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Rektörden
Değerli okuyucularımız;

Üniversitemizin 10. kuruluş yılına özel 
çıkardığımız sayı ile hepinizi selamlıyoruz. 
Bültenimizin bu sayısı, üniversitemiz tari-
hine ve özellikle 2017’den sonra başlayan 
yeni sürece önemli notlar düşmektedir. Her 
geçen gün büyümeye devam eden üniver-
sitemiz; kuruluşunun 10. yılında hedefle-
rini bir bir gerçekleştirirken, yükseköğre-
tim hizmetlerinin yanında bulunduğu il ve 
bölgeye de katkı sunar hale gelmiştir. “Iğdır 
Üniversitesi Ailesi” olarak bu kapsamda 
yaptıklarımızı değerli okurlarımızla pay-
laşmak suretiyle sevincimize ve gururumu-
za sizlerin de ortak olmasını istiyoruz.

 
Iğdır Üniversitesi olarak öncelikli he-

defimiz üniversitemizi akademik yönden 
iyi noktalara taşımaktır. Bunun için kon-
ferans, panel, sempozyum ve çalıştay gibi 
kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bunun 
yanında üniversitemize yeni akademisyen-
ler kazandırmak suretiyle kadromuzu daha 
da güçlendirdik. Önlisans-lisans, yüksek 
lisans, hatta doktora düzeyinde birçok 
yeni bölüm ve programa öğrenci alımı için 
YÖK’ten onay aldık. Birçok yeni birim kur-
duk. Mevcutlarını da geliştirmeye devam 
ediyoruz. Gerek yerel gerek ulusal gerekse 
uluslararası çapta birçok kurum, kuruluş ve 
üniversite ile işbirliği protokolü imzaladık. 
Bu bağlamda sadece şu haberi zikretmek 
isterim ki Türkiye’den 20 üniversitenin üye-
si olduğu Merkezi Asya Üniversiteler Bir-
liği (MAUB)’de Iğdır Üniversitesi de yerini 
aldı.

Akademik gelişmenin yanında, üniver-
sitemizin fiziki alt yapısının tamamlanması 
ve daha yaşanabilir bir kampüs için birçok 
adım attık. Spor salonlarını, üniversite ca-
misini, mediko-sosyal binasını hizmete 
açtık. “Yeşil Iğdır’a yeşil kampüs yakışır” 
düşüncesiyle kampüsümüze birçok ağaç 
diktik. Çevre düzenlemesinde, gözle görü-
lür derecede ilerleme kaydettik. 

Iğdır için önemli bir değer olan üni-
versitemizi, şehre katkı sunan bir kurum 
haline getirdik. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür-
lüğünden ‘Tuz Mağarası Sağlık Turizmi 
Projesi’ne onay aldık. Şehirdeki kurum ve 
kuruluşlarla diyaloğumuzu güçlü tutmaya 
çalıştık. Her fırsatta, karşılıklı ziyaretlerde 
bulunduk. Birçok ortak faaliyet ve projeler 
gerçekleştirdik. Hepsi ve daha fazlasını bül-
tenimizde bulabilirsiniz. 

Üniversitemizde olan her bir gelişme, 
bizi biraz daha heyecanlandırıyor, şevklen-
diriyor. Bunları sizlerle paylaşmanın heye-
canını yaşıyoruz. Heyecanımıza ve sevinci-
mize ortak olmanızı diliyoruz. Son olarak 
bültenimizin hazırlanmasında emek sarf 
eden basınımızın kıymetli çalışanlarına 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sevgi ve muhabbetle sizleri selamlıyo-
rum.

Prof. Dr. M. Hakkı ALMA
Rektör

10 Iğdır Üniversitesi
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Konuşmasına tüm Iğdır’ı selamlayarak başlayan Erdoğan, “Rabbim birliğimizi, be-
raberliğimizi daim eylesin, inşallah önümüzde 2019 yerel seçimlerinde ardından 

kasım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerinde bizleri bu yeni reformda, bu 
yeni siyaset devriminde muvaffak kılsın diyorum.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan 6. Olağan il kongresinde Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’yı kabul etti.

“Iğdır’a 15 yılda 3,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Iğdır’da bin 274 adet yeni derslik, bin 258 kişi kapasiteli yükseköğretim yurt-
ları ve 8 spor tesisi inşa ettiklerini dile getirdi.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Iğdır 6. Olağan İl 
Kongresi’nde Konuştu

12 Iğdır Üniversitesi
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Üniversitemizde,  Tarım Topluluğu ve Iğdır 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin  birlikte 

organize ettiği  “Bilimsel Makale Yazma ve Ya-
yın Etiği” konulu söyleşi,  Kafkas Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Özaydın  tarafın-
dan gerçekleştirildi. 

Dergicilik sektöründe 24 yıldır hizmet 
veren  ve halihazırda Kafkas Üniversitesi Ve-
terinerlik Fakültesi  Dergisinin  Editörlüğünü 
yürüten  Prof. Dr. İsa Özaydın,  bilimsel çalış-
maların  kalite standartlarının nasıl  arttırılaca-
ğı ve bu bilimsel standartları sağlayan metotlar 
hakkında katılımcılara  değerli bilgiler verdi.                

Program,  soru cevap şeklinde katılımcı-
ların problemlerine çözüm önerileri getirilmesi  
ve teşekkür belgesinin takdimi ile sona erdi.

Üniversitemizde 
“Bilimsel 
Makale Yazma 
ve Yayın Etiği” 
Konulu Söyleşi 
Gerçekleştirildi
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Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, TÜBA’nın 52. Genel Kurul Top-
lantısı’na katıldı. Ankara’da, The Green Park 
Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de iştirak 
etti. 

Bakan Özlü, yaptığı konuşmasında, Tür-
kiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyelerine 
Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0 araştırmalarına ön-
cülük etmeleri çağrısında bulunarak, “Türki-
ye’nin kendine ait bir tanımlama yapabilmesi 
mümkün. Benim şahsi kanaatim, belki ‘Akıllı 
Toplum 5.0’ gibi bir terim kullanabiliriz.” dedi. 

Bakan Özlü, TÜBA’dan, STEM (Fen, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik), 4. Sa-
nayi Devrimi’nin toplumsal dönüşümde yansı-
maları, dünyadaki bilim akademilerinin rolleri 
ve çalışmalarının neler olduğuyla Türkiye’de 
neler yapılabileceği konularında Bakanlar Ku-
ruluna sunulmak üzere raporlar hazırlanmasını 
istedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar da Türkiye’nin gelişmesi ve iddialarını 
hayata geçirebilmesi için yenilikçiliği başar-
maktan başka çaresinin olmadığını belirterek, 
“Eğitim, bilim, Ar-Ge ve bunun sonucu olarak 
da yenilikçilik alanlarındaki başarılarımızı is-
tikrarlı bir biçimde geliştirmek zorundayız. Bu 
bakımdan her kademede eğitimin, planlı ve 
stratejik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini 
düşünüyorum.” dedi.

TÜBA Asli Üyesi Rektör Alma, 
TÜBA’nın 52. Genel Kurul 
Toplantısı’na Katıldı
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Rektör Alma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 

Aralık 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “2. Ye-
meklik Kültür Mantarı Çalıştayı”na davetli olarak katıl-
dı.

Birincisi, 12-13 Mayıs 2014’te düzenlenen “Yemek-
lik Kültür Mantarı Çalıştayı”nın ikincisi, üç yıl aradan 
sonra, yine Antalya’da gerçekleştirildi. Çalıştay sonun-
da, Iğdır ve Üniversitemiz ile ilgili de önemli kararlar 
alındı. Bunlardan ilki Iğdır’da “Trüf Mantarı Kurma 
Projesi”nin başlatılması olurken proje, Muğla Trüf Man-
tarı Derneği ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde 
gerçekleştirilecektir. İkinci olarak ise Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ortaklığında, TÜBİTAK kamag 
desteği ile “Kültür Mantarı Kompost Yapma ve Mantar 
Kimyasını İnceleme Projesi” hazırlama kararının veril-
mesi oldu.

2. “Yemeklik Kültür Mantarı 
Çalıştayı”nda Üniversitemizle 
İlgili İki Önemli Karar Alındı
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24 Kasım 2017’de Mısır’daki El Ravda Cami-
si’ne IŞİD tarafından bir terör saldırısı ger-

çekleştirildi. Camiye ibadetlerini yapmak için ge-
len Müslümanlara yönelik menfur saldırıda 27’si 
çocuk 305 kişi hayatını kaybetti. Dünya liderle-
rinin kınama mesajlarının yayınladığı saldırıdan 
sonra Türkiye bir günlük milli yas ilan ederek 
Müslüman kardeşlerinin acısını paylaştığını gös-
termiştir. 

Yapılan saldırı, sadece Mısır’daki kardeşleri-
mize değil, tüm Müslüman alemine yapılmış bir 
saldırıdır. Kendilerini sözde Müslüman olarak ta-
nımlayan bu kanlı örgütün İslamiyet’i karalamak 
ve Müslümanlar arasına nifak tohumları serp-
mekten başka bir amacı yoktur. Camii içerisindeki 
cemaati yaylım ateşine tutmak gibi, hiçbir dine, 
hiçbir görüşe sığmayan zalimce ve insanlık dışı tu-
tumu bunun açık bir göstergesidir.

Iğdır Üniversitesi ailesi olarak biz de, bu yasa 
iştirak etmek suretiyle Mısır’daki Müslüman kar-
deşlerimizin acısını paylaştığımızı beyan eder, şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şi-
falar, ailelerine baş sağlığı ve sabır dileriz. 

Mısır’daki 
Terör Saldırısını 
Lanetliyoruz!

16 Iğdır Üniversitesi
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Iğdır Üniversitesi’nde 2017-2018 
Akademik Yılı Açılışı dolayısıy-

la tören düzenlendi. Program; Iğ-
dır Belediye Meydanındaki Atatürk 
Anıtına çelek sunmayla başladı, çe-
lenk sunma programından sonra Iğ-
dır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 
Konferans Salonu’nda devam etti. 

Akademik Yılı Açılış törenine 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı Av. Özlem Zen-
gin, Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan 
Karanfil ve Ak Parti İl Başkanı Av. 
Ahmet Tutulmaz ve protokol katıldı.

Slayt gösteriminden sonra tö-
ren, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın açılış 
konuşmasıyla başladı. Rektör Alma 
konuşmasında, bilimin temel amacı, 
insana hizmettir. Üniversiteler, bi-
limsel üretim merkezleri olarak bu 
amaca en büyük katkıyı sunan ku-
rumlardır. Hem bilgi üretmek hem 
de yeni üreticiler yetiştirmek sure-
tiyle, üniversiteler bu katkıyı sağlar. 
Bizim de, Iğdır Üniversitesi olarak 
temel misyonumuz, elimizden gel-
diğince bu amaca hizmet etmek, do-
layısıyla insana hizmet etmektir.

Ülkemizin son yıllarda, bir kal-
kınma sürecine girdiğine hepimiz 

şahit olmaktayız. İçten ve dıştan 
saldırılara, tüm engellemelere rağ-
men, bu sürecin olumlu yöndeki 
seyri değişmemiştir. Bununla birlik-
te düşmanlar, kaybettikçe daha faz-
la saldırganlaşmakta ve daha fazla 
acımasızlaşmaktadır. Bu saldırıları 
bertaraf etmenin, etkisiz kılmanın 
tek yolu, daha güçlü bir Türkiye için, 
çalışmaktır. Bu noktada, herkes üze-
rine düşeni en iyi şekilde yapmak 
suretiyle gayret göstermelidir. Öğ-
renci öğrenci olmanın, öğretim üye-
leri muallim olmanın, idareciler de 
idareci olmanın gerekliliğini en iyi 
şekilde ifa etmelidirler.

Iğdır Üniversitesi’nde 
2017-2018 Akademik Yılı 
Açılışı Yapıldı

18 Iğdır Üniversitesi
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Saygıdeğer bilim insanları 
Biz bilim insanlarının temel atöl-
yesi, iş yeri zihinlerimizdir. Ser-
mayemiz ise akıldır. Zihinlerimi-
zi her daim açık tutup akıl serma-
yemizi en verimli şekilde kullan-
mak durumundayız dedi. Çalış-
manın göstergesi, üretimdir. Ziya 
Paşa’nın “Âyinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i 
aklı eserinde.” sözüne istinaden 

biz de ürettiklerimizi, yaptığımız 
işleri, eserleri sizlerle paylaşmak 
istiyoruz ve öncelikle, şu husu-
su özellikle belirtmem gerekir 
ki içinde bulunduğumuz süreç-
te, ülkemizin idealleri, hedefleri 
ve değerleri ile örtüşen biçimde 
adımlar atmaya, kaliteden ödün 
vermemeye çalışmakla birlikte, 
ülke kaynaklarını verimli kullan-
maya azami dikkat ettik. Yaptığı-

mız işlerde, devletimize mümkün 
mertebe yük olmamaya çalıştık. 
Bu minvalde, üniversitemize yö-
netici olduğumuz çok kısa zaman 
diliminde, mümkün olduğunca 
çok iş sığdırmaya çalıştık diyerek 
Her geçen yıl kendini geliştiren 
üniversitemiz, dinamik yapısı, ar-
tan birimleri ve büyüyen hedefle-
riyle, 2017-2018 eğitim-öğretim 
döneminde de büyük başarılara 
imza atacaktır. Üniversitemizin 
sahip olduğu enerji, bu yıl aramı-
za yeni katılan öğrencilerimizle 
inanıyorum ki daha da artacaktır. 
Bu duygu ve düşünceler ışığında, 
Iğdır Üniversitesi ailesine yeni 
katılan sevgili öğrencilerimizi 
kutluyor, üniversitemizin değerli 
öğretim elemanları ve idari per-
soneli ile kıymetli öğrencilerimi-
ze yeni eğitim-öğretim yılımızın 
başarı ve güzellikler getirmesini 
temenni ediyorum dedi.

20 Iğdır Üniversitesi
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Konuşmasının devamında 
Rektör Alma, şu ifadeleri kul-
landı: “Üniversitemizin bugün 
ulaştığı seviyeye gelmesi, hiç 
şüphesiz siz değerli akademis-
yenlerimiz ve idari personeli-
mizle oluşturduğumuz sinerji 
ve ortak çalışmaların ürünüdür. 
Fedakârca gayretleriniz sonu-
cunda pek çok sorunun üstesin-
den gelerek gerçekleştirdiğiniz 
faaliyetler ve üniversitemizin 
gelişmesinde gösterdiğiniz, 
hiçbir şekilde karşılığı öden-
meyecek değerli emekleriniz-
den dolayı sizlere bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. Siz-
lerle birlikte pek çok zorluk ve 
imkânsızlığı geride bırakarak, 
sahip olduğumuz deneyim ve 
tecrübe ile gösterdiğiniz özveri 
sayesinde, hep daha büyük ça-
lışmalara imza atacağımıza ve 
Iğdır Üniversitemizi sadece ül-
kemizin değil, dünyanın saygın 

bir bilim yuvası haline getirece-
ğimize olan inancım tamdır. 

Ayrıca üniversitemizin ça-
lışmalarımızda bizlere her tür-
lü desteği veren sayın valimize, 
ilimizin değerli bürokratlarına, 
tüm kamu kurum ve kuruluş 
temsilcilerine, sivil toplum ku-
ruluşlarına, kıymetli basınımıza 
ve tüm Iğdır dostlarımıza bir 
kez daha teşekkürlerimi sunu-
yorum. 

Konuşmamı çalışma, ara-
ma ve araştırmanın önemini 
veciz bir şekilde ifade eden bir 
beyitle bitirmek istiyorum ilme 
gayet vermeyip hem-vare cust u 
cüdadır. Anlamı ise İlim Çin’de 
bile olsa alınız hadisini tasdik 
eden kişi, ilimde nihayetsiz 
araştırma gayreti içerisindedir.” 
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İkinci konuşmacı olarak kürsü-
ye çıkan Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı Av. Özlem Zengin ise, “Zaman 
çok hızlı geçiyor. Iğdır üniversitesi 
2008 yılında hayata geçmiş ve ner-
deyse 10 yaşına gelmek üzere. Bu yıl-
ki öğretim yılı içerisinde 2017-2018 
yılında 10 yaşında olmuş olacak. 
Hiçte az bir zaman değil aslında ve 
bu az zamanda biraz evvel sayın rek-
törümüzün ifade ettiği gibi o günden 
bugüne üniversitemizin kurulmasın-
da bu vakte kadar hayat bulmasına 
emek veren tüm çalışanlarımıza hem 

akademik kadrosu hem idari kad-
rosuna şükranlarımızı sunuyoruz. 
Sıfırdan bir şey inşa etmek hiç kolay 
değil. Ama elbette bu inşa süreci as-
lında Türkiye’nin geliştirdiği insan 
kaynağıyla hayat buluyor” şeklinde 
konuştu. 

Akademik açılış yılının sonun-
da Rektör Alma, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Av. Özlem Zengin’e ve 
akademisyenler plaket verdi. Akade-
mik açılış yılı ikramların verilmesi-
nin ardından sergi ile son buldu.

22 Iğdır Üniversitesi
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Iğdır Üniversitesi öğrenci topluluklarından 
“Yaşam Boyu Spor Topluluğu” ilk etkinli-

ğini gerçekleştirdi. Düzenlenen konferansta, 
Prof. Dr. M. Akif Ziyagil, “Sağlık ve Fiziksel 
Uygunluğun Yeni Boyutları”; Doç. Dr. Ser-
dar Geri ise “Spor Yöneticiliği ve Beden Eği-
timi Bölümlerinin Mevcut Durumu ve Ge-
leceği” konularında öğrencilere bilgi ve tec-
rübelerini aktardı. Iğdır Üniversitesi kapalı 
spor salonunda gerçekleşen etkinliğe Beden 
Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencileri yoğun 
ilgi gösterdi. 

Konferans: 
Iğdır 
Üniversitesi 
“Yaşam 
Boyu Spor 
Topluluğu” 
İlk Etkinliğini 
Gerçekleştirdi
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma’nın asil üye olduğu TÜBA 

Enerji çalışma grubunun 3. Kurultayı TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde ger-
çekleştirildi.

Kurultay sonrasında TÜBA enerji çalış-
ma grubu üyeleri, TOBB Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi tarafından kurulan hid-
roelektrik santrali malzemelerinin üretildiği 
tesisi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. 
Tesiste, hidroelektrik santrali malzemeleri-
nin üretiminin yanı sıra gerçek testlerinin de 
yapıldığı ifade edildi.

Rektör Alma 
Tüba 3. Enerji 
Kurultayına 
Katıldı

25Bülten | 11



Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yük-
sekokulu Otomotiv Programı Öğr. Gör. Mu-

rat Şimşek öncülüğünde hayata geçirilen proje 
kapsamında 3D (3 Dimension–3 Boyutlu) ya-
zıcı teknolojisi, Iğdır Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Otomotiv Programında kullanıl-
maya başlandı. 

CAD (Computer Aided Design-Bilgisayar 
Destekli Tasarım) programlarıyla tasarlanan 
ürünlerin kalıp, model vb. araç gereç ihtiyacı 
olmadan katmanlar halinde malzeme ekleme 
yoluyla üretilmesi anlamına gelen 3D ile ilgili 
bilgi veren Öğr. Gör. Murat Şimşek, ülkemizde 

üretilen 3D yazıcılara kıyasla neredeyse yarı fi-
yatına Çin’den getirtme imkânı bulunan bu ya-
zıcıların gelmiş ülkelerde gençlerin ve çocukla-
rın hobi aracı olarak kullanıldığını ve eğitimde 
de çok geniş kullanım alanı olduğunu söyledi. 
Öte yandan, Otomotiv Programı ve Makine 
Programı müfredatında verilen derslerde, hem 
eğitim öğretim materyallerinin üretilmesin-
de hem de öğrencilerin proje çalışmalarında 
3D yazıcıların aktif bir şekilde kullanılmasının 
planlandığı ve bu sayede teknolojinin daha çok 
dâhil olduğu etkin bir eğitim öğretim metodu-
nun benimsendiği öğrenildi.

Üniversitemiz Otomotiv 
Programında 3D Yazıcı İle 
Eğitim Dönemi Başladı
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Üniversitemiz bünyesinde, Uzaktan Öğre-
tim Uygulama ve Araştırma Merkezi ku-

ruldu. Bilindiği gibi Uzaktan Öğretim, Yükse-
köğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin 
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak 
planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim 
elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşı-
lıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat 
öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bu-
lunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı bi-
çimde verildiği öğretimi ifade etmektedir. 

Iğdır Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; Üni-
versitede bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı 
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim 
dâhil bütün öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla 
eğitim-öğretim programları hazırlamak; bunun 
için gerekli alt yapıyı hazırlamak; kamu ile özel 
sektördeki kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan 
öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz 
etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uy-
gulanmasını sağlamaktır.

Iğdır Üniversitesi “Uzaktan 
Öğretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi” Kuruldu
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye İlahiyat Ted-
risatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) 

ile Iğdır İlim Yayma Cemiyeti tarafından tertip edilen ve 
Karaağaç konferans salonunda gerçekleştirilen “İlahiyat 
Vizyon Programı”nda Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Yalova Üni-
versitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ebubekir Sifil ve Eğitim Politikaları Daire Başkanı İh-
san Erkul konuşmacı olarak yer aldı. 

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Iğdır 
İlim Yayma Cemiyeti Şube Bakanı Yrd. Doç. Dr. Mirpenç 
Akşit, TİDEF Genel Başkanı Mustafa Yelek ve Iğdır Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü İsmail İpek’in 
konuşmaları ile devam etti.  “Dine İstikamet Üzere Hizmet 
Etmek” konulu sunumunu yapan Atatürk Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, 
Kuran-ı Kerim ve İslam ilminin öneminden bahsederek 
hem bu dünyada hem de öbür dünyada huzur ve mutlulu-
ğa erişilebilmesi için kıymet verilmesi gereken değerlerden 
bahsetti.  Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul da 
Türkiye’nin geçen senelere göre din öğretimi alanında iler-
lemeler kaydettiğine ve bakanlığın, din öğretiminin özel-
likle genç nesillere aktarılması konusunda büyük fedakar-
lıklar sergilediğine vurgu yaparak öğretmenlik mesleğinin 
işlev ve önemine dikkati çekti. 

Program, son konuşmacı olan Yrd. Doç. Dr. Ebubekir 
Sifil’in “Modern Çağda İslam İlimler Anlayışı” adlı sunu-
mu ile son buldu.

Üniversitemizde 
“İlahiyat Vizyon 
Programı” 
Düzenlendi
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Ekonomi Bakanı Zeybekçi 
üniversitemizin ev sahipliği 
yaptığı “Türkiye-Azerbaycan 
İş Forumu” programına 
katıldı

30 Iğdır Üniversitesi
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Iğdır’a bir dizi temaslarda ve 
incelemelerde bulunmak üze-

re gelen Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’yi Iğdır Şehit Bülent Ay-
dın Havaalanı’nda, Ak Parti Iğdır 
Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır 
Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ve çok sayıda kamu 
kurum amiri ile vatandaşlar kar-
şıladı. 

Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsü Uygulama Oteli Top-
lantı Salonu’nda basın mensup-
larına Türkiye’den Nahçıvan’a 
ekonomik iş birliği konusunda 
açıklamalarda bulunan Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Azerbay-
can Ekonomi Bakanı Şahin Mus-
tafayev ve Nahçıvan Özerk Cum-
huriyeti Ekonomi Bakanı Famil 
Seyidov’un da katıldığı toplantı-
da, Türkiye’nin tek taraflı olarak 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne 
çeşitli imtiyazlar tanıdığını açık-
ladı.

Daha sonra Karaağaç Kam-
püsü Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen Türkiye-Azerbaycan İş 
Forumu programına katılan Ba-
kan Zeybekci, programda yaptığı 
konuşmada, “Can Azerbaycan’ın 
bize emaneti olan Nahçıvan, ti-
cari ve ekonomi anlamda bizim 
için son derece önemli bir nokta-
da olan Nahçıvan ve Nahçıvan’ın 
üretebilme kabiliyeti olan tüm 
ürünlerin, Türkiye ticaretinin 
tamamına serbest hale geldiği 
bir gümrük. Minimum 120 mil-
yon ila 200 milyon dolara kadar 
alandaki bir ticaret hacminin 
açıldığı bir durum olduğu için 
arkasından birçok şeyi de getire-
cektir. Nahçıvan-Iğdır ve Azer-
baycan-Türkiye arasında yeni bir 
dönem başlayacaktır. İki kardeş 
ülke ‘Bir Millet İki Devlet’ arasın-
da bütün sınırların yani ticari ve 
ekonomik anlamda bütün sınır-
lamaların bütün kısıtlamaların 
kalktığı tam anlamıyla en derin 
ticaret anlaşmasının bir örneği, 
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küçük bir numunesi burada bir laboratuvar ortamı 
gibi burada olacak. Iğdır-Nahçıvan, Kars-Erzurum ve 
Ağrı-Nahçıvan arasında çok önemli bir ticari ve eko-
nomi hayata geçecek. Ama bunun ev sahibi tabi ki en 
şanslı ili de Iğdır olacak.” dedi.

Bakan Zeybekci, Azerbaycan’la Türkiye’nin gele-
ceğe çok farklı baktığına işaret ederek, iki kardeş ülke 
arasındaki ticaretin 15 yılda 8 kat arttığını söyledi. 
Bu yıl da 4 milyar dolarlık seviyenin yakalanacağına 
işaret eden Zeybekci, 2017’yi de enerji ve hammadde 
fiyatlarındaki düşüşe rağmen yüzde 15’lik artışla ta-
mamlayacaklarını söyledi. 

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev 
de Türkiye ve Azerbaycan’ın bir millet ve iki devlet 
olduğunu belirtti. Türkiye’nin G20’ye üye olan, eko-
nomik potansiyele sahip dünyanın önemli devletle-
rinden birisi olduğuna işaret eden Mustafayev, “Alı-
nan bu tedbirin çok büyük önemi var; Nahcivan’ın 
yanında Iğdır, Kars, Erzurum için de önemli olan bir 
tedbir. Siyasi olarak da önemi büyük. Ülkeler arasın-
da ticaretin artması açısından önemi var. Eminim ki 
ticaretin artmasında büyük sonuç verecek ve netice-
lerini izleyeceğiz. Bu imkanlardan istifade edip tica-
ret hacmini artıracağız ve daha yüksek neticeler elde 
edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. 

İş Forumunda Konuşan Iğdır Ticaret Odası Baş-
kanı Kamil Arslan, Iğdır Ticaret Odası olarak yapılan 
sınır ticareti ve ilin sorunları hakkında bilgiler suna-
rak taleplerde bulundu.

Daha sonra konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, 
“İki Millet Bir Devlet” söylemiyle iki ülke arasında-
ki ilişkileri güçlendiren bu söz  iki ülke arasında aynı 
dili konuşmanın aynı kültürü paylaşmanın iki ülke 
arasında aynı acıları ve sevinçleri paylaşmanın aynı 
tarihi paylaşmanın ve kısacası millet olarak duygula-
rın en açık ifadesi olduğunu söyledi. Toplantının ar-
dından Bakan Zeybekci’nin, Iğdır Polisevi’nde verilen 
yemeğe katıldı.
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Yerleşkelerimizde kablosuz ağ kurulumunun tamamlanması ile birlikte, üniversitemiz 
Education Roaming-Eğitim Gezintisi Konfederasyonu’nun (eduroam) üyesi oldu.

Bu üyelikle birlikte, eduroam üyesi olan diğer kurumlara (yurtiçi, yurtdışı) giden perso-
nelimiz, herhangi bir kayıt işlemine gerek duymadan üniversitemizde kullandığı kullanıcı 
adı ve parolayı kullanarak gittiği kurumdaki internet hizmetlerinden yararlanabilecek.

Aynı durum, eduroam üyesi olan kurumlardan üniversitemize gelen yabancı konuk-
lar için de geçerli olacak.

Bu konuda daha detaylı bilgiye ve üye kuruluşlar listesine, www.eduroam.igdir.edu.tr 
ve www.eduroam.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Iğdır Üniversitesi 
“Eduroam” Üyesi oldu
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Iğdır Üniversitesi Turist Rehberliği programı öğrencilerinin Arkeoloji, Sanat Tarihi ve 
Müzeler ve Antik Kentler dersleri kapsamında öğrendiklerinin pratiğe dönüştürülme-

sine katkıda bulunmak amacıyla Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteğiyle Kars gezisi 
gerçekleşti. 

Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dinçer Atasoy’un öncülüğünde bir 
araya gelen gezi ekibine; Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Baycan 
Demiral’ın yanı sıra profesyonel turist rehberleri olan Öğr. Gör. Nilgün Demirel ve Öğr. 
Gör. Ezgi Kırıcı eşlik etti. 

Gezide Tarihi Yapıların İzleri Sürüldü

2016 yılında UNESCO’nun Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’ne eklenen Ani 
Harabeleri ile başlayan gezide; Ani Harabeleri’nin katıntıları ve restore edilen yapıların 
tanıtımı yapılırken öğrenciler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi kapsamında bilgilendirildi. Ge-
zide Ani Harabelerinin yanı sıra Kafkas Cephesi, Harp Tarihi Müzesi ve Kars Müzesi de 
ziyaret edildi ve tarihi yapılardan çıkarılan arkeolojik eserlerle birlikte Kars ve çevresine 
ait etnografik eserler de görücüye çıktı. Gezinin son bölümünde ise öğrenciler, Selçuklu 
döneminden kalan Kars Kalesi’ni görme şansı elde ederken aynı zamanda Ruslara ait tari-
hi yapılardaki Baltık Mimarisinin de izleri sürüldü. 

Iğdır Meslek Yüksekokulu 
Öğrencilerinin Kars Gezisi
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Iğdır Üniversitesi Senatosu kararıyla yöner-
gesi kabul edilen Öğrenci Dekanlığı birimi 

kuruldu. Rektörlüğe doğrudan bağlı görev ya-
pacak olan Öğrenci Dekanlığı, kampüs hayatı 
ve öğrencilere ilişkin akademik ve sosyal konu-
lardan sorumlu diğer birimlerle koordinasyon 
içinde çalışan; öğrencilerle üniversite yönetimi 
arasında köprü vazifesi gören bir birim olacak. 
Öğrenciler, genel veya özel tüm sorunlarını; 
proje veya önerilerini öğrenci dekanlığı kana-
lıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilecekler. 

Gençlerle ilgili, “Ülkemizin Geleceği” fel-
sefesini benimseyen Üniversitemiz, öğrencileri-
mizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren 
kişisel ve akademik donanımlarına ek olarak 
sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişim-
leri açısından da donanımlı olarak yetiştirme-
yi hedeflemektedir. Üniversitemiz bu hedefini 
gerçekleştirmeye yönelik bir adım daha atarak 
Öğrenci Dekanlığı birimini kurmuştur. 

Üniversitemizde, halihazırda öğrencilerle 
alakalı aşağıdaki birimler bulunmaktadır:

• Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
• Uluslararası Öğrenci Ofisi
• Öğrenci Kulüpleri
• Öğrenci Konseyi
• Engelli Öğrenci Birimi
• Gençlik Danışma Birimi (GEDAB)

Mevcut olan bu birimlerin yanında, öğ-
rencilere psikolojik yönden destek olmak ama-
cıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi; 
üniversiteli olmanın gereği olarak çevresine ve 
topluma duyarlı gençlerin sosyal sorumluluk 
alanında projeler üretmelerini ve gerçekleştir-
melerini sağlayacak Sosyal Sorumluluk Proje-
leri Koordinasyon Birimi ve Üniversitemiz me-
zunlarıyla iletişim kurmak suretiyle genişleyen 
“Iğdır Üniversitesi Ailesi”ni bir arada tutmak 
amacıyla Mezunlar Birimi kurulmuştur. De-
kanlığın temel görevlerinden biri hem bu bi-
rimler arasında hem de bu birimlerle üniversite 
yönetimi arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Üniversitemizde Yeni Bir Birim: 
Öğrenci Dekanlığı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Antalya Tek-

nokent Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. 
Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi’nin bu 
etkinlikte yer alması ve suda çözünen 
propolis üretimi ile ilgili ortak proje 
yapması amacıyla Antalya Teknokent 
Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İb-
rahim Yavuz ile ön görüşmede bulundu.

Rektör Alma, 
Antalya 
Teknokent 
Genel 
Müdür 
Yardımcısı 
İbrahim 
Yavuz İle 
Görüştü
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Prof.Dr. Sulhattin Yaşar, 2017 
Yılı içerisinde Asian-Austra-

lasian Journal of Animal Science 
(AJAS) dergisine sunulan 1500 
adet SCI-expanded makalesini 
değerlendiren 500 Bilim adamı 
arasından en iyi değerlendirici 
ödülü ile ödüllendirildi. Dergi 
Editörü Professor JONG KYU 
HA, bu ödülün yapılan değer-
lendirmenin kalitesi dikkate alı-
narak dergi editörleri tarafından 
Sulhattin Yaşar’ın layık görüldü-
ğü bildirildi.

Üniversitemiz için bu başarının sahibini kutluyor ve Bilim 
Adamlarının başarılarının devamını bekliyoruz..

     Prof.Dr. Mehmet Hakkı ALMA
          Iğdır Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. 
Sulhattin 
Yaşar 2017 
Yılı En İyi 
Değerlendirici 
Seçildi
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Atandığı günden itibaren yoğun bir tempo 
içinde çalışan Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın çalışmaları 
meyvelerini vermeye başladı. Iğdır Üniversi-
tesi bünyesinde bir yayınevinin kurulup faali-
yete geçirilmesi amaçlanırken böylelikle, Iğdır 
Üniversitesi kendi yayınevini kurarak Yüksek 
Öğretim sistemi içerisinde kendine ait yayınevi 
bulunan üniversitelerden biri olmayı başardı.

Rektör Alma, “Iğdır Üniversitesi akade-
misyenlerinin, alanlarında yaptıkları çalışma-
ları, kongre, konferans bildirileri, proje çıktıları 
ve panel konuşmaları gibi bilimsel çıktı/ürünle-
rini ‘Iğdır Üniversitesi Yayınları’ adı altında ki-

taplaştıracaklarını, ayrıca Iğdır tarihi, turizmi, 
coğrafyası, edebiyatı, halk bilimi  vb. kültürel 
faaliyetlerin yayımlanacağı yayınlarla, hem şe-
hir-üniversite iş birliğine hem Iğdır kent kül-
türü ve belleğinin oluşmasına büyük  katkılar 
sağlayacağını ve bu yayınları okurları ile  buluş-
turabileceklerini vurguladı”. 

Rektör Alma, çalışmalarına hızla başlayan 
yayınevinin  ilk yayını olarak ‘1. Tuz Terapi Ça-
lıştayı’ bildiri kitabının önümüzdeki günlerde 
basımının tamamlanarak Türk yayın hayatına 
kazandırılacağının da müjdesini vererek; Üni-
versite-şehir işbirliği ile daha iyi bir geleceğe 
hazırlanıyoruz” dedi.

Iğdır Üniversitesi’ne Yayınevi 
Kuruldu
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12 Aralık 2017 günü Üniversitemiz 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sulhattin 
Yaşar, bazı öğretim üyeleri ile birlikte yeni 
proje çağrıları hakkında ön bilgi toplamak 
için Serhat Kalkınma Ajansı İl Koordina-
törü Burak Aydoğdu’yu ziyaret etti. 

Koordinatör Aydoğdu, Ziraat Fakül-
tesi Anfisinde proje yapmak isteyen aka-
demik personele ajans tarafından destekle-
necek projelerin amacı, kapsamı, son çağrı 
tarihleri, resmi belgelerin doldurulması, 
elektronik kayıt ve başvurulara ait  örnek 
uygulamalar içeren görsel bir sunum yaptı.

Aydoğdu, konuşmasında ajans gö-
revlilerinin proje hazırlığı yapmakta olan 
kurumlara benzer teknik destek hizmetle-
ri verdiklerini vurguladı ve Iğdır’daki ku-
rum ve kuruluşlarının Ajans ve Üniversite 
insan kaynaklarından azami derecede ya-
rarlanarak başarılı projeler üretileceğine 
inancının tam olduğunu söyledi.

Serhat Kalkınma Ajansı 
Bilgilendirme Toplantısı
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Iğdır Üniversitesi güvenlik görevlileri-
nin   tamamına,  gruplar halinde  ol-

mak üzere, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Canan Sayın Temur tarafından “Yakın 
Savunma Eğitimi” verildi. Eğitim kap-
samında,  kelepçe ve jop  kullanımı ve   
yakın savunma teknikleri gibi konular 
üzerinde duruldu. Yrd. Doç. Dr. Temur, 
Üniversitemiz Genel Sekreteri Mehmet 
Kurt’a  da verilen eğitimle ilgili bilgi ver-
di.

Yrd. Doç. Dr. Temur, eğitimin bir  
aylık süreyi kapsadığını, güvenlik görev-
lilerinin aldıkları  bu eğitimlerle kondis-
yon ve özgüvenlerinde de  artış olduğunu 
vurguladı. Ayrıca eğitim alan güvenlik 
görevlilerine  bundan sonraki  gündelik 
hayatlarında  spora aktif olarak yer ver-
meleri için antrenman programları veril-
diğini belirtti.

Iğdır 
Üniversitesi 
Güvenlik 
Görevlilerine 
“Yakın 
Savunma 
Eğitimi” 
Verildi
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Iğdır Spor Lisesi öğrencileri, Iğdır Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu(BESYO) 

ait spor salonunu gezdi. Gezinin  hemen akabin-
de  Arş. Gör. Ahmet Dinç ve Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Canan Sayın Temur tarafından  “Spor 
Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı ve İstihdam 
Alanları” konulu seminer verildi.

Spor 
Öğrencilerinin 
Gelecek Kaygısı 
ve İstihdam 
Alanları  
Konulu Seminer 
Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Sulhattin Yaşar ve Ziraat Fakültesi öğretim üye-
leri, Diyadin Kaymakamı Olgun Öner ve ekibi 
ile birlikte Diyadin Jeotermal Turizm ve Seracılık 
Tesisleri’ni gezerek incelemelerde bulundu.

Diyadin Jeotermal Turizm ve Seracılık Te-
sisleri İşletme Müdürü Azer Sun Holding Yöne-
tim Kurulu adına Süleyman Nevidi, işletmenin 
çalışmaları ile ilgili Rektör Alma ve beraberinde-
ki heyete bilgi verdi.  Daha sonra Üniversitemize 
tahsis edilen AR-GE serasında ekonomik değeri 
yüksek ürünlerin üretilmesi ve AR-GE çalışmala-
rının yürütülebilmesi için Diyadin Kaymakamlı-
ğı, Diyadin Jeotermal Seracılık ve Üniversitemiz 
arasında protokol imzalanmasına karar verildi.

Rektör Alma, Diyadin Jeotermal 
Turizm ve Seracılık Tesislerinde 
İncelemelerde Bulundu
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ve Iğdırlı pro-

fesyonel fotoğraf sanatçısı Mehmet Öz-
can’ın desteğiyle “Bir Çocuk Bir Dünya 
Topluluğu” kulübü öğrencileri sosyal 
medya üzerinden köy çocuklarına bir 
yardım kampanyası başlattı. Yoğun ilgi 
gören kampanya neticesinde, beklene-
nin üzerinde yardım malzemesi toplan-
dı. Toplanan yardımlar, ihtiyaç sahibi 
çocuklara dağıtıldı.

Iğdır Şehit Öğretmen Şevki Akgün 
İlkokulu ve Ortaokulunda yapılan yar-
dım dağıtımına katılan Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
öğrencilere botlarını ve montlarını biz-
zat kendisi giydirdi. Duygusal anların 
yaşandığı bu sürede Rektör Alma, daha 
fazla yardım toplanması için gayret gös-
tereceğini, hatta Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı ile görüşüp büyük firmaların 
da kampanyaya destek vermelerini iste-
yeceğini, belirtti. 

Rektör Alma, öğrencilerle bol bol 
fotoğraf çektirdi.

 “Bir Çocuk Bir Dünya 
Topluluğu”ndan İhtiyaç Sahibi 
Çocuklara Yardım Kampanyası
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Iğdır Üniversitesi Kariyer Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi 

ile İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü’nün işbirliği ile “Bir Ana-
dolu Güzellemesi” konulu kon-
ferans, Iğdır Üniversitesi Kara-
ağaç kampüsündeki konferans 
salonunda gerçekleştirildi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Kültür ve Turizm Iğdır İl Mü-
dürü Osman Engindeniz’in yanı 
sıra çok sayıda kamu kurum 
amiri, öğretim üyesi ve öğren-
ciler ve vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği konferans, saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı.

Konferansa konuşmacı ola-
rak katılan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Asım Keser, Anadolu’nun Türk-
lerden, Kürtlerden, Azerilerden 

ve Müslümanlardan ibaret ol-
madığını, 12 bin yıldır sürege-
len bereket ve lezzetle demlenen 
kadim topraklardan oluştuğu-
nu, bu toprakların özelliğinden 
dolayı Cengiz Han’ın, Büyük İs-
kender’in bu topraklara geldiği-
ni aktaran Keser, “Burayı lezzetli 
ve bereketli kılan, burayı sevda-
lık kılan neydi? Bunu anlatmak 
için bugün buradayız.” dedi.

Keser, Anadolu’nun Mezo-
potamya ve Dicle’nin arası bü-
tün dinlerin kutsallarının oldu-
ğu bir yer olduğunu belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana-
dolu, tescillendiğimiz ilk yerle-
şim yeridir. Burası hüznün, ne-
şenin yaşandığı kavimler diyarı-
dır. İnsanlığın kökü buradan ge-
lir. Urfa Göbekli Tepeye baktı-
ğımızda insanlığın 12 bin yıllık 
tarihini görebiliriz. Bu bereketli 
hilal değimiz Mezopotamya’ya 

hükmeden, Anadolu’ya hükme-
der, Anadolu’ya hükmeden de 
dünyaya hükmeder. Bugün bi-
rilerinin de yapmak istediği bu-
dur. Şöyle aşağılara baktığımız-
da esenlik kalmadı. Neredeyse, 
Ortadoğu’yu bir çöle çevirdiler. 
Kudüs ile ilgili yapılan açıkla-
manın tarihine baktığımızda 
100 yıl önce Osmanlı’nın bu di-
yarı terk ettiği tarih olduğunu 
göreceksiniz. Yani bazı tarihler-
de yapılmak istenenler tesadüf 
değildir, mutlaka bizim geçmiş 
tarihlerimizde kalan bir karşılığı 
vardır dedi.”

Konuşmanın ardından gü-
nün anısına Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma, konuşmacı Keser’e tuz-
dan yapılmış bir gece lambası 
hediye etti.

“Bir Anadolu Güzellemesi” ne 
Yoğun İlgi
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde Tuz-
luca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Ta-

nıtım Programı ve bölüm başkanı Ögr. Gör. Elif 
Taner öncülüğünde ve Sosyal Hizmetler bölüm 
öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı metafor ser-
gisine; Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Sulhattin Yaşar, Tuzluca Meslek Yüksek Oku-
lu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fikret Türkan,  öğretim 
üyeleri, öğrencileri ve davetliler katıldı. Karaa-
ğaç Kampüsü Konferans Salonu’nda yapılan ser-
gi yoğun ilgi gördü ve katılım yüksek seviyede 
oldu.

Sergi de 46 metafor beğeniye sunuldu. Öğ-
renciler sergide yer alan metaforların teması 
hakkında davetlilere bilgiler verdi. Tuzluca Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fikret 
Türkan konuşmasında Tuzluca Meslek Yükse-
kokulunu tanıtarak, yüksekokul bünyesinde ya-
pılan çalışmalardan bahsetti ve yapılan bu tarz 
etkinlikler ile üniversitede artı değer kazandığını 
vurguladı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Elif Taner ise konuş-
masında yapılan çalışmanın anlamına değine-
rek, gelecek için çok daha kapsamlı projelere 
imza atacaklarının sinyalini verdi diyerek ko-
nuşmasını bitirdi.

Iğdır 
Üniversitesinde 
İlki Düzenlenen 
Metafor Sergisi 
Yoğun İlgi 
Buldu
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Son konuşmacı olarak ta 
Rektör Yardımcısı Sulhattin Ya-
şar konuşmasının başlangıcında 
beni buraya davet eden Tuzluca 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
Fikret Türkan ve Öğr. Gör. Elif 
Taner’e davet ettikleri için te-
şekkür etti ve Rektör Alma’nın 
akademik kariyerinde metafor 
sergisine katılanlara bilgi ve bi-
rikimlerini aktardı. Konuşması-
nın devamında amaç sergi yap-
mak değil bu serginin küçüklü-
ğü yada büyüklüğü değil önemli 
olan sonuç olduğunu söyledi. 
Konuşmasının sonunda insan-
ların boş zamanlarında çalışa-
rak, üreterek kendi kabiliyetle-
rini ortaya çıkarması gerektiğini 
söyledi.

Konuşmaların ardından 
metofor sergisi gezildi.
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Üniversitemiz Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü se-
yir tepesi arazisine, Orman Bölge Müdürlüğünün 

katkılarıyla yaklaşık 150 adet çam fidanı dikimi yapıl-
dı. 

Çam fidan dikim şenliğine Iğdır Vali Yardımcısı 
Bilgehan Karanfil, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Genber Kerimli, Üniversitemiz Genel Sekre-
teri Öğr. Gör. Mehmet Kurt, Iğdır İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ferhat Akkuş, İl Defterdarı Abdülkadir Bü-
yükfırat, İl Kültür Turizm Müdürü Osman Enginde-
niz, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler 
de katıldı.

“Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya 
bırakmak gerekiyor” 

Genel Sekreter Öğr. Gör. Mehmet Kurt, ağaç di-
kim şenliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Kam-
püsümüzde yeşil alanların az olması sebebi ile üni-
versitemizi yeşillendirmek amacıyla bu etkinliği ger-
çekleştiriyoruz. Doğayı ve çevreyi korumada bizlere 
büyük görev düşmektedir. Gelecek nesillere yaşanıla-
bilir ve yeşil bir çevre bırakmak için bu konuda çok 
çalışmamız gerekmektedir. Ağaçlar geleceğimiz açı-
sından oldukça önemlidir. Toplumun çevreye olan du-
yarlılığını artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri çok sık 
yapmamız gerekiyor. Doğayı tahrip eden değil, doğayı 
seven, koruyan ve doğayla iç içe bir yaşantıyı esas al-
malıyız. Bu nedenle, üniversitemizi ve kampüslerimizi 
daha güzel bir görünüme kavuşturmak için elimizden 
geleni yapmamız gerekiyor. Bu etkinliğe katılan aka-
demik, idari personel ve öğrenci arkadaşlara ayrıca 
destek veren Iğdır Valiliğine, Orman Bölge Müdürlü-
ğüne ve destek olan tüm kamu kurumlarına teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Üniversitemiz Şehit Bülent 
Yurtseven Kampüsü Seyir 
Tepesinde Ağaç Dikimi Yapıldı
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Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafın-
dan Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 

Anfi-1’de “Günümüzde Muhafazakâr Yahu-
diler” konulu konferans düzenlendi. Iğdır 
Üniversitesi İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Şükrü 
İsmail İpek, akademisyenler ve öğrenciler 
konferansa yoğun ilgi gösterdi. Konferansa 
konuşmacı olarak Dr. İsmail Başaran katıldı.

Yahudiliği ve Yahudileri “muhafaza-
karlık” kavramı etrafında ele alan Dr. İsmail 
Başaran, Yahudiliğin bir şeriat, yani kuralcı, 
bir din olduğunu; Yahudilerin de bu kural-
lara riayet etme hususunda muhafazakâr 
olduklarını, dile getirdi. Yine Yahudilerin 
ilim, ibadet gibi konularda oldukça disiplinli 
olduklarını ifade eden Başaran, bu din men-
suplarının İbranice’yi kullanma noktasında, 
kendi aralarında başka bir dil kullanmadık-
ları gibi, okul otobüslerine varana kadar her 
alanda dillerini kullanmak suretiyle “muha-
fazakâr” bir tutum sergilediklerini, belirtti. 

Son günlerde dünyanın gündeminde 
olan Kudüs meselesine de değinen Başaran, 
başta Amerika’daki Yahudiler olmak üzere 
dünyadaki çoğu Yahudi’nin Kudüs’te olan-
lardan ve Filistin halkına yapılanlardan ra-
hatsız olduklarını söyledi. 

Konferansın sonunda, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şükrü İsmail İpek, Dr. İs-
mail Başaran’a “Yavuz Sultan Selim Divanı” 
kitabını hediye etti.

İlahiyat Fakültesinde 
“Günümüzde Muhafazakâr 
Yahudiler” Konulu Konferans 
Düzenlendi

53Bülten | 11



Iğdır Üniversitesi Tarım Topluluğu tarafından dü-
zenlenen “Genç Tarımcılar Geleceğe Hazırlanıyor: 

Günümüz Tarımında Gerçekler, Hedefler, Fırsatlar” 
konulu panele konuşmacı olarak farklı üniversiteler-
den öğretim üyeleri katıldı. Odağında genç tarımcı-
ların bulunduğu panelde, tarım alanındaki mevcut 
durum ile gelecekte beklenen gelişmeler Türkiye ve 
dünya ölçeğinde anlatılarak gençlerin kişisel gelişi-
mine ışık tutacak bilgiler verildi.

Panel, Yrd. Doç. Dr. Yakup Erdal Ertürk’ün açılış 
konuşması ile başladı ve Doç. Dr. Ecevit Eyduran’ın 
oturum başkanlığında devam etti. Prof. Dr. Fahri 
Yavuz dünyadaki tarım ile ilgili gelişmeler, küresel 
ölçekte gençlerden beklenen özellikler ile tarım eği-
timinde ulusal ve uluslararası fırsatların neler olduğu 
konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Karlı, konuşmasında 
ise genç tarımcıların günümüz şartlarında sahip ol-
maları gereken kişisel becerileri ve bu becerilerin ge-
liştirilmesi için gerekli olan yöntemleri anlattı. Prof. 
Dr. Cengiz Sayın, Türk tarımının dünü, bugünü ve 
yarını hakkında önemli bilgiler verdi.

Panelistlerin konuşmalarının ardından Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
tarımın ve tarıma dayalı sanayinin önemini vurgu-
layan kısa bir konuşma yaptıktan sonra katılımcılara 
teşekkür belgelerini takdim etti.

Üniversitemizde 
“Genç Tarımcılar 
Geleceğe 
Hazırlanıyor”
Paneli
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Iğdır Üniversite İlahiyat Fakültesi’nde “Hz. 
Peygamberin Hayatı ve Evrensel Mesajlar” 

adlı seminer verildi. Seminerin açılış konuşma-
sını yapan Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan, bun-
dan sonra her hafta seminer düzenleyecekle-
rini, ilk seminerine katılan öğretim üyeleri ve 
öğrencilere teşekkür etti. Yrd. Doç. Dr. Tan ilk 
seminerleri olduğu için ilk konuyu da Peygam-
ber efendimizin hayatını seçtiklerini ifade etti. 
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin ise seminerde, 
Peygamber efendimizin güzel ahlakını anlattı. 
Yrd. Doç. Dr. Çetin ise Peygamber efendimi-
zin güzel ahlakının sadece Müslümanlara değil, 
diğer dinlere ve insanlara da örnek olduğunu 
vurguladı. Peygamber Efendimizin güzel ahlakı 
ve güvenirliğinin ölümünden yüzlerce yıl geç-
mesine rağmen halen örnek alındığını vurgula-
yan konuşma yaptı. Yrd. Doç. Dr. Çetin ise Hz. 
Muhammed’in(s.a.v) evrensel bir peygamber 
olduğunu da söyledi.

“Hz. Peygamberin Hayatı ve 
Evrensel Mesajlar” semineri
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Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ile Iğdır İşkur İl Müdürlüğü 

ortaklığında “Girişimcilik ve İstihdam Edilebi-
lirlikleri” konulu program düzenlendi.

Girişimcilik ve İstihdam edilebilirlikleri 
programında, Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. 
Hakan Güngörmez, Üniversitemiz bünyesinde 
8 uygulama ve araştırma merkezinin olduğu-
nu ve bunlar içerisinde Kariyer Uygulama ve 
araştırma merkezinin Üniversitemizin mezun 
öğrencilerinin istihdam edilebilirliği için çaba 
sarf harcadığını ve çalışmalara hız verildiğini 
vurgulamıştır.

Programa Iğdır İş kur İl Müdürlüğünü 
temsilen iş danışmanı Suat Özbey ve Zelal Ala-
göz; Üniversite ile yürütülen kariyer iş birliği 
çalışmalarının öğrencilerimizin mezuniyet ön-
cesi ve sonrası kariyer gelişimlerine büyük kat-
kı sağlaması için müdürlük olarak çalışmalar 
başlattıklarını ve bu kapsamda haftada bir gün 
kampüs ziyaretlerinde öğrencilere destek vere-
ceklerini aktardılar.

Mesleki Kariyer 
Günleri’nin İlki 
Gerçekleştirildi
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Iğdır Üniversitesi, Iğdır İlim Yayma Cemi-
yeti, Cihannüma Iğdır Şubesi, Anadolu 

Öğrenci Birliği ve İdeal Gençlik Topluluğu 
tarafından ortaklaşa “Kudüs Gecesi” adlı bir 
program düzenledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra açılış 
ve takdim konuşmasını Iğdır İlim Yayma Ce-
miyeti Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mirpenç 
Akşit yaptı. Yeni yıla girerken Kudüs’e dair 
hassasiyetini belirterek bu farkındalığı diri 
tutma adına Kudüs Gecesi düzenlediklerini 
kaydeden Yrd. Doç. Dr. Akşit “Kudüs başta 
Müslümanların ve bütün insanlığın ortak 
mirasıdır. İsrail gibi eli kanlı zalim tahakküm 
altında kalmayacak kadar mübarek bir yer-
dir. Bizler Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
bu talihsiz kararı tanımıyoruz. Bu karar sa-
dece kendilerini bağlamaktadır.” dedi.

Akşit’in konuşmasından sonra üniver-
sitemiz İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Abdulhalim Oflaz, “Kudüs Selahad-
dîn’ini Arıyor” adlı sunumunu yaptı. Yrd. 
Doç. Dr. Oflaz’ın konuşmasından bazı satır-
başları ise şu şekilde oldu “Darüsselam, Me-
dinetüsselam, Barışın şehri olan Kudüs, bu-
gün boynu bükük bir şekilde Selahaddîn’ini 
arıyor. Tarihi Milattan önce 4000’lere kadar 
götürülen Kudüs, tevhidin şehridir. Tevhidi 
temsil edenlere her daim kapılarını açmış-
tır. Yahudilere Hz. Davud döneminde kucak 
açan bu şehir, onların Allah’a şirk koşmaya 

başlamalarıyla birlikte Hristiyanlara, onların 
da şirke gark olmaları üzerine H. 15/ M.637-
38 yılında Hz. Ömer döneminde yeni mu-
vahhidler olan Müslümanlara kucak açtı. Bu 
tarihten 1099 yılına kadar Müslümanların 
elinde kalan bu şehir, Avrupa’dan gelen Haç-
lıların işgaline ve katliamına maruz kaldı. 
88 yıl Haçlıların elinde kalan Kudüs, bizim 
Iğdır bölgesine yakın ve bugün Ermenistan 
sınırları içerisinde yer alan Duvîn şehrinden 
neşet eden bir ailenin; ancak Irak/Tikrit do-
ğumlu bir kahramanın; Selahaddîn’in eliyle 
tekrar Müslümanlarla buluştu. Haçlılar Ku-
düs’e girdiklerinde yetmiş bin Müslümanı 
katlederken, gerek İslâmın ilk dönemindeki 
fetihte olsun gerekse Selahaddîn dönemin-
de olsun hiçbir şekilde bu şehirde kalanların 
canlarına dokunulmamıştır. İnanıyorum ki 
bu topraklardan, Anadolu topraklarından, 
Asım’ın neslinden bir kahraman neşet ede-
cek, Müslümanlar üzerindeki uyku toprağı-
nı temizleyerek onların uyanmasına vesile 
olacak ve Kudüs’ü tekrar muvahhidlerle bu-
luşturacaktır. Çanakkale’de, 15 Temmuz’da 
namahrem elini bu aziz vatan topraklarına 
dokundurtmayan Âsım’ın nesli, aynı şekilde 
namusu, izzeti ve şerefi olarak bildiği Kudüs’e 
de namahrem elini kırarak dokundurtmaya-
caktır ümidindeyim.”  

Yoğun ilgi gören program, yapılan ko-
nuşma ve sunumların ardından sonlandı.

Üniversitemizde “Kudüs 
Gecesi” Adlı Program 
Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi tarafından Karaağaç Kampüsü konferans salonunda Nevruz Gelenekleri 
konulu panel düzenlendi. 

Iğdır Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Sözer Akyıldırım Emekli Öğr. Gör. Turgut Öcal ve 
Araştırmacı-Yazar Ziya Zakir Acar’ın konuşmacı olarak katıldığı panele; Vali Yardımcısı Bil-
gehan Karanfil, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Mehmet Kurt, İl Müftüsü Cü-
neyt Kulaz, İl Defterdarı Abdülkadir Büyükfırat, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan oturum başkanı Öğr. Gör. Sözer Akyıldırım, Nevruz 
Bayramının tarihi süreçte Türklerin yaşam biçimini şekillendirdiğini ve tabiat hadiselerine 
bağlı olarak oluştuğunu ifade ederken aynı zamanda günümüze kadar gelmiş bir bayram 
olduğunu dile getirdi.

“Nevruz Bayramı, Baharın Müjdecisidir” 

Panel kapsamında konuşmacı olarak söz alan Emekli Öğr. Gör. Turgut Öcal ise yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Iğdır halkının çok büyük bir sevinç ve sabırsızlıkla beklediği ve 
kutladığı bayramlardan biri de Nevruz Bayramıdır. Nevruz’da her şeyin yeniden doğduğuna 
inanılır. Nevruz, tabiatın uyanışı ve ilkbaharın gelişinin habercisidir. Nevruz kutlamalarının 
başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart, gece ile gündüzün eşit olduğu ve zaman hesaplama-
sında bir başlangıç olduğu gündür.” 

“Nevruz, halkın tüm değerlerini bir araya getiren bir bayramdır”

Panelde son olarak söz alan Araştırmacı-Yazar Ziya Zakir Acar da bayramların; yar-
dımlaşma ve dayanışma anlamında toplumsal yapıyı kuvvetlendiren bir olgu olduğunu ifade 
etti. Konuşmasının devamında Acar şu ifadeleri kullandı: “Nevruz halkın tüm değerlerini bir 
araya getiren bayramdır. Evler yeniden temizlenir, boya-badana yapılır, bahçeler temizlenir, 
halı ve kilimler yıkanır. Aile fertlerine imkânlar ölçüsünde bayramlıklar alınır ve giydirilir. 
21 Mart’tan iki hafta önce semeni ekilir ve yetiştirilir, Yeddi-Levin denilen en az yedi çeşitten 
oluşan çerez ve meyve alınır, fakir ve yoksullara yardım edilir ve giydirilir, küs olanlar barış-
tırılır, hasta ziyaretlerine gidilir. Baca baca yapılır, yumurtalar kırmızıya boyanır ve tokuştu-
rulur ve Nevruz günü düşmanlıklar sona erdirilir.” dedi. 

Üniversitemizde “Nevruz 
Gelenekleri” Paneli Düzenledi
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Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti 
arasında dostça bilimsel ilişkiler kurmak 

ve karşılıklı yarar sağlamak amacıyla Iğdır Üni-
versitesi ile Stavropol Devlet Agrar Üniversitesi 
arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İki dost üniversitenin ortak çabalarını bir-
leştirmek, yüksek eğitim kurumları arasında bi-
limsel çalışmalar, öğretim projeleri, akademik, 
öğrenci ve personel değişimlerin uygulanması 
yönünde somut programların hazırlanmasında 
çaba göstermek amacıyla yapılan anlaşmada, 
taraflar bu istikamette belirli programlar ge-
liştirmek için temel oluşturmak ve bu yönde iş 

birliği çerçevesinde görüşmeler yapılması hu-
susunda anlaştılar.

Ayrıca, anlaşmada taraflar eğitim ve eğiti-
min en aktüel sorunları üzerine, yükseköğretim 
sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili fikir alışve-
rişinde bulundu.

Taraflar ortak çalışma sonuçlarını kullan-
ma konusunda, üniversitelerarası işbirliği çer-
çevesinde eşit haklara sahip olacaklarını an-
laşmada belirttiler. Anlaşmada ayrıca birlikte 
çeşitli bilimsel konferanslar, bilimsel toplantılar 
yapılması için işbirliği planlandı.

Iğdır Üniversitesi ile Rusya’nın 
Stavrapol Devlet Agrar 
Üniversitesi Arasında İşbirliği 
Protokolü imzalandı
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Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Şehit Öğretmen Seyfi Akgün İlk 

öğretim okulunda düzenlenen “Yeryüzündeki 
Yıldızlar” programına katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü 
Erkan Çiğdem’in konuşmasının ardından Sev-
da Öztürk’ün otizm engeli bulunan çocuğuna 
yazdığı mektup, dinleyicilere duygusal anlar 
yaşattı. Program çerçevesinde çeşitli ilköğretim 
okullarının hazırlamış olduğu şiir, şarkı ve gös-
teriler sunuldu. Programın sonunda misafirler 
öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. 

Ayrıca Rektör Alma, Aras Mesleki ve Tek-
nik Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Be-
yaz kelebekler” gösterisinden dolayı öğrencilere 
çeşitli hediyeler vererek, gösteride yer alan tüm 
öğrencileri tebrik etti. Rektör Alma yaptığı ko-
nuşmada, “Yaratandan ötürü, yaratılanı sevmek 
“düsturunun, herkes tarafından temel ilke ola-
rak kabul edilmesinin çok önemli olduğunu, 
engelli olanlara karşı şefkatli olunmasının öne-
mini vurguladı.

Rektör Alma “Yeryüzündeki 
Yıldızlar” Adlı Programa 
Katıldı
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ve başkanlığındaki heyet, 

Iğdır merkeze bağlı Küllük Köyü’nde, Bülent 
Aydın Havaalanı yakınlarında Üniversitemize 
tahsisi yapılan 3000 dönümlük arazide incele-
melerde bulundu. 

Üniversitemizde “Çorak Toprakların Isla-
hı ve Tarımsal Üretimde Kullanım Olanakları” 
konulu panele konuşmacı olarak katılan Ziraat 
Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündo-
ğan ile birlikte Küllük Köyü’ndeki arazide ince-
lemelere katıldı.

İncelemeler sırasında SERKA tarafından 
Küllük Köyü’nde Üniversitemize tahsis edilen 
3000 dönümlük arazi ile ilgili proje hakkında 
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (ALUM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Uğur Şimşek, Rektör Alma ve ziyarette hazır 
bulunan heyete bilgi vererek, yapılması planla-
nan çalışmaları ayrıntılı olarak anlattı.

 Rektör Alma da Üniversitemize tahsis edi-
len bu arazinin uygun bir şekilde değerlendiri-
lerek, çok çeşitli projeler geliştirileceğini, arazi-
de yağmur suyundan göletler yapabileceklerini 
söyledi.

Rektör Alma Küllük Köyü’ndeki 
Arazide İncelemelerde Bulundu
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Cühannüma Derneği’nin deste-

ği ve Iğdır’da sosyal sorumluluk projeleriyle ta-
nınan, geçtiğimiz günlerde de Iğdır Üniversitesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde 
çalışmaya başlayan Fotoğraf Sanatçısı Mehmet 
Özcan’ın girişimleri ile Iğdır’ın Aralık İlçesi Ha-
cıağa Köyü İlkokulu’nda Kütüphane açıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, Aralık Kaymakamı Kemal 
Duru, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 
Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, İş Kur 
İl Müdürü Abdullah Can, Aralık İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Nesim Göksu, Cühannüma Der-
neği Iğdır İl temsilcisi Nevzat Ayçil, Gençlik 

Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, KYK İl Mü-
dürü Şerafettin Yiğit ve  Halk Eğitim İl Müdürü 
Mehmet Gül’ün  katılımlarıyla kütüphanenin 
açılışı gerçekleştirildi.

Rektör Alma, bir milletin medeniyet sevi-
yesinin kitap okuma oranı ile doğrudan ilgili 
olduğunu, kitapların bir milletin fikir ve kültür 
hazinelerini geçmişten bugüne taşıyan değer-
ler olarak yadsınamayacak bir öneme haiz ol-
duğunu vurgularken, Iğdır’da eğitim-öğretim 
konusunda yapılacak her türlü projeye destek 
vereceklerini belirterek, kütüphanenin açılışın-
da emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi.

Hacıağa Köyü İlkokulu’na “Mehmet 
Özcan Kütüphanesi” açıldı
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Iğdır Üniversitesi Tarım Topluluğu tarafından 
düzenlenen “Çorak Toprakların Islahı ve Ta-

rımsal Üretimde Kullanım Olanakları” konulu 
panel yoğun ilgi buldu. Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, rektör yar-
dımcıları, kamu kurum amirleri ve üniversite-
miz öğretim elemanlarının yanı sıra üniversite 
öğrencileri ile çiftçilerin ilgi gösterdiği panele 
konuşmacı olarak Harran Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan ve 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı konuşmacı olarak 
katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör 
Alma, Iğdır’ın toprak yapısının değerlendi-
rilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: 
“İnsan olarak topraktan geldiğimiz için topra-
ğı çok önemsiyorum. Bugün SERKA’ya Küllük 
Köyü’müzde üniversitemize tahsis edilen 3000 
dönüm arazi ile ilgili projemizi sunacağız. 2 
milyon TL değerindeki proje ile Küllük Kö-
yü’nün altyapı, hayvansal ve bitkisel konuları 
kapsıyor. Toprakla ilgili yapılan araştırmalarda 
dünyamızdaki toprakların %90’ı 50 yıl içinde 
yok olacak.  Bununda en büyük sebebi aşırı 
gübre kullanımıdır. Geçen hafta Ukrayna’ya git-
tim orada bir damla suni gübre kullanmıyorlar. 
Buradaki topraklarda örneğin 1 milyon zararlı 
bakteri var, 2 milyon da yararlı bakteri var bu 
iki bakteri çeşidini büyütüp yan yana bırakıp 
tekrar toprağa bırakıyorlar. Yani düşmanla dos-
tu toprağa bırakıyorlar böylece organik gübre 
üretiyorlar.” dedi.

Panelin Koordinatörlüğünü yapan Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sulhattin Yaşar da 
Iğdır’daki çorak toprakların değerlendirilme-
si gerektiğini vurguladı. Panelde ilk olarak söz 
alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı, çorak topraklarla 

“Çorak Toprakların Islahı ve 
Tarımsal Üretimde Kullanım 
Olanakları” Paneli Düzenlendi
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ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Saltalı “çorak toprak: Ekono-
mik olarak bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek 
düzeyde tuz ve sodyum içeren topraklara çorak toprak 
denir. Iğdır ilimizde çorak toprak alanı; Ortalama yıllık 
yağış 254.2 mm, ortalama yıllık sıcaklık 11.4 derece ve 
ortalama yıllık buharlaşma oranı ise 1094.9 mm’dir. Iğ-
dır Ovası’nda 36.476 tuzdan etkilenmiş ve üretim dışı 
kalmıştır çorak alan vardır ve yüksek taban suyu sevi-
yesi veya bilinçsiz sulama çoraklığa neden olmaktadır. 
Çoraklaşmanın asıl nedeni iklim, yüksek taban suyu ve 
buharlaşmadır.” dedi.

Panelde son olarak söz alan Harran Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan “Böl-
genin ihtiyaç duyduğu yüksek bütçeli vizyon projeleri 
gerçekleştirmek, tohumculuk konusunda ileri araştır-
malar yapmak, yem bitkilerini yaygınlaştırmak ve tarım 
ve hayvancılığı entegre içinde çalışması gerekir.” dedi.

Panelin sonunda Iğdır üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Bal panelistlere tuz lambası hediye ede-
rek panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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Iğdır Üniversitesine, geldiği günden beri 
yoğun tempo içinde çalışan Rektör Prof. 

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Üniversitemizin 
hem bölgede hem de dünyada önemli üni-
versiteler arasında yer alabilmesi için, he-
men her alanda girişimlerini sürdürüyor. 
Bu kapsamda Rektör Alma’nın girişimle-
riyle, Türkiye’den 20 üniversitenin üyesi 
olduğu Merkezi Asya Üniversiteler Birliği 
(MAUB)’nde Iğdır Üniversitesi de yerini 
aldı. 

Bilindiği gibi “Merkezi Asya Üniver-
siteler Birliği”, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nin (KTMÜ) öncülüğünde 
29 Nisan 2016’da kurulmuş, Merkezi Asya 
ve komşu ülkeleri kapsayan oluşuma, 15 
ülkeden 51 üniversite katılmıştır. Ayrıca 
Birliğin, Merkezi Asya’da; bilimsel, ekono-
mik, sosyal ve kültürel iş birliğinde önem-
li rol oynaması bekleniyor. Bölge ülkeleri 
arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine 
katkıda bulunacağı düşünülen oluşumun, 
bölge milletleri ve halkları arasında yakın-
laşmaya zemin hazırlaması planlamalar 
arasında.

Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin 
amacı ise üniversiteler, yükseköğretim ku-
rumları ve bunlarla işbirliği yapan kurum 
ve kuruluşlar arasında işbirliğini artırmak, 
uluslararasılaşmayı desteklemek, öğretim 
elemanı ve öğrenci hareketliliğini sağla-
mak, ortak diploma programları geliştir-
mek, program geliştirme ve kredi transfer 
sistemleri üzerinde birliktelik sağlamak, 
kalite güvence sistemi oluşturmak ve ak-
reditasyon mekanizmaları üzerinde çalış-
mak, üye olan üniversitelerin güçlü olduğu 
alanları dikkate alarak bölgesel kalkınma-
ya katkı sağlayacak projeleri geliştirmek 
olarak belirlendi.

Iğdır Üniversitesi’nin, genç ve dina-
mik bir üniversite olması, bunun yanında 
özellikle konumu itibariyle Merkezi Asya 
Üniversiteler Birliği’nin amacını gerçekleş-
tirmesinde büyük katkı sağlayacağı düşü-
nülüyor.

Iğdır Üniversitesi Merkezi 
Asya Üniversiteler Birliği 
(MAUB)’a Üye Oldu
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konfe-
rans Salonu’nda “Yonca Islahında Yerel Po-

pülasyonların Değerlendirilmesi Konulu” kon-
ferans yoğun ilgi gördü. Konferansa konuşmacı 
olarak Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tamkoç katıldı. 

 Konferansın açılış konuşmasını yapan Iğ-
dır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bünyamin Yıldırım, Iğdır’daki yonca 
ıslahında yerel popülasyonlarında nelere dikkat 
edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sel-
çuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ahmet Tamkoç, Yonca’nın hayvan 
beslemesinde en önemli yem olduğunu kayde-
derek şunları söyledi: “Yonca hayvan besleme-
sinde kullanılan çok yıllık, lezzetli bir baklagil 
yem bitkisi olup, yaklaşık 6 bin yıl önce tarımı 
yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de 2016 yılı ve-
rilerine göre yaklaşık 630 bin hektar ekim alanı 
ve 9.5 milyon ton kuru ot üretimi bulunmakta-
dır. Kuru ot, pelet yem, silo yemi, yeşil yem (2-3 
saat soldurulmuş) veya otlatılarak (mera karı-

“Yonca Islahında 
Yerel Popülasyonların 
Değerlendirilmesi” Konferansı
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şımları içerisinde) hayvanların beslenmesinde kullanıl-
maktadır. Türkiye kaliteli kaba yem üretiminin %25’ini 
tek başına karşılamaktadır. 15 Milyon büyükbaş ve 42 
milyon küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır. Bu 
hayvanların kuru olarak kaba yem ihtiyacı 70 milyon 
ton dur. Bu yem tüketiminin ancak 35 milyon tonu ka-
liteli kaba yemden karşılanmaktadır. Geri kalan 35 mil-
yon ton açık ise dane mısır, küspe, pancar posası, arpa, 
değirmencilik atıkları ve ithal edilen yağlı tohumlar ve 
küspesi ve beslenme değeri çok az olan samanla karşı-
lanmaktadır.” dedi.

Yoncanın yerel popülasyonlarının önemine dikkat 
çeken Prof. Dr. Ahmet Tamkoç “Türkiye, yoncanın ana 
vatanıdır, diğer bir ifadeyle en önemli gen merkezle-
rinden birisidir. Bu nedenle ülkemiz yonca açısından 
büyük bir genetik zenginliğe sahiptir. Bu genetik zen-
ginlik, ülke genelinde ekotipler ve yerel popülasyonlar 
şeklinde dağılım gösterir. Bu popülasyonlar yeni çeşit-
lerin geliştirilmesi açısından büyük bir potansiyeldir. 
Bu güne kadar bu potansiyel yeterince değerlendirile-
memiştir. Ülkemiz genelinde yetiştirilen yonca çeşitle-
rinden sadece % 10 kadarı yerel gen kaynaklı çeşitler-
dir.” şeklinde tesbitte bulundu.

Konferansın sonunda Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Yıldırım, Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tam-
koç’a teşekkür belgesi ve tuz lambası hediye etti.
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“Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi”  
nin kurulması ile ilgili açıklamada bulunan 

Rektör Prof. Dr. Alma, şunları söyledi: “Ülkemiz, 
Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olarak isim-
lendirilen üç bitki coğrafyası bölgesine sahip olması 
ve iki kıta arasında köprü görevi sağlaması sebebiy-
le iklimsel ve coğrafik özelliklerin kısa aralıklarla 
değişmesi sonucu orman, dağ, step, sulak alan, kıyı 
ve deniz ekosistemlerine, bu ekosistemlerin fark-
lı formlarına ve farklı kombinasyonlarıyla birlikte 
zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bugüne kadar 
belirlenen toplam omurgalı hayvan türü sayısı ise 
1.500’e yakındır. Ülkemizin dünyanın önemli kuş 
göç yolları üzerinde olması ve Avrupa kıtasındaki 
530 kuş türünün, 483 türünü (%91) barındırması 
kuşların beslenme ve üreme alanı olarak önemini 
artırmaktadır. İlimiz genelinde, Türkiye’de bulunan 
483 kuş türünden, 321 türün Iğdır İlinde yaşadığı ve 
göç güzergâhı olarak bölgeyi kullandığı bilinmekte-
dir. Şuana kadar, 183 türden yaklaşık 85.000 kuş ço-
ğunluğu yurtdışından gelen gönüllüler tarafından 
halkalanmış ve kayıt altına alınmıştır. Fauna ve flora 
zengini olan ilimizde kurulan bu merkez ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilim insanlarına, doğaseverle-
re açık olacak ve bilimsel araştırmalarla doğamızda 
yaşayan ve göçmen olarak ilimize gelen kuş türle-
rinin korunmasına ve tanıtımına önemli katkıları 
olacaktır.” dedi.

Üniversitemizde “Kuş 
Bilimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi” 
kuruldu
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Kon-
ferans Salonu’nda Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK) il müdürlüğü tarafından “Sosyal Güven-
lik Kurumu Prim ve İdari Para Cezaları” konulu 
eğitim düzenlendi.  Eğitime üniversite persone-
limizin yanı sıra Iğdır’daki kamu kurumlardan 
çok sayıda personel katıldı. 

SGK İl Müdürü Emin Öztürk, Iğdır’daki 
kamu kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu Prim 
ve İdari Para Cezaları hakkında bilgilendirme 
amacıyla böyle bir program düzenlediklerini 
kaydetti. 

 “Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu Prim 
ve İdari Para 
Cezaları” 
Eğitimi
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Üniversitemizin Karaağaç Kampüsü Konferans 
Salonunda “Hayvan Hastalıkları ve Buzağı 

Ölümleri” konulu konferans gerçekleştirildi.  Başta 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma olmak üzere, akademisyenler ve öğrenciler 
konferansa yoğun ilgi gösterdi. Konferansa konuş-
macı olarak On Dokuz Mayıs Üniversitesi Veteri-
nerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu 
Dalğın ve Biyoteknolojik Sistem Uzmanı Veteriner 
Hekim Mehmet Gülşen katıldı.

Konferansta konuşan Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, göreve başladığı 
günden beri üniversite bünyesinde yapılan Hayvan 
Hastanesi’nin faaliyete girmesi için çok yoğun ça-
lıştıklarını ve şu anda Hayvan Hastanesi’nin hizmet 

vermeye başladığını aktardı. Rektör Alma, özellikle 
buzağı ölümlerinin önüne geçmek istediklerini ve 
Hayvan Hastanesi bünyesinde buzağılar için mama 
üretimi yapacaklarını bunun için de iş adamların-
dan büyük bir destek beklediklerini, dile getirdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan On Do-
kuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Duygu Dalğın da “Buzağı Bağı-
şıklığı ve Yaşama Gücü” ile ilgili ulusal ve uluslara-
rası bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Doç. Dr. Dalğın, buzağı ölümleri ve ülke eko-
nomisinin uğradığı kayıp hakkında çarpıcı veriler 
sundu: “Milli Tarım projesi kapsamında açıklanan 
2016 verilerine göre ülkemizde yıllık 6 milyon bu-

“Hayvan Hastalıkları ve Buzağı 
Ölümleri” konulu konferans düzenlendi
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zağı doğmakta ve 900 bin adet buzağı 
telef olmaktadır. Ortalama bir buzağı 
ederi 2000 TL olarak ele alındığında, 
yıllık ekonomik kaybın 600 milyon euro 
olduğu hesaplanabilir. 2016 sektör de-
ğerlendirme raporuna göre büyükbaş 
hayvan ithalatı %125 artmıştır. Ülke-
mizde yıllık 550 bin canlı hayvan ithal 
edilmekte, buna karşılık 515 milyon 
dolar döviz ödenmektedir. Kaybedilen 
buzağılarda sadece et kaybı 65 bin ton 
olarak hesaplanmaktadır. Buzağı ölüm-
lerinin önüne geçilmesi, et ithalatına 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır.”  

Biyoteknolojik Sistem Uzmanı Ve-
teriner Hekim Mehmet Gülşen, ise hay-
van hastalıkları ve buzağı ölümlerinin 
önüne geçmek için yapılması gereken 
konular hakkında bilgi verdi. Hayvan 
hastalıkları konusunda da bilgi veren 
Veteriner Hekim Mehmet Gülşen, özel-
likle tüberküloz hastalığının ülkemiz-
deki durumu ve işletmelerde alınması 
gereken önlemleri anlattı. 
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Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
destekleriyle Iğdır Üniversitesi Rektör-

lük birimine bağlı olarak “Bilgi ve Öğretim 
Teknolojileri (BÖTE) Destek Ofisi” kuruldu. 
Rektör Alma, BÖTE Destek Ofisi’nin ama-
cını, “Küresel ekonomi ve rekabet ortamı 
şartlarının gerektirdiği şekilde 21. yy. beceri-
leri ile donanımlı, yaşam boyu öğrenen, tek-
noloji, medya ve bilgi okuryazarı bireylerin 
yetişmesine ve eğitimde teknolojinin daha 
aktif kullanılmasına katkı sağlamak” olarak 
açıkladı.

Üniversitemiz ön lisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri başta olmak 
üzere tüm Iğdır Üniversitesi mensuplarına 
(personel ve akademisyenler de dahil) hiz-
met verecek olan Iğdır Üniversitesi BÖTE 
Destek Ofisi aynı zamanda Iğdır’daki eği-
tim kurumları ve sivil toplum kuruluşları, iş 
dünyası ve hükümet yetkilileri ile işbirliği ya-
parak bu kurumlarda çalışanlara yönelik eği-
timler de organize etmeyi hedeflemektedir. 

Iğdır Üniversitesi BÖTE Destek Ofisi’n-
de verilmesi planlanan eğitim, hizmet ve ça-
lışma faaliyetleri şu şekildedir:

Öğrenciler, öğretmenler, akademisyen-
ler ve yöneticilerde olması gereken ve  21. yy. 
becerileri olarak da bilinen “öğrenmeyi öğ-
renme, teknoloji, medya ve bilgi okuryazarlı-
ğı, yenilikçilik, girişimcilik,  yaşam ve kariyer 
becerilerine sahip olma, eleştirel düşünebil-
me ve problem çözebilme yetisine sahip bilgi 
toplumu ve akabinde akıllı toplum insanını 
yetiştirmek ve bu şekilde küresel ekonomi ve 
rekabet ortamındaki  başarılarını artırmaya 
yardımcı olmak, 

Dünyadaki yeni eğitim modelleri ile 
eğitim-öğretim teknolojilerini araştırıp bu 
konudaki gelişmelerden üniversite mensup-
larını haberdar ederek onları bu yeniliklere 
adapte etmek ve bu konularda eğitimler dü-
zenlemek, 

Iğdır Üniversitesi Bilgi ve 
Öğretim Teknolojileri (BÖTE) 
Destek Ofisi Kuruldu
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Bilgi teknolojileri ile birlikte öğretim 
teknolojilerinin kullanımına yönelik öğ-
rencilere ve öğretim elemanlarına teknik 
destek vermek ve gerektiği yerde mentor-
luk yapmak,

Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı 
olan “Bilgi Okuryazarlığı” derslerinin ilk 
ve orta öğretim de dahil üniversite müf-
redatına eklenmesinde  öncülük etmek ve 
bu yönde tavsiyelerde bulunmak,

Iğdır Üniversitesi’ndeki öğrenci, öğ-
retim elemanları ve personellerinin katı-
labileceği kurum içi ve kurum dışı eğit-
menlerden faydalanarak eğitim seminer-
leri düzenlemek,

Tüm üniversite mensuplarının kul-
lanımına ücretsiz olarak açılacak kişisel/
kendi kendine öğrenme için gerekli olan 
7/24 öğrenme ortamları, veri tabanla-
rı ve e-öğrenme portallarına üniversite 
kütüphanesi kanalı ile abone olunmasını 
sağlamak ve hizmete sunulmasına zemin 
hazırlamak,

Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer ofis-
ler ile işbirliği yaparak çeşitli etkinlikler 
düzenlemek, bu alandaki yenilikleri ve bu 
ofislerin faaliyetlerini takip etmek,

BÖTE Destek ofisine bağlı olarak 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 
yönelik akademik yazarlık, proje ve rapor 
hazırlama eğitimleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanı İbrahim Kabalak ile birlikte 
Şehit Bülent Yurtseven kampüsünde in-
şaatı büyük ölçüde tamamlanan Mediko 
Sosyal binasında ve üniversite alt yapı ça-
lışmaları incelemelerde bulundu.

Üniversite Alt Yapı Çalışmaları gezen 
Rektör Alma ve beraberindekiler,  alt yapı 
çalışmaları hakkında müteahhidinden ve 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbra-
him Kabalak’tan bilgiler aldı. Yapı İşleri 
Daire Başkanı İbrahim Kabalak Rektör 
Alma’ya üniversite alt yapı çalışmalarıyla 
beraber Şehit Bülent Yurtseven Kampü-

sün adeta bir şantiye alanına döndüğünü 
bildirdi ve 13.000 metrekare alana sahip 
olan tamamlanan mediko-sosyal binası 
tamamlanarak hizmete hazır hale getiril-
diğini aktardı. 

Rektör Alma ayrıca 1000 dönüm sa-
hanın 1. etabında devam eden peyzaj ça-
lışmalarını yerinde denetleyerek belirli bir 
aşamaya gelen çalışmaların yılsonu itiba-
riyle belli bir aşamaya gelecek üniversite 
sahasının güzel bir görünüme gelmeye 
başladığını ve 2018 yılı sonu itibariyle de 
çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Rektör Alma, Tamamlanan 
Mediko Sosyal Tesislerinde 
İncelemelerde Bulundu
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Iğdır’da  yıllar sonra ekimine başlanan pa-
muklar hasada hazır duruma geldi. İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, tarla günü 
düzenleyerek pamuk ekimi ile ilgili bilgi verdi. 
Düzenlenen pamuk tarla gününe Iğdır Valisi 
Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ve çiftçiler  katıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Iğdır’da yetiştiri-
len pamuklar dekara 350-400 kg ürün vermeye 
başladı. Daha önceden deneme ekimi yapılmış-
tı bu sene gerçek ekime geçildi. 10 yıllık hedefi-
mizde  yıllık üretimin 250 bin ton olmasını he-
defliyoruz, tekstil fabrikalarımız var elde edilen 
ürünler burada değerlenecektir. Buda istihdam 
demektir. Vatandaşları pamuk ekmeye davet 
ediyorum.” dedi.

Iğdır’da Pamuk Hasadı 
ve Tarla Günü
Yapıldı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma ise 
Iğdır’ın bereketli toprağı olduğunu söyledi 
ve bu bereketli toprağın düzgün ve düzen-
li kullanılarak her mevsim her çeşit pamuk 
sebze ve meyve üretilebileceğini söyledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Özkan Yolcu da “30-35 yıl aradan sonra eki-
len pamuk bizi mutlu etmiştir. Yetiştirilen 
pamuk ile Doğunun Çukurova’sı diye adlan-
dırılan Iğdır Ovasında 30 yıldan sonra tek-
rar pamuğa dönüş yapılması ve iyi sonuçlar 
alınarak gelecek vadetmesi çiftçilerimiz için 
sevindirici olmuştur. Birinci sınıf pamuktur. 
Pazar soru olmayacaktır. Pamuk ekiminin 
geçmiş yıllarda olduğu gibi yaygınlaşması-
nı sağlamak için çalışmalar yapmaktayız ve 
Iğdır’ımızı eskisi gibi pamukla anılır hale 
getireceğiz. En uygun tohumu elde ederek 
tohum desteği ve sulama suyundaki destek-
lerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 

İnanıyorum ki pamuk ekiminde daha ileri 
seviyelere yükseleceğiz. Çiftçilerimize bere-
ketli bir hasat dönemi diliyorum.” şeklinde 
konuştu.

Pamuk ekimi yapan çiftçi Şamil Akyüz 
de “35 yıldır ilimizde pamuk ekimi yapmı-
yorduk. Bu sene 55 dönüme pamuk ekimi 
yaptım dekara 400-500 kg pamuk  verdi. es-
kiden 150-200 kg. Zamanında yapılsan ba-
kımla bu miktar 600 kg da çıkabilir. Devlet 
teşvikte veriyor tonuna 800 TL mazot deste-
ği de var. Fiyatta 2.70-2.80 kr. mısırdan kar-
lıdır fazla zahmeti yoktur. Çiftçilere tavsiye 
ediyorum.” dedi.

Karakoyunlu ilçesi Ziraat Odası başka-
nı Tuncay Kalkan da, “Bütün çiftçilerimiz 
Pamuk ekimine davet ediyorum devletimiz 
destekte veriyor. Bu sene verim çok güzel 
oldu.” şeklinde konuştu.
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Iğdır Üniversitesi ile Kiev 
Politeknik Üniversitesi 
Arasında İşbirliği
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı, Alma Uk-

rayna’nın önde gelen üniversite-
lerinden biri olan Kiev Politek-
nik Üniversitesi’ne (Kiev Ulusal 
Teknik Üniversitesi) ziyarette 
bulundu. Ziyaret sırasında Rek-
tör Alma, üniversitenin Dış İliş-
kilerden Sorumlu Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Segey Sidoren-
ko ve Uluslararası İşbirliği bölü-
münden Doç. Dr. Angela Piatova 
ve Erasmus koordinatörü ile ikili 
görüşmeler yaptı.

Prof. Dr. Segey Sidorenko, 
Kiev Politeknik Üniversitesi ile 
ilgili Rektör Alma’ya bilgi vere-
rek, özellikle bilimsel plan, lisans 
ve yüksek lisans programları, 
ulusal ve uluslararası dereceler 
konularında KPÜ’nun olanak-
larından bahsetti. Üniversite 
eğitim, araştırma tesisleri ile il-
gili ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. 
Sidorenko, kuruluşu 1898 olan 
Kiev Ulusal Teknik Üniversite-
si’nin birçok ülke öğrencilerinin 
ilgisini çeken bir üniversite oldu-
ğunu kaydederek, üniversitenin 
kuruluş tarihinden bugüne ka-
dar üniversitede 112 farklı ülke-
den 6000 yakın yabancı öğrenci-
nin eğitim aldığını belirtti.

Ayrıca Prof. Dr. Sidorenko, 
hem sabit kanatlı hem de özellik-
le Sikorskiy helikopterler olmak 
üzere havacılık  konusunda öncü 
olmuş İgor Sikorskiy,  Sovyet ro-
ket mühendisi Sergey Korolyov, 
Sovyet uzay araçlarının baş tasa-
rımcısı Boris Paton’un çalışma-

ları sayesinde, uyduların uzay-
da yörünge uçuşu koşullarında 
dünyada ilk kez kaynak deneyini 
gerçekleştirmeyi sağladığını bu 
şahısların üniversitelerinde öğ-
renim görmüş ve mezun olmuş 
tanınmış kişiler olduğunu ifade 
etti. Prof. Dr. Sidorenko bilgilen-
dirmelerine ek olarak uzay tek-
nolojisinin başlangıcı olarak bili-
nen elektron kaynağı, ark plazma 
ve lazerin metallerin kaynağında 
kullanılması ve özel elektrome-
talurji konusunda  üniversiteleri-
nin öncü araştırmalara öncülük 
ettiğini belirtti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
da altı ay önce göreve başladığı-
nı, üniversitede 7 fakülte, 3 ens-
titü, 2 yüksekokul, 4 meslek yük-
sekokulu, 8 uygulama ve araştır-
ma merkezleri olduğunu belirtti. 
Rektör Alma, modern ekipman-
lar sayesinde sadece Iğdır Üni-
versitesi için değil aynı zamanda 
bölgedeki diğer yükseköğretim 
kurumları için de büyük bir 
araştırma üssü olan Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile ilgili 
geniş bilgi verdi. Bu toplantıda 
tartışılan temas noktalardan biri, 
iki üniversitenin akademisyenle-
rinin birlikte yürütülebilecekleri 
ortak araştırmaları oldu. Bu doğ-
rultuda, iki üniversite arasında 
Erasmus programı çerçevesinde 
ikili anlaşmalar yönünde fikir 
alış verişinde bulunuldu ve Eras-
mus programı için iş birliği ya-
pılması konusunda fikir birliğine 
varıldı.
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Iğdır Üniversitesi Genç Mütefekkir Top-
luluğu ile Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) 

Iğdır İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzen-
lemiş olduğu “Nebevi Ahlak” konulu kon-
feransa Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki 
Eğitim Merkezi Müdürlüğünü yürüten 
aynı zamanda TRT 1 ekranlarındaki Ku-
ran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın 
Jüriliğini üstlenen Osman Eğin ve Iğdır 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
M. Harun Kıylık’ın konuşmacı olarak ka-
tıldığı konferans yoğun ilgi buldu.

Konferansta açılış konuşmasını ya-
pan Genç Mütefekkir Topluluğu Başka-
nı Abdullah Gödelek “Biz  bu yola 3 kişi 
çıkmıştık şimdi ise 105 kişi ile devam edi-
yoruz. Geçen yıl açılış konferansı olarak 
Milletvekili Dr. Hüseyin Kansu, bu yıl ga-
zeteci-yazar Mehmet Akif Ersoy, Ahmet 
Bulut ve Osman Eğin hocamızı getirdik. 
Etkinlik olarak ise ekim ayında Prof. Dr. 
Şadi Eren hocamız ile üniversitemiz ve 
ilahiyat fakültesinin tanıtımına gidildi. 
Bayan üyelerimiz de kız imam hatip lise-
sine gitti. Allah’ın izniyle 2. döneme için 
de 3 konferansın sözünü aldık. Bu kon-
feranslara konuşmacı olarak Muhammed 
Emin Yıldırım, Prof. Dr. İhsan Süreyya 
Sırma ve Dr. İhsan Şenocak’ı davet etmeyi 
düşünüyoruz.” dedi.

“Nebevi Ahlak” 
Konulu Konferansa 
Yoğun İlgi 
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Gödelek’in konuşmasının ar-
dından söz alan Yrd. Doç. Dr. M. Ha-
run Kıylık “Peygamber efendimizin 
ahlakı Kurandı dedi ve Peygamber 
efendimiz henüz peygamber olma-
dan öncede güzel ahlaklıydı diyerek 
sözlerine devam etti. Muhamme-
dül-Emin adıyla anılıyordu. Bunun 
için peygamberimiz ‘Rabbim beni 
en güzel şekilde terbiye etti’ demiştir 
dedi. Kıylık konuşmasının devamın-
da “Sünnet Kuran’dan sonra 2. de-
lildir. Sünnet peygamberimizin söz, 
fiil ve takrirleridir. Fakat günümüz-
de sünnete karşı bir durum olduğun 
müşahede oluyoruz.” dedi.

Son olarak söz alan Osman Eğin 
de şunları söyledi: “Kur’an-ı Kerim’in 
en büyük özelliği kompleksi olma-
yan bir kitap olmasıdır. Konuşma-
larımızda samimiyet olmadığı için, 
konuşmaların merkezine kendimizi 
koyduğumuz için kibir ve gurur ol-
duğu için insanlar bizden hızla uzak-
laşıyor. Dinimizin merkezine kalbi 
ve ruhu koymamız gerekiyor. Ruhun 
olmadığı yerde sadece matematik 
yapabiliriz. Bütün peygamberlerin 
tebliğ görevi vardır. Bu tebliğin mer-
kezinde samimiyet vardır. Etrafımıza 
baktığımız zaman bir sürü problem-
ler var. Bu problemlerle ilgilenmemiz 
gerekiyor. Mü’min dediğimiz insan 
dertli bir insandır. Bir yerde problem 
gördüğü zaman onu nasıl düzeltece-
ğim diye düşünmelidir.” dedi. 

Program plaket takdiminin ar-
dından fotoğraf çekimi ve kitap dağı-
tımından sonra sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulun Tiyatro Topluluğu’nun 
hazırladığı ve sahneye koyduğu  “Pamuk Prenses ve Yedi Cü-

celer” oyunu yoğun ilgi gördü.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda 
sahneye konulan tiyatro, Üniversitemiz Genel Sekreteri Öğr. 

Gör. Mehmet Kurt ve birçok öğretim elamanının yanı 
sıra, üniversite öğrencileri tarafından büyük beğeni ile 

izlendi. “Pamuk Prenses Yedi Cüceler ve Psikote-
rapi” oyununda üniversitemiz 
Tiyatro Topluluğu’ndan yak-
laşık 20 öğrenci rol aldı.

Tiyatro Topluluk Başkanı 
Büşra İpek’in yönetmenliğini yaptığı 

oyunun ardından öğrencilerin hazırlayıp 
sahneledikleri, “Kız Arkadaş” ve “Psikote-
rapi” skeçleri de büyük bir ilgi gördü.

Tiyatro Topluluk Başkanı Büşra İpek, 
topluluk olarak ilk defa bir oyun sahnele-
diklerini belirterek, önümüzdeki zaman-
larda daha farklı oyunlar hazırlayacakları-
nı söyleyerek, bu konuda kendilerine des-
tek veren başta Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma olmak üzere 
tüm üniversite çalışanlarına teşekkür etti.

Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. 
Gör. Mehmet Kurt da öğrencileri tebrik ede-
rek Tiyatro Topluluk Başkanı Büşra İpek’e pla-
ket verdi.

“Pamuk Prenses Yedi 
Cüceler ve Psikoterapi” 
Tiyatro Oyunu 
Sahnelendi
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Kansere Gülümse Derneği Iğdır İl Temsilci-
si Bilge Hatun Oğan ve dernek gönüllüleri, 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ve Genel Sekreter Öğr. Gör. Meh-
met Kurt’u makamında ziyaret ederek Kanser 
Haftası hakkında çeşitli bilgiler verdiler.

Ziyarette kanserin dünya genelinde çok 
tehlikeli boyutlara ulaştığını ve iyileşme süreci-
nin zor olduğunu ifade eden Rektör Alma, Iğdır 
Üniversitesi olarak her zaman Kansere Gülüm-
se Derneği’nin yanında olduklarını dile getirdi. 
Öte yandan her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasın-
da düzenlenen Kanser Haftası dolayısıyla hal-
kı bilinçlendirme çalışmalarına yoğunluk ver-
diklerini kaydeden İl Temsilcisi Oğan, kanserle 

mücadele noktasında farkındalık yaratmanın 
önemli bir yer tuttuğunu aktardı.  

Daha sonra Genel Sekreter Öğr. Gör. Meh-
met Kurt’u ziyaret eden dernek temsilcileri, 
Tuzluca Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler 
ve Danışmanlık Bölümü bünyesinde faaliyet 
yürüten Sosyal Hizmetler Topluluğu ile beraber 
“Yaşayanın Dilinden Kanser”  konulu seminer-
de yapmış olduğu konuşmadan dolayı kendisi-
ne teşekkür ettiler. 

Ziyaretlerin sonunda Kansere Gülümse 
Derneği Başkanı Bilge Hatun Oğan ve dernek 
gönüllüleri, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ve Genel Sekreter Öğr. Gör. Meh-
met Kurt’a teşekkür plaketi takdim ettiler. 

Kansere Gülümse Derneği 
Iğdır İl Temsilcilerinden Rektör 
Alma’ya Ziyaret
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hakkı Alma, Iğdır Valiliği tara-
fından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzen-

lenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamındaki “Sonbahar Şiir Akşam-
ları” programına katıldı.

“Sonbahar Şiir Akşamları” programına Iğdır Valisi Enver Ünlü, 
Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, protokol üyeleri, Iğdır’da 
görev yapan öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Program, Hayati İnanç, 
Recep Garip ve Yıldırım Bekçi tarafından yapılırken programın sunu-
culuğunu ise Emel Demirezen üstlendi.

Program ilk olarak, Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle ile başladı. 
Hayati İnanç ve Recep Garip’in söyleşileri ile devam eden programda 
ses sanatçısı Yıldırım Bekçi çeşitli eserleri yorumladı. Program hatıra 
fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Rektör Alma “Sonbahar 
Şiir Akşamları” 
Programa Katıldı
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Iğdır Üniversitesi bir ilke imza atarak 
Iğdır ilinde bulunan çayır mera bitkile-

rini tespit ederek kitaplaştırdı. Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hak-
kı Alma, Karaağaç Kampüsü Uygulama 
düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında 
kitabın tanıtımını da yaptı.

Rektör Alma, “Üniversitemiz de çok 
güzel çalışmalar yapılıyor. Iğdır’ın su, 
hava, toprak başta olmak üzere her alanı-
nın röntgenini çekmeye Iğdır’a bir şeyler 
yapmaya çalışıyoruz. Açtığımız bölümler, 
yaptığımız bilimsel çalışmalar YÖK tara-
fından ilgi ile takip edilmektedir. Iğdır’a 
hizmet için geldik, hizmet de yapıyoruz. 
Yaptığımız çalışmaların meyvesini almaya 
başladık. Kurduğumuz toprak laboratu-
varına çiftçilerimiz büyük ilgi gösteriyor. 
Iğdır bir tarım şehri, bunu en iyi şekilde 
değerlendirmeliyiz.” dedi.

Rektör Alma, “Üniversitemizde bir 
yayın evi kurma çalışmamız var. Bilimsel 
çalışmalarımızı kitaplaştıracağız bunun 
ilk yayını da Iğdır ilinde bulunan çayır 
mera bitkileri kılavuzu kitabı oldu. Emeği 
geçenlere teşekkür ederim.” şeklinde ko-
nuştu.

Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştır-
ma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi 
tarafından desteklenen, “Iğdır İli Çayır 
Mera Bitkileri Kılavuzu” Doç. Dr. Süley-
man Temel’in koordinatörlüğünde hazır-
landı. Doç. Dr. Temel kitapla ilgili olarak 
şu bilgileri verdi: “3 yıllık bir çalışma so-
nucunda bu kitabı ortaya çıkardık. Iğdır 
da bulunan çayır meralar ve meralarda 
bulunan bitkiler ortaya çıkarılmıştır. Bu 
çalışmada Endemik bitkilerde vardır. 412 
adet bitki çeşidi var. Bu kitaptan çobanlar, 
ziraat fakültesi öğrencileri faydalanabilir. 
Kitabın 2 ve 3. ciltleri de çıkacak.” dedi.

Üniversitemizin 
Desteği İle Basılan 
“Iğdır İli Çayır 
Mera Bitkileri 
Kılavuzu” Basın 
Mensuplarına
Tanıtıldı
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Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 
görevli Dr. Öğr. Ü. Mehmet Salih Bayraktu-

tan, Avrupa Yerbilimciler ve Mühendisler Bir-
liği’nin (EAGE) 13. Orta Doğu Konferansı ve 
Sergisine katılarak üniversitemizi temsil etti. 

Aynı zamanda 2007’den beri Avrupa Yerbi-
limciler ve Mühendisler Birliği’nin başkanlığını 
yürüten Bayraktutan; 6-8 Mart 2018 tarihleri 
arasında Bahreyn’in başkenti Manama’da dü-
zenlenen konferans ve seminere katılarak bu-
rada EAGE’nin standını açtıklarını ve EAGE 
ülkesi olarak Türkiye’den kendisinin temsilci 
olarak görevlendirildiğini söyledi. 

Bölgemizi İlgilendiren Konularda Görüş 
Alışverişinde Bulunuldu

Manana’da düzenlenen konferans ve ser-
giye dair deneyimlerini aktaran Bayraktutan; 
“tuz, jips, kil dünyası ve jeotermal enerji, kaya 
gazı ile değerli metal depozitler” gibi bölgemizi 
ilgilendiren konularda, alanında uzman kişi ve 

kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunduğunu 
ve işbirliğine dair detayların konuşulduğunu 
ifade etti. Bayaktutan devamında, öğrenciler 
için eğitim amaçlı hazırlanmış yer kabuğunun, 
magmanın, depremin oluşumu ve evrimini 
gösteren filmlerin de üniversitemizdeki öğren-
cilere izletileceğini dile getirdi.

Yerbilimlerine Dair Kapsamlı Bir Konfe-
rans Düzenlendi

Konferansta; yerbilimlerinin bütün bran-
şlarında ağırlıklı olarak petrol, doğal gaz, me-
tal ve endüstriyel hammaddeler, kaya gazı, yer 
altı gaz depolama, deprem, geoteknik, kil, tuz, 
jips gibi konuların yanı sıra evaporit rezervle-
ri, uzaktan algılama, gibi konularda da güncel 
araştırma sonuçları sunuldu.

Sergide ise yer bilimi konusunda cihaz 
üretimi yapan büyük firmalar tarafından stand-
larda yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Üniversitemiz, 13. Orta 
Doğu Konferansı ve 
Sergisinde Temsil Edildi
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, T.C. Kültür ve Turizm Bakan-

lığı’nın 01-03 Kasım 2017 tarihleri arasında 
düzenlediği 3. Turizm Şurası’na katıldı. Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen açılış 
etkinliğindeki konuşmasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörü için bir-
çok önemli noktaya değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sektörün ya-
şadığı kötü günleri geride bırakmaya başladık. 
Yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygu-
lanan düşük fiyat politikasının önemi büyük. 
Turizmde artık yükseliş dönemidir. Devletimiz 
sektörün yanındadır. Türkiye’nin potansiyeli 
öyle büyüktür ki kaybettiğimiz pazarların kat-
bekat büyükleri bir el uzatımı mesafede bizleri 
beklemektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 3. Turizm 
Şurası Yapıldı
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katıl-

dığı, Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
düzenlenen “2017 Yılı Elekt-
rik Yatırımları Toplu Açılış 
Töreni”ne Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma da katıldı. 

Elektrik santrallerinin 
ülke ve millet için hayırlara ve-
sile olmasını dileyerek konuş-
masına başlayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, projelerin ülke-
ye kazandırılmasında emeği 
geçenleri tebrik etti. Erdoğan, 
bu törenle yıl bitmeden 6 bin 
90 megavat gücünde bin 583 
tesisin ülkeye kazandırıldığını 
belirterek, “Bu tesislerin ku-
rulu güç bakımından yakla-
şık yüzde 78’lik kısmı lisanslı, 
yüzde 22’lik kısmı ise kendi 
tüketimini karşılamaya yöne-
lik olarak hayata geçirilen li-
sansız elektrik santrallerinden 
oluşuyor. İnşallah yılsonuna 
kadar yaklaşık bin 191 adet 

toplam 2 bin 132 megavatlık 
elektrik üretim tesisini daha 
devreye alacağız.” ifadesini 
kullandı.

Türkiye’nin son 15 yılda 
büyük bir başarı hikayesi or-
taya koyduğunu, bunun güç-
lü liderlik ve siyasi iktidarla 
ortaya çıktığını anlatan Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, “Her türlü 
ekonomik, sosyal ve siyasi 
provokasyona rağmen Türki-
ye, yüksek ideallerinden vaz-
geçmeyecek. Cumhurbaşka-
nımızın daha önce ifade ettiği 
gibi ‘büyük milletlerin büyük 
dertleri olur’. Aynı zamanda 
‘büyük güç ve büyük hedefle-
ri de olur’. Bu büyük hedeflere 
ulaşmak için önümüzde uzun 
ve engellerle dolu bir yolun 
olduğunu gayet açık ve net bir 
şekilde biliyoruz. Sizin liderli-
ğinizde bu hedeflere ulaşmak 
ve bu engelleri aşmak için 
gece gündüz demeden var gü-
cümüzle çalışıyoruz.” diye ko-
nuştu.

2017 Yılı 
Elektrik 
Yatırımları Toplu 
Açılış Töreni 
Gerçekleşti
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’nın girişimleriyle, Kahraman-

maraş Büyükşehir Belediyesi, Oniki Şubat Be-
lediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyelerinden ba-
ğış olarak alınan,otobüs durakları, kamelya ve 
oturaklar, üniversite yerleşkesinde uygun olan 
yerlere konularak hizmet vermeye hazır hale 
getirildi. 

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin 
zorlu iklim koşullarında üşüdükleri, yağmurda 
ıslandıkları konusunu Rektör Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma’ya iletmeleri üzerine,hemen 
gerekli girişimler başladı ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi, Oniki Şubat Belediyesi 
ve Dulkadiroğlu belediyelerinden çok miktar-

da malzeme bağış alındı. Özellikle peyzaj ça-
lışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğü Şehit 
Bülent Yurtseven Kampüsünde, bu konudaki 
çalışmalar hızlandırılarak tamamlandı. Böylece 
öğrencilerin, kar yağışı, yağmur ve soğuk hava 
koşullarından  korunmasını sağlayacak olan, 
korumalı otobüs duraklarının, kamelyaların ve 
oturakların ihtiyaç olan yerlere yerleştirilmesi 
sağlandı.

İlgililer ihtiyaç halinde bu hizmetlerin 
geliştirileceğini, amaçlarının öğrencilerimizin 
mutlu, huzurlu, rahat bir ortamda eğitim alma-
ları olduğunu, bunun için her türlü çalışmanın 
yapılacağını belirttiler.

Otobüs Durakları, Kamelya 
ve Oturaklar Hizmet Vermeye 
Başladı
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Üniversitemiz Araştırma Laboratuvarı Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi, her geçen 

gün büyümeye devam ediyor. Merkezimiz böl-
gede laboratuvar ortamının gerekli olduğu test 
ve ölçümlerin yapılabilmesi itibariyle, önemli 
bir ihtiyaca cevap verecek durumda olduğunu 
vurgulayan Rektör Alma, bu anlamda Üniver-
sitemizin bu merkezine ayrı bir önem verdik-
lerini ifade etti. Son olarak, insan sağlığı açısın-
dan zararlı etkileri bulunabilen radon gazının 
ölçülebilmesi için radon cihazının laboratuvara 
kazandırılmasını sağladı. Artık, cüzi bir fiyata 
radon gazı ölçümleri, merkezimizde yapılması 
sağlandı.

Radon Gazı

Radon gazı doğada neredeyse her yerde 
bulunan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Rad-
yoaktif bir maddedir. Radon gazı, Uranyum 
elementinin bozularak radyuma dönüşmesi 
sonucu oluşur. Radyum toprakta, kayalarda ve 
dolaylı olarak bazı inşaat malzemelerinde çok 
fazla miktarda bulunur. Bu da zaman içinde bu 
malzemelerden radon gazının açığa çıkmasına 
neden olur.

Radon Gazının Zararları

Radon gazının sağlık üzerindeki etkileri 
konusunda yapılan araştırmalar, gazın doğru-
dan akciğerlerde depolanarak akciğer kanseri 
oluşumunu tetiklediği veya hızlandırdığı belir-
lenmiştir.

Radon Gazının Bulunduğu Ortamlar

Radon gazı ev, işyeri, okul gibi insanla-
rın yaşadığı tüm kapalı ortamlarda bulunur. 
Radon gazı miktarı, bölgenin toprak yapısına, 
evin veya işyerinin kaçıncı katta olduğuna, ne 
sıklıkta havalandırıldığına ve kullanılan yapı 
malzemelerine göre farklılık gösterir.

Radon ölçüm fiyatı: 20 TL (Ölçümler en az 
4 farklı okuma ortalama ile yapılmaktadır)

Üniversitemizde İnsan 
Sağlığında Etkili Radon Gazı 
Ölçümleri Yapılabilecek
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Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu öğretim görevlilerinden Musta-

fa Cesur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüpha-
neler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 
Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen  “Çocuk 
Kütüphaneleri Çalıştayı”na katıldı.

Çalıştayın temel amacı, “ülkemizdeki ço-
cuk kütüphanelerinin sayısını ve niteliğini ar-
tırarak, çocuklarımızın topluma ve ülkesine 
yararlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında, 
yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık becerile-
ri ile donatılmalarına katkı sağlamak” şeklinde 
açıklanan çalıştay, beş ana başlık altında beş 

grup şeklinde düzenlendi. Çalıştaya  kütüpha-
necilik, bilgi ve belge yönetimi, mimarlık, eği-
tim, çocuk edebiyatı ve yayıncılık gibi alanlar-
dan akademisyenler, mimarlar, kütüphaneciler, 
şehir ve bölge plancıları, psikologlar, yazarlar ve 
ilgili kamu kurumu temsilcileri ile yerel yöne-
timler ve özel sektörden çocuklara dönük çalış-
maları olan uzmanlar katıldı.

Çalıştay sonuç raporunun basılı ve elekt-
ronik ortamda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü  tarafından kamuoyu ile paylaşıla-
cağı bildirildi. 

Çocuk 
Kütüphaneleri 
Çalıştayı
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Üniversitemiz Yeşil Alan Müdürlüğü, Meh-
met Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi Bah-

çesi’nin yeşillendirme çalışmasına destek verdi. 

Öğrencilerin hazır bulunduğu etkinlikte 
bir konuşma yapan Yeşil Alan Müdürü Dr. Öğr. 
Ü. Ramazan Gürbüz öğrencilere ağaç dikmenin 
önemini anlattıktan sonra ziraat fakültesi hak-
kında bilgi verdi. Ziraat mühendislerinin iş im-
kânları hakkında da bilgi veren Gürbüz, ziraat 
mühendislerinin özel sektör ve devletin birçok 
farklı kurumunda iş imkânı bulabilecekleri ko-
nusunda bilgiler verdi.

Iğdır’ın İklimi, Çukurova’nın iklimine 
çok benziyor

Gürbüz konuşmasının devamında Iğdır’ın 
ikliminin Çukurova’nın iklimine çok benzedi-
ğini ve ekonomik birçok ürünün Iğdır’ın iklim 
şartlarında gelişebileceğini anlattı. Konuşması-
nın son bölümünde ise Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin Bitki Koruma bölümünden bah-
seden Gürbüz, bitkilerin verim ve kalitesinde 
düşüşe sebep olan bitki koruma etmenleri üze-
rinde çalıştıklarını ve bu konunun Iğdır ilinin 
iklim şartlarından dolayı önemli olduğunu an-
latarak öğrencileri üniversitemize davet etti.

Üniversitemizden Iğdır’daki 
Okul Bahçelerini Yeşillendirme 
Seferberliği
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Iğdır Üniversitesi’ne atandığı 
günden beri yoğun tempo içinde 

çalışan Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
çalışmaları meyve vermeye başla-
dı. Iğdır Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Araştırma Laboratuvarları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin (ALUM) Toprakta Temel Ana-
lizler (Kapsam-1) ve Sulama Suyu 
Analizlerinden (Kapsam-3) yetki 
belgesi verildi. 

Yetkilendirme şartlarını yeri-
ne getiren üniversitenin yetki bel-
gesi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve 
Arazi Değerlendirme Şube Müdü-
rü Mahmut Turan tarafından labo-
ratuvar yetkilisi  Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Uğur Şimşek’e teslim edil-
di.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Özkan Yolcu “Iğdır Üni-
versitesi bünyesinde kurulan ve 
yetkilendirme belgesi ile faaliye-
te başlayan laboratuvarın ilimize 
toprak ve su analizlerinin yapılma-
sı konusunda katkı sağlayacaktır. 
Analiz sonucu gübre tavsiyesi de 
yapılacağından çiftçilerimizin bi-
linçsiz gübrelemeyle uğrayacakla-
rı ekonomik kayıplar ve toprakta 
gübreleme sonucu oluşan kirlilik 
de azaltılacaktır. Yine İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Üni-
versitemiz arasında varılan muta-
bakatta İl Müdürlüğü vasıtasıyla 
gönderilen toprak numuneleri in-
dirimli olarak analiz edilebilecek-
tir. Yetkilendirilen laboratuvarın 
ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.

Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (Alum)’a 
Yetkilendirme Belgesi 
Teslim Edildi
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Çalışma ve İş Kurumu Iğdır İl Müdürlüğü ve Iğ-
dır Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı 3.kariyer 

günü Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü Konferans 
Salonu’nda düzenlendi.

Programa Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Ka-
ranfil, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şükrü İsmail İpek, ile Çalışma ve İş Kurumu Iğdır İl 
Müdürü Abdullah Can’ın yanı sıra öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdi. 

Programın açılış konuşmasını yapan Çalışma 
ve İş Kurumu Iğdır İl Müdürü Abdullah Can, 3. Ka-
riyer Günü etkinliği ile gençlerin kariyerlerini ge-
liştirmeleri için onlara yardımcı olmak istediklerini 
söyledi. 

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şükrü İsmail İpek de yaptığı konuşmada, gençlerin 
günümüzde kendilerini geliştirmelerinin son dere-
ce önemli olduğunu iş yaşamında iyi bir kariyere 
sahip olmaları için yenilikleri sürekli takip etmeleri 
gerektiğini belirtti. 

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) 
Başkanı Said Ercan, konuşmacı olarak katıldığı kon-
feransta öğrencilere sosyal medyanın yıllar içerisin-
de değişimini ve Türkiye’de nasıl geliştiğini açıkladı. 
Konferans ödül ve plaketlerin takdim edilmesinin 
ardından verilen ikramlarla son buldu.

Üniversitemizde 
“3. Kariyer 
Günü” Programı 
Gerçekleşti
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Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli’nde yapı-
lan proje eğitimine katılan Prof. Dr. Hamdi 

Temel, proje eğitimi ve üniversitemizin misa-
firperverliği ile ilgili köşe yazısında yer verdi. 
Prof. Dr. Temel’in, “Bölge Gazetesi’nde” yayın-
lan köşe yazısı şöyle:

“Akademisyenlere Yönelik Araştırma Pro-
jesi Hazırlama Teknikleri Eğitimi” kapsamında 
Iğdır Üniversitesine misafir olduk. En çok gör-
mek istediğim yerlerden biriydi Iğdır. Hayatım-
da ilk defa o topraklara ayak basmanın verdiği 
heyecanı da vardı bende. Farklı kültürlerin im-
tizaç ettiği bir yer olması ise Iğdır’ı daha tılsımlı 
bir hale getiriyordu.

Burada Iğdır Üniversitesi Rektörü sayın 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma hocamıza yer 
ayırmak istiyorum. Yaptıkları projeleri, faali-
yetleri ve çalışmalarını anlattıkça bizleri ken-
dine hayran bırakıyor. Türkiye’de mevcut olan 
üniversitelerin, hizmet aşkı, çalışkan, işinin ehli 
görev yapan rektörlerin sayısının artmasını di-
liyorum. Üniversitenin çehresi değişmiş, sadece 
yaptıklarını anlatan dinamik bir rektörü din-
lerken Iğdır Üniversitesinin bir şansı olduğunu 
düşünüyorum ve her akademisyenin hocamızın 
projelerine destek vereceğini ümit ediyorum.

Iğdır’daki ikinci akşamımızda bizleri Tuz-
luca’ya davet ediyordu rektörümüz. Ev sahibi 
Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu ve Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma 
hocamız ile önce Tuzluca Tuz Mağarasını gezi-
yoruz.  Türkiye’nin en az yüz yıllık tuzunu kar-
şılayacak bir büyüklükte olan bu mağaradan et-
kilenmemek mümkün değil. İşletmecileri “ho-
cam bolca havayı soluyun, solunum yollarınıza 
çok iyi gelir” diye uyarıları işime yarıyor. Her 
gördüğüm su birikintisi olan yerde tuzlu suyu 
burnuma çekiyorum ve ağrıyan başımın ağrı-
sının azaldığını hissediyorum. Günlük 60 ton 
tuz çıkardıklarını söylüyorlar ki bu gerçekten 
de çok büyük bir rakam. Delik deşik olmuş bir 
tuz cenneti mağaradan ayrılırken hayranlığımı-
zı birbirimize anlatıyoruz…

“Iğdır ve Üniversitesi 
Misafirperverlikleri İle 
Bizleri Mest Etti” 

Röportaj 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü, Iğdır’ın Tuzluca il-

çesinde yapılması planlanan ‘Tuz Mağarası Sağ-
lık Turizmi Projesi’ne onay verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamada, Iğdır Üniversitesi 
Rektörlüğü ve Tuzluca Kaymakamlığı arasında 
yapılan protokolde, Tuzluca ilçesinde yapılması 
planlanan ‘Tuz Mağarası Sağlık Turizmi Proje-
si’nin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Proje ile çakışmalı maden 
ruhsat sahasının mahallinde tetkiki Genel Mü-
dürlüğümüz teknik heyetince gerçekleştirilmiş 
olup, işletme aşamasında can ve mal güvenliği 
açısından gerekli önlemlerin alınması halin-
de 2,18 hektarlık alan koordinatları dahilinde 
projenin gerçekleşmesinde sakınca bulunmadı-
ğı tespit edilmiştir. Tuz Mağara Sağlık Turizmi 
Projesi, Bilgi İşlem kayıtlarında madenciliğe 

kapalı alan haline getirilmeyerek, Tuz Mağara-
sı Sağlık Turizmi Projesi’ “Bilgi Alma Amaçlı 
Alan” olarak işlenmiş ibarenin bu alanla ilgili 
bilgi dökümlerinde, ihale ilanlarında, ilk müra-
cat aşamasında görülmesi ile verilecek ruhsat-
ların arkasına, ruhsat sahası dahilinde Tuz Ma-
ğarası Sağlık Turizmi Projesi alanının bulundu-
ğuna dair not düşülerek, ruhsat ve talep sahip-
lerine bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Projenin onaylanmasının kendilerini ol-
dukça sevindirdiğini belirten Iğdır Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu 
proje ile Iğdır’ın marka değerinin yükseleceği-
ni söyledi. Iğdır Üniversitesi ve şehir için yeni 
projeler yapmaya devam edeceklerini ifade 
eden Rektör Alma “Projemizin onaylandı. Tüm 
Iğdır’a hayırlı olsun. İnşallah üniversitemiz ve 
halkımız için yeni projeler yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Enerji Bakanlığından 
Iğdır’a Müjde
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Iğdır Üniversitesi Genç Mütefekkir Toplulu-
ğu’nun girişimleri ile organize edilen “Or-

tadoğu Masalı” konulu konferansa konuşmacı 
olarak TRT Savaş Muhabiri ve Gazeteci-Yazar 
Mehmet Akif Ersoy katıldı. Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ve “Ortadoğu Belgeselinin” gösterimi 
ile başlayan konferansa Rektör Yardımcı Prof. 
Dr. Şükrü İsmail İpek, İlahiyat Dekanı Prof. 
Dr. Şadi Eren, Genel Sekreter Mehmet Kurt’un 
yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun 
ilgi gösterdi.

Konferansta savaş muhabirliği hakkında 
bilgi veren Gazeteci- Yazar Mehmet Akif Ersoy, 

konuşmasının başın Ortadoğu’daki savaşların 
tamamının ABD’nin ve İsrail’in başlattığını; bu-
nun sebebinin ise artık hükümetlerin başında-
ki kişilere ihtiyaçlarının olmadığını vurguladı. 
Örnek olarak Saddam Hüseyin’i gösteren Ersoy, 
ABD ile Saddam Hüseyin’in zamanında çok iyi 
bir müttefiki olduğunu ne zaman ki Saddam 
Hüseyin Sukut Füzelerini İsrail’e çevirdi o za-
man ABD’nin Irak’a savaş açtığını söyledi.

Televizyon ve sosyal medyanın savaşlara 
nasıl etki ettiğini de vurgulayan Gazeteci Ya-
zar Mehmet Akif Ersoy, ilk savaş muhabirliği 
deneyiminin Libya da olduğunu ve  “Libya’nın 

Üniversitemizde “Ortadoğu 
Masalı” Konulu Konferans
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Çöküşü Belgeseli’nin” çekerken sosyal medyanın 
ve televizyonun ne kadar etkili olduğunu orda an-
ladığını söyledi. Belgesel çekilirken BBC, CNN ve 
çeşitli haber kanallarının Libya da savaş çıktığını 
ve şimdiki ismi ile “Şehitler Meydanı” olan yerde 
insanların toplandığını ve miting yapıldığına dair 
haberleri televizyonlardan izlediğini söyledi. Şehit-

ler Meydanı’nın yaklaşık 150-200 metre olduğunu 
oraya gidip baktığın da ise kimsenin orada olmadı-
ğını söyleyen Gazeteci-Yazar Ersoy,  alanda ne bir 
mermi nede tek bir bomba atışının olmadığını ama 
televizyonlarda bunun tam tersinin manipüle edile-
rek anlatıldığını dile getirdi.

Bu gelişmeler olurken TRT Trablusgarp mü-
dürünün kendisini aradığını belirten Gazeteci-Ya-
zar Ersoy; müdürün orada 25 bin Türk insanın 
olduğunun onların tahliye edileceğini ve bizim de 
hemen orayı terk etmemiz gerektiğini söylediğini, 
kendilerinin Trablusgarp’a gittiklerin de ne bir uça-
ğın havada olduğunu ne bir mermi sesi ne de bir 
bomba sesi duyduklarını belirtti. Son olarak şun-
ları söyledi: “Libya’da savaş ilk televizyon ve sosyal 
medyadan başlamıştı. Sizler televizyondan savaşı 
izlerken biz savaş çıktığı yerde rahat rahat geziyor-
duk. Olaylar tam anlamıyla anlatılmadı. Libya’daki 
gelişmeler tamamen yanlış anlatıldı. Savaş aslında 
ilk başta medya üzerinden başladı.” dedi.  

Konferansın sonunda Gazeteci-Yazar Mehmet 
Akif Ersoy’a verdiği önemli bilgilerden dolayı pla-
ket takdim edildi.
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14 Kasım 2017 tarihinde Ukrayna Çev-
re ve Hayat Bilimleri Milli Üniver-

sitesi (NUBİP)’de “Uluslararası Biyotek-
noloji Başarı ve Umut” konulu konferans 
başladı. Konferansa 9 ülkeden 14 bilim 
kurumunun temsilcileri katıldı.

Konferansta, Türk bilim adamla-
rı adına, Türk Bilimler Akademisi üyesi 
(TUBA), Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mehmet Hakki Alma konuşma yaptı. 
Bir diğer konuşmacı, Ekoloji Biyotekno-
lojileri ve Biyolojik Çeşitlilik Departmanı 
Başkanı Mykola Patiki, yaptığı konuşma-
da, bu konferansın Iğdır Üniversitesi ile 
iki yıllık bir işbirliğinin sonucu olduğunu 
vurguladı. Konferansa, Iğdır Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fariza Mikayilsoy 
da konuşmacı olarak katıldı. 

Uluslararası “Biyoteknoloji 
Başarı ve Umut” Bilimsel-
Pratik Konferansı
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“Modern Mühendislikte Matematik 
Problemleri ve Uygulamaları” ko-

nulu konferans Iğdır Üniversitesi Şehit Bü-
lent Yurtseven Kampüsü Mühendislik Fa-
kültesi’nde düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü İs-
mail İpek ve Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Erdoğan’ın yanı sıra öğretim 
üyeleri ve öğrencilerin ilgi gösterdiği “Mo-
dern Mühendislikte Matematik Problemleri 
ve Uygulamaları” konulu konferansa ko-
nuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden 
emekli Prof. Dr. Kamal Sultanov katıldı. 

Matematiğin her şeyin temeli oldu-
ğunu, ancak matematiğin de kendi içinde 
ayrıldığını ifade eden Sultanov, örneğin fi-
zikte ve mühendislikte matematiğin farklı 
olduğunu belirtti.  Sultanov, asıl sorunun 
matematiğin yanlış öğretilmesi olduğunu, 
matematiğin sevdirerek değil ezberletilerek 
öğretildiğini, bu durumun da sadece Türki-
ye de değil gezmiş olduğu diğer ülkelerdeki 
üniversitelerde de benzer olduğunu dile ge-
tirdi.

“Modern Mühendislikte 
Matematik Problemleri ve 
Uygulamaları” Konferansı
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Tuzluca’da Tuz Mağarasının 
Tanıtım Çalışmaları Sürüyor

Tuz Mağarasıyla ile ilgili inceleme-
lerde bulunmak üzere Tuzluca ilçe-

sine giden Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, Tuzluca Kayma-
kamı Abdullah Kadıoğlu ve Surkit A.Ş Mü-
dürü Zeki Can ile birlikte tuz mağarasında 
incelemelerde bulundu.

Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Kayma-
kamlığı ve Surkit A.Ş ile birlikte tuz terapisi 
için protokol çalışması yapıldı ve tuz mağa-
rasının gezildi ve tuz odası için gerekli ince-
lemelerde bulunuldu. Rektör Alma tuz ma-
ğarası için iyon counter ve radon cihazı ile 
yapılan analizleri inceledi. İncelemelerinin 
sonuçlarını değerlendiren Rektör Alma, tuz 
mağarası için gerekli olacak her türlü cihaz 
ve analiz için hiçbir masraftan kaçınmaya-

caklarını ve gerekli analizlerin detaylı bir 
şekilde yapılacağını söyledi.

 Yol ve çevre düzenlemesi çalışmala-
rın hızlandırılması için ilgili birimlerden 
gerekli bilgileri yapan Rektör Alma, Iğdıra 
dönmek üzere ilçeden ayrıldı.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın ve Dış İlişkiler 
Koordinatörü Prof. Dr. Sulhattin Yaşar’ın çalışmaları sonucunda, Erasmus 

Öğrenci ve Personel Değişimi kapsamında üniversitemiz ile Macaristandaki 
University of Dunaujvaros arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

 İmzalanan protokol kapsamında, üniversitemiz işletme, bilgisayar mü-
hendisliği, makine mühendisliği, iletişim ve medya alanlarında Erasmus+ öğ-
renci ve personel hareketliliği değişimi konusunda anlaşma yapıldı. Yapılan 
anlaşma gereği, değişim programlarının en kısa zamanda başlatılması hedef-
lenmektedir.

Üniversitemiz ile 
Macaristandaki University 
of Dunaujvaros Arasında 
Protokol İmzalandı
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Kon-
ferans Salonu’nda, Türkiye Amatör Spor 

Kulüpleri Konfederasyonu (TASKF) ile Iğdır 
Üniversitesi işbirliğinde “spor” konulu panel 
düzenlendi. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Belediye Başkanı 
Av. Murat Yikit ve Iğdır Vali Yardımcısı Bilge-
han Karanfil’in katıldığı panele, Iğdır amatör 
spor kulüpleri yöneticileri ve Iğdırlı sporcular 
da yoğun ilgi gösterdi. 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulu Öğretim Üyesi ve Milli Sporcu Yrd. 
Doç. Dr. Canan Sayın Temur’un oturum baş-
kanlığı yaptığı panele; Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, 
Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez,  Teknik di-
rektör Yılmaz Vural,  Amatör Futbol Organiza-
törü Seyit Ateş ve Türkiye Dağcılık Federasyonu 
Başkanı Ersan Başar konuşmacı olarak katıldı. 

Üniversitemizde 
“Spor Paneli”
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Panelde ilk olarak söz alan TFF Yönetim ve 
İcra Kurulu Üyesi ve Amatör Kurul Başkanı Ali 
Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu (TASKF) olarak Türkiye’nin 81 ilinde organize 
olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bu 
şunu ortaya çıkarıyor, spor adında her ilde bir el-
çiniz var. Bugün Türkiye’nin en uç noktasındayız; 
Azerbaycan, İran ve Ermenistan’a sınırı olan Iğ-
dır’dayız. Edirne’de de Iğdır’da da aynı şeyleri ko-
nuşuyoruz. İnsanlığın, hümanizmin ve sporun dili 
aynı, kardeşlik, barış ve kucaklaşma. Bizde bunun 
tahsisi ve güçlenmesi adına çıtayı daha yükseklere 
taşımayı görev edinmişiz.”

Teknik direktör Yılmaz Vural da futbolun ha-
yatın oyunsallaşmış bir biçimi olduğunu söyleye-
rek “Karşılaşmalarda karakterler gelişiyor, kendi 
eğitimleri, o ülkenin eğitimleri nasıl bir karakter 
oluşturuyorsa, siz de öyle bir uygulama yapıyor.” 
dedi. Kişinin karakterinin futbola yansıdığını, bu 
nedenle eğitimin önemli olduğunu dile getiren Vu-
ral, “Futbol topu bir obje, ayağınıza geldiği zaman 

kendi karakterinizi dışa vuruyorsunuz. Korkak ya 
da ürkekseniz başka türlü, cesaretliyseniz, atikseniz 
topa başka türlü vuruyorsunuz.” değerlendirme-
sinde bulundu. Vural, sözlerini “Futbolun amacı 
insanları mutlu etmek, futbolcular da bu amaç için 
çaba göstermeli” diyerek sözlerini tamamladı.

Panelde söz alan Amatör Futbol Organizatörü 
Seyit Ateş de Türkiye’de profesyonel ve amatör lig-
lerde altyapı ile ilgili bilgi verdi. Ülkemizde özellikle 
futbol olmak üzere spor branşlarının çoğunda alt-
yapılara gereken önemin verilmediğini ifade eden 
Seyit Ateş, milli sporcuların yetişmesi için kulüple-
rin altyapılara daha fazla yoğunlaşmaları gerektiği-
ni kaydetti. 

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan 
Başar da panelde yaptığı konuşmada, Ağrı Dağı’nın 
dağcılık yapanlar için dünyadaki en önemli dağlar 
arasında olduğunu ifade ederek Iğdır’da dağcılık ko-
nusunda çalışmaların yapıldığını fakat bu çalışma-
ların daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. 
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Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizesinde, Sarıkamış Harekâtı’nın 103. yılı 
anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 19’uncusu düzenlenen “Sarıkamış Şehitlerini 

Anma Zirve Tırmanışı” 5 Ocak’ta Sarıkamış-Kars Karayolu’ndaki Allahuekber Dağı Şe-
hitlik Anıtı önünde başladı. 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı’nın zirvesine ula-
şan 122 sporcuyla tören düzenledi. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması 
sonrası şehitler için dua edildi. 

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar günün önemini belirten bir konuşma yaptı. 
Sonrasında bölgede yaşanan harekât ile ilgili sporculara bilgi verildi. Zirvede Türk bay-
rağı açan dağcılar tırmanışı tamamlayarak, 07 Ocak 2018 tarihinde akşam saatlerinde 
Sarıkamış ilçesine döndü. Tırmanışa katılan Iğdır Üniversitesi Dağcılık ve Bisiklet Kulü-
bü üyeleri ve Iğdır’dan katılan sporcular Allahuekber dağının zirvesinde Türk bayrağı ve 
Iğdır Üniversitesi’nin flamasını açtılar.

2018 Geleneksel Allahuekber 
Dağı Şehitleri Anma 
Tırmanışı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Fotoğraf Sanat-

çısı Mehmet Özcan’ın sosyal medyada 
başlattığı “Çocuklara Bot Kampanyası-
na”  destek vermeye devam ediyor. 

Sosyal medyada binlerce kişinin 
destek verdiği kampanya kapsamında Iğ-
dır Oba Köyü İlköğretim okulundaki bot 
dağıtım kampanyasına Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
katılarak öğrencilere bizzat kendisi bot 
giydirdi. Duygusal anların yaşandığı bu 
sürede Rektör Alma, daha fazla yardım 
toplanması için gayret göstereceğini, 
hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile 
görüşüp büyük firmaların da kampanya-
ya destek vermelerini isteyeceğini belirt-
ti. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan ile 
birlikte hedeflerinin 10.000 bot olduğu-
nu söyleyen Rektör Alma;  ilk günden bu 
zamana kadar toplamda 9.218 bot yardı-
mı yaptıklarını ve hedefledikleri sayıya 
ulaşılmasına az kaldığını belirtti.

Rektör Alma, Bot 
Kampanyasına destek vermeye 
devam ediyor 
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Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli’nde Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimler Enstitü-

sü’nden akademisyenlerin katıldığı araştırma 
projesi hazırlama eğitimi verildi. Eğitim, Tuz-
luca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Fikret Türkan tarafından organize edildi 
ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden sosyal 
ve fen alanlarında birçok projeye imza atılmış 
ve TÜBİTAK panellerinde görev almış değer-
li akademisyen hocalarımız tarafından verildi. 
Eğitim içeriğinde, projeler ile ilgili temel kav-
ramlar, proje bileşenleri, literatür incelemeleri, 
araştırmanın planlanması ve örnek proje uy-
gulaması yapıldı. İki gün süren eğitimde aka-
demisyenlerimiz kendi aralarında ekipler oluş-
turarak örnek bir proje sundular sonrasında bu 
projeler eğitmen hocalarımız tarafından ince-
lendi ve düzeltmeler yapılarak uygun bir proje-
nin nasıl olması gerektiği gösterildi.

Eğitimin ilk günü akşam eğitmen hocala-
rımızı Tuzluca ilçemize götürerek tuz mağara-
larında geziler yapıldı ve üniversitemizin bura-
daki sağlık turizmi ile ilgili projeleri anlatıldı.

Eğitimi son gününde Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ziyarete 
gelerek eğitim ile ilgili bilgiler alarak eğitmen 
hocalarımıza teşekkür belgelerini verdi. Ziyaret 
sırasında konuşma yapan Rektör Alma bu tarz 
eğitimlerin daha fazla olması, projeye olan ilgi-
nin daha da artması gerektiğini vurguladı. Rek-
tör Alma, eğitime katılan hocalarımıza bu eğiti-
min meyvesi olarak her hocamızın mutlaka bir 
proje yazması gerektiğini, bu konuda üniversite 
olarak her zaman hocalarımızın yanında ola-
caklarını ifade etti. 

Akademik Düzeyde Araştırma 
Projesi Hazırlama Teknikleri 
Eğitimi
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Iğdır Üniversitesinin düzenleyicileri ara-
sında olduğu EUROSAN GIS CONG-

RESS 2018 düzenleme kurulu toplantısı 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademesin’de, 
Bakü/Azerbaycan’da gerçekleştirildi.

Iğdır Üniversitesi adına toplantıya 
Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Sulhattin Yaşar, Toprak Bilimi 
ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Uğur Şimşek, Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Fariz Mikailsoy, Azerbaycan Milli Bilimler 
Akademisinden Coğrafaya Enstitüsü Mü-
dürü Prof. Dr. Ramiz Memmedov,  Müdür 

Yardımcısı Doç. Dr. Meherrem Hesenov, 
Azerbaycan Devlet Üniversitesi Coğrafya 
Fakültesi Harita Kadastro Bölüm Başkanı, 
Prof Dr. Maksad Gocamanov, Selçuk Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof 
Dr. Ferruh Yıldız ve Öğrtim Üyesi Doç. Dr. 
Ekrem Tuşad katıldı.

Toplantıda kongreye katılım koşulları, 
kongrenin düzenleneceği salonların tespiti, 
kongre programı, kongre web sitesinin ya-
yın için son düzenlemesi, sosyal program 
belirlenmesi vb. bir çok konu değerlendiril-
miş ve karara bağlandı.

Eurosan Gis Congress 2018 
Toplantısı Bakü’de Gerçekleşti
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Şehit Bülent Yurtseven Kam-

püsü’nde yapımı çalışmaları büyük oranda ta-
mamlanan, Üniversite Cami’de incelemelerde 
bulundu, namaz kılınacak bölümün tamam-
lanması üzerine,  camide ilk cuma namazı da 
kılındı.

Yapımı çalışmaları ile çevre düzenleme-
si çalışmalarının devam ettiği camii inşaatı-

nı denetleyen Rektör Alma, ilgililerden bilgi 
aldıktan sonra emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Amaçlarının en kısa zamanda, projede 
belirlenen çalışmaları tamamlamak olduğunu 
belirten Rektör Alma, bunun için hiç bir fe-
dakârlıktan kaçınmadıklarını söyledi. 

 Daha sonra, üniversitemizin Akademik 
ve idari personel ve öğrencilerin de  katılımı 
ile ilk Cuma namazı  kılındı.

Iğdır Üniversitesi Yapımı 
Tamamlanan Camide İlk 
Cuma Namazı Kılındı
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Son yıllarda ülkemizde gün geçtikçe gelişen inşaat 
ve altyapı sektörlerindeki kompozit kullanımları; 

özellikle son günlerde gündem oluşturan yerli otomo-
tiv yapımı yabancı üreticilerin dikkatini çekmekte oto-
motiv sektörünün benzin maliyetlerini düşürmek için 
daha hafif araçlar yapmak istemesi nedeniyle dayanıklı 
kompozit malzemeler, metal malzemelerin yerine ter-
cih edilmektedir. Diğer yandan Türkiye’nin coğrafi 
konumu nedeni ile önemi Türk firmalarının komşu 
ülkelerdeki inşaat sektöründe söz sahibi olması, inşaat 
sektöründe kullanılan kompozit malzemelerin üretimi 
hızlı bir büyüme göstermesi ve bu gelişimin üniversite-
mizin bulunduğu Iğdır ilinin ülkemizin 3 ülkeye kom-
şu olan tek ili olması, bu ve diğer gelişimlerde üniver-
site sanayi işbirliği olarak yer almamız gerekliliğinden 
yola çıkan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
İstanbul Yeşilköy CNR da 09-11 Kasım 2017 tarihle-
ri arasında uluslararası arenada dünyanın sayılı fuar-
ları arasında gösterilen “Putech Eurasia, Uluslararası 
Poliüretan Sanayi Fuarı” ile aynı tarihte düzenlenen 
“Kompozit Sanayi Fuarı” Eurasian Composites Show 
2017 fuar alanlarını ziyaret etti.

Yeni teknolojileri ve yurt dışı firmaları tanımak; 
Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayan üniversite ve ku-
rumlarla tanışmak ve sektörün bilgi paylaşımını ye-
rinde görmek amacı ile İstanbul CNR’da düzenlenen 
fuara katılan Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ziyaret ettiği fuarın önemi hakkında şun-
ları söyledi:

3. Kompozit 
Sanayi Fuarı 
Eurasian 
Composites Show 
2017’ye Yapıldı
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‘Kompozit Fuarının Poliüretan Fuarı İle birlikte düzenlenmesi 
oldukça önemlidir. Poliüretan Sanayi Fuarı, Putech Eurasia’nın ka-
tılımcıları poliüretan hammaddesi ve makine ekipmanı üretip satan 
firmalardır. Bunlar özellikle benim doktora yaptığım Japonya’dan ge-
len firmalardır. Hatta Çin de sektörün öncü firmalarının son teknoloji 
ürünlerini de takip etme imkanı buldum. Bu kurumlara Iğdır Üni-
versitesini tanıtıyorum. Onları Iğdır’a davet ediyorum. Fuarda birçok 
bileşen var mesela otomotiv, havacılık, savunma sanayi, beyaz eşya, 
enerji, inşaat, ısıtma soğutma, yalıtım, ayakkabı, gemi ve yat sanayi 
gibi sektörleri görebildim. Poliüretanın kullanım alanlarında, kom-
pozit malzemeler de kullanılmaktadır. Amacım bu iki fuarın platfor-
muna Üniversitemizde konu ile alakalı doktora çalışması içinde olan 
ilgililerimizi de gönderebilmek hatta stand alarak Üniversitemizin ça-
lışmalarını çeşitli üniversitelerin yaptığı çalışmalar ile etkileşim içine 
dahil edebilmektir’
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) ve Ekonomi Bakanlığı’nın 8-12 Kasım 
tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sara-
yında ‘Türkiye Tasarım Haftası 2017’ etkinliği-
nin ikincisine katıldı. 

Türkiye Tasarım Haftası Etkinlikleri, De-
sing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri tö-
reni ile başladı. Türk tasarımını dünyaya ta-
nıtmak amacıyla düzenlenen Türkiye Tasarım 
Haftası’nın 2. yılında, etkinlikler ‘Tasarımın  

Potansiyeli’ temasını gündeme taşıyarak tasa-
rım ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) iş birliğinde başlayan Design 
Week Turkey’de (Türkiye Tasarım Haftası) kon-
feranslar, sergiler ve atölyelerle tasarımın fark-
lı disiplinleri buluşuyor. Design Week Turkey 
kapsamında tasarımcıların, tasarım ofislerinin,  
sanatçıların, üniversitelerin, tasarım okulları-
nın, tasarım platformlarının sergileri yer aldı.

Türkiye Tasarım Haftası 
Etkinlikleri Yapıldı
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Design Week Turkey’de, yerli ve yabancı 
103 konuşmacı yer alırken, 52 tasarım ofisi 
ve bireysel tasarımcılarla 14 atölyede sergi-
leri ve özel hazırlanan enstalasyonları ile et-
kinlikte yer alma fırsatı buldu.

Endüstriyel tasarım, moda, görsel ileti-
şim tasarımı, mimari gibi birçok alanda dün-
yaca ünlü isimlerin panel ve konferanslarını 
içeren kapsamlı programın yanı sıra tasa-
rımcıların uzman isimlerle interaktif soh-
betler  gerçekleştirebileceği ‘Design Talks’ ise 
bu yılın yeniliklerinden. Türkiye’de tasarımla 
markalaşmanın yolunu açmayı hedefleyen 
ve Turquality programı dahilinde Ekonomi 
Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kurulu-
şu’nun (ETMK) iş birliği ile düzenlenen De-
sign Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de 
bu etkinlikte sahiplerini buldu.

Tasarım Haftası’nın düzenlendiği Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sara-
yın’nda kurulan Trend Alanı’nda 2018-2019 
sezonunda iç mekan tasarımlarında öne çı-
kan trendlerler sergilendi.
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Iğdır Üniversitesi ile Teb-
riz Üniversitesi arasın-

daki ikili görüşmeler so-
nucunda işbirliği yapıldı 
ve Mevlana protokolü im-
zalandı.

Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma ile Tebriz 
Üniversitesi Rektörü Dr. 
Mohammadreza Pourmo-
hammadi, görüşmeleri sı-
rasında iki üniversite ara-
sında ortak projeler ger-
çekleştirilmesini, öğretim 
üyesi ve öğrenci değişim-

leri de yapılmak suretiyle 
işbirliğinin artırılmasını 
hedeflediklerini ifade etti-
ler. 

Tebriz Üniversite-
si’nin kütüphanesini ve 
merkez laboratuarını zi-
yaret ederek yapılabilecek 
olası projeler için incele-
melerde bulunan Rektör 
Alma, Tebriz Üniversitesi 
Akademik Müzesi’ni de zi-
yaret edip İran tarihi hak-
kında bilgiler alarak hatıra 
defterini imzaladı.

Iğdır Üniversitesi İle Tebriz 
Üniversitesi Arasında İşbirliği Yapıldı 
ve Mevlana Protokolü İmzalandı
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Iğdır Üniversitesi’nde 
2017-2018 eğitim öğre-

tim yılında, fakültelere bi-
rincilikle yerleşen öğrenci-
lere başarı belgesi verildi.

Iğdır Üniversitesi Se-
nato Toplantısı’nda düzen-
lenen tören ile öğrencilere 
Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Sa-
raç tarafından imzalanan 
başarı belgeleri verildi. 
Üniversitenin Senato üye-
lerinin de hazır bulunduğu 
törende öğrencilere başarı 
belgelerini takdim eden 
Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma fakülteleri birinci-
likle kazanan öğrencileri 
tebrik ederek, başarıları-
nın devamını diledi.

Rektör Alma, öğren-
cilere hitaben “Sizler artık 
Iğdır Üniversitesi ailesinin 
üyelerisiniz. Hepinizi teb-
rik ediyorum. Bizler eği-
tim hayatınız boyunca her 
zaman, her konuda sizle-
rin yanında olacağız. Ba-
şarıyla başladığınız eğitim 
hayatınıza, daha nice ba-
şarılar ekleyerek, ülkemize 
faydalı bireyler olarak ye-
tişmenizi diliyorum.” dedi.

Üniversitemize Birincilikle 
Yerleşen Öğrencilere Başarı 
Belgeleri Verildi
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Erzurum Şehir Tiyatrosu’nun iki per-
delik “Bizim Konak” isimli oyun,  Iğ-

dır Üniversitesi öğrencileri ve üniversite 
personelleri için sergilendi.

Anadolu’ya özgü “Teyo Emmi” tip-
lemesi ile Türk insanının gönlünde taht 
kuran Cumhur Seval’ın “Bizim Konak” 
oyunu, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü Konferans Salonu’nda sahnelendi.

Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri 
Öğretim Görevlisi Mehmet Kurt, üni-
versite yöneticileri, akademisyenler ve 
öğrencilerinin ilgiyle izlediği iki perde-
lik “Bizim Konak” oyun başarıyla sergi-
lendi.

“Teyo Emmi” 
İzleyicilerle 
Buluştu
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Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tara-
fından Karaağaç Kampüsü Konferans Salo-

nunda 18 Mart Çanakkale Zaferi paneli düzen-
lendi. Üniversitemizden Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Güneş, Öğr. Gör. Sözer Akyıldırım 
ve Arş. Gör. Halit Baş’ın konuşmacı olarak ka-
tıldığı panele Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat 
Yikit, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. 
Gör. Mehmet Kurt kamu kurum amirleri ve öğ-
renciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan oturum 
başkanı Doç. Dr. Mehmet Güneş, I. Dünya 
Savaşı’na giden süreçte dünyanın ve Osmanlı 
Devleti’nin durumunu ele alırken Çanakkale 
Zaferi’nin destansı yönü ve önemi, tarihi veriler 
ile açıklayarak “Şehitlerimizi bir kere daha rah-
met ve minnetle anıyorum.” dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından ilk 
panelist olan Arş. Gör. Halit Baş şunları söy-
ledi: “Çanakkale Deniz Savaşı Dünya ve Türk 
Tarihinde önemli dönüm noktasıdır. Bu zafer-
lerden alınacak önemli dersler vardır. Birinci 
Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen düşman 
devletler, gemileriyle Çanakkale Boğazı’nı geçip 
İstanbul’u almak istiyorlardı. Osmanlı ordusu, 
İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanak-
kale Boğazı’nda aylar süren bir dizi deniz ve 
kara savaşı yapmıştır. 300.000 askerimizin şehit 
olduğu bu savaşlar sonucunda, düşman donan-
maları ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir. 
Çanakkale Savaşlarının denizle ilgili bölümü, 
18 Mart 1915 tarihinde, düşman gemilerinin 
geri çekilmeleriyle sonuçlanmıştır. Bu neden-

le, her 18 Mart gününde Çanakkale Savaşlarını 
anmaktayız. Çanakkale Boğazını geçmek iste-
yen İngiliz ve Fransız gemileri, 3 Kasım 1914’de 
boğazın iki yakasındaki birliklerimize ateş açtı-
lar, birliklerimizin karşı ateşi ile geri çekilmek 
zorunda kaldılar. 19 Şubat 1915’de düşman 
donanması kesin hücuma başladı. Osmanlı or-
dusunun karşı ateşi ile tekrar geri çekildiler. 18 
Mart 1915’de İngiliz ve Fransızlar 16 harp gemi-

Üniversitemizde “18 Mart 
Çanakkale Zaferi Paneli” 
Düzenlendi
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si ile büyük bir hücum daha başlattı. Üç gemisi sulara gömülen düşman donanması, tekrar geri çekilmek 
zorunda kaldı. Çanakkale Boğazını gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşmanlarımız, topraklarımıza 
karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer bazı sömürge ülkelere ait 
askerler 25 Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başladılar. Kara savaşları, 9 Ocak 1916 tarihinde 
son düşman birlikleri de geri çekilene kadar devam etmiştir. 6-7 Ağustos 1915 gecesi Anafartalara yapılan 
çıkarma harekatını Mustafa Kemal komutasındaki birliklerimiz durdurmuştur. 25 Nisan 1915 ve 9 Ocak 
1916 tarihleri arasında, yaklaşık sekiz ay boyunca şiddetli kara savaşları olmuştur.” dedi.

Panelde son olarak  söz alan Öğr. Gör. Sözer Akyıldırım da konuşmasında Çanakkale’deki kara sa-
vaşlarını anlattı. Akyıldırım “Mustafa Kemal bu savaşların tam içinde yer almıştır. Aynı zamanda Mustafa 
Kemal 5. Ordu Komutanı olarak Liman Vonsanders Çanakkale savaşında görevlendiriyor. Liman Vonsan-
ders Mustafa Kemal’e bu görevi verirken liyakat ve cesareti üstün tutuyor. İtilaf devletlerinin Çanakkale’ye 
geçip İstanbul’u zapt etme ve Rusya’yla buluşma hayalleri bozulur. Bu savaşla Anadolu da Türk varlığı 
kurulmuştur.” dedi.  
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Üniversiteler arası işbirliği görüşmeleri için İran’a giden Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, sınırımıza çok yakın bölgede bulunan Maku şeh-

rinin valisi Şahin Alizadeh’i ziyaret etti. 

Bu ziyareti sırasında Rektör Alma, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin arttırıl-
masının iki ülke arasındaki ilişkileri de olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı. 

Rektör Alma İran’daki 
Maku Valiliğini Ziyaret Etti
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Tebriz’deki İran İslami Sanatlar Üniversite-
si’ni ziyaret eden Iğdır Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, iki üniversite 
arasında hangi kapsamlarda işbirliği yapılabile-
ceği konusunda görüşmeler yaptı. 

İki üniversite arasında işbirliği ve Mevlana 
Değişim Protokolü imzalanması için çalışma-
ların başlatıldığı ziyaret kapsamında İslam Sa-
natları Üniversitesi’nden Dr. Eng. Mohammad 
Ali Kaynejad ile birlikte el sanatları sergisini ge-
zen Rektör Alma, iki üniversitenin el sanatları 
alanında ortak sergiler düzenlemesi gerektiğini 
ifade ederek kültürler arası benzerliğe dikkat 
çekti ve bu kapsamda etkileşimin arttırılmasını 
gerektiğini önemle vurguladı.  

Rektör Alma, İran İslami 
Sanatlar Üniversitesi’ni Ziyaret 
Etti
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Iğdır Üniversitesi, Caferilik Araştırma Mer-
kezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 

panellerden birisi daha yapıldı. Bu yıl 8. yapılan 
panelde, konu olarak vahdet seçildi.

Din alimi Arif Taşdemir’in Kuran-ı Kerim 
tilavetinden sonra, Caferilik Araştırma Merkezi 
Müdürü Yard. Doç. Dr. Musa Çetin açılış konuş-
masını yaptı. Panelin amacı hakkında bilgi veren 
Çetin, bu panellerin devam edeceğini belitti. 

Kırıkkale Üniversitesi İslami Bilimler Fa-
kültesin den Doç. Dr. Sahin Ahmetoğlu, Hitit 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ce-
mil Hakyemez, Araştırmacı-Yazar Hasan Kana-
atli’nin konuşmacı  olarak katıldığı panel, izleyi-
ciler tarafından yuğun ilgi ile takip edildi. Rektör 
vekili Prof. Dr. Selim Erdoğan, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Suhettin Yaşar, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şükrü İsmail İpek, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, Aralık Kaymakamı 
Kemal Duru, Aralık ilçesi Belediye Başkanı Bay-
ram Teksay, Karakoyun İlçe Belediye Başkanı 
Kurban Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Kurban 
Oluz, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Ehlibeyt Alim-
ler Başkanı Behlül Salmanlı  ve yönetim kurulu 
üyeleri  başta olmak üzere, çok sayıda akademik 
personelin yanı sıra davetliler  ve öğrenciler ka-
tıldı.

Panel yöneticiliğini de yapan  panelist Doç. 
Dr. Şahin Ahmetoğlu konuşmasında; “İslam 
Dünyasında Takrib Çalışmaları” konulu konuş-
masında; Bu çalışmaların İslam aleminde birli-
ğin, bütünlüğün adı olan vahdet’i sağlamaya dö-

Üniversitemizde 
Vahdet Paneli 
Düzenlendi
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nük faaliyetler olduğunu, bu günlerde bilhassa 
buna çok ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Cemil Hakyemez, “Sünni–Şii bir-
likteliği” konulu konuşmasında, konunun tarihi 
seyrine dokunarak, aslında arada ciddi bir ay-
rılığın olmadığını, siyasi çevrelerin geçmişten 
günümüze bu konuyu çıkarları doğrultusunda 
kullandıklarını belirterek, bunların bir an önce 
bilimsel verilerle açıklığa kavuşturulması gerek-
tiğini söyledi. Böylece İslam âleminin ihtiyacı 
olan vahdetin sağlanmasında önemli bir mesafe 
alınabilineceğinin altını çizdi. 

Araştırmacı-Yazar Hasan Kanaatli de “Ya-
şanmışlıklardan Çıkarılan Tecrübeler” konulu 
konuşmasında, geçmişten günümüze İslam ale-
mi içine sokulan ve ayrılık vesilesi olarak gös-
terilen olaylardan örnekler vererek, bunların İs-
lam alemindeki yansımalarını ele alarak, ayrılık 
noktalarının, birlikteliklerin yanında çok küçük 
kaldığını söyledi. İslam  dünyasının yıllarca fitne 
üzerine kurulu iftira  ve bilgisizliğin verdiği ce-
haletten çok çektiğini belirten Kanaatli, Allah’ın 
koyduğu ilkeler esas alınırsa hiçbir problemin 
kalmayacağını, birliğin, bütünlüğün, dolayısı ile 
her konuda vahdetin sağlanacağına inandığını 
sözlerine ekledi.

137Bülten | 11



Rektör Alma, Tuz 
Mağarası ile ilgili İHA’ya 
özel röportaj verdi 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-

met Hakkı Alma’nın girişimleri sonucun-
da Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde bulunan ve 55 
dönümlük bir araziyi kaplayan Tuz Mağara-
sı’nın, KOAH, astım, nefes darlığı, alerji ve 
cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılması 
için başlayn çalışma devam ediyor.  Tuz Ma-
ğarası ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na(İHA) 
özel röportaj veren Prof. Dr. Alma, Tuz Ma-
ğarasını sağlık turizmine kazandırarak, Tür-
kiye’den yurt dışına giden hastalar için bir an 
önce faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti.

Rektör Alma, “Azerbaycan’ın Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan tuz mağara-
sı ve terapi merkezini gezip gördük. Dünya-
nın birçok yerinden KOAH ve astım hastala-
rı gitmekte ve kısa sürede tedavi olmaktalar. 
Bunun üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Nahçıvan’da bulunan tuz 
terapi merkezinin bir benzerinin Türkiye’de 
oluşturulması için talimatı var. Bizde bundan 
esinlenerek, tuz terapi merkezi kurmayla il-
gili arkadaşlarla yoğun bir mesai harcayarak 
geziler yaptık. Türkiye’de ilk, dünya çapında 
uluslararası tuz terapi kongresi düzenledik. 
Özellikle Rusya, Romanya, Polonya, Alman-
ya ve Ukrayna’dan birçok bilim adamının 
katılımıyla, 3 gün süren tuz terapi kongresi 
gerçekleştirdik. Çok başarılı oldu ve şuanda 
kitap yayın evimizin ilk yayın sayısı olarak 
basıma geçti” dedi. 

Terapi çeşitlerine değinen Rektör Alma, 
“Speleo Terapi” denilen mağara terapisi, 
“Halo Terapi” ise otel ve evlerde bulunan suni 
tuz odalarına deniliyor. Avrupa’da yeni çıkan 
bir sistem olan ve Nanopartiküller halinde 
sprey yapılarak teneffüs ediliyor. KOAH ve 
astım hastalarına çok iyi gelen bir tedavi me-
todudur. Çok organik olup maliyet gerektir-
meden hastalıktan kurtulmuş oluyorsunuz. 
Özellikle tuzun içinden çıkan elektronlar 
havada ki oksijenle karışarak ozona dönü-
şüp, ozonun mekanizmasıyla hastalarda bir 
düzelme oluyor. Aynı zamanda mantar hasta-
larına ve ciltteki kanser yaralarına çok iyi gel-
diği söyleniyor. Türkiye’de, bu konu hakkında 
çalışan hocalarımız mevcut. Son zamanlarda 
yaptığımız çalışmalarla kristal tuz odaları 
ortaya çıktı. Tuzluca’daki mağarada 1 oda-
mız vardı ama şuan oda sayısı 5’e çıktı. Eski 
dönemde Ermenilerin açtığı pencerelerden 
sızan yağmur suları gölet oluşturduğu için 
o göletlerden buharlaşan tuzlar, sarkıt dikit 
oluşturmuş durumda ve bu odalar bembeyaz 
kristallerden oluşuyor. Saf kristal tuz mahiye-
tinde ki bu tuz odaları, ilerde kullanılabilecek 
konuma getirmek üzere çalışmalar başlamış 
durumdadır” şeklinde konuştu. Bakanlıktan 
izin alındığını ve en kısa sürede çalışmaların 
başlayacağını belirten Rektör Alma, “Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünden izin almak için, 
Tuzluca kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve ma-
den işletme firması ile protokol yaparak 1 ay 
önce Bakanlığa gönderdik. Bakanlıktan bir 

Röportaj 
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heyet gelip inceleme yaptı. Geçen hafta Ankara’da yaptığım görüşme sonucunda, raporu yakında 
göndereceklerini ve hatta raporun şuan yolda olduğunu öğrendik. İzin raporu gelir gelmez en kısa 
zamanda yeni yuva, mağara ve odalar açmak şartıyla, önce eko sonra sağlık turizmine açmayı ve 
yaklaşık 5-6 ay içerisinde bunu tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. “Iğdır ve Tuzluca için 
büyük bir istikbal vadediyor” Türkiye’den yurtdışına tuz terapi merkezi için çok sayıda vatandaşın 
gittiğini dile getiren Alma, “Türkiye’den Nahçıvan’a giden çok sayıda arkadaşım ve hastalar var. Dün-
yanın her tarafını cezp etmiş durumda. Günde en az 4-5 charter uçağının gelmesini bekliyoruz. Şuan-
da bile seyahat firmaları bizi arıyor ve ne zaman faaliyete geçer diye soruyorlar. Sağlık ve ekoturizmi 
adına büyük bir gelir kaynağı olacak. Yerel halk veya Türkiye’yi değil bütün dünyaya hitap eden bir 
merkez olma yolundadır” dedi.
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Iğdır Bilim Sanat Merkezi Müdürü Selahattin 
Pamuk heyetiyle beraber Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı  ma-
kamında ziyaret etti.

  Bilim Sanat Merkezi Müdürü Selahattin 
Pamuk ve heyeti Rektör Alma’nın kendilerine 
gösterdiği misafirperverlikten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Rektör Alma da Bilim Sa-
nat Merkezi Müdürü Selahattin Pamuk ve he-
yetinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini 
ifade etti.

Ziyaret esnasında Iğdır Üniversitesi ile 
Iğdır Bilim Sanat Merkezi arasında protokol 
imzalandı. Yapılan protokol çerçevesinde, Iğ-

dır Üniversitesi ve Iğdır Bilim Sanat Merkezi 
arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya iliş-
kin işbirliği konularını düzenlenmesi, Iğdır 
Üniversitesi’nin alt yapısını kullanarak AR-GE 
faaliyetlerinde bulunulması ve öğrencilerin ku-
rumun derslik, laboratuvar ve teçhizat altyapısı 
ile Üniversite-Bilsem iş birliği çerçevesinde ça-
lışmalar yapabilmelerine yönelik esasları kapsa-
mamaktadır. Ayrıca Iğdır Üniversitesi ve Bilsem 
tarafından ortaklaşa panel, seminer, bilim şenli-
ği, çalıştay, sergi, konser  gibi organizasyonların 
yapılmasına yönelik gerekli düzenlemeleri de 
kapsamaktadır. Taraflar, protokolde belirtilen 
işbirliği çalışmalarının bir an önce gerçekleş-
tirilmesi için çalışmalara hemen başlanacağını 
belirttiler.

Üniversitemiz İle Iğdır Bilim 
Sanat Merkezi Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Gürbulak Sınır 

Kapısı’na 50 km. mesafede olan ve İran 
genelinde 400 şubesi bulunan Maku 
İslamic Azad Üniversitesi Rektörü Dr. 
Seyfaddin Abbari’yi ziyaret etti. İki üni-
versite arasında Mevlana değişim ve 
işbirliği protokolleri için çalışmaların 
başlatıldığı ziyaret kapsamında, başka 
hangi alanlarda ortak çalışmalar yapı-
labileceği konusunda da görüşmeler 
yapıldı. 

Rektör Alma, Uluslararası 
İslamic Azad Üniversitesini 
Ziyaret Etti
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Üniversitemiz Araştır-
ma Laboratuvarı Uy-

gulama ve Araştırma Mer-
kezi (ALUM) Iğdır’daki 
çiftçilerin toprak ve sulama 
suyu(Kapsam-1 ve Kap-
sam-3) analizlerinin ya-
pılması hususunda Iğdır İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’ne yetki belgesi 
başvurusunda bulunuldu.

İlk olarak Ankara 
Tarım Reform Genel Mü-
dürlüğü ve daha sonrasın-
da Erzurum ilinden gelen 
heyetler laboratuvarda in-
celemelerde bulunmuştur. 
Son olarak Doğu Anadolu 
Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü’nden (TA-
GEM) Toprak ve Bitki Bes-
leme Birim Başkanı Mer-
yem Bayraktutan ve Ziraat 
Yüksek Mühendisi Dr. Al-
per Polat ile birlikte Iğdır İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Tarımsal Alt-
yapı ve Arazi Değerlendir-
me Şube Müdürü Mahmut 

Turan ve Ziraat Mühendisi 
Akın Çokran 18/10/2017 
tarihinde laboratuvarımız-
da detaylı incelemelerde 
bulunuldu. 

Yapılan incelemeler 
sonucunda (ALUM)’un 
fiziki altyapı, cihaz ve per-
sonel yeterliliği bakımın-
dan herhangi bir eksiğinin 
bulunmadığı ve yapılacak 
analizler için son derece 
uygun olduğu belirlendi. 
Bu incelemeler sonucunda 
(ALUM) yetki belgesi al-
maya hak kazandı. Alınan 
yetki belgesiyle (ALUM) 
Iğdır ilinde toprak ve sula-
ma suyu analizlerinde tek 
yetkili laboratuvar oldu.

Iğdır ili ve çevresin-
deki çiftçiler toprak ve 
sulama suyu analizlerini 
(ALUM)’da uygun fiyatlara 
analiz ettirerek uzmanlar-
dan gübre tavsiyesi alabile-
ceklerdir.

Toprak ve Sulama Suyu 
Analizlerinin Yapılması 
Hususunda Iğdır İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 
Yetki Belgesi İçin Başvuruda 
Bulunuldu
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversiteler arası işbirliği görüşmeleri 
için gittiği İran’da, Tebriz Türk Konsolosluğu Sekreteri Zeki Turgut ve konsolos muavini Serkan 

Erdal’ı ziyaret ederek üniversitemizin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 

İran’daki birçok üniversite ile işbirliği görüşmelerinde bulunan Rektör Alma, Türk konsolos-
luğunda, yapılan işbirlikleri ile ilgili bilgiler vererek iki ülkenin komşuluğunun bilimsel ve sosyal 
boyutlarının önemli olduğunu ve üniversite olarak bu konuya önem verdiklerini ifade etti.

Rektör Alma, Tebriz Türk 
Konsolosluğu’nu Ziyaret Etti
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü konferans salonunda düzenlenen “Ulusal Ar-Ge Destekleri 
konulu” seminere konuşmacı olarak TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkan-

lığı) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Arıcı katıldı. 

Üniversitemiz öğretim üyelerinin yoğun katılım gösterdiği seminerde Doç. Dr. Arıcı, Ulusal 
Ar-Ge Destekleri konusunda sunum yaptı. Seminerde; TÜBİTAK ve birimleri tanıtımı, ARDEP ve 
araştırma gruplarının tanıtımı, ARDEP kapsamında yürütülen programların (Üniversiteler, kamu 
kurum ve kuruluşları ve özel sektördeki kişiler tarafından sunulabilen araştırma, kariyer, öncelikli 
alanlar, hızlı destek, başlangıç ARGE vb. programlarla ilgili başvuru koşulları, programın süresi ve 
bütçesi, program kapsamında yapılabilecek ödeme konuları) tanıtımı yapıldı. Seminerde son ola-
rak ARDEP geneli ve Iğdır Üniversitesi özelinde proje istatistikleri verilmiş olup ayrıca proje yazma 
sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Üniversitemizde “Ulusal Ar-Ge 
Destekleri” konulu seminer
düzenlendi
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Kendisi de Orman Endüst-
ri Mühendisi olan Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma 20. İn-
termob Mobilya Yan Sanayii, 
Aksesuarları, Orman Ürünleri 
ve Ahşap Teknolojisi Fuarına 
katılarak  doktora öğrencisi-
nin tezinin sergilendiği standı 
ziyaret etti. Ayrıca Japonlarla  
işbirliği platformunu görüşe-
rek  Japon heyet ile  Boğaziçi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmed Özkan’ı makamında 
ziyaret etti.

Ahşap, orman ürünleri ve 
malzemeleri firmaları, kimya-

sal malzeme firmaları, üretim 
alet, ekipman ve yardımcı fir-
maları, hizmet faaliyet firma-
ları gibi katılımcı profilinin 
yoğun olduğu TÜYAP İnter-
mob fuarları, önemli iş bağ-
lantıları kurulmasına hizmet 
eden, iş dünyası ile akademik 
dünyayı bir araya getiren  fır-
satlar olarak görülmekte. Bu 
fuarda  Japon firmasının stan-
dında yer alan ürün, Rektörü-
müzün 2008 yılındaki doktora 
öğrencisinin ayçiçeği sapları 
ile ilgili bir ürün. Bilindiği gibi 
ülkemizde her yıl hasat sonrası 
ortalama 2,5-3 milyon ton ay-

çiçeği sapı atık olarak ortaya 
çıkmakta ve bu saplar yakıl-
maktan veya tarlada bırakıl-
maktan başka hiçbir işe yara-
mamaktadır. Oysa morfolojik 
olarak, hafifliğiyle, bol mik-
tarda bulunuşuyla bina iç ve 
dışında yalıtım malzemesine 
dönüştürülebilen bu Ayçiçeği 
sapları  kullanımıyla ilgili ça-
lışmaya  ilk olarak 2006 yılında 
başlandı.

“Ayçiçeği (Helianthus an-
nuus L.) Saplarının İzolasyon 
Levhası Üretiminde Kullanıla-
bilirliği” adlı doktora tezi Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma  da-

Rektörümüzün Projesi Yıllar 
Sonra TÜYAP’da Sergilendi, 
Japonlar İşbirliği Önerdi
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nışmanlığında ve yönlendirme-
siyle o yıllarda Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesinde ken-
disinin doktora öğrencisi Fatih 
Tuncay Efe’ye verildi. Ayçiçeği 
sapının ekonomiye ve endüstriyel 
üretime uygunluğunu tez konusu 
olarak belirlenerek  daha sonra 
2008 yılında Prof. Dr. M. Hakkı 
Alma ve bir özel sektör temsilci-
siyle (Aksan Mobilya) birlikte Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 
Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü bünyesinde SAN-
TEZ AR-GE Destek Programı’na 
başvurarak  292.550 tl bütçeli, 24 
ay süreli bir projeye dönüştürül-
dü.

Gerek tez kapsamında yapı-
lan test sonuçları, gerekse SAN-
TEZ projesi sonuçları gösterdi ki, 
ayçiçeği sapları pres kapı dolgusu 
olarak, iç mekân ara bölme mal-
zemesi olarak ve çatı altı yalıtım 
malzemesi olarak ve özellikleri 
biraz daha geliştirilmek şartıyla 
bina dış cephe yalıtım malzemesi 
olarak kullanılabilen bir malzeme 
olma özelliğine sahip.

Diğer taraftan, literatürde 
görülebileceği gibi çeşitli araştı-
rıcılar ayçiçeği saplarından çalış-
malar yapmış; belirli oranlarda 
farklı lignoselülozik materyaller-
le kombine ederek yonga levha 
üretmişler ve kullanıma uygun-
luğunu araştırmışlardı. Ancak bu 
araştırmalar maalesef endüstri-
ye aktarılamamış halde iken en 
son “Mottainai Biomass Rese-

arch Corporation” adlı Japonya 
merkezli bir şirket, yine Japon-
ya merkezli  “Koyo Sangyo Co., 
Ltd.” Ile birlikte %100 ayçiçeği 
sapından kanserojen formaldehit 
içermeyen yonga levha üretmiş 
ve ticari olarak satmayı başara-
rak   bu ürünlerini İstanbul’da 14-
18 Ekim 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve Rektör Prof. 
Dr. Alma’nın da katıldığı INTER-

MOB 2017 fuarında sergileyerek  
Üniversite& Sanayii  İşbirliğine 
örnek teşkil etmiş oldu.

Türkiye’de bu konuda araş-
tırma yapan akademisyenlerden 
biri olan ve Kahramanmaraş’tan 
daha sonra Çanakkale Onsekiz-

mart Üniversitesine geçen Yrd. 
Doç. Dr. Fatih Tuncay Efe ise 
konu hakkında şunları söyledi: 
‘Japonlar benimle Nisan 2017’de 
irtibata geçti. Japon firma yetki-
lileri, ayçiçeği sapından faydalan-
ma adına işbirliği önerdiler.Bu 
kapsamda INTERMOB 2017 fu-
arında bizimle Hakkı Hocamızla 
ve de Boğaziçi Üniversitesi Rekö-
rümüz ile birlikte hareket etmek 
istediklerini belirttiler. Çünkü şu 
an Iğdır Üniversitesinde Rektör 
olan hocam kendileri ile daha 
önceden tanışıyor ve Japonlar 
Hakkı hocamın Kyoto Üniver-
sitesinde doktora yapmasından 
dolayı kendisine büyük özen gös-
termekteler. Dolayısıyla fuarda 
hem onların, hem bizim çalışma-
larımızı tanıtıyorlar ve bu tanıtım 
büyük ilgi gördü. Zaten çok ön-
ceden tutkal firması Koyo Sangyo 
Co., Ltd. ile   Prof. Dr. M. Hakkı 
Alma hocam bir çalışma yapmış-
tı. Dolayısıyla fuarda bir kez daha 
ve daha somut bir çalışma konu-
sunda bir araya gelindi.’ dedi.

Önemli iş bağlantıları kurul-
masına hizmet eden, iş dünyası 
ile akademik dünyayı bir araya 
getiren İNTERMOB Fuarına 
katılan özel sektör temsilcile-
rinden Kastamonu Entegre A.Ş 
Samsun-Kastamonu Fabrikalar 
Direktörü  Enis Koç ve Kasta-
monu Entegre A.Ş Adana MDF 
Fabrikasi Müdürü  Ergin Turan 
ile Japon firmaları temsilcileri ve 
akademisyenler  ve Prof. Dr. M. 
Hakkı Alma ve Yrd. Doç. Dr. Fa-
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tih Tuncay Efe konu hakkında 
fuar alanında biraraya gelerek 
Türkiye’de ayçiçeği sapından 
yonga levha, MDF üretimi-
ni  ele aldı. Üniversite-Sanayi 
işbirliğinin güzel bir örneği 
olan ve bir taraftan milyonlar-
ca ton ayçiçeği sapının değer-
lendirilmesine imkan tanıyan 
bu buluşma diğer taraftan ül-
kemizin en büyük sorunların-
dan biri olan işsizliği azaltıcı 
etki yapması bekleniyor. Di-
ğer yandan Ayçiçeği sapının 
kullanım alanlarının sadece 
yalıtım malzemesi ve yon-
ga levhası ile sınırlı olmayıp; 
yemeklik mantar üretiminde 
besi ortamı, yağ emici, bazı 
gıdalarda doğal bağlayıcı, ka-
bızlık önleyici gibi kullanım 
alanlarının bulunduğunu 
Japon firma yetkilisi Yusho 
Takamura ve 12 kişilik Japon 

ekibi makamında ziyaret et-
tikleri Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmed 
Özkan’a anlatarak AR-GE leri 
hakkında bilgi verdiler. Rek-
tör Prof. Dr. Özkan da  Japon-
lar ile makamında yapılan gö-
rüşmede Türkiye’de  artık Ar-
Ge  ye ciddi kaynak aktarıldı-
ğını  söyleyerek kendisinin bir 
ay önce Japonya ya gittiğini 
söyleyerek şöyle devam etti: 
‘Ayçiçeği fikri Prof. Dr. Hakkı 
Alma’dan çıktı. Türkiye’de bu 
sektörde hem malzeme olarak 
hem fikir olarak çok büyük 
bir potansiyel var. O zaman 
TÜBİTAK Komitesinde idim. 
Türk–Japon sanayicisini bir 
araya getirme görevim var-
dı. Benim üniversitemde bu 
alanda uzmanlık alanı olma-
dığı için o zaman Prof. Dr. 
Hakkı Alma ile başladık. An-

cak şu anda o da çok meşgul 
çünkü o da rektör oldu. Biz  
sizleri Türk İnşaat sektörü 
ile tanıştırabiliriz. Türkiye de 
inşaat sektörü  güçlüdür. Ak-
deniz Orta Asya hatta ABD 
deki dev kuleleri  artık Türk 
firmaları yapıyor. Biz  rek-
törler olarak size bu konuda 
devreye girerek görüşmeleri-
nizi sağlayabiliriz. TTO ile iş-
birliği yapabiliriz. Artık yeni 
kanun çıktı  sadece  üniversite  
ile de ortak olabilirsiniz’ dedi. 
Boğaziçi rektörünün bu açık-
laması sonrası  yenilen akşam 
yemeğinde  başta ayçiçeği 
sapı olmak üzere bir çok yıllık 
bitki artıkları (saman, sorgum 
sapı, pirinç kabukları, vb.) 
ekonomiye kazandırılabilile-
cek  konular ele alındı.
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Memur-Sen Genel Başkan Yrd. ve 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Meh-

met Bayraktutar’ın Iğdır’a teşrif etmesi 
sebebiyle Iğdır Memur-Sen Başkanı Ma-
lik Akşit’in özel bir restoranda organize 
ettiği programa Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğ-
dır Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet 
Kurt, Diyanet-Sen Iğdır il Başkanı İdris 
Armağan ve Iğdır Memur-Sen’e bağlı 11 
sendikanın başkanları ve Diyanet-Sen Iğ-
dır Teşkilat Yönetimi katıldı.

Yemekli toplantıda Iğdır Üniversite-
si ile Iğdır’ın yerel sorunları ele alındı. 

Rektör Alma, 
Iğdır Memur 
-Sen’in 
Düzenlediği 
Programa 
Katıldı
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Iğdır Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Tansu Çiller 

Caddesi Vali Konağı Yolu üzerinde hiz-
mete giren Termikel Store’un açılışına 
katıldı.

Törende konuşan Doğhan Yapı Yö-
netim Kurulu Başkanı Necati Okut açı-
lışa katılan tüm davetlilere katılımların-
dan ötürü teşekkür ederken, Iğdır Valisi 
Enver Ünlü ve Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya 
geldikleri günden beri yapmış oldukları 
çalışma ve büyük hizmetlerinden dolayı 
teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Iğdır Valisi En-
ver Ünlü,  Termikel Store’un Iğdır Bölge 
Bayisi’nin açılmasından dolayı mutluluk 
duyduğunu belirterek, açılışı yapılan iş-
letme sahibini tebrik ettiğini vurguladı.

Rektör Alma 
Termikel 
Store’nin 
Açılışına 
Katıldı
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Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde, Tuzluca 
MYO binası için bir süre önce incele-

mede bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın çaba-
ları sonuç vermeye başladı. 

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde eğitim 
faaliyetlerine devam etmesi planlanan, 
Iğdır Üniversitesi  Tuzluca Meslek Yük-
sekokulu için Tuzluca Belediye Başkan 
Vekili Abdullah Kadıoğlu’nun teklifi ile,  
belediye meclisi, yeni binanın yapılabil-
mesi için 7593 m² arazinin 25 yıllığına 
tahsisi yaptı. 

Tuzluca Belediye Başkan Vekili Ab-
dullah Kadıoğlu, tahsis edilen bu arazi-
nin Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca ilçemi-
ze hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Alma: “Tuzluca MYO ara-
zisinin tahsisindeki emeklerinden do-
layı Belediye Başkan Vekili Kadıoğlu’na 
teşekkür etti. Tuzluca MYO’nun burada 
eğitim öğretime başlamasının ilçemize 
maddi manevi yönden büyük oranda 
katkı sunacağına inanıyorum.” dedi. 

Tuzluca MYO İçin Arazi 
Tahsisi Yapıldı
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TÜRKSAT uydusu üzeri yayın 
yapan, çok yakında da Arda-

han, Kars ve Iğdır’da stüdyo açacak 
olan Kaçkar TV, Iğdır Üniversite-
si Karaağaç Kampüsü Uygulama 
Oteli’nde Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile 
özel bir röportaj yaptı.

Kaçkar TV’nin deneyimli ga-
zeteci, yazarı ve televizyoncusu 
Mustafa Küpeli, Rektör Prof. Dr. 
Alma ile Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsü’nde program için bir 
araya geldi.

Iğdır Üniversitesi ile ilgili 
Kaçkar TV’ye röportaj veren Rek-
tör Alma, atandığı günden itibaren 
çok yoğun bir tempoyla çalıştıkla-
rını ifade etti. Rektör Alma, “Üni-
versitemiz her alanda adından söz 
ettiriyor. Yurt dışından ve yurt için-
den ERASMUS ve MEVLANA de-
ğişim programları kapsamında çok 
sayıda üniversite ile iş birliği proto-
kolü imzaladık. Tuz terapi odası ve 
mağaralarının astım, bronşit gibi 
rahatsızlıklara iyi geldiği bilini-
yor. Bu maksatla biz de Uygulama 
Oteli’mizde Tuz Terapi Odası kur-
duk. Ayrıca hazırladığımız proje 

ile Tuzluca ilçemizde bulunan Tuz 
Mağaraları’nda Tuz Terapi Merkezi 
kurma çalışmalarımız da hâlihazır-
da devam ediyor. Küllük Köyü böl-
gesinde bulunan 3000 dönümlük 
arazi Üniversitemize tahsis edildi. 
Burada 500kW’lık güneş enerjisi 
santrali projemizi hayata geçirece-
ğiz. Bu proje, başta Iğdır ili olmak 
üzere bölgenin diğer illerinin de 
gelişimine büyük katkı sağlana-
caktır. Ayrıca ana kampüsümüzde 
peyzaj çalışmalarımız da büyük bir 
hızla devam ediyor.” dedi. Kaçkar 
TV sahibi ve ekibinin Rektör Alma 
ile yaptığı program yaklaşık bir bu-
çuk saat sürdü. Uzun, keyifli ve bil-
gilendirici bu sohbet neticesinde 
Üniversitenin eşsiz ve çok faydalı 
projeleri, Kaçkar TV izleyicilerine 
aktarılmış oldu.

Kaçkar TV, yaptığı sokak rö-
portajları yanı sıra Iğdır’da birçok 
kurum ve kuruluşla da bir araya 
geldi. Iğdırlılar tarafından ilgiy-
le karşılan ve renkli dakikaların 
yaşandığı sokak röportajlarında 
yurttaşların sorun ve sıkıntılarını 
dinleyen Kaçkar TV, aynı zamanda 
dinlediği sorun ve sıkıntıları yetki-
lilerle paylaştı.

Rektör Alma Kaçkar 
TV’de Üniversitemizi 
Tanıttı
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Üniversitemiz tarafından 9-11 Ekim tarihle-
ri arasında düzenlenen Uluslararası II. Iğ-

dır Sempozyumu Bahçeşehir Koleji’nda düzen-
lenen Gala Yemeği ile son buldu.  Gala yemeği-
ne Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat 
Yikit ve bazı kamu kurum amirleri ile davetliler 
katıldı.

Gale Yemeğinde konuşan Rektör Alma, 
Iğdır’a büyük katkı sağlayacağına inandığı II. 
Iğdır Sempozyumu’nda çok önemli tebliğlerin 
sunulduğunu dile getirerek, şunları söyledi; “II. 
Uluslararası Iğdır Sempozyumu’nda yurtiçi ve 
yurtdışından 81 farklı üniversite ve araştırma 
kuruluşundan toplamda 428 tebliğ sunulmuş 
olup bunların 150 tanesi sosyal bilimlerden,104 

ziraat bilimleri, 34 mühendislik,120 fen bilim-
lerindendir. Bu yemek programı bir sempozyu-
mumuz için kapanış ama, aynı zamanda yeni 
düzenleyeceğimiz sempozyumlar içinde önem-
li  bir adımdır. 2018 Kasım ayında 4. Türk Dün-
yası Kimya Kongresi’ni üniversitemizde yap-
mayı planlıyoruz. Yine Nisan 2018’de üniversite 
olarak Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke 
Ekonomisine Katkıları konulu uluslararası bir 
sempozyum düzenleyeceğiz. Bu sempozyuma,  
25 sponsorun destek vermesi de artık Iğdır’ın 
esnafı, kamu kurumlarıyla bilimsel çalışmalara 
sahip çıkacağını gösteriyor. Sempozyumumuz-
da bize destek veren bütün sponsorlarımıza ve 
sempozyum düzenleme kurulumuza çok teşek-
kür ederim.” 

Uluslararası II. Iğdır 
Sempozyumu Gala Yemeği 
ile sona erdi
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Belediye Başkanı Av. Murat Yikit ise, 
“Gerçekten büyük bir alkış ve büyük bir te-
şekkürü hak eden başta Sayın Rektörümüz 
ve Iğdır Üniversitesine gerçekten bir teşekkür 
istiyoruz. Bundan sonra yapılacak olan bütün 
çalışmalar ve bu benzeri etkinliklere Iğdır Be-
lediyesi olarak elimizden geldiği kadar imkân-
larımızla destek olmaya devam edeceğimizin 
sözünü vererek, hepinize katkınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Gala Yemeğinin sonunda Rektör Alma, 
sempozyum düzenleme kuruluna teşekkür 
belgesi verdi. 

Ayrıca Sempozyumun 3. gününde katı-
lımcılar; Kars’a 48 kilometre uzaklıkta, Türki-
ye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri 
kenarında bulunan yüzyıllardır birçok uygarlı-
ğa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık 
eden Ani Harabeleri tarihi mekanlarını  gezdi. 
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Bilindiği üzere Iğdır coğrafyası Tür-
kiye’nin en düşük yağış alan ille-

rinden bir tanesidir. Ayrıca ova torak-
larının yarıya yakın bir kısmı tuzlu ve 
alkalikten dolayı üretim dışı kalmıştır. 
Mevcut bu şartlar, bölgede yetiştiri-
lebilecek ürün çeşitliliğini ve üretim 
yapılan alan miktarlarını her geçen 
gün kısıtlamaktadır. Dolayısıyla bölge 
çiftçisine mevcut bu ekolojik koşullara 
uyum sağlayabilecek ve geleneksel ola-
rak yetiştirilen ürünlere alternatif ola-
bilecek ekonomik getirisi daha yüksek 
yeni tür ve çeşitlerin ortaya konulması 
büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla 
Iğdır Üniversitesi ile Atatürk Üniversi-
tesinin ortak hazırladığı ve TÜBİTAK 
tarafından desteklenen kinoa projesi ile 
ilk adım atılmış ve kinoa, Iğdır’ın bitki-
si olarak literatürlere geçmiştir. Ancak 
Iğdır Üniversitesi bunun yeterli olmadı-
ğını, bölge ekolojsine uyum sağlayabi-
lecek ve ekonomik getirisi yüksek yeni 
alternatif ürünlerin bölgeye kazandırıl-
ması gerektiğini her platformda savun-
muştur. Bu amaçla Kinoa bitkisinden 
sonra Amarant bitkisinin de bölge için 
alternatif bir bitki olabileceği düşünül-
müş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Amarant 
Bitkisinin 
Hasadı 
Tamamlandı
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Araştırma Iğdır Üniversitesi Ta-
rımsal Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürlüğü sağasında 2 yıllık bir adap-
tasyon denemesi olarak planlanmıştır. 
Araştırma kapsamında daha çok tane 
ve sebzesi için yetiştiriciliği yapılan 
Güney Amerika Orijinli Amaranthus 
cruenthus türüne ait 4 çeşit kullanıl-
mıştır. Mevcut çeşitlerin kuru ve sulu 
koşullarda tane ve ot verimleri incelen-
miştir. İlk yıl verilerine göre özellikle A 
ve B çeşitlerin hem kıraç hem de sulu 
koşullarda bölge için uygun olduğu gö-
rülmüştür. İncelemeye alınan bu bitki-
ler tek yıllık olup, çeşitlere bağlı olarak 
3-5 aylık bir yetişme periyodunda to-
hum üretimi için hasada gelmektedir-
ler.
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Yükseköğretim Kurulu tarafından düzen-
lenen,  YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yek-

ta Saraç’ın katılımlarıyla,  Türkiye Yükseköğ-
retim sisteminin uluslararası arenada mevcut 
durumunun değerlendirildiği ve geleceğe 
yönelik planlamaların ele alındığı “Küresel 
Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma” konulu toplantıya,   Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma da katıldı.  

Toplantının sunumlar kısmında YÖK 
Genel Kurul Üyesi ve Sabancı Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal “Kü-
resel Akımlar,  Zorluklar ve Fırsatlar: Türk 
Yükseköğretim Ekosistemi Değerlendirme-
si (Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma)”,  
Huddersfield Üniversitesi Rektör   Yardımcısı 
Prof. Dr. David Taylor “Üniversite Stratejisini 
Belirlemede Uluslararası Ölçütleri Kullan-
mak”,  QS Danışmanlık Birimi Yöneticisi Ve-
kili Jacques De Champchesnel ise “Sürdürü-
lebilir Ortaklık ve İşbirliği” başlıklı sunumlar 
gerçekleştirdiler.

Yükseköğretim Kurulu olarak Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Maliye, Mil-
li Eğitim Bakanlıklarının,  bizzat Sayın Ba-
kanları ve bürokratları ile yoğun çalışmalar 
yaparak,  disiplinli ve gelişim odaklı değişimi 
sürdürmekte olduklarının altını çizen YÖK 
Başkanı, katılımlarından dolayı tüm davetli-
lere teşekkürlerini bildirdi.

Rektör Alma, “Küresel 
Rekabet Ortamında Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma” 
Konulu Toplantıya Katıldı
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26–29 Ocak 2018  tarihleri arasında İs-
tanbul TÜYAP Fuar alanında  dünya-

nın en büyük beş turizm fuarından biri olan 
EMİTT başladı. Türkiye ve dünya turizm sek-
törü  ile bileşenlerini  bir araya getiren sek-
törün en önemli uluslararası  EMITT Turizm 
Fuarında Üniversitemizi  Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma temsil etti.

21 yıldır  tekrarlanan ve  yeni  işbirliği fır-
satları sunan bu turizm zirvesinde ilin kalkın-
ma ajansları ile il valilikleri ve özel  sektörün  
birlikteliği  dikkat çekti. Iğdır ilimizin SERKA 
Kalkınma Ajansı yetkilileri  ve Belediye Baş-
kanı ile turizme destek veren kurumlarla aynı 
standa  üniversitemizin rektörünün katılımı 
neticesinde turizm ve turizmde eğitim konu-
ları ile şehrin turizm değerine katkı yapacak 
olan yaban hayatı canlandırma bal ormanı 
konuşuldu. Stand ta bulunan kurum ve özel 
sektör katılımcılarına Üniversitemiz tarafın-
dan yürütülen tuz mağarasındaki  çalışmalar 
hakkında bilgi veren Rektörümüze  bu mağa-
ranın sağlık turizmine nasıl kazandırılacağı 
konusunda  oldukça yoğun sorular soruldu.
Kamu kurumu olan üniversitemizin özel tu-
rizme açık olan uygulama oteli hakkında da 
bilgi veren Rektörümüz  konsoloslar, bürok-
ratlar, yurt dışı misafirlerin davetli olduğu 
EMİTT Fuarında Turizm Bakanı Sn. Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un   açılış konuşması son-
rası  standları  gezdi.  Bölge iller ile  komşu 
ülkelerin (İran, Azerbaycan, Gürcistan dan 
gelen illerin)  turizm stantlarını da dolaşan 
Rektörümüz  Iğdır Üniversitesinin turizme 
yönelik yatırımları hakkında bilgi verip ken-
dilerini Iğdır’a  davet etti.

Iğdır Üniversitesinin Turizm 
Girişimi Emit’de Tanıtıldı
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Yaklaşık 220.000 m² alan üzerine inşa edil-
miş 670 tanesi atölye tipi olmak üzere 710 

işyeri, 7 adet hizmet blokları, açık otoparkları, 
5.500 m² alan üzerine kurulu katlı kapalı oto-
parkı ve camisiyle İkitelli’de kurulu 38 sanayi si-
tesi arasında en seçkin sanayii sitelerinden biri 
olan Metal İş Sanayi içinde Iğdır Üniversitesine 
yer tahsis edildi. Kendisine tahsis edilen alanda 
çalışacak olan Iğdır Üniversitesi Akademisyen-
leri merkezin imkânlarından istifade edebile-
cekler. 

Yapılan protokol öncesi bilgi veren Metal- 
İş Teknoloji ve İş Geliştirme Merkezi (METİ-
GEM) Proje Koordinatörü Prof. Dr. Halil Rıd-
van Öz üniversite sanayi işbirliği için gelen Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’ya teşekkür ederek şunları söyledi: “Kısa 
adı METİGEM olan bu kurum İSTKA (İstanbul 
Kalkınma Ajansı ) tarafından 2017 yılı için hibe 
desteğine layık görülerek kuruldu. Bu birim, 
İmalatçı Kobilerin öncelikli ihtiyaçlarını karşı-
layacak bir birim. Yani İhracat - Finansman, Ta-
sarım - Prototipleme, Arge - Proje Geliştirme, 
Mesleki - Teknik Eğitimler vererek Üniversite 
- Sanayi İşbirliği içerisinde destek veren eğitim 
veren birim olacağız. Bu ihtiyaçlar için METİ-
GEM Projesini şekillendirdik ve bu birimleri 
kurduk. Bu hizmetleri yürütecek mühendis ve 

uzman kadrolar istihdam ediyoruz. Metal - İş’in 
tahsis ettiği eski yönetim binasında Iğdır Üni-
versitesinin hizmetine bir alan tahsis ettik. 3D 
Lazer Ölçüm Cihazı, 3D Printer, Gelişmiş Tasa-
rım Yazılımları ve İş İstasyonu bilgisayarları, Iğ-
dır Üniversitesinin katma değerli rekabetçi yeni 
ürünler geliştirebilmesine katkı sağlamak üzere 
üniversitenin BAP projelerine ait genç araştır-
macıların hizmetine sunacağız.’’ dedi.

Iğdır Üniversitesi İstanbul 
Metal İş’te Metigem İle Protokol 
İmzaladı
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Iğdır Üniversite ile İhracatta İşbirliği
Sağlanacak

Protokol sonrası  Metal - İş Kooperatif Başkanı 
İhsan ALPER, Rektör Alma’nın kendilerini ziyaret-
lerinden memnun kaldıklarını belirterek sosyal te-
sis (METRO34) projesi için Ak Yapı İnşaat A.Ş. ile 
%53’ü kooperatifin payında kalmak üzere inşaat-
larını bitirdiklerini ve bu plazada üniversiteye alan 
açarak ihracata yönelik işbirliklerini yürütebilecek-
lerini söyledi. İmza töreninde hazır bulunan Kaf-
kasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Danışmanı Dr. 
Metin Gürsan da birliğin kurucu üyelerinden biri-
nin Iğdır Üniversitesi olduğunu ifade etti. KÜNİB 
Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ile bu birliğe 
sadece Iğdır Üniversitesi’nin değil aynı zamanda bu 
ile komşu olan İran, Azerbaycan, Gürcistan ülkele-
rindeki üniversiteleri de burada işbirliğine getire-

ceklerini söyleyen Gürcan; kullanılmakta olan bu 
sanayii alanında eğitimli ve nitelikli ortalama 4.000 
kişinin çalıştığını, bu sitede, savunma sanayinden 
otomotive, gıdadan ambalaja birçok sektöre yöne-
lik makine, yedek parça, kalıp, aksam gibi farklı ve 
özellikli imalatlar yapılmakta olduğunu, çeşitli me-
tal hammadde ve malzemelerin temin edilebilmek-
te olmasının  o coğrafya için de ülkemiz ihracatı 
için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma imza töreninde Iğdır Üniversitesine 
yer tahsis edilmesinden büyük memnuniyet duy-
duklarını söyleyerek 3D lazer cihazı taraması hak-
kında bilgi aldı. Rektör Alma, ardından METİGEM 
Koordinatörüne Iğdır’da Üniversite öğrencilerinin 
ihtiyacı olan ve eğitim için kullanılacak 3D lazer ci-
hazının da ilk siparişini verdi.
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Birlik Vakfı Batman Şubesi tarafından 
“Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve 

Güneydoğu’nun Kalkınmadaki Rolü” ça-
lıştayı önemli isimleri bir araya getirdi. 

Düzenlenen çalıştaya Meclis Başka-
nı İsmail Kahraman, Başbakan Yardım-
cısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Ravza Kavakçı, Ve-
dat Demiröz, Cevdet Yılmaz, Mehdi Eker 
ve AK Parti bölge milletvekillerinin yanı 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma ve diğer bölge rektörleri 
de katıldı.

Türkiye’nin büyüme hacmi üzerine 
konuşma yapan ekonomiden sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde büyük 
bir başarı ivmesi yakaladığını söyleye-
rek kişi başına düşen milli gelirin Avru-
pa Birliği seviyesine ulaştığını ifade etti. 
Konuşmasının devamında Türkiye’nin 
büyümeye devam eden bir ülke olduğu-
nu savunan Başbakan Yardımcısı Şimşek; 
gelecek nesiller için reformlar yapılacağı-

“Yeni Türkiye 
Vizyonunda 
Doğu ve 
Güneydoğu’nun 
Kalkınmadaki 
Rolü”
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nı, istikrarlı bir şekilde yatırımlara ağırlık verilece-
ğini ve dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için geleceği 
inşa etmek gerektiğini söyleyerek konuşmasını ta-
mamladı. 

“Birlik ve Beraberlik İçin Milli Bir Duruş Sergi-
lenmeli”

Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanı İsmail Kahraman yaptığı konuş-
mada ise büyüyen bir Türkiye’nin istenmediği ancak 
gelişim yönünde önemli adımlar atıldığı ve Türki-
ye’nin dünya lideri olma yolunda önemli bir mesafe 
kat ettiğini ifade etti. Öte yandan Afrin’deki Zeytin 
Dalı Harekâtı’na yönelik konuşan Kahraman, 2023 
hedefi yolunda “Durmak yok yola devam” dedi. 

Çalıştayda Batman Valisi  Ahmet Deniz de, 
huzur ve istikrar için milli iradenin önemine deği-
nirken Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 

ise ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile görüşen Rektör 
Alma, bu tarz organizasyonların daha sık yapılması 
gerektiğini söylerken, Türkiye’nin kalkınması için 
birlik ve beraberlik yolunda milli bir duruş sergi-
lenmesinin önemli olduğunu ifade etti.
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Üniversitemize seminer vermek üzere ge-
len Moskova Devlet Üniversitesi Toprak 

Bilimi Fakültesi Toprak Fiziği ve Islahı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Evgeny V. Shein, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı 
makamında ziyaret etti. 

Gerçekleşen ziyarette Rektör Alma, Prof. 
Dr. Evgeny V. Shein’a, ‘Modern Agrophysical 
Methods of Soil İnvestigation’ konulu vereceği 

seminer için teşekkür ederken Iğdır Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesinin yapmış olduğu çalış-
malardan bahsetti. Rektör Alma, toprağın ısısal 
özelliklerinin belirlenmesi ve matematiksel ola-
rak modellenmesi amacıyla, Iğdır Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nin araştırma ve deneme ara-
zisinde toprak profil betimleme çalışmalarının 
yapılarak örnekler alındığını ve laboratuvar ça-
lışmalarının tamamlandığını, ifade etti. 

Prof. Dr. Evgeny V. Shein’den 
Hem Ziyaret Hem Bilimsel 
Ziyafet
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Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besle-
me Bölümü tarafından Bilim İnsanı Destek 

Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen 
“2221 Konuk veya Akademik İzinli Bilim İn-
sanı Destekleme Programı’’ kapsamında davet 
edilen Moskova Devlet Üniversitesi Toprak Fa-
kültesi, Toprak Fiziği ve Islahı Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Evgeny V. Sheın Ziraat Fakültesi’nde 
“Toprak Araştırmalarında Modern Agrofiziksel 
Metodlar” konulu seminer verdi. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma ve Ziraat Fakültesi akademik 
personeli ve lisansüstü öğrencilerinin katılım 
sağladığı seminerde; Toprak Bilimi ve Bitki Bes-
leme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Uğur Şimşek 
açılış konuşmasını yaptı. 

Seminerde; Toprak fiziksel özelliklerinin 
önemi vurgulanarak, geleneksel metodlar ile 
modern metodların karşılaştırılması yapıldı. 
Özellikle çağımızda bütün alanlarda (Tıp, fizik, 

kimya, ziraat) kullanımı giderek yaygınlaşan 
X-Ray Difraktometre cihazı hakkında bilgi ve-
rilirken söz konusu cihazın çalışma prensipleri, 
toprak analizlerinde nasıl kullanıldığı ve dikkat 
edilecek hususlar hakkında genel bir değerlen-
dirme yapıldı.

Seminer, Sheın’in üniversitemizin misafir-
perverliği dolayısıyla teşekkür etmesinin ardın-
dan, soru-cevap bölümü ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın hediye takdimi ile 
sona erdi.

“Toprak Araştırmalarında 
Modern Agrofiziksel Metodlar” 
konulu seminer
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Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan Kayak 
Topluluğunun organize ettiği Sarıkamış ge-

zisi renkli anlara sahne oldu. Kayak Topluluğu 
Başkanı Mustafa Temel ve Topluluk Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Köksal Karadaş liderliğinde bir 
araya gelen 45 kişilik bir ekip adeta Sarıkamış’a 
çıkarma yaptı.

 Akademik personel ve öğrencilerin de 
katılım sağladığı kayak aktivitesinde şehitler 
de unutulmadı. Sarıkamış Şehitler Anıtı’nda 
verilen mola sonrası şehitler için dualar edildi. 
Kayak aktivitesinin yanı sıra Sarıkamış’ın doğal 
güzelliklerinin tadını çıkaran Iğdır Üniversitesi 
ekibine, üniversite bünyesinde hazırlanan ye-
meklerden ikram edildi.

Sarıkamış Kayak Merkezine 
Çıkarma
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hakkı 
Alma’nın girişimleri ile ulusal gündemde ye-

rini koruyan gıda güvenliği ve biyoteknolojisi 
konularının tartışılması, yanlış bilinen algıların 
düzeltilmesi, daha sağlıklı bir nesil için beslen-
menin öneminin vurgulanması, ulusal öncelikli 
biyoteknolojik Ar-Ge konularının belirlenmesi, 
gıda güvenliği mevzuatının uygulamada gözle-
nen problemlerine çözüm önerilerinin saptan-
ması ve gıda güvencesi bilincinin oluşturulması 
maksadına yönelik; Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı ile birlikte konularında uzman 15 
bilim insanının katılımı ile 15 Şubat 2018 Per-
şembe günü Karaağaç Kampüsü’nde panel dü-
zenlendi.

Panelin açılış konuşmasında söz alan Rek-
tör Prof. Dr. M. Hakkı Alma önemli mesajlar ve-
rerek şunları söyledi: “Benim de görev aldığım 
Ulusal Biyogüvenlik Mevzuatının oluşturulma-
sı faaliyetleri 2003 yılında başlatılmıştır. Yoğun 
çalışmalarımız sonucunda, ulusal güvenliğimiz 
açısından bitki çeşitliliğinin korunması için 
mevzuatı sıkı kurallar ve denetimler çerçevesin-
de hazırlanmıştır.  Ancak aradan uzun bir süre 
geçmiş olması ve ülke gereksinimlerinin değiş-
miş olması sebebi ile mevzuatta yeni değişiklik-
ler yapılması zorunludur. Böylece, ülkemizde 
biyoteknolojik alanında yürütülecek Ar-Ge ça-
lışmalarına bağlı olarak sağlanacak teknolojik 
gelişmeler ile uluslararası pazardaki yerimizi 
alabiliriz. Üniversite olarak bölgede, çok önemli 
mühendislik, tarım, hayvancılık, gıda ve medi-
kal alanlarda Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte-
dir. Bu çalışmalarda bölgenin en iyi araştırma 

ve uygulama merkezine sahip olan Iğdır Üni-
versitesi akademik ve idari personeli ile bir dizi 
uygulamalar yürütmüştür. Bunlar arasında, tuz 
ile terapi için in vitro ve klinik çalışmalar, ka-
yısının depolama ömrünün artırılması, buzağı 
ölümlerinin önlenmesi,  GES ve RES enerji te-
sislerinin kurulumu, termal sera uygulamaları, 
organik bal ve bal ürünlerinin geliştirilmesi, 
küllük arazisi üzerinde modern tarımsal ve hay-
vansal üretim tesislerinin kurulması öne çıkan 
çalışmalardır. Ülkemizin farklı üniversiteleri 
ile sağlanan işbirliği, kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlarla gerçekleştirilen protokoller çerçe-

Ulusal Gıda Güvenliği ve 
Biyoteknoloji Güncel Konuları 
Paneli Düzenlendi
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vesinde önümüzdeki yıllarda yü-
rütülecek Ar-Ge, eğitim ve öğre-
tim faaliyetlerimiz şekillenmiştir. 
Sonuç olarak, Iğdır Üniversitesi 
ülke gündemindeki konular ile 
ilgili bu tür etkinlere önem ver-
mekte ve bu çalışmalarına devam 
etmektedir.” 

Panelde, Biyogüvenlik Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin 
Yıldız, Biyogüvenlik Mevzuatının 
ilke ve esaslarını, amacı, kapsamı, 
kurul çalışmaları, genetiği değiş-
tirilmiş (GD) bitki çeşitlerinin 
sadece yem olarak ithali, bilim-
sel risk değerlendirmesi ve onay 
işlemlerini, yasal sorumluluklar, 
resmi kontrolleri ve mevzuat uy-
gulamaları hakkında önemli bilgi 
ve verileri paylaşmıştır. 

Haceettepe Üniversitesi’n-
den, Prof. Dr. Dürdane Kolanka-
ya GD ürünler nedir? başlıklı bir 

sunum yaptı. Özellikle, genetik 
değişikliğin teknolojik olarak na-
sıl gerçekleştirildiği ve temel ilke-
leri ile yöntemi hakkında öz bil-
giler veren Prof. Dr. Dürdane Ko-
lankaya, genetik değişiklikler ile 
artan dünya nüfusunun sağlıklı 
beslenmesi için arzu edilen gıda 
ve yem üretimine çözüm bulma 
çalışmalarının önemi vurgulan-
mış; yeni geliştirilen çeşitlerin in-
san sağlığı ve çevrenin korunma-
sı için risk değerlendirmelerinin 
özenle yürütüldüğü ve ülkemizde 
bu tür GD çeşitlerin sadece yem 
olarak hayvansal üretim girdileri 
için ekonomik açıdan önemli bu-
lunması nedeni ile ithalinin ya-
pıldığı açıkça ifade edildi. 

Prof. Dr. Sulhattin Yaşar ise, 
gerek çiftlikten çatala kadar ge-
çen sürede gerek gıda güvenliği 
gerekse biyoteknolojik ürünlerin 
tüketilmesine bağlı olarak olası 

risklerin AB ve Türkiye risk de-
ğerlendirme kurum ve kuruluş-
ları tarafından hangi bilimsel esas 
ve ilkeler çerçevesinde değerlen-
dirildiği konusunu ayrıntılı ola-
rak dinleyiciler ile paylaştı. 

Son olarak, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’ndan Doç.
Dr. Arzu Ünal, Dünyada ve Tür-
kiye’de Biyoteknoloji alanında 
Ar-Ge çalışma konuları, Ar-Ge 
çalışmaları yürüten önemli ku-
rum ve kuruluşların adları ve 
ülkemizde yürütülen güncel ve 
öncelikli alanların neler olduğu 
hakkında değerli bilgiler aktar-
dı. Doç. Dr. Ünal; bu bağlamda, 
Iğdır Üniversitesi ile yürütülecek 
ortak çalışma konularında işbirli-
ğine açık olduğu ve üniversitemiz 
ile birlikte çalışmayı arzuladığını 
belirtti. Panel soru-cevap kısmı 
ile sona erdi.
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Soru: Türkiye’de biyogüven-
lik politikaları nedir?

Yanıt: Dünya’dan geri kal-
mamak için tarım ve hayvancı-
lık ile endüstriyel mikrobiyoloji 
alanlarında politikalarımızı geliş-
tirmek üzere çalışmalar yürütül-
mektedir. 

Soru: Transgenik yolla elde 
edilen ilaç etken maddeleri ile 
orijinal etkenler arasında biyoeş-
değerlilik açısından farklılık var 
mıdır? 

Yanıt: Bu yolla elde edilen 
etkenler zaten biyoeşdeğer etken 
maddelerin kendisidir. Sade-
ce elde edildiği yol daha hızlı ve 
ekonomiktir. Ayrıca, eşdeğerlik 
test sonuçlarına göre, bu etken 
maddeler ile diğer yollarla elde 
edilen maddeler tam olarak eşde-
ğer bulunmuştur. 

Soru: Sizce Türkiye’de hangi 
konularda öncelikli davranarak 
biyoteknolojik ürünlerden yarar-
lanılmalıdır?

Yanıt: Türkiye’nin hayvansal 
üretim miktarı gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığı zaman düşüktür. 
Özellikle hayvan beslemede kaba 
yem üretimi az olduğundan yıl-
larca yeterli miktarda et üretimi 
gerçekleştiremedik. Bu yüzden 
de ülkemizde kaba yem kaynak-
larının üretim artışında biyotek-
nolojik ürünlerden yararlana-
biliriz. Diğer önemli konu ise, 
endüstrinin gereksinim duyduğu 
enzimlerin yaklaşık %96’sını ithal 
etmekteyiz. Bu yüzden, biyotek-
noloji kullanılarak mikrobiyal 
fermentasyon teknolojileri ile ih-
tiyaç duyulan enzimler üretilme-
lidir.  

Soru: Genetik değişiklikler 
bitki ve hayvanlardan başka in-
sanlarda yürütülmekte midir?

Yanıt: Doğrudan insanlar-
da bu tür genetik değişikler ya-

saklanmıştır. Ancak, insanlarda 
özellikle embriyonik dönemde 
genetik hastalıkların tedavisi için 
biyoteknolojik araştırmaların ya-
pılması önemlidir. 

Soru: Farklı ülkelerde gıda 
etiketlerinde GD beyanı var mı-
dır? Yok mudur?

Yanıt: Türkiye’de gıda amaç-
lı herhangi bir genetiği değişti-
rilmiş ürüne bugüne kadar onay 
verilmediği için, etiketleme de 
söz konusu değildir. Ancak, 
yem amaçlı onay verilen ürünler 
%0.9’un üzerinde ise etiketlen-
mek zorundadır. Diğer ülkelerde 
(AB) bu tür etiketlemeler vardır. 

Panele katılan bilim insan-
ları, Iğdır Üniversitesine bağlı 
çeşitli fakülte ve araştırma mer-
kezlerinde temaslarda bulundu-
lar. Iğdır ili ve çevresindeki tarihi, 
kültürel ve cazibe merkezi yer-
leşkeler ziyaret edilerek bölgenin 
potansiyelleri hakkında bilgilen-
dirmeler yapıldı. 
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Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında “Bal 
analizi” hizmeti sunulmaya başlandı. Iğdır 

Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 
bünyesinde kurulmuş olan “Bal Ormanı” ilk 
ürününü vermiş ve buradan alınan balın; şeker 
bileşenleri, prolin, diastaz, serbest asitlik, nem 
analizleri Üniversitemiz Araştırma Laboratuva-
rı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ALUM) 
yapılmıştır. 

Analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksi Bal 
Tebliği’ne göre çiçek balına ait değerlerle karşı-
laştırılmış ve bu sonuca göre analiz edilen balın 
Türk Gıda Kodeksi’nin sınır değerleri içerisinde 
olduğu, yapay şeker içermediği ve kalitesinin is-
tenilen oranda olduğu görülmektedir. 

Bal Analizi yapılman vatandaşlar; üniver-
sitemiz araştırmacılarına, ilimize ve bölgemize 
çok değerli katkıları olacağına inanılarak ger-
çekleştirilen bu hizmetin tamamlanmasında 
emeği geçen başta Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı tebrik etti. Va-
tandaşlar; ayrıca Araştırma Laboratuvarı Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi yönetici ve çalışan-
larını tebrik ederek başarılarının devamını di-
ledi. Yapılan analizlerle artık meşhur Ağrı Dağı 
balının da analiz desteği ile daha öne çıkması 
ve ilimize, bölgemize ve ülkemize tanıtılması 
mümkün olacaktır.

Üniversitemiz “Bal Analizi” 
Yapmaya Başladı
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Iğdır Üniversitesi ile İran Tebriz İslam Sanat-
lar Üniversitesi tarafından organize edilen  

“Uluslararası Tarih, Kültür ve Sanatsal Yönle-
riyle Geleneksel El Sanatları’’ paneli ve sergisi 
Üniversitemiz Karaağaç kampüsünde yapıldı.  

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Hak-
kı Alma’nın desteği ve Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Öcal, Öğr. Gör. 
Melahat Teleri ve Dr. Roya Farshi Sadabadi’nin 
katkılarıyla yapılan etkinlikte, Türk ve İran sa-
nat özelliklerini taşıyan bir birinden güzel yazı, 
resim, ebru, tezhip, halı, kilim gibi bir çok sanat 
eserleri sergilenirken konu ile ilgili olarak bir 
de panel yapıldı.

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıl-
dığı sergi açılışından sonra, “Geleneksel el sa-

natları” konulu panele geçildi. İran Tebriz İslam 
Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehdi Mo-
hammadzadeh, Yrd. Doç. Dr. Abdollah Mirza-
ei, Yrd. Doç. Dr. Rahim Charkhi ve Yrd. Doç. 
Dr. Ahad Shahhoseini, Atatürk Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Elitok, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Osman Engindeniz, Iğdır Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cavit Polat ve Öğr. 
Gör. Melahat Teleri’in konuşmacı olarak katıl-
dığı panel yoğun ilgi ile takip edildi. 

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ömer Rıza Akgün’ün başkan-
lığını yaptığı Panelde, söz alan İran Tebriz İslam 
Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. 
Dr. Mehdi Mohammedzadeh, “Kardeş ülke 
olarak kabul ettiğimiz Türkiye’de, Ağrı Dağı’nın 
eteğindeki Iğdır şehrinde, yanınızda olmaktan 

Uluslararası Tarih, Kültür ve 
Sanatsal Yönleriyle Geleneksel 
El Sanatları Paneli ve Sergisi
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çok mutluyuz.” diyerek İslami resim ve geleneksel 
resim hakkında bilgi verdi. Sanat alanında çok sayı-
da öğrenciye sahip olduklarını belirten Mohamme-
dzadeh, üniversite olarak islam sanatı ve islami mi-
mari ile ilgili çalışıldığını belirtti. Mohammedzadeh 
metal işçiliğinde, cam bölümünde ve seramik bölü-
münde, lisans ve yüksek lisans eğitimi verdiklerini 
söyleyerek,  İran’da bulunan Üniversiteler arasında, 
Tebriz Üniversitesi’nin seramik bölümünde 1. oldu-
ğunu belirtti. 

Panelde daha sonra söz alan Yrd. Doç. Dr. Ab-
dullah Mirzaei de konuşmasında, İslami memleket-
lerin, el sanatları konusunda iyi seviyede olduğunu 
ve İslami ülkelerde yapılan bu el sanatlarının, Avru-
pa’nın önde gelen müzelerinde sergilendiğini söy-
ledi. Mirzaei İran’da halı dokumacılığının önemli 
olduğunu vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Enginde-
niz de,  ülkemizin kültür mirasının çok zengin ol-
duğunu belirterek, geçmişten geleceğe yaşayan kül-
tür mirasımızın, bölgelere, yörelere göre farklılıklar 
gösterdiğini belirtti. Kaybolmaya yüz tutmuş olan 
el sanatlarından örnekler veren Engindeniz; sözlü 
gelenek, aşıklar geleneğinin de gün geçtikçe kaybol-
maya başladığını söyledi.

Geleneksel el sanatları panelinde, Atatürk Üni-
versitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Elitok 
da konuşmasında, kutsal kitabımız Kur’an-ı Ke-

rim’in ve Sultan 1. Ahmet koleksiyonuna ait eserler 
hakkında bilgi vererek, bu eserin özel mürekkepten 
ve ceylan derisinden yapıldığını belirtti.  

Panelin 2. Oturumu, Iğdır Üniversitesi öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cavit Polat’ın geleneksel el 
sanatlarının kaybolmasına sebep olan etkenleri an-
latması ile başladı. Polat, el sanatlarının kaybolma-
sında en önemli sorunlardan birinin isimlendirme 
meselesi olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Rahim Charkhi de konuşmasın-
da, İran’ın Tebriz kentinde Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde yapılan geleneksel el sanatlarının mi-
marisi hakkında, örneklerle bilgiler verdi. 

Panelde son olarak söz alan Üniversitemizden 
Öğr. Gör. Melahat Teleri de, Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde bulunan, bazı Barok Bezmeleri hakkında 
bilgi vererek, ülkemizde klasik üslupla gelen sanat 
anlayışının, farklı kültürlerden nasıl etkilendiği ör-
nekler vererek anlattı.

Iğdır Belediyesi’nin katkı sağladığı, Öğr. Gör. 
Melahat Teleri ve Dr. Roya Farshi Sadabadi’nin, 
Koordinatörlüğünü yaptığı sergide, Tebriz İslam 
Sanatlar Üniversitesi’nden ve Iğdır Üniversitesi 
Teknik Bilimler MYO Geleneksel El Sanatları Bö-
lümlüleri tarafından sergilenmek üzere hazırlanan 
eserler, davetliler tarafından büyük beğeni gördü. 
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Iğdır Üniversitesi ile Ulus-
lararası Asılsız Ermeni İd-

dialarıyla Mücadele Derneği 
(ASİM-DER) tarafından, Üni-
versitemiz Karaağaç Kampüsü 
Konferans Salonu’nda, “Hocalı 
Katliamı” anısına panel ve re-
sim sergisi düzenlendi.

1992 yılının 25-26 Şubat 
gecesi Azerbaycan’ın Karabağ 
bölgesindeki Hocalıda hun-
harca katledilen, savunmasız 
613 Türk’ün anılması etkinli-
ğine Rektör Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Karakoyun Kay-
makamı Kamil Güzel, Azer-
baycan’ın Kars Başkonsolos 
Yardımcısı Tural Hasanov, çok 
sayıda öğretim elamanı, davet-
liler ve öğrenciler katıldı.

Panel öncesinde ASİM-
DER tarafından açılan ve Ho-
calı’daki facianın tüm izlerini, 
katledilen savunmasız kadın, 
çocuk, yaşlı kurbanların acı 
dolu fotoğraflarının yer aldığı, 
resim sergisi gezilerek, panelin 
yapılacağı salona geçildi. 

Başta büyük önder Ata-
türk olmak üzere, tüm şehit-
lerimiz ile birlikte, Hocalı’da 
katledilenlerin anısına bir 
dakikalık saygı duruşunun 
ardından, İstiklal Marşımız 
okunmasını müteakiben, din 
alimi Zeki Tümay tarafından 
Kur’an-ı Kerim okundu. 

Törende konuşan ASİM-
DER Genel Başkanı Göksel 
Gülbey, Hocalı faciasının, ça-

ğımızın gördüğü en açı katli-
amlarından birisi olduğunu, 
bunun tüm dünyaya anlatmak 
için çalışmalar yaptıklarını be-
lirterek,  bu konuda Iğdır Üni-
versitesi’nin verdiği desteğe 
teşekkür etti. Daha sonra söz 
alan Azerbaycan’ın Kars Baş-
konsolos Yardımcısı Tural Ha-
sanov, bu anma toplantısının 
düzenlenmesini çok önem-
sediklerini belirterek, Hocalı 
faciasına benzeyen olayların, 
daha önceleri Ermeniler tara-
fından Anadolu ve Azerbay-
can’ın birçok yerinde yapıldı-
ğını söyledi. Hasanov; bu fa-
cialarda ortak duyarlılığımız, 
ortak tepki vermemizin, insan 
olmamızın gereği olduğunu 
belirtti.

Üniversitemizde Hocalı 
Katliamı Anısına Sergi ve Panel 
Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
da, törende bir konuşma yaparak, 
Hocalı faciasının, tüm insanlığa, 
insan haklarına saldırı olduğunu 
belirterek, insan olan herkesin 
bu vahşeti netlemesi gerektiğini 
belirterek, üniversite olarak bu 
konuda tüm duyarlılığımızla, bi-
limsel veriler ışığında çalışmalar 
yürüttüklerini, yapılan çalışmaları 
desteklediklerini söyleyerek, bu 
organizasyonda emeği geçenleri 
tebrik etti.

Daha sonra, Hocalı faciası-
nı konu alan panele geçildi. Iğdır 
Üniversitesi Öğr. Gör. Arslantürk 
Akyıldız’ın başkanlığında yapılan 
panele, Kafkas Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Nurhan Aydın ve Doç. 
Dr. Oktay Kızılkaya katıldı. Öğr. 
Gör. Arslantürk Akyıldız, 25-26 
Şubat gecesi yaşanan bu facianın, 
Ermenilerin Karabağ’da uzun za-
mandır yürüttükleri planlı işgâl ve 
yayılmacı siyasetlerinin bir sonucu 
olduğunu, bu yüzden Karabağ’da 
benzeri birçok facianın yaşandığı-
nı söyledi. Hocalı Kenti’nin, hem 
stratejik önemi, hem de bölgede 
bulunan Azerbaycan Türklerinin 
önemli bir direnme noktası oldu-
ğu için hedef seçildiğini belirtti.  
Bu kentte yaşanan zulmün, savaş 
hukukuna sığmadığını, tam ma-
nası ile bir vahşetin sergilendiğini 
söyleyen Akyıldız, bugün andığı-
mız Hocalı vahşeti olarak bilinen 
olay, Hocalı’nın dışına çıkarak, 
Ağdam kasabasına doğru kaçma-
ya çalışan, savunmasız insanların 
ormanlık alanda, baltalar, satırlar 
ve kamalarla hunharca katledil-
mesi olduğunu söyledi. Akyıldız; 
bu durumun savaş hukuku açısın-

dan kabul edilmesinin mümkün 
olmadığını, tam manası ile jeno-
sit/soykırım olduğunu belirtti.

Kafkas Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nden Doç. Dr. Nurhan 
Aydın ise konuşmasında, Kara-
bağ olaylarının geçmişten günü-
müze geçirdiği süreci örneklerle 
anlatarak, Ermenilerin bu olayda 
kimi zaman, çarlık Rusya’sı, daha 
sonra Sovyet rejimini kullanarak 
Azerbaycan’ın topraklarını işgal 
ettiğini söyledi. Aydın; bu süreçte 
Türkleri ata yurtlarından kovan 
Ermenilerin, büyük katliamlar 
yaptığını, Hocalı da yaşananında, 
en vahşi olduğunu kaydetti.

Kafkas Üniversitesi Tarih Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Oktay Kızıl-
kaya da, Ermenilerin tarihi Türk 
yurdu olan bu toprakların gerçek 
sahipleri olan Türkleri çeşitli yön-
temlerle vatanlarından çıkardığını 
söyleyerek, Karabağ’da ve özellik-
le Hocalı’da yaşananların çok acı 
olduğunu belirterek, bu faciaların 
bütün dünyanın gözleri önünde 
olduğunu, ancak hiçbir devletin 
bu vahşete gereği gibi tepki gös-
termediğini sözlerine ekledi. Tür-
kiye ve Azerbaycan’ın iki kardeş 
ülke olarak bu olayın müsebbip-
lerinin cezalandırılması için el ele 
çalışması gerektiğini, aksi halde 
bu vahşetlerin tekrar yaşanabile-
ceğini vurgulayarak, Hocalı’da ya-
şanan olaylar hakkında bilgi verdi.

 Panelin sonunda panelist-
lere, Rektör Alma’ya ve Kariyer 
Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Hakan 
Güngörmez plaket ve teşekkür 
belgelerinin verilmesi ile son bul-
du.
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Iğdır Üniversitesi Genç Mütefekkir Topluluğu 
ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Iğdır İl Müdür-

lüğü’nün girişimleri ile organize edilen “Hafıza 
geliştirme teknikleri” konulu konferansa ko-
nuşmacı olarak Hafıza Geliştirme Teknikleri 
Uzmanı Sinan Yılmaz katıldı. 

Üniversitemiz öğrencilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği konferansa Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Rıza Akgün 
ve Prof. Dr. Şadi Eren ile öğretim elemanları ka-
tılım sağladı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kon-
feransta açılış konuşmasını yapan Genç Müte-
fekkir Topluluğu Başkanı Abdullah Gödelek, 
şunları söyledi: “Üniversitemizde toplamda 30 
tane topluluk var. Bu toplulukların her birinin 
bir amacı ve gayesi vardır. Bizim amacımız dini 
ve eğitim konferansları düzenlemektir. Müzik, 

şiir ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlemek bizim 
çalışma alanımıza girmiyor. Biz başka topluluk-
ların alanına müdahale edemediğimiz gibi baş-
ka toplulukların da bizim alanımıza müdahale 
etmesi doğru değildir. Topluluğumuza Uludağ 
Üniversitesi yeniden doğuş topluluğu tarafın-
dan 18 koli kitap geldi. İnşallah bu kitapların 
dağıtımını da önümüzdeki günlerde köy okul-
larına yapacağız.”

Hafıza Geliştirme Teknikleri Uzmanı Sinan 
Yılmaz da konferansta yaptığı konuşmada, bir 
insanın iyi bir hafızaya sahip olması için bey-
nindeki sağ lob ile sol lobu dengeli bir şekilde 
kullanması gerektiğini ifade etti. Yılmaz “Eğer 
beyninizin sağ ve sol lobunu dengeli kullana-
mazsanız iyi bir ezber yapamazsanız. Hafıza ge-
liştirme teknikleri ile hem Arapça öğrenilebilir 
hem de hafız olabilirsiniz. Bir Müslümanın en 
büyük gayesi Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve ma-
nası üzerinde tefekkür edebilmektir.” dedi.

“Hafıza Geliştirme Teknikleri” 
Konulu Konferans
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Üniversitemizde, “Kriptografi Mühendisli-
ği” konulu seminer düzenlendi. Seminere 

konuşmacı olarak kriptografi alanında uzman 
İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç katıldı. Karaağaç 
Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
etkinliğe, il yöneticilerimizin yanı sıra öğrenci 
ve akademisyenler de yoğun ilgi gösterdi.

Seminer, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın açılış konuşmasıy-
la başladı. Ardından Prof. Dr. Çetin Kaya Koç 
sahneyi teşrif etti. Prof. Dr. Koç konuşmasına; 
“Dünyada en çok Nobel matematik ödülü alan 
şehirler arasında Paris’in olduğunu ve ikinci bü-
yük ödülün de Iğdır’ın sahip olmasını isterim.” 
diyerek başladı.

Kriptoloji alanında önemli araştırmalar 
yapan ve e-imza, siber güvenlik ve kriptografik 
donanımları hakkında çalışmalarıyla tanınan 
Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, kriptolojinin (şifrele-
me) günümüzdeki kullanım alanları hakkında 
bilgiler verdi. Kriptolojinin tarihine de değinen 

Koç, “İnsanların eski Roma döneminden bu 
yana geçmişten süregelen güvenli haberleşme 
problemlerinin farkında olduğunu, iletişim ka-
nallarında alternatifler kullandığını, dolayısıyla 
eski zamanlarda bile şifrelemenin olduğunu, 
belirtti.

1988 yılından bu yana kriptografi alanın-
da çalıştığını belirten Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, 
geliştirdiği kriptoloji algoritmaları, yazılım ve 
donanımların dijital kamera, elektronik posta 
(pgp), secure routing, secure http ve 4.5 milyon 
cihaz üzerinde kullanıldığı bilgisini paylaştı. 
Bunların yanında Koç, şifre kırma, frekans ana-
lizi, haberleşme kanalı, kriptografi işlemci tasa-
rımı, ssl boxes, konularına da değindi.

Yoğun ilgi gören ve yaklaşık iki saat süren 
seminerde Prof. Dr. Çetin Kaya Koç,  aldığı da-
vetten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten 
sonra, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. 
Hakkı Alma’ya teşekkür ederek konuşmasını 
noktaladı.

“Kriptografi Mühendisliği” 
Seminerine Yoğun İlgi
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Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri’n-
de University of California Santa Barba-

ra’da 1988 yılında tamamlayan Çetin Kaya Koç, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1988-1992 yıl-
ları arasında University of Houston’da yardımcı 
doçent, 1992-2007 yılları arasındaysa Oregon 
Eyalet Üniversitesi’nde önce doçent sonra da 

profesör olarak görev yapmıştır. Oregon Eyalet 
Üniversitesi’nde Bilgi güvenliği laboratuvarını 
kurmuş ve Eylül 2001 tarihinde Seçkin ve Sür-
dürülebilir Araştırma Liderliği ödülüne layık 
bulunmuştur. Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, şu anda 
İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi De-
kanı olarak görev yapmaktadır.

Çetin Kaya Koç’un kriptografi, siber gü-
venlik, elektronik oylama, rastgele sayı üreteçle-
ri konularında yürüttüğü araştırma çalışmaları 
hem özel fonlar hem de ulusal araştırma fonları 
tarafından desteklenmektedir. Koç’un kurucu-
ları arasında olduğu Cryptographic Hardware 
and Embedded Systems (CHES) Konferansı 
kriptografi dünyanın ikinci büyük konferansı 
durumundadır.

Çetin Kaya Koç, kriptografi mühendisliği-
ne yaptığı katkılardan dolayı 2007 yılında IEEE 
Fellow ünvanına layık görülmüştür. Çetin Kaya 
Koç’un sırasıyla 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 
yayınlanan Cryptographic Algorithms on Re-
configurable Hardware, Cryptographic Engine-
ering, and Open Problems in Mathematics and 
Computational Science başlıklı üç kitabı mev-
cuttur. Bunlardan, Cryptographic Engineering 
Çince çevrilmektedir. Koç’un 150’den fazla aka-
demik yayını, 13 Amerika Birleşik Devletleri 
patenti bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Elektronik oylama, 
siber güvenlik, krıptografik donanım ve gömü-
lü sistemler, elliptik eğri krıptografi, sonlu alan-
lar, deterministik, hibrid ve gerçek rastgele sayı 
üreticileri.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç 
Kimdir?
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Yemen Arap Dili Akademisi Başkanı ve Âzel 
Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ne-

cip Al-Soudı Üniversitemiz Genç Mütefekkir 
Topluluğunun düzenlediği program dâhilinde  
“Arap Dili Öğrenim Metodları’’ konulu konfe-
rans verdi. Özellikle İlahiyat Fakültesi Arapça 
hazırlık sınıflarına yönelik konferans yapıldı.

Prof. Dr. Al-Soudi ayrıca ilahiyat fakültesi 
öğretim elemanları ile “Arapça Eğitiminde Kar-
şılaşılan Problemler’’ üzerine söyleşi gerçekleş-
tirdi. Söyleşide, Arapça eğitiminin daha verimli 
hale gelmesi amacıyla dil eğitimi konusunda-
ki tecrübe ve birikimlerini paylaşan Prof. Dr. 
Al-Soudi, Arapça eğitim yöntemleri ve kullanı-
lan materyaller konusunda önerilerde bulundu. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’yı da ziyaret eden Prof. Dr. Necip 
Al Soudi, Iğdır Üniversitesi’nde bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu ve Arap ülkeleri ile yapı-
labilecek  her türlü ortak ilmi çalışmalara katkı-
da bulunabileceğini belirtti.

Rektör Alma, “Necip hoca gibi ilim adam-
larını Iğdır Üniversitesi’nde görmekten mem-
nun olduğunu ve eğitimin gelişmesine yönelik 
benzer programları üniversite olarak destekle-
meye devam edeceklerini belirtti. Rektör Alma 
ve Al Soudi geleceğe dönük çeşitli ilmi projeler 
konusunda fikir alış-verişinde de bulundular.

Prof. Dr. Necip Al-Soudi’den 
Öğrencilere ve Öğretim 
Elemanlarına Seminer
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Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilay Iğ-
dır Şubesi ve Iğdır Üniversitesi Yeşilay Topluluğu 

tarafından Kent Ormanı çevresinden başlayan bir yü-
rüyüş gerçekleştirildi.

Yeşilay Iğdır Şubesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası et-
kinlikleri kapsamında, zararlı alışkanlıklar ve bağım-
lılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yü-
rüyüş düzenledi. Kent çevresinde başlayan etkinliğe 
Iğdır Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü’nün katılı-
mıyla, Yeşilay Iğdır Şube Başkanı Adem Çakmak,  Iğ-
dır Üniversitesi Yeşilay Topluluğu Akademik Danış-
manı Öğr. Gör. Kamil Ateş, Topluluk Başkanı Halil 
İbrahim Yiğit ve Yeşilay gönüllüleri ile beraber Iğdır 
Kent Ormanında sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı.

Yeşilay Haftası’nda farkındalık yaratarak vatan-
daşlara bağımlılıkla ilgili bilgiler verdiklerini belirten 
Yeşilay gönüllüleri, “Bu yıl bağımlı olma özgür ol slo-
ganıyla çalışma yürütüyoruz. Amacımız insanlar sağ-
lıklı olsun. Sigaradan, alkolden, kumardan, teknoloji 
bağımlılığından ve uyuşturucudan uzak durup, mut-
lu bir hayat yaşasınlar. Yeni nesil, sağlıklı gençler ola-
rak yetişsin.” dediler.

1-7 Mart 
Yeşilay Haftası 
Kapsamında 
Sağlıklı Yaşam 
Yürüyüşü yapıldı
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Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan üniversite 
öğrencileri, Iğdır’ın dağcılık kulüpleri ve bireysel 

katılımcılar ile yapılan zirve tırmanışında tüm spor-
cuların ihtiyaçları Iğdır Üniversitesi tarafından kar-
şılandı.

Iğdır ilinde Dağcılık sporunu tanıtmak ve genç 
sporcuların kazandırılması amacıyla, Iğdır Üniver-
sitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü 
öğrencileri Öğretim Görevlisi Muharrem Ağar ön-
derliğinde Doğa Sporları dersine bağlı olarak Tuz-
luca Hamurkesen Dağı’na dağ tırmanışı (Treeking) 
gerçekleştirdi. 

Bu bağlı olarak Afrin’de mücadele eden kahra-
manlarımız ve bu yolda vatan için canını ortaya ko-
yan şehitlerimizde unutulmadı. Tırmanış bittikten 
sonra yörede bulunan Alabalık tesislerinde yemek 
yenilerek etkinlik sona erdi.

Bir çok sporcu ve öğrencinin katıldığı doğa yü-
rüyüşünde dağcılık sporu tanıtıldı.

Üniversitemiz 
Öğrencilerinden 
Hamurkesen 
Dağına Tırmanış
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Ziraat Fakültesinin düzenlemiş olduğu ve Zoo-
tekni Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Mehmet 

Kazım Kara ile Hayvan Besleme Uzmanı Dr. Ali İh-
san Atalay’ın eşliğinde 60 genç mühendis adayı Iğdır 
merkez Yüzbaşılar Köyü’nde bulunan yetiştirici İdris 
İlim’e ait küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret 
etti. Burada öğretim üyelerimiz tarafından hem ahır 
planlaması hem de hayvan besleme teknikleriyle ilgili 
bilgiler verildi.

Daha sonra merkez Akyumak Köyü’nde bulu-
nan Arat Süt ve Besi Sığırcılığı İşletmesine geçildi 
ve burada sığırcılığın öneminden bahsedildi. Ayrıca 
yemlemenin nasıl yapılması gerektiği ve süt sığırcı-
lığının vazgeçilmez kaba yemi olan silaj yapımı hak-
kında detaylı bilgiler aktarıldı. Gezi esnasında genç 
mühendis adayları, işletme müdürü Zafer Arat’la 
sohbet ederek bilgi paylaşımında bulundular. 

Ziraat Fakültesi uygulama gezileri her hafta 
farklı konularda ve alanlarda devam edecektir. 

Ziraat Fakültesi 
Öğrencileri 
Sahaya İndi
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Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu Çocuk Gelişimi programı öğrencileri, ana-

sınıfında eğitim alan miniklere oyuncak dağıttı. 

Akademik danışman Öğr. Gör. Yunus Tunç’un 
önderliğinde bir araya gelen program öğrencileri 
merkeze bağlı Yenimahalle İlkokulu ve Yukarı Erhacı 
İlkokulu’nu ziyaret ederek anasınıfında eğitim alan 
öğrencilere oyuncak hediye etti. 

Kendilerine hediye edilen oyuncaklar karşısında 
heyecanlandıkları gözlemlenen minikler, müzik eşli-
ğinde palyaço gösterilerine katılmayı da ihmal etme-
di. 

Çocuk Gelişimi 
Programı 
Öğrencilerinden 
Miniklere 
Oyuncak 
Hediyesi
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Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven 
Kampüs alanında, Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma öncülüğünde, 
110 adet trüf mantarı (Tuber aestivum) aşılı 
meşe fidanı, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz 
ve Öğr. Gör. Merve Kuşçuoğlu kontrolünde bal 
ormanı çevresinde tesis edilen ağaçlandırma 
sahasına dikildi. Bölgede bir ilke imza atan Iğ-
dır Üniversitesi bölgenin ilk Trüf mantarı bah-
çesini kurdu.

Dünyada “Kara Elmas” olarak bilinen Trüf 
mantarları genellikle görünüm, tat ve kokula-
rına göre sınıflandırılırlar. Taze olduklarında 
kahverengi ile siyah arasında bir kabuk ve be-
yaz bir içyapıya sahiptirler. Büyüklükleri bir 
bezelye tanesinden bir portakal büyüklüğüne 
kadar değişebilir ve ağırlıkları 1 kilograma ka-
dar ulaşabilir.  Karakteristiği ve içerdiği aroma-
lar bakımından çok leziz bir tat sunan, nadir 
bulunup yenilebilir bir mantar çeşidi olan trüf, 
mutfak dünyasının pırlantası olarak isimlendi-
rilir. Trüf mantarları protein ve mineral mad-
de içerikleri bakımından diğer mantarlara göre 
daha zengindir. Besin değeri olarak %53-76 su, 
%9 protein, %7 karbonhidrat ve %8 mineral 
içermektedir. Trüf türlerini diğer mantarlardan 
ayıran ve değerli kılan sahip oldukları “dimetil-
sülfit” kaynaklı çok özel aromatik bileşiklerdir 
ve lezzetleri doğrudan aromaları ile ilgilidir.

Tuberaceae familyasına bağlı Tuber cinsi 
içerisinde bulunan trüflerin yenilebilen, yen-
meyen, zehirli ve yalancı trüf olmak üzere bir-
çok türü bulunmaktadır. İtalya’nın beyaz trüfü 

(Tuber magnatum), Fransa’nın kışlık siyah trüfü 
(Tuber melanosporum) ve yazlık siyah trüf (Tu-
ber aestivum) dünya mutfaklarında aranan ve 
ekonomik değere sahip en ünlü trüf türleridir. 
Genellikle Fransa, İspanya ve İtalya’da bulunan 
yaz mantarları (Tuber aestivum), trüf mantarla-
rının en yaygın çeşidi olup çok kuvvetli aroma-
ya sahiptirler. Bununla birlikte tamamı orman 
ekosistemi içinde çok önemli role sahiptir. 

Uygun bitki cinsine gelince, trüf mantarla-
rı meşe türleri, çam türleri, fındık, gürgen, ka-
vak ve akağaç gibi ağaçların köklerinde oluşan 
mikorizal gelişme ile patates gibi toprak altında 
oluşur. Trüf mantarı yetişebilmesi için gereken 
en önemli unsurlar uygun toprak, uygun iklim 
ve uygun bitki cinsidir. Uygun toprak dediği-
miz zaman kireçli (ph7-9) ve süzek olması çok 
önemlidir. Verimsiz taşlı ama kireçli topraklar 
diğer tarımlar için iyi bir toprak yapısı oluştur-
mamasına rağmen trüf tarımı için ideal bir yapı 
oluşturur.

Trüf mantarı yetiştiriciliği, katma değeri 
en yüksek tarım yatırımlarından biridir. Bütün 
getirisi yüksek yatırımlarda olduğu gibi Trüf 
mantarı yetiştiriciliğinde de bilgi, tecrübe, ile-
ri teknolojiler ve bilinçli kontroller başarının 
büyük bir parçasıdır. Sınırlı coğrafyalarda yeti-
şen ve oldukça yüksek fiyatlarla alıcı bulan trüf 
mantarını ülkemiz açısından önemli bir konu-
ma getirmek için doğal yetiştiricilik alanlarının 
belirlenmesi, kültüre alma ve yetiştiricilikle 
ilgili çalışmalarının devam ettirilmesi büyük 
önem arz etmektedir.

“Kara Elmas” Iğdır 
Üniversitesi’nde Üretilecek
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Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısının artırma 
faaliyetlerine bir yenisini ekledi.  Yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizde 2018-2019 eğitim-öğ-

retim yılında eğitim verecek iki yeni programın açılması teklifi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK )tarafın-
dan onaylandı.

Üniversitemize bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılında ODYOMETRE ve OPTİSYENLİK olmak üzere iki yeni program açıldı. Böylece ilgili bölümlerden 
Optisyenlik programına kırk (40) öğrenci alınacaktır.

Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısının artır-
ma faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizde 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında eğitim verecek yeni bir programın daha açılması teklifi Yüksek Öğretim Kurumu 
(YÖK) tarafından onaylandı.

Üniversitemize bağlı Iğdır Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı 
açıldı. Üniversitemiz tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında  olmak üzere yeni bir program açılması 
ile ilgili olarak yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edildi. Böylece Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK)  tarafından yeni bir program açılması ile ilgili bir istek daha tamamlanmış oldu. 

Üniversitemiz artan öğrenci sayısı ve yeni açılan programlarla büyümeye devam ediyor. Üniversite-
mizin kaliteden ödün vermeden bölüm ve öğrenci sayısını arttırmaya dönük çalışmalarına bir yenisi 

daha eklendi. Bu kapsamda güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik elemanlarını akademik 
eğitim ile destekleyerek, güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip kişiler yetiştirmek amacıyla 
Üniversitemizin Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölümü kurulmuş-
tu. 

Özel Güvenlik ve Koruma Programına 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınma-
sına ilişkin Üniversitemizin teklifi, 08/02/2018 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında onaylan-
mıştır. Özel Güvenlik ve Koruma Programına önümüzdeki yıldan itibaren kırk (40) öğrenci alınacaktır.

Odyometre ve Optisyenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Üniversitemizde Yeni Açılan Bölümler

Yeni Açılan ve Öğrenci Alacak Bölümler

Mülkiyet, Koruma ve Özel Güvenlik
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Iğdır Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Uygulama Laboratuvarı (Call 
Center), bilimsel araştırma altyapı projesi kapsamında tamamlanarak öğrencilerimizin hizme-

tine sunulmuştur. 2017–2018 akademik yılında 16 öğrenci ile öğrenimine başlayan Çağrı Merkezi 
Hizmetleri Programı öğrencileri, uygulamalı derslerini laboratuvar ortamında görebileceklerdir. 
Böylece öğrencilerimizin iş hayatına atılmadan önce hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunabil-
me, hem de mesleki anlamda pratik yapabilmeleri söz konusu olacaktır.

Meslek yüksekokulumuz bünyesinde kurulan Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, Uygula-
ma Laboratuvarı ile öncelikli olarak Üniversitemizin çağrı merkezi hizmeti faaliyetlerinin yürü-
tülmesi, daha sonra da gerekli altyapının tamamlanması sonucunda diğer kamu kurumlarının ve 
özel firmaların çağrı merkezi hizmetlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısı-
nın artırma faaliyetlerine bir yenisini ekledi.  Yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizde 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim verecek bir yeni programın daha açılması teklifi Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.

Üniversitemize bağlı Tuzluca Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyo ve Televizyon Prog-
ramcılığı programı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında  olmak üzere bir yeni programın açılması 
ile ilgili olarak yapılan teklif kabul edildi. Böylece Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümüne 
önümüzdeki eğitim yılında kırk (40) öğrenci alınacaktır.

Yeni Açılan ve Öğrenci Alacak Bölümler

Iğdır MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri 
Programı Laboratuvarı Hizmete Girdi

Radyo ve Televizyon 
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Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısının 
artırma faaliyetlerine bir yenisini ekledi.  Yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizde 2018-

2019 eğitim-öğretim yılında eğitim verecek iki yeni programın açılması teklifi Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.

Programın açılması ile ilgili olarak yapılan teklifin, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nca 
kabul edilmesi ile, yasal prosedür tamamlanmış olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Üniver-
sitemize bağlı Ziraat Fakültesi bünyesinde, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümüne 30 öğrenci ve Mü-
hendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne 40 öğrenci alımı yapılması kesinleşmiştir.

Iğdır Üniversitesinde öğrencisi olan bölümlere bir yenisi daha eklenecek. Üniversitemizin Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü için öğrenci alınmasına yönelik teklifi Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 

tarafından incelenerek uygun görüldü. Böylece 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kı-
lavuzu’nda Iğdır Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü de yer alacak. 2018-2019 Eğitim 
Öğretim döneminde eğitime başlayacak olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 60 öğrenci kon-
tenjanı bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğrenci alınmasıyla birlikte, Fen Edebiyat Fakültesinde 
öğrencisi olan bölümlerin sayısı 3’e çıkacak. Şu an itibariyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 5 
öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiya-
tı, Halk Edebiyatı ve Yeni Türk Dili Anabilim Dalı olmak üzere 4 farklı anabilim dalından öğretim 
üyesinin olduğu bölümde, güçlü bir öğretim üyesi kadrosu bulunmaktadır.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ve
Makine Mühendisliği

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Açılan ve Öğrenci Alacak Bölümler
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Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısını 
artırma faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 2018-2019 eğitim-öğre-

tim yılında eğitim vermek üzere Biyokimya Bölümüne 30 öğrenci alınması ile ilgili teklif, Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.

Üniversitemize bağlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Biyokimya Bölümüne, 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması ile ilgili olarak yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın 02.08.2017 tarihli: 75850160-101.03.01 -53350 sayılı yazısı ile kabul edilmesi ta-
mamlanmış oldu. Böylece ilgili bölüme önümüzdeki eğitim yılında 30 öğrenci alımı yapılması 
kesinleşti.

Iğdır Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim vermek üzere Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümüne 60 öğrenci alınması ile ilgili teklif, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 

tarafından onaylandı.

Üniversitemize bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Kamu Yönetimi Bölü-
mü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması ile ilgili olarak yapılan teklif, Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edildi. Böylece ilgili bölüme önümüzdeki eğitim yılında 
60 öğrenci alımı yapılması kesinleşmiş oldu.

Biyokimya Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yeni Açılan ve Öğrenci Alacak Bölümler
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Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısının 
artırma faaliyetlerine bir yenisini ekledi.  Yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizde 2018-

2019 eğitim-öğretim yılında eğitim verecek Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tarih Tezsiz Yüksek 
Lisans programın açılması teklifi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.

Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılın-
da Tarih Tezsiz Yüksek Lisans programının açılması ile ilgili olarak yapılan teklifin, Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığı’nın kabul edilmesi ile ilgili prosedür tamamlanmış oldu. Böylece ilgili 
bölümde önümüzdeki eğitim yılında öğrenci alımı yapılması kesinleşmiştir.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Bi-
yomühendislik Bilimleri Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Biyomühendislik 

Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyomühendislik Bilimleri Tezli Yüksek 
Lisans Programı açılması konusundaki teklif Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 28/03/2018 
tarihli toplantısında incelenmiş ve 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate 
alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4., 5/d ve 
7. Maddeleri, 3843 Sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Mad-
desi ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüs-
tü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca, karara 
bağlanmış olup, açılması uygun görülmüştür. 

Üniversitemizde Tarih Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı Açıldı

Biyomühendislik Bilimleri Tezli 
Yüksek Lisans Programı Açıldı
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Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) su-
nulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli 1. Öğretim ile Tezsiz 2. Öğretim Yüksek Lisans” programı 

açılma teklifi onaylandı. 

Öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından 
bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi ve çalışanların sağlık düzeyini ve yaşam ka-
litesini geliştirmeyi amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programından mezun olan 
öğrenciler, alanlarında yüksek lisans derecesine sahip oluyor. Öte yandan bu programdan mezun 
olan öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen sertifikasyon kriter-
lerini sağlamaları durumunda endüstrinin her alanında düşük ve orta tehlike sınıfındaki işletme-
lerde istihdam olanağı bulabilecekler. 

Iğdır Üniversitesi eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarının yanı sıra, öğrenci sayısı-
nın artırma faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Üniversitemizde 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim verecek bir yeni programın daha açılması teklifi Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.

Üniversitemize bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Zootekni Doktora Programı, 2018-
2019 eğitim-öğretim yılında  olmak üzere bir yeni programın açılması ile ilgili olarak yapılan tek-
lifin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.04.2018 tarihli: 75850160-104.01.04.01-E.33673 
sayılı yazısı ile kabul edilmesi ile ilgili prosedür tamamlanmış oldu. Böylece ilgili bölüme önü-
müzdeki eğitim yılında öğrenci alımı yapılması kesinleşmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli 1. 
Öğretim İle Tezsiz 2. Öğretim 
Yüksek Lisans Programı Açıldı

Üniversitemizde Yeni Bir Doktora 
Programı Daha (Zootekni) 
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