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Iğdır Üniversitesinde 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü kapsamında “Tüm Yönle-
riyle 15 Temmuz Darbe Girişimi 

ve FETÖ” konulu çalıştay dü-
zenlendi. Online olarak yapılan 
programda Rektör Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, 15 Temmuz ge-

cesini demokrasi mücadelesini 
destekleyen tüm vatandaşların 
zaferi olarak değerlendirdi.

▶ SAYFA 4

15 TEMMUZ5.Yılında Anıldı

MİLLİ BİRLİK SERGİSİ’ DÜZENLENDİ

‘15 Temmuz Rektör Alma 
Türk Japon 

Üniversitesi’nin 
Düzenlediği 

Çevrimiçi 
Çalıştaya 

Katıldı ▶ SAYFA 10

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Heyeti, 
Üniversitemizi Ziyaret Etti

Nahçıvan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev 
ve beraberindeki heyet Üniver-
sitemizi ziyaret etti. Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Elbrus İsayev’e Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve 
Rektör Yardımız Prof. Dr. İbra-
him Demirtaş eşlik etti. 

▶ SAYFA 12

Rektör Alma Türk Kızılayı Iğdır 
Şubesi Açılışına Katıldı  ▶ SAYFA 10

Rektör Alma “Ali Asgar Günü” 
Programına Katıldı ▶ SAYFA 12

Üniversitemiz 
Lavanta 

Bitkilerinden 
Katma Değeri 

Yüksek Ürünler 
Elde Ediyor

Üniversitemiz kozmetik 
atölyesine yeni alınan bitki 
distilasyon ünitesi ile tüm 
tıbbi ve aromatik bitkiler-
den uçucu bileşenler elde 
edilmeye başlandı. 

▶ SAYFA 2

▶ SAYFA 5
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Üniversitemiz kozmetik atölyesine yeni alınan 
bitki distilasyon ünitesi ile tüm tıbbi ve aromatik 
bitkilerden uçucu bileşenler elde edilmeye baş-
landı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Üniversitemiz 
bünyesindeki lavanta bitkisinden uçucu yağ-
lar elde edildi. Çalışmaları birlikte değerlendiren 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Öğr. Gör. 
Musa Karadağ, lavantadan elde edilen yağların 
akademik çalışmaların yanı sıra aroma terapi yağ-
lar ve ticari kozmetik ürünler üretilerek piyasaya 
sürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. 
Çalışmalar hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Musa 
Karadağ, ‘’Üniversitemizde yaklaşık 10000 adet 
kök lavanta bitkisi bulunmaktadır. Bu da yüksek 
miktarda uçucu bileşen içeren hammaddeye 
denk gelmektedir. Örneğin son yapılan çalışmada 
yaklaşık 2 kg yaş lavanta bitkisinden 900 ml uçu-
cu yağ elde ettik. Üretim kapasitesini arttırarak 
hem akademik çalışmalarda kullanılması hem de 
üniversitemizin gelir elde etmesine katkıda bu-
lunmaya devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Lavanta 
Bitkilerinden Katma 

Değeri Yüksek Ürünler 
Elde Ediyor

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsü’ndeki peyzaj 
çalışmaları devam ediyor. 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi İbrahim Hosaflıoğlu tarafından 
üretim koordinasyonu sağlanan pey-
zaj düzenlemeleri kapsamında Şehit 
Bülent Yurtseven Kampüsü’ne rulo 
çim çalışması yapıldı. Rektörümüz 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın da 
incelemelerde bulunduğu ve kam-
püs içinde üretimi yapılan çimler, 
kesimi yapıldıktan sonra kampüs 
alanın içinde uygun olan yerlere se-
rilerek tesis gerçekleştirildi. Dünyada 
ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan 
rulo çimler Üniversitemiz bünyesin-
de de üretimi yapılarak çevre bölge-
lere hizmet vermeyi planlamaktadır.

Üniversitemiz Çim Halı 
Üretip Uygulamaya Başladı

Iğdır Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi’nde hasta ve yaralı 
hayvanlara yönelik ameliyat 
ve tedaviler devam ediyor. Son 
olarak ayağında topallık şikâ-
yeti ile getirilen papağanın 
bacağı normal konumuna ge-

tirilip pin uygulaması yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Hayvan 
Hastanesi’ne hayvan sahibi 
tarafından ayağında topallık 
şikâyeti ile getirilen sultan pa-
pağana Hastane Başhekimi 
Gökhan Koçak ve Öğr. Gör. Ay-

han Akgün tarafından yapılan 
muayene sonu röntgen çekil-
di ve sol bacağında kırık tespit 
edildi. Söz konusu operasyona 
alınan papağanın bacağı nor-
mal konumuna getirilip pin 
uygulaması yapıldı.

Bacağı Kırılan Papağana Pin 
Uygulaması Yapıldı
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Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı 
Alma, Vali Yolu 
C a d d e s i ’ n d e k i 
üniversitemizin 
tanıtım standını 
ziyaret etti.

Iğdır Üniver-
sitesi’nin tercih 
döneminde öğ-
rencileri bilgilen-
dirmek, üniversi-
temiz bölüm ve programlarını 
tanıtmak amacıyla Vali Yolu 
Caddesi’nde kurduğu  tanıtım 
standı Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma tarafından ziyaret edildi. 
5-11 Ağustos tarihleri arasında 
19.30-22.00 saatleri arasında 
Vali Yolu Caddesi’nde kuru-
lan tanıtım standını yerinde 
ziyaret eden Iğdır Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, standı ziyaret 
eden öğrencilere üniversite-
miz hakkında bilgi vermeyi de 
ihmal etmedi. Aday öğrenciler 
ve velilere üniversitemiz im-
kânlarından bahseden Rek-
tör Alma; barınma, beslenme, 
ulaşım ve sağlık olanakların 
üniversitemizde üst seviyede 
olduğunu ifade etti. Öğrenci 
ve velilerin büyük ilgi göster-

diği stantta, aka-
demisyenlerimiz 
Iğdır Üniversite-
si’ndeki bilimsel 
çalışmalar, eğitim 
öğretim olanakla-
rı, uluslararası de-
ğişim programla-
rı, kampüs yaşamı 
ve sosyal etkinlik-
ler hakkında aday 
öğrencilere çeşitli 
bilgiler verdi. Ter-

cih süresi içerisinde üniver-
siteler hakkında araştırmalar 
yapan ve bilgi almaya çalışan 
öğrenciler; bu tür standların 
kendileri için çok önemli oldu-
ğunu, tercih sürecinde Iğdır 
Üniversitesi’nin verdiği eği-
tim-öğretim hizmetleri, ola-
naklar, teknik altyapı ve fiziki 
donanım hakkında bilgi sahibi 
olduklarını dile getirdiler.

Rektör Alma Vali Yolu’nda Açılan 
Tanıtım Standını Ziyaret Etti

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
TRT Erzurum Radyosu’na te-
lefonla bağlanarak Üniversi-
temiz ile ilgili detaylı bilgiler 
verdi.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
TRT Erzurum Radyosu’nun 

“Eğitim Dün-
y a s ı n d a n ” 
p ro g r a m ı n a 
konuk oldu. 
YKS tercih 
dönemi de-
vam ederken 
Üniversitemi-
zin bölümleri, 
kontenjanları, 
burs ve ko-
naklama im-
kanları, altyapı 

çalışmaları, sosyal ve kültürel 
faaliyetleri gibi özelliklerinden 
bahseden Rektör Alma,  nite-
likli eğitim almak isteyen aday 
öğrencileri Iğdır Üniversite-
si’ne beklediklerini ifade etti. 

Rektör Alma,  Aday öğren-
ciler ve velilere üniversitemiz 

imkânlarından bahseden Rek-
tör Alma; barınma, beslenme, 
ulaşım ve sağlık olanakların 
üniversitemizde üst seviye-
de olduğunu ifade etti. Salgın 
şartlarında hem yüz yüze hem 
de uzaktan eğitimle ilgili tec-
rübe kazandıklarını ancak yeni 
dönem için tüm hazırlıkları 
eylül ayında yüz yüze eğiti-
me  başlayacak şekilde yap-
tıklarının altını çizen Rektör 
Alma, 2008 sonrası kurulan 
genç üniversiteler arasında 
birçok alanda Iğdır Üniversite-
si’nin birinci olduğunu belirtti. 
Program Rektör Alma’nın, ter-
cih döneminin aday öğrenci-
ler ve veliler için hayırlara ve-
sile olması temennisiyle sona 
erdi. 

Rektör Alma TRT Erzurum Radyosu’nda Tercih 
Dönemi Kapsamında Üniversitemizi Tanıttı

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbra-
him Demirtaş, kozmetik atölye-
sine yeni alınan cihazla ilgili in-
celemelerde bulundu.

Rektör Alma ve Rektör Yar-
dımcısı Demirtaş, Üniversitemiz 
bünyesindeki kozmetik ve gıda 
takviyesi ürünlerinde kullanıl-
mak üzere alınan soğuk sıkım 
yağ cihazını yerinde inceledi. 
Söz konusu alınan cihazla ilgi-
li olarak Öğr. Gör. Musa Kara-
dağ şu açıklamalarda bulundu. 
“kozmetik atölyesine yeni alı-
nan soğuk sıkım yağ cihazı ile 
kayısı çekirdeği yağı, çörek otu 
tohumu yağı ve keten tohumu 
yağı çıkarıldı. Birbirinden farklı 
türlerde birçok tohum, soğuk 
sıkım kullanılarak çekilebilir ve 
yağ elde edilebilir. Bu çeşitlerin 
tamamında hem insan vücu-
dunu besleyen hem de tüke-
tilmesiyle yararlı olan besleyici 
içerikler mevcut. Soğuk sıkım 
makinesi, içerdiği besinleri kay-
betmemesi sayesinde kuruye-
mişler olarak badem, fındık, ka-
yısı çekirdeği, kabak çekirdeği, 
ay çekirdeği, fıstık, nar çekirde-
ği gibi çeşitli meyvelerin bile çe-
kirdeklerinin yağını sıkarak vita-
min, mineral alınmasını sağlar. 
En iyi yağlı tohumlar olarak da 
kimyon tohumu, haşhaş, üzüm 
çekirdeği, kanolo tohumu veya 
kakao bitkisinin içerdiği besin-
lerden bir sıvı elde etmek için 
soğuk sıkım makinesiyle sıkıl-
ması ve yağ çıkartılması amaç-
lanmakta.”

Kozmetik 
Atölyesinde 

İnceleme Yapıldı
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Üniversitemiz ve Iğdır Va-
liliği girişimleriyle 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
kapsamında çalıştay düzenlen-
di. I ve II. Oturum olarak yapılan 
programın moderatörlüğünü Dr. 
Öğr. Üyesi Süleyman Temiz ger-
çekleştirdi. Söz konusu online 
olarak yapılan çalıştayda Rektör 
Hakkı Alma bir konuşma yaptı. 15 
Temmuz gecesi yaşananları haç 
ile hilalin, imanla inkârın, hak ile 
batılın, küfür ile tevhidin savaşı 
olarak tanımlayan Rektör Alma, 
aziz milletin demokrasi ve milli 
iradeye canı pahasına sahip çıktı-
ğını vurguladı.

“15 Temmuz Gecesi 
Millet Eğilmedi Türkiye 
Yenilmedi”

15 Temmuz gecesi ülkemizi, 
milletimizi, demokrasimizi, Cum-
huriyetimizi ve aydınlık gelece-
ğimizi yok etmek isteyen vatan 
hainlerinin harekete geçtiğini 
ifade eden Rektör Alma, “mille-
tin silahlarını yine bu aziz ve fe-
dakâr millete doğrultarak kanlı 

bir darbe girişi-
minde bulunmuş-
lardı. Ancak, mil-
letimiz, bu darbe 
girişimini, sokak-
ları ve meydanları 
doldurarak, ölümü 
göze alarak başa-
rısızlığa uğrattı. 
15 Temmuz gece-
si millet eğilmedi 

Türkiye yenilmedi. Şehitlerimiz 
ve gazilerimiz, 15 Temmuz gece-
si, cesaretleriyle, dirayetleriyle, 
kararlı ve dik duruşlarıyla tarih 
yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehit-
lerimiz, kalplerimizdeki mümtaz 
yerlerini daima muhafaza ede-
ceklerdir. FETÖ tüm devlet ge-
leneklerini çiğneyerek gizli bir 
ajandayla devletin yönetimini ele 
geçirmeye çalışmış; ancak mil-
letimiz ülkemizin geleceği için 
fedakârca bir direniş göstererek 
terör örgütünün hain planlarına 
engel olmuştur. Türkiye böyle bir 
darbe girişimi karşısında dahi yo-
lundan şaşmayan, hedeflerinden 
uzaklaşmayan, irtifa kaybetme-
yen ve kendi kararlarını kendi ve-
ren güçlü ve bağımsız bir ülkedir” 
şeklinde konuştu.

“Milletimiz Tarihi Bir 
Duruş Sergiledi”

Milletimizin üzerine açılan 
ateşlere, atılan bombalara, yö-
neltilen tehditlere, gözlerinin 
önünde vurulan insanlara rağ-

men asla geri adım atmadığı-
nı söyleyen Rektör Alma, “mil-
letimiz, emniyet teşkilatımızın 
mensuplarıyla ve darbecilere 
karşı harekete geçen Türk Silahlı 
Kuvvetleri unsurlarıyla el ele ve-
rerek, bu darbe girişimine kar-
şı tarihî bir duruş sergilemiştir. 
Tankların etkisiz hâle getirilmesi 
başta olmak üzere dik duruşla-
rıyla memleketine ve geleceği-
ne sahip çıkan milletimiz, gece 
boyunca sayısız kahramanlık 
destanları yazmıştır. Bıyıkları he-
nüz terlememiş gençlerden, 70 
yaşındaki ihtiyarlara, işçisinden 
patronuna, köylüsünden şehirli-
sine kadar milletimizin tüm fert-
leri parti, meşrep, siyasi görüş 
farkı gözetmeksizin darbeciler 
karşısında tek vücut olmuştur. 
Darbe teşebbüssünde bulanan 
hainlerin karşısına dikilen vatan-
daşlarımız önlerinde arkalarında, 
sağlarında sollarında onlarca kişi 
vurularak yaralanmasına, şehit 
olmasına rağmen sabaha kadar 
yerlerini terk etmemişlerdir” diye 
ifade etti.

“15 Temmuz’u 
Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız”

‘15 Temmuz şehidi demek 
elinde bayrak, gönlünde iman-
la tankların üzerine koşmak de-
mek’ olduğunun mesajını veren 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, “vatan aşkına ölümü göze 

almak demek; bayrak için, vatan 
için can vermek demektir. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 15 Tem-
muz’un yıldönümünde bizlere 
istiklalimizi ve istikbalimizi sağ-
layan Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk ve O’nun kahraman 
silah arkadaşları ile 15 Temmuz 
şehitleri başta olmak üzere bu 
toprakları vatan yapan aziz şehit-
lerimizi ve aramızdan ayrılan kah-
raman gazilerimizi bir kez daha 
sonsuz minnet, şükran, rahmet 
ve saygıyla yâd ediyorum. Gazi-
lerimize şükranlarımı sunuyor 
sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 
Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve 
kanlarıyla müşerref kıldıkları bu 
topraklara sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. 15 Temmuz’u unutma-
yacağız, unutturmayacağız. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nde En büyük gücümüzün 
milletimizin birliği, beraberliği ve 
kardeşliği olduğunun bilinciyle 
hepinizi saygı ve sevgiyle selam-
lıyorum” dedi.

15 TEMMUZ5.Yılında Anıldı
Iğdır Üniversitesinde 
15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü 
kapsamında “Tüm 
Yönleriyle 15 Temmuz 
Darbe Girişimi ve FETÖ” 
konulu çalıştay düzenlendi. 
Online olarak yapılan 
programda Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
15 Temmuz gecesini 
demokrasi mücadelesini 
destekleyen tüm 
vatandaşların zaferi olarak 
değerlendirdi.
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12-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında 

Üniversitemiz tarafından düzenlenen “15 

Temmuz Milli Birlik ve Fotoğraflarda 15 

Temmuz” sergisi bugün itibariyle başladı. 

Karaağaç Kampüsünde düzenlenen sergi-

ye; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-

met Hakkı Alma, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Senayi Dönmez, kurum müdürleri, akade-

mik ve idari personeller katıldı. Söz konu-

su sergi 17 Temmuz Cumartesi günü saat 

14:00’da sona erecek.

Rektör Prof. Dr. Alma, düzenlenen ser-
gide bir açıklama yaparak şunlara değindi. 
“Vatan aşkına ölümü göze almak demek; 
bayrak için, vatan için can vermek demek-
tir. 15 Temmuz’un yıldönümünde bizlere 
istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cum-
huriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk ve O’nun kahraman 
silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri 
başta olmak üzere bu toprakları vatan ya-
pan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan 
kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz 

minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yâd edi-

yorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor 

sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehitleri-

mizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşer-

ref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya 

devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmaya-

cağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli Birlik Günü’nde En büyük 

gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği 

ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

’15 Temmuz
Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından  

’15 Temmuz Milli Birlik Sergisi’ düzenlendi.

MİLLİ BİRLİK SERGİSİ’ DÜZENLENDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü dolayısıyla, Iğdır Vali-
liği tarafından 15 Temmuz Hatıra 
Ormanı’na fidan dikimi programı 
düzenlendi. Söz konusu prog-
ramda fidan dikiminden sonra 15 
Temmuz şehitleri anısına yürü-

yüş gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliği tarafından dü-
zenlenen programa; Iğdır Valisi 
ve Belediye Başkan V. Hüseyin 
Engin Sarıibrahim, Iğdır Cumhu-
riyet Başsavcısı Serkan Başaran, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Hakkı Alma, Iğdır İl Jan-
darma Komutanı Jandarma Kı-
demli Albay Mustafa Özdurhan, 
Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuz-
han Yonca ile çok sayıda protokol 
üyesi, Üniversitemiz akademik ve 
idari personeli katılım sağladı.

Düzenlenen program çer-
çevesinde protokol üyeleri ve 
programa katılan vatandaşlar ta-
rafından onlarca fidan toprakla 
buluşturuldu. Ardından 15 Tem-
muz Şehitleri anısına yürüyüş ya-
pıldı.

‘15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ’
Anısına Fidan Dikimi ve Yürüyüş Gerçekleştirildi
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Yükseköğretim kurumlarının 
öğrenciler için daha erişilebilir 
hale getirilmesi amacıyla başla-
tılan “Engelsiz Üniversite” projesi 
kapsamında çalışmalarını de-
vam ettiren Üniversitemiz, Şehit 
Bülent Yurtseven ve Karaağaç 
Kampüsünde engellilerle ilgi-
li “Mekanda Erişim” konusunda 

yapmış olduğu düzenlemelerden 
dolayı YÖK tarafından Turuncu 
Bayrak ödülüne aday olmaya hak 
kazandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. 
Yekta Saraç imzasıyla gönderilen 
adaylıkla ilgili bir değerlendir-
me yapan Üniversitemiz Rektö-

rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Iğdır Üniversitesinde eğitim alan 
engelli öğrencilerin kampüs 
alanlarına daha rahat erişim sağ-
lamaları için bu tarz çalışmaların 
devam ettirildiğini ve öğrencile-
rin engelsiz bir üniversite hayatı 
yaşamaları adına bütün imkân-
ların seferber edildiğini ifade etti.

Ayrıca YÖK’ün başlattığı En-
gelsiz Üniversite projesinin bir 
parçası oldukları için büyük bir 
memnuniyet duyduklarını ifade 
eden Rektör Alma, başta YÖK 
Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç 
olmak üzere emeği geçen herke-
se teşekkür etti. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ“Engelsiz Üniversite”
Kapsamında Turuncu Bayrak Ödülüne Aday Olmaya Hak Kazandı

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen 
“Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim” projesi kapsamında engellilere 

yönelik yapmış olduğu düzenlemeler sonucu “Mekanda Erişim” 
kategorisinde ödüle aday olmaya hak kazandı.

Ülke genelinde meydana 
gelen sel ve yangın felaket-
leri nedeniyle genel hayatı 
olumsuz etkileyen şartların 
iyileştirilmesi, yaraların en 
hızlı şekilde sarılmasına kat-
kıda bulunmak üzere AFAD 
öncülüğünde başlatılan 
kampanya kapsamında Iğ-
dır’dan yapılacak destekle-
rin değerlendirildiği istişare 
toplantısına Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma da katıldı.

Vali H. Engin Sarıibrahim 
başkanlığında ilgili kurum 
ve kuruluş temsilcilerinin ka-
tılımıyla Valilik toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen  top-
lantıda, son zamanlarda 

ülkemizde orman yangınları 
ile sel felaketlerinin meyda-
na getirdiği tahribatın gide-
rilmesi ve afetlerden zarar 
gören vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderile-
rek yaraların en hızlı şekilde 
sarılması amacıyla Iğdır’dan 
yapılacak yardımlar ile yar-
dımların koordinasyonuna 
ilişkin değerlendirmeler ya-
pıldı.

Vatandaşlarımız, yangın 
ve sel afeti yardım kampan-
yasına “YANGIN” ya da “SEL” 
yazarak 1866’ya gönderecek-
leri SMS ve AFAD Başkanlığı 
tarafından açılan hesap nu-
maraları üzerinden bağışta 
bulunabilecekler.

“Yangın ve Sel Afetleri Yardım 
Kampanyası’’ Toplantısına Katıldı

Rektör Alma
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Üniversitemiz tarafından 

Serhat Kalkınma Ajansı’na (SER-

KA) sunulan “Online Nicel ve 

Nitel Araştırma Yöntemleri Eği-

timi” ile “Iğdır Üniversitesinde 

ISO9001 Eğitimi İle Kalite Yük-

seltiyoruz” adlı projeler destek 

gören çalışmalar arasında yer 

aldı.

SERKA’nın 2021 Yılı Teknik 
Destek Programı kapsamında 
hayata geçirdiği projelere bir 
yenisi daha eklendi. Iğdır Üni-
versitesi Genel Sekreteri Ahmet 
Kızılkurt ve Dr. Öğretim Üyesi 
Belkıs Muca Yiğit’in yürütücü-
lüğünü yaptıkları, “Iğdır Üni-
versitesinde ISO9001 Eğitimi 
İle Kalite Yükseltiyoruz” isim-

li destek gören proje ile; Iğdır 
Üniversitesi yönetiminin daha 
kaliteli ve daha başarılı hale 
getirilmesi, ISO9001 eğitimi ile 
idari personelin yönetim beceri-
lerinin geliştirilmesi ve ISO9001 
belgesinin Üniversitemize ka-
zandırılması hedeflenmekte. 
SERKA tarafından destek gören 

ve yürütücülüğünü Dr. Öğretim 

Üyesi Turhan Moç’un yaptığı 

“Online Nicel ve Nitel Araştır-

ma Yöntemleri Eğitimi” projesi 

ise, online nitel ve nicel araş-

tırma yöntemleri ve araştırma 

sürecinde kullanılan yazılımla-

rın interaktif olarak öğretilmesi 

amaçlanmakta. 

İKİ PROJESİ DAHA
DESTEK GÖRDÜ

Iğdır Üniversitesi tarafından sunulan “Online Nicel ve Nitel Araştırma 
Yöntemleri Eğitimi” ile “Iğdır Üniversitesinde ISO9001 Eğitimi İle Kalite 

Yükseltiyoruz” isimli projeler destek almaya hak kazandı.

Üniversitemizin

TÜBA Üyesi Olan Rektör Alma, 
TUBA WCEST-2021 Online Konferansına Katıldı
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üyesi olduğu Türkiye 
Bilimler Akademisi (TUBA) tarafından düzenlenen “World Conference on 

Energy Science and Technology” konferansına katıldı.

8-12 Ağustos tarihle-
rinde düzenlenen ve şu 
sıralar devam eden TUBA 
WCEST-2021 Online kon-
feransı kapsamında; hem 
oturum başkanlığı yapan 
hem de 2 farklı sunum ger-
çekleştiren Rektör Alma, 
aynı zamanda TÜBA Enerji 
Grubunun üyesi olarak on-
line konferansın düzenlen-
mesine katkı sağlayan isim-
ler arasında yer alıyor.

Bugünkü Biofuels and 

Bioenergy oturumunun 
başkanlığını da yapan Rek-
tör Alma, oturum kapsa-
mında “Biochar: Physical 
Properties and Effect on 
the Soil” ve “Bio-Oil Sepe-
ration and Upgrading Te-
chniques” konulu iki de su-
num gerçekleştirdi.

TUBA WCEST-2021 On-
line Konferansı, eş zamanlı 
3 olmak üzere toplamda 9 
oturum şeklinde düzenle-
necek.
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Üniversitemiz, küresel 
yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) salgını sürecinde 
kısıtlanan öğrenci hare-
ketliliğinin olumsuz etki-
lerini azaltmak ve bu sü-
reçte Türk üniversitelerini 
yurt dışında dijital ortam-
larda tanıtmak amacıyla 
Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından düzenle-
nen “Study in Turkey YÖK 
Sanal Fuarı-2021”e katılım 
sağladı.

Sanal Fuar vasıtasıyla 
başta diplomatik temsil-
ciliğimizin bulunduğu 142 
ülke olmak üzere yaklaşık 
180 ülkenin yükseköğre-
tim çağındaki potansiyel 
öğrencilerine, görsel ve 
işitsel materyaller ile canlı 
bağlantı ve anlık ileti yo-
luyla Türk üniversiteleri-
nin tanıtımı yapıldı. Sanal 
Fuarda, üniversitelere ait 
stantların yanı sıra Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı, Türkiye 
Maarif Vakfı, Yunus Emre 
Enstitüsü ve Ulusal Ajans 
gibi Türk yükseköğretim 
sisteminin uluslararası-
laşmasına katkı sağlayan 
paydaş kuruluşlara ait 

stantlar da yer aldı.  Ayrı-
ca, uluslararası düzeyde 
yükseköğrenim çağındaki 
gençlerin sanal ortamda 
üniversitelerle buluştu-
rulması amacıyla çevrim 
içi olarak gerçekleştirilen 
sanal fuarda, potansiyel 
öğrenciler ve onların aile-
leri, Türk yükseköğretim 
sisteminin yanı sıra Türki-
ye tarihi, sosyal ve kültürel 
değerleri hakkında da bil-
gi sahibi oldular.

Koord inatör lüğünü 
Öğr. Gör. Dr. Tayfun Soy-
sal’ın yapmış olduğu fu-
arlara üniversitemizin 
çeşitli birimlerinde görev 
yapmakta olan akade-
mik ve idari personelimiz 
temsilci olarak katılarak 
üniversitemizle ilgilenen 
öğrencilerin sorularını ce-
vapladı. Türkiye’deki öğ-
rencilerin yanı sıra farklı 
ülkelerden öğrenciler üni-
versitemizin sanal standını 
ziyaret ederek, üniversite-
mizin kontejanları, bölüm-
leri, araştırma merkezleri, 
kampüsleri ve öğrencilere 
sunuduğu olanaklar gibi 
sorular fuar temsilcileri ta-
rafından cevaplandı. 

Üniversitemiz  YÖK
 SANAL FUARLARINA KATILDI

2021-2022 Akademik Yılı kapsamın-
da Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) tarafından dü-
zenlenen özel yetenek sınavları başladı. 

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu’nun (BESYO) tara-
fından her yıl düzenlenen özel yetenek 
sınavı başladı. Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüsü atletizm sahasında gerçek-
leşen özel yetenek sınavı kapsamında 
adaylar Covid-19 önlemleri kapsamında 
sınava alındı. İki gün sürecek olan sına-
vın ilk gününde Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da aday 
öğrenciler ve görevli personelleri ziyaret 
ederek başarılar diledi. Aday öğrencilerin 
parkurda kıyasıya mücadele ettiği özel 
yetenek sınavı kapsamında sınavın şef-

faf bir ortamda ve sosyal mesafe kural-
ları dikkate alınarak gerçekleştirildiğinin 
altını çizen Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulu Müdürü Doç. Dr. Alper Cenk 
Gürkan da özel yetenek sınavlarına giren 
tüm öğrencilere başarılar diledi. 

Üniversitemiz
BESYO

Özel Yetenek Sınavları Başladı
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Havaların ısınmaya başladığı 
yaz aylarında, ülkemizin hatta 
dünyamızın geleceğini tehdit 
eden orman yangınları, dikkat-
sizlik, kasıt veya bilinmeyen bazı 
nedenlerden dolayı mevcut eko-
sistemi ve bu ekosistem içeri-
sinde yaşayan canlı veya cansız 
varlıkları yok etmektedir. Orman 
yangınının genel tanımı “Orman-
da yaşama birliğinin üyeleri olan, 
canlı ve cansız bütün yanabilen 
varlıkları yakıp yok edebilen ateş” 
olarak ifade edilmektedir. Bu ifa-
deden de anlaşılacağı gibi, or-
man sadece yaşadığımız şehrin 
havasını temizleyen ülkemizin 
kereste ve odun ihtiyacını karşı-
layan ağaçlar değil, ormanda ba-
rınan ve ormana fayda sağlayan 
canlılarında yanıp yok olması ve 
mevcut ekolojik dengenin bozul-
masıyla sürüklendiğimiz felaket 
akla gelmektedir.

Orman yangınının oluşabil-
mesi için yangın üçgeni dediği-
miz 3 unsura ihtiyaç vardır. Bu 
unsurlar; sıcaklık, oksijen ve ya-
nıcı madde olup, yangının çıka-
bilmesi için tutuşma sıcaklığının 
en az 300-400 derece, oksijen 
oranının %20-21 civarında olma-

sı gerekmektedir. Bu üç faktör 
dikkate alınarak yangın anında 
yangının söndürülebilmesi için 
tutuşma ısısının ve oksijen mik-
tarının düşürülmesi gerekmek-
tedir. Özellikle oksijen oranının 
%15 ve altına düşürülmesiyle yan-
gın kontrol altına alınabilir. Yanıcı 
maddenin ortamdan uzaklaştı-
rılması ise yangının kontrol altına 
alınabilmesi için ikinci derecede 
önemli unsurdur. Yanıcı madde-
lerin uzaklaştırılması yangına ya-
kın mesafedeki ağaçların şeritler 
halinde kesilerek ve örtü temizli-
ği yapılarak gerçekleştirilebilir.

Orman yangınlarının başlıca 
4 çıkış sebebi vardır. Bu sebep-
leri sıralamak istersek, ihmal ve 
tedbirsizlik % 47, bilinmeyen se-
bepler % 34, kasıt % 13 ve yıldırım 
% 6 olarak tespit edilmiştir. Bilin-
meyen unsurlar arasında demir 
yolları raylarından tren geçme 
esnasında sıçrayan kıvılcımlar, 
içildikten sonra etrafa fırlatılan 
şişelerin mercek görevi görmesi 
gibi pek çok unsur yangın sebe-
bi olabilmektedir. İlk defa 1937’de 
kabul edilen orman kanunla-
rından bu yana yaklaşık 75 bin 
adet orman yangını çıkmış ve 

yaklaşık 1.630.000 hektar   alan 
yanmıştır. Ülkemiz ormanlarının 
%58’i yangına hassas olup, ülke 
ormanlarımız son yıllarda ken-
dine yetmemekte ve diğer ülke-
lerden tomruk ve kereste ithalatı 
yapılmaktadır, Yangına maruz 
kalmış ve ekolojik sistemi bozul-
muş alanların ağaçlandırılarak 
ülke ekonomisine katılması ve 
bu alanlar ağaçlandırılırken yan-
gın emniyet şeritleri ve yangını 
engelleyen bitkilerinde kullanıl-
ması gerekmektedir.

Bu doğrultuda aşağıdaki tav-
siyelere uyulması, orman yangın-
larının önlenmesi ve ülkemizdeki 
ormanlık alanların korunması ve 
artırılması için büyük önem taşı-
maktadır:

1. Rüzgarla yayılmaya karşı sedir 
gibi siperlik ağaçların dikil-
mesi, bunun yanı sıra yangı-
na karşı daha dayanıklı olan 
kapari, akasya, sedir ve zeytin 
gibi ağaçların dikilmesi

2. Özel ormancılığın yaygınlaştı-
rılması

3. Ormanların, yerleşim merkez-
lerinin (kurumlar, konutlar, 
işyerleri vb.) dışında bir alana 
kurulması

4. Kızılçam türü ağaçların diki-
minin azaltılması

5. Osmanlı döneminde özellikle 
Toroslarda yaygın olan Toros 
sedirinin tekrar yaygınlaştırıl-
ması

6. Yangına hassas bölgelerin 
yeterli bir meteoroloji istas-
yon ağı ve gözetleme kuleleri 
oluşturulması

7. Orman yangınları ile müca-
delede halkı bilinçlendirici 
eğitimler düzenlenmesi

8. Orman alanları içerisindeki 
işletmelerin denetlenmesi ve 
atıkların kontrolünün sağlan-
ması

9. Yangın söndürme araç ve ge-
reçlerinin bakım ve onarımla-
rının düzenli yapılması

10.   Yangın söndürmede kulla-
nılması için gölet gibi sulak 
alanların oluşturulması

11. Ormanlık alanlarda ateş yakıl-
masına yönelik düzenlemele-
rin gözden geçirilmesi

12. Yapay zekâ ve teknolojik im-
kanların kullanımının artması

NOT: Rakamsal veriler aktarı-
lırken Çevre ve Orman Bakanlığı 
verileri esas alınmıştır.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE 
UYGULANMASI GEREKEN TAVSİYELER
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18 Ağustos 2021 tarihinde 
saat 14:00’da çevrimiçi olarak 
düzenlenen çalıştay kapsa-
mında, katılımcılar tarafından 
yapılan sunumlarda genel 
olarak araştırma tesislerinin 
mimari ve tasarım alanında 
yaşadığı gelişmeler ve yeni-
likçi uygulamalar ele alındı. 
Dünya standartlarında bili-
min gelişmesine katkı sağ-
layacak ve alanında uzman 
bilim insanları yetiştirmek 

amacıyla kurulan Türk Japon 
Üniversitesi yetkilileri, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Japonya’nın 
bilim ve teknoloji politikaları 
çerçevesinde araştırma ve ge-
liştirme faaliyetlerine devam 
edeceklerini ifade etti. Rektör 
Alma’nın da katılım sağladığı 
çalıştay, 19 Ağustos 2021 saat 
14:00’da ‘’Eğitim Tesisleri Ta-
sarım Çalıştayı’’ konu başlığıy-
la devam edecek.

Rektör Alma Türk Japon Üniversitesi’nin 
Düzenlediği Çevrimiçi Çalıştaya Katıldı

Türkiye’nin dört bir yanındaki 
ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek 
ve ihtiyaçlara anında cevap vere-
bilmek amacıyla şube ve temsilci-
lik açılışlarına devam eden Kızılay, 
son olarak Iğdır Şube Temsilcili-
ği’nin açılışını gerçekleştirdi. Türk 

Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık  ve yönetim kurulu üyesi 
Cengiz Koç’un katılımıyla gerçek-
leştirilen açılışa Rektör Alma’nın 
yanı sıra Iğdır Vali Yardımcısı Ha-
san Meşeli, Ak Parti Iğdır İl Baş-
kanı Ali Kemal Ayaz, çeşitli kurum 

amirleri ve çok sayıda davetli ka-
tıldı.  Kızılay’ın yaptığı çalışmalar-
dan övgüyle bahseden Rektör 
Alma, Türk insanının yardımse-
verliğini dünyaya duyurmada 
Kızılay’ın önemli görev üstlendi-
ğini ve bunu layıkıyla yaptıklarını 

söyledi. Üniversite olarak yıllardır 
iş birliği içinde olduğumuz Kı-
zılay ile çalışmanın öneminden 
bahseden Rektör Alma, açılışı 
gerçekleştirilen Türk Kızılayı Iğdır 
Şubesi’nin hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türk Japon 
Üniversitesi’nin düzenlediği "Araştırma Tesisleri Tasarım Çalıştayı"na katıldı.

Rektör Alma Türk Kızılayı Iğdır Şubesi 
Açılışına Katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türk Kızılayı Iğdır 
Şubesi′nin açılışına katıldı.
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Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet 
programında yer alan “Kayısı Cup” 
Büyükler Tenis Turnuvası, bugün dü-
zenlenen organizasyonla şehrimizde 
başladı. Söz konusu organizasyona; 
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan V. Hü-
seyin Engin Sarıibrahim, Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Türkiye Tenis Federasyonu Baş-
kanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Gökhan Yavaşer ile çok sayıda 
protokol üyesi ve yarışmacı katıldı.

33 ilden 150 sporcunun mücadele 
edeceği turnuvada kupalar sahiplerini 
17 Temmuz Cumartesi günü bulacak.

Rektör Alma  

Iğdır’da bu sene ilki düzenlenen Iğdır 
Kayısı Cup tenis turnuvası başladı.

‘Kayısı  
Tenis Turnuvasına Katıldı

Cup’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından hayata geçirilen “En-
gelsiz Üniversite” projesi kapsa-
mında Turuncu Bayrak ödülüne 
aday gösterilen Üniversitemizin, 
engelsiz erişim kategorisinde 
yaptığı çalışmalardan bahseden 
Rektör Alma, Iğdır Üniversite-
sinde eğitim alan öğrencilerin 
kampüs alanlarına erişiminde 
kolaylık sağlamayı amaçladıkla-
rını kaydetti. YÖK’ün başlattı bu 
projenin bir parçası olmaktan 
mutluluk duyduklarını kayde-

den Rektör Alma, öğrenciler için 
bütün imkanların seferber edil-
diğinin altını çizdi.

Öte yandan Üniversitemiz 
Araştırma Laboratuvarı Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (ALUM) 
bünyesinde kurulan kozmetik 
laboratuvarı ve burada yapı-
lan çalışmalara değinen Rektör 
Alma, kozmetik ve gıda takviyesi 
ürünlerinde kullanılmak üzere 
alınan soğuk sıkım yağ cihazıyla 
da ilgili birtakım bilgiler aktar-
dı. Rektör Alma konuşmasının 

devamında; “kozmetik atölyesi-
ne yeni alınan soğuk sıkım yağ 
cihazı ile kayısı çekirdeği yağı, 
çörek otu tohumu yağı ve ke-
ten tohumu yağı çıkarıldı. Bir-
birinden farklı türlerde birçok 
tohum, soğuk sıkım kullanılarak 
çekilebilir ve yağ elde edilebilir. 
Bu çeşitlerin tamamında hem 
insan vücudunu besleyen hem 
de tüketilmesiyle yararlı olan 
besleyici içerikler mevcut. Soğuk 
sıkım makinesi, içerdiği besinleri 
kaybetmemesi sayesinde kuru-

yemişler olarak badem, fındık, 
kayısı çekirdeği, kabak çekirde-
ği, ay çekirdeği, fıstık, nar çekir-
deği gibi çeşitli meyvelerin bile 
çekirdeklerinin yağını sıkarak vi-
tamin, mineral alınmasını sağlar. 
En iyi yağlı tohumlar olarak da 
kimyon tohumu, haşhaş, üzüm 
çekirdeği, kanolo tohumu veya 
kakao bitkisinin içerdiği besin-
lerden bir sıvı elde etmek için so-
ğuk sıkım makinesiyle sıkılması 
ve yağ çıkartılmasını amaçlıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, TRT Erzurum Radyosu’na 
telefonla bağlanarak Üniversitemizde yapılan çalışmaları anlattı.

Rektör Alma  
TRT Erzurum Radyosu’nun Konuğu Oldu
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Nahçıvan Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev 
ve beraberindeki heyet Üniver-
sitemizi ziyaret etti. Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Elbrus İsayev’e Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve 
Rektör Yardımız Prof. Dr. İbrahim 
Demirtaş eşlik etti.

Ziyarette Nahçıvan Devlet 
Üniversitesi Eğitim Daire Başka-
nı Şahin Aliyev, Bilim ve İnovasyon 

Daire Başkanı Rza Mammadov, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve 
E-Eğitim Daire Başkanı Hüseyn 
Asgarli ve Universite TV Müdürü 
Agşin Muharremov de hazır bu-
lundu.

Ziyaret Heyeti 
Üniversitemizi Yakından 
Tanıma Fırsatı Yakaladı

Ziyaret kapsamında Rektör 

Alma eşliğinde Üniversitemizi 
yakından tanıma fırsatı yakala-
yan Nahçivan Devlet Üniversitesi 
Heyeti; Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merke-
zi (ALUM), Medikososyal Bina-
sı, Atölyeler, Hayvan Hastanesi, 
Seyir Tepesi, Karaağaç Kampü-
sü, Sağlık Meslek Yüksekokulun-
da bulunan Simülasyon Odası, 
Uygulama Oteli, Kültürel Mirası 
Koruma Uygulama ve Araştırma 

Müzesi (KÜMER) ve son olarak 
Tuzluca’daki Tuzluca Mağaralarını 
ziyaret etti.

Türkiye’de ve Iğdır’da bulun-
maktan mutluluk duyduklarını 
kaydeden Nahçivan Devlet Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Elb-
rus İsayev ve beraberindeki he-
yet, konukseverliklerinden dolayı 
Rektör Alma nezdinde Iğdır Üni-
versitesi ailesine teşekkür ederek 
ziyaretlerini tamamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan prog-
ram Kur’an-ı Kerim tilaveti, duaların 
okunması ve konuşmaların yapıl-
masıyla devam etti. Törene Rek-
tör Alma’nın yanı sıra Vali H. Engin 
Sarıibrahim,  Iğdır Belediye Başkan 
Yardımcısı Ferdi Turan, İl Müftüsü 
İrfan Açık ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.  Ali Asgar’ı Anma Günü’ne 
katılan Rektör Alma, ‘’Dünyanın 
yaklaşık 40 ülkesinde ve 3 bin 800 

noktasında Ali Asgar Günü’nün 
anılmakta olduğuna dikkat çeke-
rek; «Bugün dünyada Hz. Ali Asgar 
masumiyet ve masumiyetin simge-
si haline gelmiştir. Hz. Ali Asgar suç-
suz yere şehit edilmiştir. Hiçbir din, 
mezhep, inanış ve ideoloji suçsuz 
bir bebeğin öldürülmesini açıklaya-
maz. Bugün insanlığa düşen görev 
bu gerçeği dünyaya haykırmak ve 
Hz. Ali Asgar’ı unutturmamaktır” 
şeklinde konuştu.

NAHÇIVAN  
DEVLET ÜNİVERSİTESİ HEYETİ, 
ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

Rektör Alma 
“ALİ ASGAR GÜNÜ” Programına Katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Iğdır İl Temsilciği tarafından 
düzenlenen “Ali Asgar Günü” programına katıldı.


