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Eğitim ve öğretim kalitesini 
sürekli artırarak uluslararası dü-
zeyde saygın bir üniversite olma 
hedefine emin adımlarla ilerle-
yen Üniversitemiz, kalitesini “ISO 
9001:2005 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi” ile tescillemeyi başardı.

İncelemeler sonunca Üniversi-
temizin, BBS Belgelendirme Eği-
tim ve Gözetim A.Ş. prosedüründe 
yer alan standart şartlarını eksiksiz 
bir şekilde karşıladığı anlaşıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesine sahip olmanın 
Üniversiteler için çok kıymetli ol-
duğuna dikkat çekerek Iğdır Üni-
versitesinin de bu belgeyi alarak 

kritik eşiği aştığını vurguladı.

Kalite Yönetim Sistemi Belge-
si almanın bir sonuç değil devam 
eden bir sürecin parçası olduğu-
nu belirten Rektör Alma, “Iğdır 
Üniversitesi olarak kalitemizi her 
geçen gün artırmaya ve sürdü-
rülebilir bir kalite yönetimi ortaya 
koymaya devam edeceğiz. Yenilik-
ler ışığında daima kendimizi gün-
celleyecek, ülkemize ve insanlığa 
fayda sunma adına emin adımlar-
la ilerleyeceğiz.” dedi.

Prof. Dr. Alma, ISO: 9001 Kalite 
Yönetim Belgesinin alınmasında 
emeği geçen tüm personellere te-
şekkürlerini ileterek sözlerine son 
verdi.

Iğdır Üniversitesi,
Kalitesini ISO 9001:2005 ile Tescilledi!

Üniversitemiz, tetkik süreçlerini başarıyla 
tamamlayarak “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü 15 Tem-
muz Şehitleri Konferans Salonu’nda Öğrenci 
Dekanlığı’nın katkılarıyla “Ezgileri Anlamak” 
isimli “Uzakdoğu Kaligrafi ve Çay Seremoni 
Performansı” gerçekleştirildi.

Performansı izlemeye Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Öğrenci 
Dekanı Öğr. Gör. Hakan Güngör,  akademik ve 
idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi gören 

programda Tayvanlı sa-
natçılardan Jun-Cheng 
Ye “Uzakdoğu Çay Se-
remoni Gösterisi”, Jou-
Yi Chen ise “Uzakdoğu 
Kaligrafi Performansı” 
sergiledi.

Program sonunda Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Selahattin Çelebi tarafından sanatçılara he-
diyeler takdim edildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKDOĞU 
KALİGRAFİ VE ÇAY SEREMONİ 

PERFORMANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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GÜNEŞİN İLK DOĞDUĞU YERE

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, Türkiye’nin en doğusundaki Gödek-

li köyünde güneşin doğuşunu seyrederek 

bölgede “Güneş İzleme İstasyonu” kurul-

ması için beraberindeki heyet ile birlikte ön 

fizibilite çalışması yaptı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, beraberindeki heyet ile birlikte 

Iğdır il merkezine 57, Aralık ilçe merkezine 

ise 12 kilometre uzaklıkta bulunan  Gödekli 

köyüne giderek güneşin doğuşunu seyretti.

Burada  ‘Güneş İzleme İstasyonu’  ku-

rulması yönündeki proje üzerine ön fizibi-

lite çalışması yapan Rektör Alma, Gödekli 

köyünün  Türkiye’de güneşin ilk doğduğu 

yer olduğunu belirterek “Güneş, Türkiye’de 

ilk Aralık ilçemize bağlı Gödekli köyümüze 
doğar. Sabahları ilk ezan sesi yine Gödekli 
köyümüzde duyulur. Bu bağlamda Gödek-
li, bizim için oldukça kıymetli bir yer. Biz de 
daima ilimizin tanıtımına ve kalkınması-
na katkı sunmak adına projeler geliştiren 
bir Üniversiteyiz. Gödekli köyümüzün de 
potansiyelinin daha fazla gün yüzüne çı-
karılması için burada  “Güneş İzleme İstas-
yonu” kurulması yönünde önemli bir proje 
üzerine çalışıyoruz.” dedi.

Rektör Alma, “‘Güneş İzleme İstasyo-
nu’ projesi için fizibilite çalışmalarının olum-
lu sonuçlanması durumunda Iğdır’ın doğa 
turizmine çok önemli bir katkı sunacağımızı 
tahmin ediyoruz.” diyerek sözlerine son ver-
di. 

“GÜNEŞ İZLEME İSTASYONU”
Kurulması İçin Fizibilite Çalışması Başladı!

 Iğdır Üniversitesi, 19 yaşındayken 
İslamiyet ile tanışıp Müslüman olan 
Teksaslı Yazar Najla Tammy Kepler’i 
konuk etti.

ABD’nin Teksas eyaletinde dindar 
bir Hristiyan ailede dünyaya gelen ve 
19 yaşındayken bir hadis kitabı sayesin-
de İslamiyet ile tanışıp Müslüman olan 
yazar Najla Tammy Kepler, Iğdır Üni-
versitesinde seminer verdi.

2005 yılından beri Türkiye’de ya-
şayan Kepler’in  “Teksas’tan Hakikate 
Yolculuk” serüvenini anlattığı semine-
re, öğrenciler ve Iğdır halkı yoğun ilgi 
gösterdi.

Kepler, konuşmasının ardından iz-
leyicilerin sorularına da yanıt verdi.

Seminerin soru-cevap bölümünde 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Müslüman bir tüccar sayesinde 
Endonezya’da milyonlarca insanın İs-
lamiyet’i kabul etme hikâyesini anım-
satarak, ABD’li yazara “İslamiyet’in ya-
yılması sürecinde gençlerimize neler 
tavsiye edersiniz?” sorusunu yöneltti.

Kepler de bu soru karşısında genç-
lere; dil öğrenmelerini, sosyal medyayı 
doğru kullanmalarını ve Peygamberi-
mizi örnek almalarını önerdi.

Seminerin sonunda Rektör Alma ve 
İHH İnsani Yardım Vakfı Iğdır İl Temsil-
cisi Mahmut Aydın tarafından Kepler’e 
hediyeler takdim edildi.

Seminer, Kepler’in hayranlarıyla fo-
toğraf çekilmesi ve “Teksas’tan Hakika-
te Yolculuk” isimli kitabını okurları için 
imzalamasının ardından sona erdi. 

“Teksas’tan Hakikate 
Yolculuk” Serüvenini 
Iğdır Üniversitesinde 

Anlattı

ABD’li Yazar Kepler, 

Iğdır Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü’nün projesi TÜBİTAK 
tarafından destek almaya 
layık görüldü.

Akademik danışmanlı-
ğını Doç. Dr. Nesrin Güllü-
dağ’ın yürüttüğü, “Iğdır’ı 
Keşfedelim: Ağrı Dağı Ef-
saneleri” adlı proje, TÜBİ-
TAK tarafından yürütülen 
“2209-A Üniversite Öğrenci-
leri Araştırma Projeleri Des-
tekleme Programı” kapsa-
mında destek almaya hak 
kazandı.   Iğdır Üniversitesi 
Türk Dili ve Bölümü’nde öğ-
renim gören Merve Çarpıcı’nın 
yürütücülüğünü yaptığı proje 
ekibinde ise Bager Allum ve 
İbrahim Akar yer alıyor.

Proje ile ilgili bilgi veren 
Doç. Dr. Güllüdağ, “Ağrı dağı 
Türkiye’nin en yüksek dağı 
olmanın ötesinde tarihi, coğ-
rafyası ve bağrında sakladığı 

nice efsanelerle aynı za-
manda bir kültür ve turizm 
hazinesidir. Ağrı dağı, doğa 
yürüyüşü, yamaç paraşütü, 
kampçılık, tırmanma, ma-
ğara, yayla turizmi, uçurt-
ma, kızak, epidemik bitkiler, 
flora ve faunasının çeşitlili-
ği, çim kayağı, golf, planör, 
dağ bisikleti, atlı sporlar gibi 
rekreasyonel turizmi des-
tekleyen potansiyeli ile şe-
hir turizmine katma değer 
sağlayacak pek çok özelliği 
bünyesinde barındırmakta-
dır. Bu proje ile uluslararası 
bir marka değeri olan Ağrı 

dağı, taşıdığı kültürel, tarihi ve 
turistik yönleriyle vurgulana-
rak tanınırlığı arttırılmaya çalı-
şılacaktır.” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Öğrencilerinin Projeleri 

TÜBİTAK’tan Destek Almaya Devam Ediyor
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Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’nde dü-
zenlenen mezuniyet törenine Iğdır Valisi Hü-
seyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, il proto-
kolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör 
Alma, “Varlık sebebimiz olan sevgili öğrencile-
rimizin sevincini paylaşmak üzere toplandığı-
mız bugün, eğitim-öğretim dönemi boyunca 
verdiğimiz emeklerin karşılığını somut olarak 
aldığımız gündür.” ifadelerine yer verdi.

Iğdır Üniversitesinin 14 yıl önce zor koşul-
larda kurulduğunu anımsatan Prof. Dr. Alma, 
“Üniversitemiz, azim, gayret ve cesaretle bu-
günlere geldi. Iğdır Üniversitesi Rektörü olarak 
göreve başladığım günden beri meslektaşla-
rımla, mesai arkadaşlarımla ve tüm personeli-
mizle birlikte Üniversitemizi her yönüyle örnek 
alınabilecek bir yükseköğretim kurumu haline 
getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

“Ne İş Yaparsanız Yapın En İyisini 
Yapın”

Üniversite eğitiminin bitmesinin öğrenme-
nin bittiği anlamına gelmediğini de vurgula-
yan Alma, öğrencilere şu öğüdü verdi:

“Hayatınız boyunca yeni şeyler öğrenmeye 
devam edin. Hayatınızın bu yeni dönemi, öğ-
renmeyle birlikte üretme dönemidir. Bilim için, 
insanlık için, ülkeniz için, aileniz hatta kendiniz 
için bir değer, bir hizmet üretme dönemidir. 

Şunu unutmayın ki ürettiğiniz müd-
detçe başarılı olacaksınız. Kulağınıza 
küpe olacak şu tavsiyelerimi de aklı-
nızdan çıkarmayın. Ne iş yaparsanız 
yapın en iyisini yapın. Başarılı olduğu-
nuzda para kazanmama ihtimaliniz 
yok. Parayı hayatınızdaki temel hedef 
olarak koymayın. Saygınlığı zengin-
liğe yeğ tutun ve dürüstlükten ödün 
vermeyin. Çevrenizde sizin gibi olmayan 
insanlara karşı hoşgörülü ve anlayışlı olun. 
Doğru bildiklerinizi onlarla ve toplumun tüm 
kesimleriyle paylaşın ki doğru, eğriyi düzelt-
sin.”

“Sizler Başarıdan Başarıya Koştukça 
Bizler de Mutlu ve Gururlu Olacağız”

Rektör Alma, sözlerine şu ifadelerle son 
verdi:

“Hayatınızın bu yeni ve sorumluluğu ar-
tan aşamasında üniversite yılları bir tatlı anı 
olarak kalırken, kazandığınız bilgi ve birikimi 
en verimli şekilde kullanmanızı ve zorlu ha-
yat yolunda başarılı olmanızı diliyorum. Gön-
lümüz, dualarımız hep sizlerle olacak. Sizler 
başarıdan başarıya koştukça bizler de mutlu 
ve gururlu olacağız. Yolunuz ve bahtınız daima 
açık olsun.”

Konuşmaların ardından Üniversitemizde 
dereceye giren öğrencilere Iğdır Valisi Hüseyin 
Engin Sarıibrahim, Rektör Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan 

Yonca, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim 

Demirtaş, Prof. Dr. Selahattin Çelebi ve Prof. 

Dr. Senayi Dönmez tarafından ödüller ve dip-

lomalar takdim edildi.

 Ödül töreninin ardından da öğrenciler hep 

birlikte kep atarak mezuniyetlerini coşkuyla 

kutladı.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDEIĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE
Mezuniyet SevinciMezuniyet Sevinci

Iğdır Üniversitesinde 2021-2022 eğitim-öğretim 
dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 

mezuniyet sevinci yaşadı.
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Ünlü sanatçı Aydilge, Iğdır Üniversi-
tesinin 2021-2022 yılı bahar şenliklerinde 
verdiği konserle, öğrencilere ve Iğdır hal-
kına unutulmaz anlar yaşattı.

Iğdır Üniversitesinde 16-17 Mayıs tarih-
lerinde gerçekleştirilen Bahar Şenliği et-
kinliği; yılsonu sergisi, Ares Band konseri, 
mezuniyet töreni, spor yarışmaları ve öğ-
renci toplulukları tarafından düzenlenen 
etkinlik stantları ile coşkulu bir şekilde ta-
mamlandı.

Bahar şenliklerinin son bölümüne ise 
ünlü popçu Aydilge’nin konseri damga 
vurdu. Hakla açık düzenlenen ve birçok 
kişinin katıldığı konser programında, Ay-
dilge, seslendirdiği şarkılarıyla hayranla-
rına unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler, 
gece boyu doyasıya eğlenerek bahar şen-
liklerinin tadını çıkardı.

Konser öncesi Iğdır Üniversitesi Basın 
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğün soruları-
nı cevaplayan Aygilge, burada bulunmak-
tan büyük bir mutluluk duyduğunu kay-
detti. Doğu Anadolu’nun kendine has bir 
kültürel yapısı olduğunu ifade eden ünlü 
sanatçı, bu tür organizasyonlar aracılığıy-
la sıcakkanlı insanlarla bir araya gelmenin 
çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Konser başlangıcında bir konuşma 
yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ise, “Öğrenci odak-
lı yönetim anlayışı ile göreve geldiğimiz 
günden bu yana her zaman öğrencileri-
mizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin ya-
nında her türlü sosyal faaliyetlerinde de 
yanlarında olmaya ve onlara destek ver-
meye özen göstermekteyiz. Bilindiği üze-
re Iğdır Üniversitesi üst yönetimi olarak 
bahar şenliklerini göreve geldiğimiz ilk yıl-
dan beri özenle hazırlıyoruz. Şenlik prog-
ramının sınav süreci öncesinde öğrencile-
rimiz için büyük bir moral ve motivasyon 
olması için planladık. Bu bağlamda önü-
müzdeki yıllarda daha kapsamlı daha gü-
zel şenliklerde birlikte olmayı diliyor ve he-
pinize gelecek haftadaki final sınavlarında 
başarılar diliyorum.” dedi.

IĞDIR
ÜNİVERSİTESİNDE

RÜZGÂRI ESTİ
AydilgeAydilge

IĞDIR

RÜZGÂRI ESTİ

ÜNİVERSİTESİNDE

İlimizde “Aile Haftası” kapsamında, ailenin 

önemine dikkati çekmek için farkındalık yürü-

yüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü tara-

fından organize edilen yürüyüşe Iğdır Valisi 
H. Engin Sarıibrahim’in eşi Hatci Sarıibrahim, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ra-
mazan Erenler, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üye-
si Eda Gülbetekin ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş esnasında ellerinde “Biz büyük 
bir aileyiz” yazan dövizleri taşıyan vatandaş-
lar tarafından ailenin önemini vurgulayan 
mesajlar verildi. Yürüyüşte ayrıca müdürlük 
personelleri tarafından cadde esnafı ile va-
tandaşlara ailenin önemini içeren broşürler 

dağıtıldı.

Program katılımcıların ‘’Biz, Büyük Bir Aile-
yiz’’ yazılı pankart ile hatıra fotoğrafı çekilmesi 
ile sona erdi.

İÇİN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

İlimizde “Aile Haftası”İlimizde “Aile Haftası”
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Tuzluca Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmet-

leri Bölümü öğrencileri, Çevre Bi-
linci dersi kapsamında topladıkları 

47.771 adet mavi kapağı Üniver-
sitemiz adına  Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneğine (TOFD) ba-
ğışladı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Der-
neği tarafından 2011 yılından beri 
yürütülen plastik kapak kampan-
yası, omurilik hastalarına umut 
olmaya devam ediyor. Ortopedik 
engelli bireyin tek başına hare-
ket etmesini, özgürce gezmesini, 
alışveriş yapabilmesini ve yaşadı-

ğı dünyayı keşfetmesini sağlama 
adına bir destekte üniversitemiz-
den geldi.

Tuzluca Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmet-
leri Bölümü Çocuk Gelişimi Prog-
ramı öğrencileri, Öğr. Gör. Rabia 
Acemioğlu öncülüğünde Çevre 
Bilinci dersi kapsamında 47.771 
adet mavi kapağı Türkiye Omuri-
lik Felçlileri Derneğine bağışladı.

TRT Erzurum Radyosu’na konuk olan 
Turizm Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Musa 
Genç, Iğdır Üniversitesi’nin Türkiye’de  Eko-
turizm Anabilim Dalı’na sahip ikinci üniver-
site olduğunu söyledi. 

Turizm Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Musa 
Genç, geçtiğimiz günlerde Lisansüstü Eği-
tim Enstitümüz bünyesinde  açılan Eko-
turizm  Anabilim Dalı’nı ve  Ekoturizm Tezli 
Yüksek Lisans Programı’nı TRT Erzurum 
Radyosu’nda değerlendirdi.

Iğdır Üniversitesi’nin  Türkiye’de Ekotu-
rizm Anabilim Dalı’na sahip ikinci üniver-
site olduğunu belirten Prof. Dr. Genç,  “Üni-
versitemiz bünyesinde kurulan Ekoturizm 
Anabilim Dalı ve yüksek lisans programı, 
Türkiye’de Kâtip Çelebi Üniversitesinde şah-
sımın öncülüğünde yapılan çalışmalar ne-
ticesinde ilk kurulan Ekoturizm Anabilim 
Dalı’ndan sonra kurulan ikinci Ekoturizm 
Anabilim Dalı oldu. Bunun dışında Ekotu-
rizm Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eği-
timi veren Ekoturizm Rehberliği Anabilim 
Dalımız da var. Bu Anabilim Dalımız, Şırnak 
ve Konya’nın yanı sıra Giresun’da vardı. Biz 
Iğdır’da açılmasını çok önemsedik. Çünkü 
bölgede ‘ekoturizm’ adıyla açılmış, bu alan-
da hizmet üretecek, personel yetiştirecek 

bir başka eğitim kurumumuz maalesef yok.” 
dedi.

Üniversitemizin, YÖK’e Ekoturizm Dokto-
ra Programı açılması yönünde de başvuru-
da bulunduğunu söyleyen Genç, “Üniversi-
temizde bu alanda interdisipliner, güçlü bir 
kadroyuz. Fen Edebiyat, Ziraat ve İktisadi ve 
İdari Bilimler gibi fakültelerimizde görev ya-
pan çok güçlü öğretim üyelerinden oluşan 
bir ekibiz. Doktorayı da götürebileceğimize 
inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Ağrı Dağı, Türkiye’nin En Büyük 
Milli Parkı Durumunda”

Prof. Dr. Musa Genç, programda Iğdır’ın 
ve bölgenin ekoturizm kapsamında önemli 
bir potansiyeli olduğuna da dikkat çekti.

Ağrı Dağı’nın bölgenin çok önemli bir 
marka değeri olduğunu anımsatan Genç, 
ardından şu ifadelere yer verdi:

“Ağrı Dağı, Türkiye’nin en büyük milli par-
kı durumunda ve üçte ikilik kısmı Iğdır ilimi-
zin sınırlarında bulunuyor. Örneğin dağcılık 
diye nitelendirebileceğimiz turizm aktivitesi 
içerisinde Ağır Dağı’nı değerlendirebilsek, 
bu bile bize uzun müddet yetecek bir aktivi-
te sağlayacaktır.”

“Ağrısız Ağrı Dağı’ Temasıyla 
Çalıştay Yapmayı Planlıyoruz”

Ağrı Dağı’nın turizm potansiyelini ele al-
mak adına bir çalıştay yapmayı planladıkları-
nı da ifade eden Prof. Dr. Genç, “Önümüzde-
ki günlerde kısmetse bunu gerçekleştirmek 
niyetindeyiz. ‘Ağrısız Ağrı Dağı’ temasıyla 
bu çalıştayı yapmak istiyoruz. Kısmet olursa 
bölge üniversitelerdeki turizm fakültesi de-
kanlarını Iğdır’da ağırlayıp Ağrı Dağı’nı ince-
leyeceğimiz bir yol haritası çizeceğiz. Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
beyefendi de bu tip aktivitelerimizi yürekten 
destekliyor. Ben huzurlarınızda kendilerine 
de şükranlarımı arz etmek isterim.” dedi.  

“Türkiye’deki En Büyük Kaya Tuzu 
Mağarası Tuzluca’da Yer Alıyor”

Son olarak programda Tuzluca Tuz Mağa-
rası’nın önemine de değinen Prof. Dr. Musa 
Genç, “Türkiye’deki en büyük kaya tuzu ma-
ğarası Tuzluca ilçemizde yer alıyor. Sağlık tu-
rizmi de ekoturizm bağlamında deneyimle-
nen turizm türlerinden bir tanesi. Biz bütün 
Türkiye’ye, hatta bütün dünyaya tuz terapi 
merkezimizi ziyaret etmelerini tavsiye ediyo-
ruz.” diyerek sözlerine son verdi. 

Iğdır Üniversitesi,

İkinci Üniversite

TÜRKİYE’DE EKOTURİZM
ANABİLİM DALI’NA SAHİP

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK ÇEVRE BİLİNCİ!
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı münasebetiyle Iğdır Üniversitesi Sosyal Tarih 
Topluluğu tarafından “Spor ve Kariyer” temalı pa-
nel düzenlendi.

Türkiye Milli Kick Boks Şampiyonu Ekrem Kızıl-
kuş ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma 
ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan 
Şamiloğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelin 
moderatörlüğünü Arş. Gör. Yasin Ercilsin üstlendi.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen panel, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından 
Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbra-
him Demirtaş, açılış konuşması yaptı.

Sosyal Tarih Topluluğu Akademik Danışmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Gonca Sutay’ın da kısa bir konuşma 
yaptığı panelde; Kızılkuş ve Şamiloğlu, öğrenciler 
ile bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Samimi anlara sahne olan panel, konuşmacı-
lara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve fotoğraf 
çekiminin ardından son buldu. 

Üniversitemizde
“SPOR VE KARİYER” 

PANELİ DÜZENLENDİ

Iğdır Üniversitesinde yemekhaneden 
toplanan atık yağlar, değerlendirilerek 
verimli ve çevre dostu biyodizel yakıta 
dönüştürüldü.

Iğdır Üniversitesi yemekhanesinden 
toplanan atık yağlar, Üniversitenin Araş-
tırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştır-
ma Merkezinde (ALUM) yaklaşık 2 saatlik 
işlemle verimli ve çevre dostu biyodizel 
yakıta dönüştürüldü.

Böylece bir taraftan hava ve su kirliliği-
nin önüne geçilirken bir taraftan da eko-
nomiye destek sağlandı.

“Hem Çiftçilerimize Araç Yakıtı 
Üretmeyi Hem de Gelir Elde 
Etmeyi Hedefliyoruz”

Çalışma hakkında bilgi veren Öğretim 
Görevlisi Musa Karadağ, çöpe atılan bir 
litrelik kirli kızartma ve atık yağın bir mil-
yon litrelik temiz su kaynağını kirlettiğini 
anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

“Araştırma laboratuvarımızda atık, 
hayvansal ve bitkisel yağlardan biyodizel 
ve gliserin üretimiyle ilgili önemli çalış-
malar yapıyoruz. Uluslararası çevre ör-
gütleri, bir litre kirli kızartma ve atık yağın 
çöpe atılmasıyla bir milyon litrelik temiz 
su kaynağının kirlendiğine sıkça dikkat 
çekiyor. Biz de ihtisas üniversitesi olma-
mız hasebiyle atık yağları geri dönüşüme 
kazandırarak, bununla hem çiftçilerimize 
araç yakıtı üretmeyi hem de gelir elde et-
meyi hedefliyoruz.”

Atık yağın çevre dostu biyodizel yağa 
dönüşmesi serüvenini de anlatan Kara-
dağ, “Üniversitemiz yemekhanesinden 
elde ettiğimiz atık yağları, katalizörler 
yardımıyla  transesterifikasyon  yöntemi-

ni kullanarak biyodizele dönüştürmeyi 
amaçladık ve sonuca da ulaştık. Önce-
likle atık yağı ön işlemden geçiriyoruz. 
Daha sonra bunu yaklaşık belli bir sıcak-
lığa çıkarıp içerisinde yabancı partikülleri 
yok ederek, suyu buharlaştırarak tekrar 
soğutma işlemi yapıyoruz. Ardından re-
aksiyon kısmına geçiyoruz. Reaksiyon 
kısmında da belirli bir süre geçmesi gere-
kiyor. Bu süre yaklaşık bir-bir buçuk saat 
arasıdır. Bu sürecin sonunda elde edilen 
gliserin ve biyodizel ürünü ayrıştırıyoruz. 
Ayrıştırmadan sonra ikinci önemli aşama 
yıkama işlemidir. Bir biyodizelin daha kali-
teli olması için 90-100 santigrat derecede 
biyodizel olarak alınan ürünün güzel bir 
şekilde yıkanması gerekiyor. Bu yıkama 
sürecinin sayısı artırılabilir. Yıkamadan 
sonra da süzme işlemini gerçekleştiriyo-
ruz. Üçüncü işlem ise kurutma işlemidir. 
Bu bölümde ürünün içerisindeki alkol ve 
su türevleri gibi ne varsa 100 santigrat de-
receye çıkararak ayrıştırıyoruz. Son olarak 
ürünü filtre kâğıdından geçirerek işlemi 
tamamlıyoruz.” diye konuştu.

Yüzde 75’lik Verim Elde Edildi

Daha sonra ürünün yanma, labora-
tuvar ve araç testlerinden geçirildiğini 
anımsatan Karadağ, yapılan işlemden 
yüzde 75’lik bir verim elde edildiğini vur-
guladı.

Çalışmanın ülkemize hayırlı olması te-
mennisinde bulunan Karadağ, “Herkesin 
geri dönüşüme katkı sağlayacağını umu-
yoruz. Temiz çevre, temiz ülke ve temiz 
bir yaşam için bu şarttır. Atıklarımız geri 
dönüşüme kazandıralım.” ifadeleriyle 
sözlerini noktaladı.

Iğdır Üniversitesinde Yemekhanedeki 
Atık Yağlar Çevre Dostu Biyodizel Yakıta 

Dönüştürüldü!
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Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü’nde Di-
yanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye 
Martı’nın da katıldığı “Gençlik Buluşması” dü-
zenlendi.

Iğdır İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 

etkinlikte Prof. Dr. Martı, gençlere “Günümüz 
Sorunları Çözümünde İslami Değerlerin Öne-
mi” konulu bir konferans verdi.

Martı, konferansta Allah Resulünü (s.a.s.) 
tanımanın ve onu örnek almanın önemine 

dair bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Martı, sadece Peygamber sevgisi 
ile yetinilmemesi, bu sevginin mutlaka onu iyi 
tanımayla desteklenmesi gerektiğini vurgu-
layarak, “İnsan ancak tanıdığı, aşina olduğu 
insanı model alabilir.” ifadelerini kullandı.

Martı, konuşmasının devamında bugü-
nün insanları olarak hadisleri anlamada kar-
şılaşılabilecek çeşitli anlama zorluklarının 
bulunduğuna işaret ederek, Asr-ı Saadet ile 
aramızdaki zaman ve mekân farkının anlam 
dünyasında buluşmaya engel olmasının, onu 
anlama ve tanımada ısrarcı olmakla aşılabile-
ceğini vurguladı.

Program soru cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

Ağrı Dağı eteğindeki bin 100 rakımlı Iğ-
dır Üniversitesi yerleşkesinde yetiştirilen 
lavantalardan üretilen yüzde 100 doğal la-
vanta yağı, tüm laboratuvar testlerini başa-
rıyla tamamlayarak üretim izinlerini aldı ve 
satışa çıktı.

  Iğdır İhtisas Üniversitesi tarafından 
volkanik arazide, koyun yünü (malç) des-
teğiyle yetiştirilen yüzde 100 doğal lavanta 
yağı  için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğünden  İşletme Kayıt Belgesi ve üretim 
izinleri alındı. 

  Böylece tüm laboratuvar testlerini ba-
şarıyla tamamlayan tıbbi ve aromatik la-

vanta yağı için seri üre-
tim başlatıldı. Öğretim 
Görevlisi Musa Kara-
dağ, lavanta yağında 
herhangi bir katkı veya 
sentetik ürün olma-
dığını vurgulayarak 
“Ürünümüz, su buharı dis-
tilasyon yöntemiyle elde 
edilmiş, tüm laboratuvar 
testlerini başarıyla tamam-
lamıştır.” ifadelerini kullan-
dı.

  Yağ üretilen lavantala-
rın  bin 100 metre rakımda 

yetiştirildiğine ve yüksek değerde içerikle-
re sahip olduğuna  dikkat çeken Öğr. Gör. 
Karadağ, “Lavanta yağımız, seyreltilmeden 
üretim bandından çıktığı gibi ambalajlan-
mıştır. Yüksek kaliteye sahip lavanta yağı-
mızın, zeytin yağı ve gliserinde seyreltilerek 
haricen kullanılmasını ve su içine damlatı-
larak içilmesini tavsiye ediyoruz.” diye ko-
nuştu.

 Karadağ, lavanta yağının Üniversitemi-
zin Uygulama Otelinden ve Iğdır Üniversi-
tesi Online Satış Mağazasından temin edi-
lebileceğini de sözlerine ekledi.

LAVANTA YAĞI, 
ÜRETİM İZNİ İLE ARTIK PAZARDA!

 Lavanta yağının faydaları ise şu şekilde;

• Mide bulantısını yatıştırır. 

• Migren ve baş ağrısına iyi gelir.

• Stres gidericidir.

• Rahatlatıcıdır.

• Uykusuzluk gidericidir.

• Saç dökülmesini önler.

• Saçkıran tedavisinde kullanılır.

• Soğuk algınlığına iyi gelir.

• Doğal parfümdür. 

• Dudak koruyucu olarak kullanılır.

• Sinek, böcek, bit kovucudur. 

• Enfeksiyon önleyicidir.

• Kaygı gidericidir.

• Doğal çamaşır kokusudur.

• Uçuk tedavisinde kullanılır. 

• Kızarıklık, kaşıntı gidericidir. 

• Kepek gidericidir.

• Dezenfekte olarak kullanılabilir. Akne 
gidericidir.

• Kan dolaşımını artırır, solunumda rahat-
lık sağlar. 

Aromaterapide yer alan lavanta yağı; 
narkotik, yatıştırıcı, antidepresan, antibak-
teriyel, analjezik, antiseptik, antienflamatu-
ar, antimantar, antispazmotik, antioksidan, 
diüretik, yanık ve yaraları iyileştirici etkile-
riyle ön plana çıkmaktadır.

İhtisas Üniversitemizin İlk Ticari Ürünü

Üniversitemizde
“GENÇLİK BULUŞMASI” DÜZENLENDİ
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TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire 
Başkanlığı tarafından 2014 yılında 
başlatılan, alanında uzman bilim 
insanlarını buluşturma ve öğren-
cilerin bilime ilgisini pekiştirmeyi 
amaçlayan etkinlikler ilimizde de 
sürüyor.

Bu kapsamda Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Nesrin Güllüdağ, Iğdır’ın Aralık 
ilçesine bağlı Hasanhan Köyü 8 Ey-
lül Şehitleri Ortaokulunda sunum 
yaptı.

Sunumunda “Beden Dili ve Etkili 
Konuşma Sanatı” hakkında bilgi ve 
deneyimlerini öğrenciler ile payla-
şan Doç. Dr. Güllüdağ, hayatından 
da örnekler vererek öğrencilere çe-
şitli tavsiyelerde bulundu.

Sunumun içeriği ve amacı hak-
kında bilgi veren Doç. Dr. Güllüdağ, 
insanların duygularını, düşünceleri-
ni, bilgi ve becerilerini etkili iletişim 
kurarak başkalarıyla paylaşabildiği-
ne vurgu yaptı.

Güllüdağ ardından şu 
ifadeleri kullandı:

“Beden dili, sözcüklerin kullanı-
mı, ses tonu ve empati etkili iletişi-
min ana ögeleridir. Etkili iletişimin 
ana kuralları ise, basit sözcükler 
kullanmak, kısa cümleler kurmak, 
güven vermek, tutarlı davranmak 
ve iyi bir ses tonudur. İyi bir dinle-
yici olmak da iletişimde devamlılığı 
sağlar. Ben de öğrencilerimize bu 
konularda bir anlatımda bulun-
dum. Küçük yaşlarda farkındalık 
yaratmak, ileri yıllarda insanın kişi-
sel gelişimini sağlaması noktasın-
da çok önemlidir.”

TÜBİTAK,
BİR ARAYA GETİRMEYE DEVAM EDİYOR

Bilim İnsanlarını ve Öğrencileri

TÜBİTAK’ın, 
bilim insanları 

ve öğrencileri bir 
araya getirerek 
toplumda bilim 

iletişimini artırmayı 
hedeflediği 

“TÜBİTAK Bilim 
Söyleşileri” devam 

ediyor.

Iğdır Üniversitesinde Halk 
Eğitim Merkezince açılan 
biçki-dikiş ve nakış kursuna 
kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ücretsiz verilen kurs ile 
kadınlar bir yandan sosyalle-
şebilecekleri yeni bir mecra-
ya sahip olurken diğer yan-

dan da yeteneklerini ortaya 
çıkarma fırsatı buluyor.

Usta öğretici Semra Kes-
kin, 1 ay önce açılan kursun 
ağustos ayının ortalarına ka-
dar devam edeceğini söyledi.

Kursta kadınlara giyim ve 
el sanatları eğitimi verildiğini 

belirten Keskin, “Etaminler 
işliyor, sırıma veriyoruz. Ay-
rıca kursiyerlerimize çizim 
öğretiyoruz. Şu anda 23 kur-
siyerimiz bulunuyor. 5 aylık 
kursumuz, ağustos ayının 
ortalarına kadar devam ede-
cek.” dedi. 

Kadınlar Biçki-Dikiş ve Nakış Kursuyla Yeteneklerini Keşfediyor

Üniversitemizde 
kadınlar, biçki-
dikiş ve nakış 
kursuyla hem 
sosyalleşme 
hem de el 
becerilerini 
geliştirme 
imkânı buluyor.

Üniversitemizde



10
NİSAN

HAZİRAN

2022 Haber G
A
Z
E
T
E
S
İ

Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü tarafından düzen-
lenen “Dünya Hemşireler 
Haftası” etkinlikleri, pande-
mide hayatını kaybeden 
sağlıkçılar anısına ağaç diki-
mi ile başladı.

Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüsü’nde düzenlenen 
etkinliğe Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Rama-
zan Erenler, akademik ve 
idari personeller ile öğrenci-
ler katıldı.

Modern hemşireliğin 

kurucusu Florence Nigh-
tingale’in doğum gününün 
12 Mayıs olması nedeniyle, 
her yıl 12-18 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan “Dünya 
Hemşireler Haftası” etkinlik-
leri kapsamında ağaç dikimi 
gerçekleştirilerek pandemi-
de hayatını kaybeden sağlık 
personellerimiz anıldı.

Dikilen ağaçlara can 
suyunun verilmesinin ar-
dından gerçekleştirdiği ko-
nuşmada hemşireler hafta-
sını kutlayan Rektör Alma, 
“Hemşireliğin başlangıcın-
dan bu yana hemşireler 
olağanüstü durumlarda de-

ğerlendirme yapma, önce-
likleri belirleme, iş birliğini 
sağlama, bakım yönetme 
rollerini üstlendiler. Tarihi 
sürece baktığımızda, hem-
şirelerin salgınla mücadele-
lerde ön saflarda yer aldığı 
görülmektedir. Ülkemizde 
de COVID-19’la mücadelede, 
hemşireler hem ön planda 
yer almış hem de sağlık sis-
temini ayakta tutan temel 
bileşenlerden biri olmuştur. 
Ben de bu vesileyle pan-
demide hayatını kaybeden 
tüm sağlık personelimizi ve 
vatandaşlarımızı anıyorum.” 
diye konuştu.

Iğdır Azerbaycan Kültür Evi 
ile Azerbaycan Dil, Tarih ve Kül-
tür Birliğini Yaşatma ve Des-
tekleme Derneği, Azerbaycanlı 
öğrencilere verilen destelerden 
dolayı Öğrenci Dekanlığımıza 
plaket takdim etti.

Iğdır Üniversitesi Öğrenci 
Dekalığı’nın uluslararası öğren-

ciler için yaptığı çalışmalar sivil 
toplum kuruluşları tarafından 
takdir ediliyor.

Bu kapsamda Iğdır Azerbay-
can Kültür Evi ile Azerbaycan Dil, 
Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma 
ve Destekleme Derneği tarafın-
dan Azerbaycanlı öğrencilere 

verilen desteklerden dolayı Öğ-
renci Dekanlığımıza plaket ve-
rildi.

Plaket, Dernek Başkanı Ziya 
Zakir Acar tarafından Öğren-
ci Dekanımız Öğr. Gör. Hakan 
Güngör’e takdim edildi.

Öğrenci Dekanı Güngör, 

Azerbaycanlı ve diğer uluslarara-
sı öğrenciler için çalışmaların ve 
desteklerin her zaman devam 
edeceğini vurgulayarak plaket 
için Acar’a teşekkür etti.

Tören, konuşmaların ardın-
dan toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

Üniversitemiz
ÖĞRENCİ DEKANLIĞINA PLAKET

Üniversitemizde
“HEMŞİRELİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ” BAŞLADI
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  “Katma Değeri Yüksek Ta-
rımsal Ürünler” alanında ihtisas 
üniversitesi ilan edilmesiyle AR-
GE çalışmalarını aralıksız sürdü-
ren Üniversitemiz, bir taraftan 
da paydaşlarıyla birbirinden 
önemli protokollere imza atma-
ya devam ediyor.

Bu kapsamda Üniversitemiz 
ile Sınırlı Sorumlu Iğdır Girişimci 
Kadınlar Girişimi Üretim ve İşlet-
me Kooperatifi  arasında proto-
kol imzaladı.

Protokol kapsamında;  “Kat-
ma Değeri Yüksek Tarımsal 
Ürünler”in  araştırılması, geliş-
tirilmesi ve bölgesel kalkınma-
ya destek verilmesi amacıyla 
Üniversitemiz ve  Iğdır Girişimci 

Kadınlar Kooperati-
fi  arasında bilgi-bi-
rikim, araştırma, 
bilimsel çalışma 
paylaşımı ile kısa, 
orta ve uzun vadede 
planlanan hedeflere 
ulaşılması için pro-
jeler gerçekleştirile-
cek.

Yine protokole 
göre söz konusu projelerle ka-
dın istihdamının ve çiftçilerin 
ekonomik gelir düzeyinin artırıl-
ması hedeflenecek.

İmzaların atılmasının ardın-
dan kısa bir değerlendirmede 
bulunan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 

“İhtisas üniversitesi olduktan 
sonra adım adım hedefe ilerli-
yoruz. Bu bağlamda Girişimci 
Kadınlar Kooperatifi ile protokol 
imzaladık.  ‘Katma Değeri Yük-
sek Tarımsal Ürünler’in  üretil-
mesi, hasat edilmesi ve satışının 
yapılması gibi konuları kapsa-
yan protokolün hayırlara vesile 

olmasını diliyorum.” dedi.

Sınırlı Sorumlu Iğdır Girişimci 
Kadınlar Girişimi Üretim ve İşlet-
me Kooperatifi Başkanı Sevda 
Çakmak ise Iğdır Üniversitesi 
ile yapılan iş birliğinden büyük 
mutluluk duyduğunu ifade 
ederek destekleri için Rektör Al-
ma’ya teşekkür etti.

İHTİSAS ÜNİVERSİTEMİZ 
HEM KIRSAL KALKINMAYA 
HEM KADIN İSTİHDAMINA 

DESTEK VERECEK

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü öğrencilerimiz, Üniversite-
miz birimlerinin duvarlarını sanatla 
buluşturdu.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü öğrenci-
leri, Dr. Öğr. Üyesi Sadık Arslan’nın 
öncülüğünde hayal güçlerini du-
varlara yansıttı.

Adeta bir tuval gibi kullanılan 

duvarlar, birbirinden güzel resim-
lerle bambaşka bir görünüme ka-
vuştu.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren 
Dr. Öğr. Üyesi Sadık Arslan, ortam 
odaklı sanat ve duvar resminin uz-
manlık alanı olduğunu belirterek, 
“Deneyimlerimi öğrencilerimle 
paylaştım ve çok güzel bir çalışma 
ortaya çıkardık. Emeği geçen tüm 
öğrenci arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Resmi Bölümü 2’nci sınıf öğ-
rencisi Şehriban 
Öztürk ise hocası 
Arslan’ın farklı di-
siplinleri bir arada 
kullanarak üretti-
ği eserinden çok 
etkilendiğini ve 
bu eseri duvara 
yansıtmaya karar 
verdiğini ifade 
etti. 

ÜNİVERSİTEMİZİN
İç ve Dış Mekanları

SANATLA BULUŞTU
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Üniversitemiz Öğ-
renci Dekanlığı  tara-
fından ve HÜRKUŞ 
Sivil Havacılık Kulü-
bü’nün destekleri ile 
düzenlenen sosyal 
sorumluluk projesi 
kapsamında öğren-
cilerimiz,  Akyumak 
İlkokulunda  öğrenim 
gören miniklerle bir 
araya geldi.

Üniversitemiz Si-
vil Havacılık bölümü 
öğrencisi Esma De-
likara’nın düzenlen-
mesinde önemli rol 
üstlendiği programda 
öğrencilerimiz, minik 
öğrenciler ile el bo-
yaması, yüz boyaması ve çeşitli 
oyunlar oynayarak vakit geçirdi-
ler. Etkinliklerin ardından prog-
ram sonunda minik öğrencilere 
çeşitli hediyeler verildi.

Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. 

Hakan Güngör yapılan etkin-
lik ile ilgili olarak “Öğrencilere 
dokunan yeni ve farklı projeler 
yapmaya devam ediyoruz.  Üni-
versite olarak bizim her daim ön-
celiğimiz öğrencilerimizdir.  Ge-
rek Kampüs içi gerekse kampüs 

dışında sosyal kültürel ve sportif 
projelerimiz devam ediyor. Bize 
gelen olumlu dönüşler de pro-
jenin başarısını gözler önüne 
seriyor. Öğrencilerimizle birlikte 
hareket ederek önümüzdeki sü-
reçte özel projeler yapmayı sür-

düreceğiz.”   şeklinde 
konuştu.

Üniversite öğren-
cisi Esma Delikara ise 
uzun bir aradan sonra 
çocukluk yıllarına geri 
dönme fırsatı buldu-
ğunu belirterek,  “Bir 
köy okulunda bu he-
yecanı gördüğüm 
için çok mutluyum. 
Üniversite öğrencisi 
olarak saha çalışma-
sı yapmak ve sosyal 
sorumluluk projele-
ri üretmek istiyoruz. 
Bizlere bu imkânı sağ-
layan Iğdır Üniversi-
tesine çok teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Program sonunda Akyumak 
İlkokulu yetkilileri, üniversiteli 
gençlerin ziyaretlerinden çok 
mutlu olduklarını belirterek he-
diye ve etkinliklerden dolayı te-
şekkür etti.

MİNİK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTUÜniversiteli Gençler

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Erasmus Ka171 Personel Hareket-
liliği kapsamında Bosna Hersek, Ürdün 
ve Filistin’den gelen misafir öğretim 
üyelerine Üniversitemizi gezdirdi.

Erasmus  Ka171 Personel Hareketli-
liği kapsamında 7 gün süreyle Üniver-
sitemize gelen misafir öğretim üyeleri, 
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsümüz-
deki atölyeleri, Araştırma Laboratuva-
rı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni 
(ALUM) ve seyir tepesini ziyaret etti.

Bu süreçte misafir öğretim üye-
lerine Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma da eşlik etti. Gezi sırasında 
Üniversitemizde hayata geçirilen ve 
geçirilecek olan projelerden bahseden 
Rektör Alma, ayrıca misafir öğretim 
üyelerini Üniversitemizde ağırlamak-
tan büyük memnuniyet duyduğunu 
da dile getirdi.

Misafir öğretim üyeleri, Kampüs 
Camii’nde kıldıkları Cuma namazının 
ardından programın bir sonraki ayağı 
olan İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmek 
için Doğubayazıt’a hareket etti.

ÜNİVERSİTEMİZİ GEZDİRDİ

Rektör Alma,
Bosna Hersek, Ürdün ve FİlİSTİNLİ Akademİsyenlere
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Geçtiğimiz ocak ayında  Nah-
çıvan’da  düzenlenen geleneksel 
el sanatları sergisinin akabinde 
bugün iki üniversitenin basketbol 
takımları, dostluk müsabakasıyla 
karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesinde  Nahçı-
van Devlet Üniversitesi sporcuları 
kampüsümüzü gezdi.

Sporcu öğrencileri makamın-
da ağırlayan  Rektörümüz Prof. 

Dr. Mehmet Hakkı Alma, burada 
yaptığı değerlendirmede iki üni-
versite arasındaki ortak faaliyet-
lerin önemine değinerek şunları 
kaydetti:

“Türkiye ile Azerbaycan, ilişkile-
rini  ‘Tek Millet İki Devlet’  ilkesiyle 
her geçen gün derinleştirirken, 
akademik birlikteliğin sağlanma-
sında üniversitelerimize de önem-
li sorumluluklar düşüyor. Biz de bu 

kapsamda komşumuz  Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi  ile akademik, 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyet-
ler geliştirerek kardeşliğimizin pe-
kişmesine katkı sunuyoruz. Son 
olarak bugün üniversitelerimi-
zin basketbol takımları,  ‘Kardeş-

lik’  sloganıyla kar-
şı karşıya geldiler. 
Bundan sonraki 
süreçte de ortak 
faaliyetlerimizi ar-

tırmaya devam edeceğiz. Bu kap-
samda başta  Nahçıvan Devlet 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Elbrus İsayev olmak üzere emeği 
geçen herkese bir kez daha teşek-
kürlerimi sunuyorum.” 

ÜNİVERSİTEMİZ İLE NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ SPORCULARI

“Kardeşlik”
SLOGANIYLA KARŞI 

KARŞIYA GELDİ
Üniversitemiz ile Nahçıvan Devlet 
Üniversitesi arasında sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetler tüm 
hızıyla devam ediyor.

Konferansa Iğdır İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü ve Meteoroloji 16. 
Bölge Müdürlüğü personelleri, 
öğrenciler, öğretmenler ile veliler 
katılırken Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Toprak Bilimi ve Bitki Bes-
leme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Uğur Şimşek de konuş-
macı olarak yer aldı.

Hedef kitlesinin meslek lisele-
ri öğrencileri ve öğretmenlerinin 
olduğu etkinlikte Doç. Dr. Şimşek; 
“Küresel Isınma, Nedenleri, Etkile-
ri, Küresel Isınmaya Karşı Alınacak 

Tedbirler’’ ile ‘’Yeşil Sektörler ve 
Geleceğin Meslekleri’’ konulu bir 
sunum gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Şimşek sunumunda 
öğrencileri yarına hazırlarken 21. 
yüz yıl becerilerini kazanmış do-
nanımlı bireyler olarak yetiştirme-

yi istediklerini belirterek eğitimin 

temel felsefesinin öğrenciyi ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda hayata 

hazırlamak olduğunu, bu yüzden 

de mesleki eğitimlerin kıymetinin 

bilinmesi gerektiğini ifade etti.

DOÇ. DR. UĞUR ŞİMŞEK 
KÜRESEL ISINMA KONUSUNDA YAPILAN KONFERANSA KATILDI

Iğdır Kültür 
Merkezi’nde 2022 

Avrupa Mesleki 
Beceriler Haftası 

kapsamında 
“Küresel Isınmanın 
Meslek Seçimi ve 
Iğdır Üzerindeki 

Etkisi” konulu 
etkinlik gerçekleşti.
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58. Kütüphane Haftası do-
layısıyla Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanlığımız 
tarafından birtakım etkinlikler 
yapıldı. Bu kapsamda etkinlikler 
ilk olarak pazartesi günü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya ki-
tap takdimi ile başladı.

Salı günü ise Rektör Al-
ma’nın Suveren Köyü İlköğre-
tim Okulu ziyareti ile etkinlikler 
devam etti. Burada öğrencilerle 
bir süre sohbet eden Prof. Dr. 
Alma, öğrencilere tavsiyelerde 
bulunarak kitap hediye etti.

Kütüphane Haftası’ndaki et-
kinliklerin 3. gününde Türkiye 
genelinde eş zamanlı gerçek-
leştirilen “kitap okuyoruz” etkin-
liği düzenlendi. Bu kapsamda 
Karaağaç ve Şehit Bülent Yurt-
seven Kampüslerimizdeki kitap 
okuma etkinliğine akademik ve 
idari personellerimiz ile birlikte 

çok sayıda öğrencimiz katılım 
gösterdi.

“Hakikat Yolunda 
Kütüphaneler Ve 
Kütüphanecilik” Konulu 
Panel Düzenlendi

Üniversitemizde düzenle-
nen etkinlikler, “Hakikat Yolun-
da Kütüphaneler ve Kütüpha-
necilik” konulu paneli ile sona 
erdi.

Panele Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin 
Çelebi, Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanı İbra-
him Kabalak, idari ve akademik 
personeller ile öğrenciler katıldı.

Kütüphaneci Ercan Ergin 
moderatörlüğünde gerçekleşti-
rilen panelde; Prof. Dr. Murat Ali 
Karavelioğlu, Doç. Dr. Nusret Yıl-
maz, Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ 
konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Rektör Yardım-
cısı Çelebi, “Yazının icadından 
günümüze kültürel, sosyal, bi-
limsel ve eğitimsel anlamda 
uygarlığın en eski ve köklü ku-
rumu kütüphanelerdir. İlk çağ-
lardan beri varlığını koruyan, 
sürekli gelişerek içinde bulun-
duğu çağa ayak uyduran, dö-
nemin gerektirdiği teknolojik 
ve bilimsel gelişmelere uyum 
sağlayan kütüphaneler, sürekli 
yaşayan ve gelişen bir organiz-
ma olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu vesileyle herkesin Kütüp-
haneler Haftasını kutluyorum.” 
şeklinde konuştu.

Daha sonra panelin mode-
ratörlüğünü yürüten Kütüpha-
neci Ercan Ergin, katılımcılara 
Kütüphane Haftası’nın önemi 
ve tarihi hakkında bilgiler ver-
di. Kütüphane Haftası’nın Ülke-
mizde 1964 yılından beri Mart 

ayının son pazartesi günü ile 
başlayan hafta kutlandığını be-
lirten Ergin, haftanın amacının 
ise öğrencilerde okuma alış-
kanlığını ve zevkini geliştirmek, 
kitap sevgisini artırmak, oku-
yucuların kitaplardan daha çok 
faydalanmalarını sağlamak ve 
halkı kütüphanelerin gelişmesi 
için bilinçlendirmek olduğunu 
ifade etti.

Kütüphaneci Ercan Ergin’in 
ardından panelistler; Prof. Dr. 
Murat Ali Karavelioğlu “ Hayal 
ile Hakikat Arasında Kitaplar ve 
Kütüphaneler”, Doç. Dr. Nesrin 
Güllüdağ “Neden Okumalıyız”,   
Doç. Dr. Nusret Yılmaz ise “Kitap 
ve Hakikat”  konularına değine-
rek konuşmalarını gerçekleştir-
diler.

Program, yapılan konuşma-
ların ardından toplu fotoğraf çe-
kiminin ile sona erdi.

Üniversitemizdeki “58. Kütüphane Haftası” 
Etkinlikleri, Düzenlenen Panel ile Tamamlandı

Üniversitemizde “58. Kütüphane Haftası” münasebetiyle düzenlenen 
etkinlikler, “Hakikat Yolunda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik” 

konulu panel ile tamamlandı.
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Üniversitemiz, “Katma Değeri Yüksek 
Tarımsal Ürünler” alanından ihtisas 

üniversitesi ilan edilmesinin ardından 
ilimizde gerçekleştirilen çalışmalara 

destek vermeye devam ediyor.

Iğdır’da kekik ve kimyon 
üretimi yapmayı planlayan 
KÜTAŞ firma yetkilileri tarafın-
dan ilk deneme fide ve tohum 
ekimleri gerçekleştirildi. Iğdır 
Üniversitesi Tarımsal Araştırma 

ve Uygulama Merkezi (TUAM) 
alanının tercih edildiği dene-
me ekimlerine, Ziraat Fakültesi 
akademisyenlerimiz de çeşitli 
yönlendirmeler ile destek verdi.

Bu tür çalışmaların 
Iğdır’ın ürün çeşitliliğini 
artıracağını vurgulayan 
Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, bundan sonraki 
süreçte de bölgeye ya-
tırım yaparak farklı ta-
rım ürünlerinin ekilmesi 
sağlayacak firmalara her 
türlü desteğin verilece-
ğini ifade etti.

Firma yetkileri ise ger-
çekleştirilen çalışmalar-
da Iğdır Üniversitesine 
ve desteklerini esirgeme-
yen Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma’ya teşekkürlerini 
ilettiler.

ÜNİVERSİTEMİZ, İLİMİZDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN 
KEKİK YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEK VERİYOR

NAHÇIVAN ÜNİVERSİTESİNDE 
ULUSLARARASI KONFERANSA KATILDI

Nahçıvan Üniversitesi’nde “Nahçı-
van Özerk Cumhuriyeti Sanayi Diver-
sifikasyonu Uluslararası Entagrasyo-
nun Bir Faktörü” konulu uluslararası 
bilimsel konferans düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma da konferansa 
katılmak üzere Nahçıvan’a gitti.

Konferans öncesinde mevkida-
şı Doç. Dr. Nurlana Aliyeva ile birlikte 
Nahçıvan Üniversitesi’ni gezen Rektör 
Alma, burada Aliyeva ile iki üniversite 
arasında yapılabilecek ortak akade-
mik, sosyal ve kültürel faaliyetler üze-

rine istişare etti.

Öğrencilerle de bir süre sohbet 
eden Rektör Alma, ardından konfe-
ransa katılarak bir konuşma gerçek-
leştirdi.

Konferansın ardından Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi Rektörü Aliyeva, 
Rektörümüz Prof. Dr. Alma’ya katılım 
belgesi ve hediye takdim etti. Rektör 
Alma da Aliyeva’ya üzerinde Üniversi-
temizin logosunun olduğu anı tabağı 
hediye etti. 

Konferansın ardından da katılımcı-
lar iftar yemeğinde bir araya geldi.

REKTÖR ALMA, 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Nahçıvan Üniversitesi’nin düzenlediği 
uluslararası bilimsel konferansa katıldı.
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 
öğrencilerimizin havacılık sektöründe dene-
yim kazanmaları amacıyla kurulan Uçak Ka-
bin Simülasyon (Mock-Up) Sınıfımız, TRT Ha-
ber ekranına taşındı.

Sivil Havacılık Kabin Hizmeti Programında 
eğitim alan öğrencilerimizin, kabin hizmet-
lerini uygulamalı bir şekilde öğrenmelerine 
imkân sağlamak amacıyla, 2018 yılında Uçak 
Kabin Simülasyon (Mock-Up) Sınıfımız açıldı.

Acil durum, tıbbi konular, tehlikeli madde-
ler, genel ikram ve servis kuralları gibi ders-
lerde öğrencilerimizin pratik kazanmalarına 
olanak tanıyan sınıfımız, TRT Haber ekranına 
da taşındı.

Simülasyon sınıfından canlı yayın yapan 
TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, 24 kol-
tuklu kabinde ikram ve servisten ilk yardıma 
kadar kabin hizmetlerine dair her detayın an-
latıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Burada yolcular da görevliler de tama-
mıyla öğrenci. Şu anda dersteler. Mesleğin 
püf noktalarını burada yaşayarak görüyorlar. 
Öğrenciler yolcu ağırlama, emniyet usulleri, 
acil durum prosedürleri gibi konuları burada 
uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar. Iğdır Üni-
versitesi, Sivil Havalıkı Kabin Hizmetleri Bö-
lümü öğrencilerine uygulamalı eğitim veren 
sayılı üniversitelerden birisi. Bölümde yaklaşık 
50 öğrenci var. Buraya gelen öğrenciler, rahat 
bir şekilde iş imkânı da bulabiliyorlar. Alman-
ca ve İngilizce olmak üzere dil eğitimi de alı-
yorlar. Yine yapılan ortak projelerle öğrenciler, 
hava yolu şirketleriyle irtibat halindeler.”

Üniversitemizin Uçak Kabin Simülasyon

(MOCK-UP) 
SINIFI TRT 
HABER’DE

Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın 
karşıladığı heyet, ilk ola-
rak kahvaltı programın-
da ağırlandı. Burada 
yapılan değerlendirme-
lerde üniversiteler ara-
sında bilgi ve altyapı im-
kânlarından yararlanma 
konuları başta olmak 
üzere yeni iş birlikleri ve 
projeler üzerine detaylı 
görüşmeler yapıldı.

Programının deva-
mında ise Üniversitemiz 
bünyesinde yer alan 
KÜMER Müzesi ve Tuz 
Mescidi gezildi.

Şehit Bülent 
Yurtseven 
Kampüsü’nü 
Gezdiler

Misafirler Karaağaç 
Kampüsü’ndeki kahval-
tı ve gezi programının 
ardından Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsün-
de incelemelerde bu-

lundular.

Öncelikle Rektörlük 
makamında ağırlanan 
misafirler, ardından 
Rektör Alma eşliğinde 
Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüsündeki akade-
mik birimleri, laboratu-
varları ve atölyeleri gez-
diler.

Kampüs Cami ve al-
tındaki Gençlik Kütüp-
hanesi’nin gezilmesinin 
ardından da ziyaretlerini 
tamamladılar.

Rektör Alma, ziyaret 
ile ilgili olarak “Ülkemi-
zin çok önemli ve çok 
güzide üniversitelerinin 
saygı değer Rektörlerini 
Üniversitemizde ağırla-
dık. Yaptığımız çalışma-
lar, hedeflerimiz ve çe-
şitli iş birlikleri hakkında 
görüşmeler gerçekleş-
tirdik. Kendilerine ziya-
retleri için çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde ko-
nuştu.

ANKARA, GAZİ VE İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİNDEN

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Musa Yıldız ve İstanbul Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından 
Üniversitemize ziyaret gerçekleştirildi.

Üniversitemize Ziyaret
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Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümü-
nün sunduğu ve geçtiğimiz mayıs ayın-
da TÜBİTAK tarafından destek almaya 
hak kazanan “Türkiye’nin Çatısında Çev-
resel Kirlilik: Balıkgöl Örneği (Ağrı)” adlı 
projenin sergisi gerçekleştirildi.

TÜBİTAK’ın “2209-A Üniversite Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Destekle-

me Programı” kapsamında üzerinde 
çalışılan projenin Akademik danışman-
lığını Dr. Adem Yulu yaptı.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’n-
deki sergiye akademik ve idari perso-
neller ile birlikte öğrencilerimiz yoğun 
ilgi gösterdi.

Iğdır Üniversitesi Coğrafya bölümün-
de öğrenim gören Fatmanur Albayrak, 
Zehra Işık, Selin Aras ile Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakül-
tesinde öğrenim gören Hilye Elif Taşcı’ın 
yer aldığı proje sergisinde, farklı tarih-
lerde Balıkgöl’e yapılan bilimsel gezi ve 
saha çalışmalarında çekilen fotoğraflar 
sergilendi.

Proje sergisiyle Türkiye’nin en yük-
sek rakımlı göllerinden biri olan Balık-
göl’deki su kirliliği ve çevresel sorunlara 
dikkat çekildi.

TÜBİTAK Destekli Proje 
Sergisi Düzenledi

Iğdır Üniversitesinin  Ağrı Dağı eteğindeki 
bin 100 rakımlı yerleşkesinde yetişen bitkiler, 
toplanıp katma değeri yüksek ürünlere dö-
nüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
“Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” ala-
nında ihtisas üniversitesi ilan edilen Iğdır Üni-
versitesi, bölgede yetişen bitkilerin ekonomi-
ye kazandırılması adına çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.

Bu kapsamda Üniversite’nin Ağrı Dağı 
eteklerindeki Şehit Bülent Yurtseven Kampü-
sü’nde yetişen  ada çayı, gül, kekik  ve  yabani 

sarımsak gibi bitkiler, toplanarak katma değe-
ri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Üniversite’nin Araştırma Laboratuvarı Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinde (ALUM) iş-
lenenen tıbbi aromatik bitkiler ve diğer bitki 
türlerinden,  uçucu yağlar ve sağlık açısından 
önemli ürünler elde ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Öğr. Gör. 
Musa Karadağ, Iğdır’ın bitki çeşitliliği bakımın-
dan zengin bir coğrafyada bulunduğuna dik-
kat çekerek “Ağrı Dağı eteğindeki bin 100 ra-
kımlı Üniversitemizin yerleşkesi de birbirinden 
önemli bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Biz 

de bu bitkileri toplayıp, katma değeri yüksek 
ürünlere dönüştürüyoruz. Böylece hem ilimi-
zin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunuyoruz 
hem de bölgemizdeki üreticilere örnek oluyo-
ruz.” dedi.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, 

TÜBİTAK Destekli Proje 
Sergisi Düzenledi

Kampüsümüzde
Y E T İ Ş E N  B İ T K İ L E R  E K O N O M İ Y E  K A Z A N D I R I L I Y O R

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Tarım Ekonomisi Bölü-
mü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye Kılıç 

Topuz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) tarafından dü-
zenlenen “Kadın İstihdamının 

Ar t ı r ı lmas ı , 
Kadın Giri-
şimciliğinin, 
Kooperatifçi-
liğinin Güç-
lendirilmesi 
ve Desteklen-
mesi” konulu 
toplantıya da-
vetli konuş-
macı olarak 
katıldı.

Ankara’da 
çok sayıda 
milletvekili-

nin de katıldığı toplantıda Doğu 
Anadolu Bölgesi’ni temsil eden 
Dr. Öğr. Üyesi Kılıç Topuz, ko-

nuşmasında kadın istihdamının 
artırılmasında kadın kooperatif-
çiliğinin önemli bir araç olduğu 
vurguladı.

Kılıç Topuz, ayrıca kooperatif-
lerin sayısal olarak artmasından 
ziyade niteliksel olarak artması 
ve kooperatiflerin kooperatifçi-
lik ilkelerine göre hareket etme-
si gerektiğine vurgu yaptı.

Kılıç Topuz, kooperatiflerin 
sürdürülebilirliği için güvenin ve 
konu uzmanları tarafından veri-
lecek kooperatifçilik eğitimleri-
nin çok önemli bir unsur oldu-
ğunun da altını çizerek sözlerini 
noktaladı.

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAKİYE KILIÇ TOPUZ, 
TBMM’YE DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDI
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ÜNİVERSİTEMİZDE ÇÖP TOPLAMA 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

“Çevre Dostu Üniversite” slo-
ganıyla düzenlenen etkinliğe 
Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim 
Demirtaş, Genel Sekreter Ah-
met Kızılkurt, akademik ve idari 
personeller katıldı.

Farkındalık yaratmak ama-
cıyla düzenlenen etkinlik önce-

sinde katılımcılara eldiven ve 
çöp torbaları dağıtıldı. Ardından 
Ziraat Fakültesi ve Rektörlük 
çevresindeki çöpler toplanarak 
“Doğayı temiz tutalım.” mesajı 
verildi.

Etkinliğin ardından düşün-
celerini paylaşan Rektör Vekili 

Demirtaş, “Çevre hayatımızın 
vazgeçilmezidir. Bu nedenle 
çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal 
edilen çevre bize olumsuz ve 
kullanılamaz halde geri dönü-
yor. Her gün gelişen ve değişen 
dünyamızda çevreye olan değer 
gitgide önem kazanıyor. Bunun 

farkında olmamız lazım. Bunun 
için biz de bugün daire amirle-
rimizle, geleceğimiz olan genç-
lerimizle bir farkındalık oluş-
turmak için burada bu etkinliği 
düzenledik. Tüm bireylerin çevre 
temizliğine karşı duyarlı olmala-
rını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, İstanbul Üniversitesi 
ev sahipliğinde düzenlenen 254. 
Üniversitelerarası Kurul Toplantı-
sı’na katıldı.

254. Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığı (ÜAK) İstişare Toplantısı, 
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar baş-
kanlığında düzenlenen toplantıya, 
Üniversitelerarası Kurul Dönem 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rek-
törümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma ve diğer üniversite rektörleri 
katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, toplan-
tıda sıfır atık projesi, yabancı öğren-
ci kontenjanları ve pandemi sonrası 
eğitime ilişkin bir konuşma yaptı. 

Türk Yükseköğretiminin mevcut 
durumu, geleceğe ilişkin beklen-
tiler ve yeşil kampüs projesine iliş-
kin de değerlendirmelerin yapıldı-
ğı toplantı, iyi niyet temennileri ile 
sona erdi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak’a ev sahipliği 
için teşekkür eden Rektör Alma, ay-
rıca üniversite rektörleriyle yeniden 
bir araya gelmekten memnuniyet 
duyduğunu dile getirerek toplantı-
nın hayırlara vesile olmasını temen-
ni etti. 

ÜNİVERSİTEMİZDE ÇÖP TOPLAMA 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’nde “Çevre Haftası” 
kapsamında çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.

254. ÜNİVERSİTELERARASI 
KURUL TOPLANTISI’NA KATILDI

Rektör Alma,
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Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 
bulunan ve Iğdır Üniversitesi 
öncülüğünde sağlık turizmine 
kazandırılacak olan tuz mağa-
rasının 3 boyutlu modeli oluştu-
ruldu. Iğdır Üniversitesi öğretim 
görevlileri Emirhan Özdemir, 
Fehmi Veziroğlu, Seyfullah Si-
nan Ateş ve Harita Mühendisi 
Kasım Erdal tarafından yapılan 
çalışma, “Türkiye Uzaktan Algı-
lama Dergisi”nde yayımlandı. 

Çalışmaya ilişkin bilgi veren 
Öğr. Gör. Emirhan Özdemir, 
günümüzde tuz mağaralarının 
çeşitli hastalıklar için alternatif 
tedavi yöntemi olarak kullanıldı-
ğını, bu nedenle de sağlık turiz-
mi açısından bu tür mekânlara 
ilginin her geçen gün arttığını 

vurguladı.

Tuz mağaralarını turizme ka-
zandırma sürecinde restorasyon 
çalışmaları yapılırken mağarala-
rın 3 boyutlu modellerine ve ha-
ritalarına ihtiyaç duyulduğunu 
anımsatan Özdemir, “Biz de ça-
lışmamızda Tuzluca ilçemizde 
bulunan ve Üniversitemiz öncü-
lüğünde turizme kazan-
dırılacak olan tuz mağa-
rasının 3B modelini sırt 
çantası LİDAR sistemini 
kullanarak oluşturduk.” 
diye konuştu.

Tuzluca’daki tuz ma-
ğarasının 55 dönümlük 
bir alanda bulunduğunu 
ve mağaranın yaklaşık 

12 dönümlük kısmında maden 
çıkarma işleminin sona erdiğini 
ifade eden Özdemir, “Çalışma-
mızı, şu anda tuz terapi merke-
zi olarak kullanılan bu alanda 
gerçekleştirdik. İncelediğimiz 
mağara, iki kısımdan oluşuyor. 
Birinci kısım teknolojinin tam 
olarak gelişmediği zamanlar-

da yüzeye daha yakın kısımdan 
oyma yöntemiyle tuzun çıkartıl-
dığı alanı kapsıyor. İkinci kısım 
ise birinciye göre daha derinden 
tünel kazılarak elde edilen bö-
lümden oluşuyor. Kazılan tünel 
yaklaşık 3 metre genişliğinde 
80 metre uzunluğunda. Tünelin 
sonu ise 8-16 metre aralığında 
tavan yüksekliğine sahip oyma 
odalara çıkıyor.” dedi.

Mağara haritalarının üretil-
mesi aşamasında klasik ölçme 
yöntemleri ve fotogrametrik 
yöntemler kullanıldığını dile ge-
tiren Özdemir, “Biz, sırt çantası 
LİDAR sistemleri ile mağarayı 
taradık. 31 dakika 28 saniye sü-
ren tarama neticesinde de sırt 
çantası LİDAR sisteminin, kar-
maşık ve ölçülmesi zor mekan-
lardan olan mağaraların harita-
landırılması sürecinde etkin bir 
şekilde kullanılabileceğini, bu 
sayede hem zamandan tasarruf 
edileceğini hem de iş yükünün 
azalacağını saptadık.” diyerek 
sözlerini noktaladı.

3
BOYUTLU

TUZLUCA’DAKİ TUZ 
MAĞARASININ

MODELİ OLUŞTURULDU

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Araştırma Labora-
tuvarı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ni (ALUM) ziyaret ederek 
ihtisaslaşma kapsamında yapılan 
çalışmaları yerinde inceledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından “Katma Değeri Yüksek 
Tarımsal Ürünler” alanında ihtisas 
üniversitesi ilan edilen Üniversi-
temiz, bölgede yetişen bitkilerin 
ekonomiye kazandırılması adına 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ALUM’a bir zi-

yaret gerçekleştiren Rektör Alma, 
yapılan çalışmalara ve cihazların 
kullanımlarına ilişkin Öğr. Gör. 
Musa Karadağ’dan bilgi aldı. Ziya-
rette ayrıca geçtiğimiz nisan ayın-
da üretim izni alınan ve seri üreti-
me başlanan Lavanta Yağı’nın son 
durumu hakkında da değerlen-
dirmeler yapıldı.

İncelemelerin ardından bir 
açıklamada bulunan Rektör Alma, 
ihtisaslaşma kapsamında Üniver-
sitemizde yürütülen çalışmaların 
bölgesel kalkınmaya çok önemli 

katkılar sunacağını vurguladı.

Iğdır Üniversitesinin da-
ima bulunduğu bölgenin 
sosyo-ekonomik gelişimi-
ne katkı sunma misyonuy-
la hareket ettiğini anım-
satan Alma, “Doğu’nun 
Çukurova’sı olarak bilinen 
Iğdır’ımızda yetişen ürün-
lerin pazara kazandırılma-
sı ve bölge halkının daha 
fazla kalkınması adına tüm 
bilgi ve tecrübelerimizi 
paydaşlarımızla paylaşma-

ya sonuna kadar devam edece-
ğiz.” diye konuştu.

REKTÖR ALMA, İHTİSASLAŞMA KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
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Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) 
tarafından koordine dilen kurs-
lara üniversitemiz akademik ve 
idari personelleri ve öğrenciler ile 
birlikte Iğdır halkından ve farklı şe-
hirlerden kursiyerler katılıyor.

“Yediden Yetmişe 
Herkesin Doğru İlk 
Yardım Uygulamalarını 
Öğrenmesini 
Önemsiyoruz.”

Konuyla ilgili olarak İlk Yardım 
Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Necmettin İşçi yaptığı açık-
lamada, “Yaşadığımız zaman bo-
yunca kendimiz ya da çevremizde 
pek çok hastalık ya da yaralanma 
durumuyla büyük hasara ve can 
kaybına neden olan kaza haberleri 
ile karşılaşıyoruz. Meydana gelen 
kazalardaki sakatlık ve ölümlerin 
nedenlerinden biri, hasta veya ya-
ralılara müdahale eden kişilerin ilk 
yardım uygulamalarını bilmeme-
si ya da ilk yardımın zamanında, 
doğru ve tekniğine uygun şekil-
de uygulanmamasından kaynak-
lanmaktadır. Maalesef ülkemizde 
birçok kazada, ilk yardım uygu-
lamaları tam olarak bilinmediği 
için kurtarılabilir olan insanları da 
kaybedebiliyoruz. Herhangi bir 
acil durumda yapılacak basit ilk 
yardım uygulamalarının yapılma-
sı kadar bazı tehlikeli davranışlar-
dan kaçınılması da kişinin hayatı-
nı kurtarıcı olmaktadır. İlk yardım 
konusunda toplumumuzda çok 
sayıda kulaktan dolma bilgiler 
ve hurafeler var. Yanlış yapılan ilk 
yardım uygulamaları ise maalesef 
kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bu 
nedenle yediden yetmişe herke-
sin tekniğine uygun doğru ilk yar-
dım uygulamalarını öğrenmesini 
önemsiyoruz.”

“İlk Yardım Eğitim 
Merkezinde Sağlık 
Bakanlığı Onaylı ve 
Sertifikalı Bütün İlk Yardım 
Eğitimleri Düzenleniyor”

“İlk Yardım eğitimleri sadece 
Sağlık Bakanlığınca yetkilendi-
rilmiş İlk Yardım Eğitim Merkez-
lerinde verilebilmektedir. Sağlık 
Bakanlığından bütün ilk yardım 
eğitimlerini düzenlemeye yetki-
lendirilerek bölgesindeki üniver-
siteler arasında kurulmuş ilk ve 
tek olma özelliğini taşıyan İlk Yar-
dım Eğitim Merkezimizde, Sağlık 
Bakanlığı onaylı Sertifikalı Temel 
İlk Yardım Eğitimleri (İlk Yardımcı 
Eğitimi), İlk Yardım Eğitici Eğitimi 
(İlk Yardım Eğitmeni Eğitimi), Oto-
matik Eksternal Defiblatör (OED) 
Eğitimi, Afetlerde İlk Yardım Eğiti-
mi, Temel Yaşam Desteği Eğitimi 
kursları ile İlk Yardım Sertifikaları 
Güncelleme Eğitimleri düzenlen-
mektedir.   Bütün eğitimlerimiz,   
akademisyen ilk yardım eğitmen-
lerimiz tarafından simülasyonlu 
ilk yardım eğitim salonlarında, 
teorik ve uygulamalı öğretim tek-
niğiyle yapılmaktadır. Verdiğimiz 
eğitimler ile birlikte kur-
siyerlerimize kaza veya 
yaşamı tehlikeye düşüren 
herhangi bir durumda, 
sağlık görevlilerinin tıbbi 
yardımı sağlanıncaya ka-
dar, hayatın kurtarılması 
veya durumun daha kö-
tüye gitmesini önleyebil-
mek için olay yerinde tıbbi 
araç gereç aranmaksızın 
mevcut araç ve gereçlerle 
ilaçsız uygulamanın nasıl 
yapılacağı öğretmekteyiz. 
Kurslarımızı başarıyla ta-
mamlayanlar Sağlık Ba-
kanlığı onaylı İlk Yardım 

sertifikaları almaya 
hak kazanıyorlar.”

“Sağlık 
Alanındaki 
Mezunlara Ek İş 
Yapma İmkânı 
ve İstihdama 
Katkı Sağlıyor”

Merkezimiz bün-
yesinde düzenlediğimiz Sağlık 
Bakanlığı onaylı İlkyardım Eğitici 
Eğitimi Sertifika Programına (İlk-
yardım Eğitmeni Eğitimi) katılan 
sağlık alanı mezunları, özel veya 
kamudaki ilkyardım eğitim mer-
kezlerinde ve sürücü kurslarında 
ilkyardım eğitmeni olarak çalışa-
bilir, Sağlık İl Müdürlüklerinde ilk 
yardım sınav gözetmeni olabilir ve 
mesul müdür olarak kendine ait 
ilk yardım eğitim merkezi açabilir. 
Bu nedenle sağlık alanından me-
zun olanlara ilk yardım eğitme-
ni olarak ek iş yapmasına olanak 
sağlarken kendi işini kurabilme-
leri de mümkün olabilmektedir. 
Günümüzde birçok sektörün işe 
başvuru ilanlarında ilk yardım eği-
timi almış olmak şartı arandığın-
dan, sertifikalı ilk yardım eğitimler 

ile ayrıca istihdama da katkı sunu-
yoruz.”

“Herkes Doğru İlk Yardım 
Yapmayı Öğrenebilir”

İlk Yardım Eğitim Merkezi Mü-
dürü Dr. Öğr. Üyesi Necmettin 
İŞCİ, “İnsan hayatını kurtarmayı 
değerli gören herkes düzenledi-
ğimiz ilk yardım eğitimlerine ka-
tılarak “doğru ilk yardım yapma-
yı” çok pratik ve kolay bir şekilde 
öğrenebilir. Unutmayınız ki: İlk 
Yardım Hayat Kurtarır.” İlk Yardım 
Eğitim Merkezinin faaliyetlerinde 
başlamasından bu güne kadar 
her türlü desteklerinden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ve emeği geçen eğit-
men ekibime teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZDE  
İLK YARDIM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

2021 yılında Sağlık Bakanlığından yetki alınarak 
kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi İlk Yardım 

Eğitim Merkezinde İlk Yardım Eğitimi kursları 
düzenlenmeye devam ediyor.


