesini içeren bir son 
kontrol ve okuma hizmetidir. Ege Üniversitesi Kurumsal Gelişimi Planlanma ve 
İzleme Koordinatörlüğü (EGE-PİK) tarafından sunulan bu hizmet, Iğdır Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (KDDB) iş birliğinde yürütülebilir. 
Bu iş birliği, paydaş her iki üniversitenin bilimsel çalışmalarının hızlı ve koordineli 
bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacağı düşünülmektedir. 

Proof-Reading ‘Akademik İngilizce Metin Düzenlemesi Hizmeti’



Üniversitelerin AR-GE ve yenilikçi altyapı hizmetlerini kullanarak yürüttükleri Teknoparklar, 
birbirini tamamlayan rekabet öncesi iş birliği gerçekleştirecek firmaların dâhil olduğu, 
üniversitenin araştırma deneyiminin, sanayi ile birleştirildiği sürdürülebilir Ar-Ge ve 
İnovasyon Ekosistemi içerisinde hareket etmektedir. Söz konusu YÖK Anadolu Projesi 
kapsamında Ege Üniversitesi EGE-Teknopark ile henüz başvuru aşamasında olan Iğdır 
Üniversitesi Teknopark arasında yapılacak iş birliği sayesinde İzmir’de olduğu gibi Iğdır’da 
da bir değişim yaratılabilir. 7 yıllık tecrübesiyle önemli projelere imza atan EGE-Teknopark, 
altyapı hizmetlerini Iğdır Üniversitesi’ne sunması dâhilinde üniversite- sanayi birlikteliğine 
önemli bir katkı sunmuş olacaktır. Iğdır Üniversitesi bu sayede farklı sektörlerde yüksek 
katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına ortam yaratması 
öngörülmektedir. 

TEKNOPARKLAR



Üniversitemiz bünyesinde kurulması hedeflenen Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
kuruluş çalışmalarının yürütülmesi için ‘Kurucu Heyet Protokolü’ imzalandı.

Iğdır Üniversitesi, yerel ve bölgesel ekonominin gelişmesi ve sosyal yapının bütünleşmesi 
için yeni bir adım attı. Iğdır’a ‘Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni kazandırmak amacıyla 
teknokent kurulumu için protokol imzaladı. Söz konusu protokole; Iğdır Valisi ve Belediye 
Başkan Vekili ve aynı zamanda Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Engin 
Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kamil Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ve Ziraat Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Akçay imza attı.

‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik Raporu’ Hazırlık Çalışmalarına Başlandı

Teknokent Kurulumu İçin ‘Kurucu Heyet Protokolü’ İmzalandı

İmzalanan protokol ile Üniversitemiz bünyesinde kurulması hedeflenen Serhat Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Başkanı olarak ise Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma yetkili kılındı. Başvuru çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından 
görevlendirilen akademik ve idari personel, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik 
Raporu’ hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, Teknokentin kurulması için gerekli 
tüm çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat 
edilmesi hedefleniyor.  Teknokentin kurulması ile birlikte tüm sanayi kuruluşları, Üniversite, 
araştırmacılar ve ar-ge yapmak isteyen herkes bu imkânlardan rahatlıkla faydalanabilecek 
ve böylece ilin gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 



Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Iğdır 
Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) 
iş birliğiyle yapılacak ortak çalışmalar TÜBİTAK projeleri kapsamında 
değerlendirilebilir. Ayrıca paydaş iki üniversitenin bilim insanlarının 
oluşturacağı Ar-Ge çalışmaları, ortak araştırma grupları ile yürütülebilir. 

Ortak TÜBİTAK Projeleri



Bünyesinde barındırdığı 600 laboratuvarıyla lisans ve lisansüstü öğrencilerine 
önemli imkânlar sunan Ege Üniversitesi, eş danışmanlık kapsamında Iğdır 
Üniversitesi öğrencilerine uygulama fırsatı sunabilir. ‘Gelişim, değişim ve 
yenilik’ sloganıyla bölge üniversiteleri içerisinde önemli bir ivme kazanan 
Iğdır Üniversitesi, toplumun en sık buluştuğu Sağlık Bilimler Fakültesi ve 
Diş Hekimliği Fakültesi’ni bünyesine katmıştır. Söz konusu gerek akademik 
personelin gerek öğrencilerin ilgili fakültelerde uygulama yapabilmesi 
için değişim programları kapsamında Ege Üniversitesi’nin laboratuvarları 
kullanılabilir. 

Lisans - Yüksek Lisans Öğrencisine 
Laboratuvar Kullandırılması



Öğrenci Dekanlığı
Öğrenci odaklı eğitim anlayışı felsefesiyle çalışmalarını yürüten Iğdır Üniversitesi 
ve Ege Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik pozitif uygulamalar devam ediyor. 
Öğrencilerin yönetim sürecinde etkin rol oynaması ve söz sahibi olması adına her 
iki üniversitede ‘Öğrenci Dekanlığı’ kuruldu. Bu uygulamayla hem öğrencilerin 
gelişimlerine katkı verilebilecek hem de üniversiteye yönelik alınan kararlarda 
onlarda söz sahibi olabilecekler. 

Paydaş iki üniversitenin Öğrenci Dekanlığı sayesinde Teknolojik ve inovatif çalışmaları 
desteklemeye yönelik etkinlikler düzenleyerek sosyal sorumluluk projeleri ile 
çeşitli konularda farkındalık oluşturulabilir. Mezunların ve mezun olmaya yaklaşan 
öğrencilerin kariyerlerini etkili bir şekilde planlamasına yardımcı olmak için iş ve staj 
başvurularına destek olunabilir. 



Akademik öğrenci danışmanlığı hizmetiyle, öğrencilerin üniversite yaşamına uyum 
sağlaması, mesleki gelişim kaydetmeleri, kariyer ve benzeri konularda yönlendirilerek 
öğrenim süreçlerinin takip edilmesi amaçlanmaktadır. 

Her yarıyıl başında yaz okulu dahil ders seçimi sürecinde öğrencilerin bilgilendirilmesi, 
akademik durumlarının takip edilmesi ve almaları gereken derslerin onaylanması 
süreci bu hizmetin bir parçasıdır. Aynı zamanda akademik liderlik hizmetinin 
oluşturulmasıyla öğrencilerin kültürel, sosyal ve eğitsel becerilerinin geliştirilmesi 
her iki üniversitenin de temel misyonlarından bir tanesi durumundadır. 

Akademik Öğrenci Danışmanlık; 



Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ege Üniversitesi ve Iğdır 
Üniversitesi YÖK Anadolu Projesi kapsamında öğrenci odaklı araştırma merkezlerinin 
sayısını arttırmayı hedefliyor. 

Toplamda 41 Uygulama ve Araştırma Merkezine sahip olan Ege Üniversitesinde 
son olarak kurulan Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi’nin Iğdır Üniversitesinde de 
kurulması planlanıyor. Mevcut araştırma merkezlerinin sayısının 22 olduğu Iğdır 
Üniversitesinde bu sayının ilerleyen dönemlerde artması için gerekli çalışmalara 
devam ediliyor. 

Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi



Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan Kariyer 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER); 
öğrencilerinin, mezunlarının, akademik ve 
idari çalışanlarının başarılı bir kariyere sahip 
olmalarına destek veren, başarılı öğrenci 
ve mezunlarını, işveren ve mezunların bir 
araya gelmelerine aracılık yapan, üniversite 
içerisinde kariyer geliştirme hizmeti veren bir 
birimdir. 

KARMER’in başlıca amacı, üniversitemiz 
öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden 
üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına 
uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet 
sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere 
yerleşmelerine kariyer psikolojik danışmanlığı 
yoluyla yardımcı olmak ve ulusal/uluslararası 
düzeyde Iğdır Üniversitesi mezunlarının 
istihdamını sağlamaktır. 

Aynı şekilde Ege Üniversitesi bünyesinde 
bulunan Kariyer Planlama ve Başarı 
Koordinatörlüğünün iş birliği ile her iki üniversite 
öğrencilerinin kariyer edinme süreçlerinde 
ortak hareket etmesi ve öğrencileri mesleki 
anlamda gelişim kaydetmeleri adına ortak 
projeler yürütülebilir. 

Kariyer Çalışmaları





Öğrenci odaklı eğitim anlayışı felsefesiyle 
çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi ve Iğdır 
Üniversitelerinde bulunan Öğrenci Dekanlığı ile 
üniversite öğrencilerinin eğitim aldıkları kurumlarda 
söz sahibi olmaları amaçlanıyor. 

Öğrenci Dekanlığı uygulamalarıyla hem 
öğrencilerin gelişim süreçlerine katkı sağlanıyor 
hem de üniversiteye yönelik alınabilecek kararlarda 
öğrencilere üst yönetimle birlikte ortak hareket 
etme fırsatı tanınıyor.

Özellikle YÖK Anadolu Projesi ile birlikte her iki 
Üniversitede de öğrencilerin demokratik yollarla 
kendilerini ifade edebilme ve paydaş öğrenciler 
arasında iş birliği kurulabilmesinin önü açılıyor. 

Öğrenci Üst Yönetim 
Buluşması



YÖK Anadolu Projesi kapsamında Ege Üniversitesi ile Iğdır Üniversitesinde eğitim 
alan lisansüstü öğrencilerin her lisansüstü çalışmalarda eş danışmanlık hizmetinden 
faydalanması projenin işlerliği açısından son derece önem arz ediyor. 

Kütüphane kullanımı, ortak lisanslı yazılımlardan faydalanma, ortak laboratuvar kullanımı 
ve lisansüstü eğitim aldıkları alanlarda ikincil veya eş danışman seçme olanağına sahip 
olan öğrencilerin akademik gelişim süreçlerinde söz konusu uygulama oldukça faydalı 
olacaktır. 

Lisansüstü Çalışmalarda Eş Danışmanlık

Öğrencilere 
Sağlık Hizmeti Verilmesi



YÖK Anadolu Projesi ile birlikte hem Ege Üniversitesi hem de Iğdır Üniversitesi öğrencileri, 
sağlık sorunlarında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren sağlık 
birimlerine başvuru yapabilecekler. 

Iğdır Üniversitesi bünyesinde bulunan Aile Hekimliği ile Ege Üniversitesinde bünyesinde 
bulunan Tıp Fakültesi Kampüs Polikliniği her iki üniversitenin öğrencilerine de açık olacak 
ve gerektiğinde öğrenciler bu birimlerinden sağlık hizmeti alabileceklerdir. 

Öğrencilere 
Sağlık Hizmeti Verilmesi



YÖK ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDA 
EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 

FAKÜLTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILABİLECEK 
KONULAR



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümünde öğretim üyesinin yeterli olmadığı ihtiyaç duyulan 
alanlarda teorik derslerin yürütülmesi:

YÖK Anadolu Projesi kapsamında, Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini artırmak amacıyla, 
akademik kadro da yetersiz olan Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi 
Hastalıkları Hemşireliği Kadın Doğum ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği 
ve Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dallarında zorunlu alan dersleri ve seçmeli derslerde 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin Hemşirelik Bölümü Öğretim üyeleri tarafından 
yürütülmesi hedeflenmektedir. 2020-2021 Bahar Yarıyılında Hemşirelik Esasları-II dersinin 
teorik dersleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında 
akademisyenlerinden 2’si Profesör ve 1’i de Doçent olmak üzere üç öğretim üyesi ile 
yürütülmektedir.



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğretim üyelerinin/elemanlarının kariyer planlama ve 
geliştirmeye yönelik danışmanlık çalışmaları:

YÖK Anadolu Projesi kapsamında, Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
bölümü kadrosunda yer alan genç ve dinamik öğretim üyelerinin/elemanlarının Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin tecrübeli akademisyenlerinden her alanda kariyer 
planlama ve geliştirmeye yönelik danışmanlık almaları planlanmaktadır.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümünün Ege Üniversitesinin eğitim ve öğretim, araştırma 
altyapıları, uygulama alanları ve kütüphane imkanlarının karşılıklı olarak kullanılması: 

YÖK Anadolu Projesi kapsamında, Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
bölümünde öğrenim gören öğrencilerin akademik alanda güçlendirilmesi ve öğretim 
üyeleri/öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla, Ege 
Üniversitesinin eğitim ve öğretim, araştırma altyapıları, uygulama alanları ve kütüphane 
imkanlarının kullanılması planlanmaktadır.



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü akademik kadrosunun güçlendirilmesi (nitelik ve 
nicelik açısından)

YÖK Anadolu Projesi kapsamında, Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
bölümü anabilim dallarında eksik bulunan akademik kadronun nitelik ve nicelik açıdan 
artırılması amacıyla, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerinin YÖK Kanunu 
40/b maddesine göre görevlendirme talebinde bulunacaktır. 

Aynı zamanda Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarında doktora 
yapan hemşirelik alanı mezunların, eleman temininde güçlük çekilen Iğdır Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde akademik kadrolarda çalıştırılmak üzere 
başvurmaları teşvik edilmesi istenecektir. Bu sayede öğrenci başına düşen öğretim elemanı 
sayısı artırılması hedeflenmektedir. 



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğretim üyelerinin/
elemanlarına yönelik eğitimler düzenlenmesi

YÖK Anadolu Projesi kapsamında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri 
tarafından Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğretim 
üyelerinin/elemanlarına yönelik akademik ve bilimsel açıdan gelişmeye teşvik edecek 
hizmet içi eğitim ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır. 



Farabi ve Mevlana değişim 
programları ile Iğdır 
Üniversitesi Hemşirelik 
öğrencilerinin Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesinden ders 
alma çalışmaları

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin, Ege Üniversitesi ile yapılacak 
protokol ile Farabi ve Mevlâna gibi değişim 
programları ile Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi hemşirelik bölümünde ders alma 
hareketliliğinde önceliğe sahip olması 
planlanmaktadır.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik 
öğrencilerinin Ege Üniversitesi 
hastanelerinde yaz stajı ve 
uygulama yapabilmesi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin, Ege Üniversitesi ile yapılacak 
protokol ve planlama ile Ege Üniversitesi 
hastanelerinde yaz stajı ve ders 
uygulamalarını yapabilmesi sağlanacaktır.



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü 
öğretim üyelerinin/elemanları ve 
öğrencilerine yönelik uluslararası ilişkiler 
ve Erasmus çalışmaları

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümü ile Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi iş birliğinde hem 
öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının 
Erasmus öğrenim hareketliliği, anlaşma 
yapılacak olan Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerdeki anlaşmalı yükseköğretim 
kurumlarında gerçekleştirilecektir.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü 
öğretim elemanlarının Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi’nde yüksek lisans 
ve doktora eğitimi yapabilmesi ya da 
lisansüstü dersleri alabilmesi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümünde çalışan öğretim 
elemanlarının Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dallarında 
yüksek lisans ve doktora eğitimi 
yapabilmesi ya da lisansüstü dersleri 
alabilmesi planlanacaktır.



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü 
öğretim üyelerinin/elemanlarının ders 
alma ve ders verme imkânı verilmesi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümü öğretim üyelerinin/
elemanlarının yapılacak protokol ile Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi hemşirelik 
bölümünde ders alma ve ders verme 
çalışmaları planlanmaktadır.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümünde 
Ege Üniversitesi Hemşirelik ile ortak 
lisansüstü eğitim programlarının 
açılması

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik bölümü bünyesinde 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle 
öncelikle yüksek lisans programı, 
ilerleyen süreçte ise doktora programı 
açılması planlanmaktadır.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü 
simülasyon-beceri uygulama 

laboratuvarlarının hemşirelik eğitimine 
uygun olarak yeterliliğinin sağlanması 

ve güçlendirme çalışmaları

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik bölümü simülasyon-
beceri uygulama laboratuvarlarının 
hemşirelik eğitimine uygun olarak 
yeterliliğinin sağlanması ve güçlendirme 
çalışmaları, Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi simülasyon-beceri uygulama 
laboratuvarları örnek alınarak yapılması 
planlanmaktadır.



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik öğrencilerine 
yönelik mentörlük,  psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik çalışmaları

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin, Ege Üniversitesi ile yapılacak 
protokol ve planlama ile Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesinin deneyimli 
uzman öğretim üyelerinden mentörlük,  
psikolojik danışmanlık ve rehberlik almaları 
sağlanacaktır.

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin, mezuniyet sonrası ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilmesi ya da lisansüstü dersleri 
alabilmesi için çalışmalar planlanacaktır.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin sahip olduğu uluslararası ve ulusal akreditasyon, 
standardizasyon, kalite ile Ar-Ge ve patent çalışmaları Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik bölümünde uygulanması planlanmaktadır.

Kalite, standardizasyon ve akreditasyon, Ar-Ge ve patent çalışmaları

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetine yönelik çalışmalar



Iğdır Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Hemşirelik öğrencilerinin yer aldığı 
topluluk çalışmaları

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim 
gören öğrencilerin, Ege Üniversitesi ile yapılacak protokol ve planlama ile Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesindeki öğrenci topluluklarının çalışmalarına 
aktif katılabilecektir. Ayrıca Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri 
de Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümündeki öğrenci 
topluluğu çalışmalarına katılabilecektir.



Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğretim üyelerinin/
elemanlarına proje eğitimlerinin düzenlenmesi (BAP, 
TUBİTAK, AB, Kalkınma Ajansı vb.)

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin deneyimli uzman 
öğretim üyeleri tarafından Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik bölümü akademik personellerine BAP, 
TUBİTAK, AB, Kalkınma Ajansı projelerinde,  proje yazımı, 
proje uygulamaları vb. konularında eğitimler düzenlenmesi 
planlanmaktadır. 

Yök Anadolu projesi kapsamında 
verilen dersler ve dersi alan 
öğrenci sayıları

İngiliz Kültür Tarihi 4 

Hemşirelik Esasları II 74 

Temel Mühendisliği 55 

İktisada Giriş II  63 

öğrenci ders almaktadır.



Öğrenci veya toplum temelli sosyal 
sorumluluk projelerinin yürütülmesi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik bölümünde 
öğrenim gören öğrenciler ve 
akademik personel ile Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve 
akademik personellerinin katılımıyla, 
Iğdır ve İzmir başta olmak üzere 
tüm ülkede öğrenci veya toplum 
temelli sosyal sorumluluk projeleri 
planlanacaktır. 

Bu kapsamda, Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü akademik personelleri ile 
sosyal sorumluluk destek grubunun 
öncülük ettiği Iğdır Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesinde 
kütüphane oluşturma sosyal 
sorumluluk projesi başlatılmıştır. 

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik bölümünde 
öğrenim gören öğrenciler ve 
akademik personel ile Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü öğrencileri 
ve akademik personellerinin 
katılımıyla Türkiye’de hemşirelik 
ve sağlık bilimleri alanında yüksek 
düzeyde katkı sunabilecek BAP, 
TUBİTAK, AB, Kalkınma Ajansı 
projeleri planlanacaktır.

Iğdır Üniversitesi ve Ege 
Üniversitesi Hemşirelik 
bölümlerinde ortak bilimsel 
araştırma projelerinin 
yürütülmesi (BAP, TUBİTAK, 
AB, Kalkınma Ajansı vb.)





Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin 
deneyimli uzman öğretim üyeleri/
öğretim elemanlarının desteği Iğdır 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümünde akademik dergi 
oluşturma ve yayınlama faaliyetleri 
yürütülmesi planlanmaktadır.

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik bölümünün ulusal ve uluslararası 
düzeyde tanınırlığının artırılması için Ege 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin destek 
çalışmalarından faydalanılacaktır.

Iğdır Üniversitesi Hemşirelik bölümünün 
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım 
çalışmaları

Hemşirelik veya sağlık bilimleri alanında 
Iğdır Üniversitesinde bilimsel dergi 
oluşturma ve yayınlama çalışmaları

Ortak seminer, kurslar, panel, konferans, 
sempozyum, çalıştay, kongre gibi 
faaliyetlerin yapılması

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik bölümünde 
öğrenim gören öğrenciler ve akademik 
personel ile Ege Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri 
ve akademik personellerinin katılımıyla 
ortak seminer, kurslar, panel, konferans, 
sempozyum, çalıştay, kongre gibi 
faaliyetleri planlanacaktır.



Ege Üniversitesi ile yapılacak protokol ve planlama ile, Iğdır Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler ve akademik 
personellerinin Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden Biyoistatistik, İlkyardım, 
Kariyer Geliştirme, Vaka Yöneticiliği, Zaman Yönetimi, EKG, Mentörlük, Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik, Liderlik vb. sertifika ve kurs eğitim faaliyetlerinden öncelikli 
yaralanmaları sağlanacaktır.

Hemşirelik haftasında ortak etkinliklerin düzenlenmesi
Her yıl dünya üzerinde düzenlenen hemşirelik haftasında, Iğdır Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler ve akademik 
personel ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri 
ve akademik personellerinin ortak katılabileceği programlar ile hemşirelik haftası 
kutlamalarının yapılması planlanmaktadır.

Sürekli eğitim çalışmaları (Biyoistatistik, İlkyardım, Kariyer Geliştirme, 
Vaka Yöneticiliği, Zaman Yönetimi, EKG, Mentörlük, Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik, Liderlik vb.)



Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde oluşturulan eğitim, Bologna, 
ölçme-değerlendirme, stratejik çalışmalar, inovasyon, yayın, kariyer, girişimcilik,  
kalite vb. komisyonların Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin deneyimli uzman 
öğretim üyeleri/öğretim elemanlarının desteği ve ortak akıl ile Iğdır Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde de oluşturulma çalışmaları yapılması 
planlanmaktadır.

Ortak sosyal ve kültür-sanat aktivitelerinin düzenlenmesi

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 
öğrenciler ve akademik personelleri ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve akademik personellerinin tanışma, kaynaşmalarının 
sağlanması amacıyla ortak sosyal ve kültür-sanat aktivitelerinin düzenlenmesi 
planlanmaktadır.

Ortak komisyonlar oluşturularak (eğitim, 
Bologna, ölçme-değerlendirme, stratejik çalışmalar, inovasyon,
 yayın, kariyer, girişimcilik,  kalite vb.) çalışmalarının yapılması


