
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

“Iğdır'dan, oradaki bir gencimiz üniversiteye 

gidecekse İstanbul'a veya Ankara'ya niye gel-

sin? 'Hocalarımızı biz Iğdır'a gönderelim, ora-

daki üniversiteye gönderelim, Muş'a gönde-

relim, Ağrı'ya gönderelim' dedik. Oradaki üni-

versitelerimizi yap�k. Şimdi ne oluyor? Hoca-

larımız, o üniversitelere gidip, orada dersi ve-

riyor ve oradaki gencimiz Ankara, İzmir, İstan-

bul buralara gelme meşakka�ni çekmiyor.” 

dedi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma ile birlikte Üniversitemizden top-
lam 12 isim, gerçekleş�rdikleri çalışma-

larla “en üretken bilim insanları” listesine 
girdi.

Dünyada 216 ülkede, yaklaşık 20 bin üni-
versite ve bir milyondan fazla akademisye-
nin akademik başarı sıralamasını raporla-
yan “AD Scien�fic Index” kuruluşu, 2023 yılı 
karşılaş�rmalı verilerini yayınladı.

Üniversitemizden Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Türkiye'de en çok a�f 
alan ve en yüksek H index'ine sahip 20.000 
akademisyen içerisinde 430'uncu sırada 
yer aldı.

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İbrahim 
Demirtaş ve Prof. Dr. Selahat�n Çelebi'nin 
de aralarında bulunduğu 11 akademisyeni-
miz de yine ilk 10.000 bilim insanı arasında 
yer bulmayı başardı.

Ayrıca raporda; 2008 yılında kurulan 
Üniversitemiz, Türkiye'deki devlet ve vakıf 
üniversiteleri arasında 99'uncu sırada, dün-
yada ise 3982'inci sırada yer aldı.

Yayınlanan raporla ilgili bir değerlendir-
mede bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma, “Üretkenlikleriyle bu ba-
şarıya katkı sunan öğre�m üyelerimize te-
şekkür ediyorum.

Başarı sıralamamızın her geçen yıl daha 
da artacağına inanıyorum. Bu rapor, Üni-
versitemizin uluslararası alanda görünürlü-
ğü ve yapılan bilimsel çalışmaların dünyaya 
mal edilmesi noktasında çok önemli.” ifa-
delerini kullandı.

Raporda H indeks, i10 indeks ve a�f sa-
yısını baz alarak toplam ve son beş yıldaki 
üretkenlik katsayısı ve aynı zamanda bilim 
insanlarının üniversite, bölge, dünya, temel 
alan ve branşlardaki sıralama ve değerlen-
dirmelere yer veriliyor. Listede ilk 10.000 
bilim insanı arasına girmeyi başaran aka-
demisyenlerimizin isimleri şöyle;

1. Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
430/20000
2. Prof. Dr. İbrahim Demirtaş 927/20000
3. Doç. Dr. Fikret Türkan 2501/20000
4. Dr. Öğr. Üyesi Mesude Figen Dönmez 
2572/20000
5. Prof. Dr. Rüstem Gül 2968/20000
6. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Topkaya 
3651/10000
7. Doç. Dr. Süleyman Temel 6603/20000
8. Prof. Dr. Selahat�n Çelebi 7276/20000
9. Prof. Dr. Bünyamin Yıldırım 7397/20000
10. Doç. Dr. Yakup Erdal Ertürk 
8321/20000
11. Doç. Dr. Hakkı Akdeniz 9225/20000
12. Doç. Dr. Melekşen Akın 9569/20000

Rektör Alma ve 11 Akademisyenimiz, 
“En Üretken Bilim İnsanları” Listesinde!

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, geç�ğimiz 

yıl coğrafi işaret tescili yapılan Kadıkışlak üzümünün 

hasat çalışmalarını yerinde inceledi.Iğdır'a has bir 

üzüm çeşidi olan ve Üniversitemiz öncülüğünde yürü-

tülen çalışmalar ne�cesinde geç�ğimiz yıl coğrafi işa-

ret belgesi alınan Kadıkışlak üzümünün hasat dönemi 

başladı.

Rektör Alma da hasat çalışmalarını yerinde incelemek 

adına üzüm bağlarını ziyaret e�.

İncelemelerin ardından kısa bir değerlendirmede bu-

lunan Rektör Alma, “Katma Değeri Yüksek Tarımsal 

Ürünler” alanında ih�saslaşan Üniversitemizin, bölgesel 

kalkınmaya katkı sunmak adına önemli çalışmalar yürüt-

tüğünü anımsatarak şunları kaydet�:

“Iğdır Üniversitesi olarak en önemli misyonlarımızdan 

bir tanesi, Iğdır ve bölgenin kalkınması sürecine öncülük 

etmek. Bu kapsamda bölgemizde ye�şen ürünlerin tanı-

�mı ve bölge halkının bu ürünlerden daha fazla kazanç 

elde etmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemize 

has bir üzün çeşidi olan Kadıkışlak üzümünün de geç�ği-

miz yıl coğrafi işaret belgesini almış�k. İnşallah Kadıkış-

lak üzümünü bölgede daha fazla yaygınlaş�rarak ve tanı-

�mını en iyi şekilde yaparak pazarda hak et�ği noktaya 

taşıyacağız.”
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Rektör Alma, Coğra İşaretli Kadıkışlak 
Üzümünün Hasadını İnceledi
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"KUTLU DOĞUM VE VAHDET HAFTASI" 

KONULU PANEL DÜZENLENDİ
Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 

Konferans Salonu'nda Iğdır Üniversitesi 

Caferilik Uygulama ve Araş�rma Merkezi 

(CAMER) ile Iğdır Ehlibeyt Alimleri Der-

neği tara�ndan "Kutlu Doğum ve Vahdet 

Haftası" konulu panel düzenledi.

Panele Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, İran İslam Cumhuriye� Erzu-

rum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahat�n Çele-

bi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senayi 

Dönmez, Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Rüstem Gül, Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler, Tu-

rizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, 

il protokolü, akademisyenler ve vatandaş-

lar ka�ldı.

Panel öncesinde Caferilik Uygulama ve 

Araş�rma Merkezi (CAMER) Toplan� Salo-

nu'nda Rektör Alma başkanlığında bir ta-

nışma toplan�sı yapıldı.

Saygı Duruşu, İs�klal Marşı ve Kur'an-ı 

Kerim �lave� ile başlayan panelin açılış ko-

nuşmasını yapan Rektör Alma, “Peygam-

berimizin evrensel öğre�leri, günümüzde 

insanlık için önemini ve değerini korumak-

ta, gelecek için de ih�yaç duyulan örnekleri 

içinde barındırmaktadır. Iğdır Üniversitesi 

olarak Kutlu Doğum ve Vahdet Haftası'nın 

hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm dün-

yaya ve İslam alemine huzur, barış ve esen-

lik ge�rmesini temenni ediyoruz." şeklinde 

konuştu.
Moderatörlüğünü Caferilik Uygulama 

ve Araş�rma Merkezi (CAMER) Müdürü 

Öğr. Gör. Alaaddin Yanardağ'ın yap�ğı pa-

nele geçildi.

Panelde ilk sözü alan Iğdır Ehli-

beyt Alimleri Derneği Başkanı Zeki 

Tümay, "Mekke'nin Fethi" hakkın-

da bir anla� gerçekleş�rdi.

Ard ından Ulus lararas ı  e l -

Mustafa Üniversitesi Türkiye Tem-

silcisi Dr. S. Vahid Kaşani "Vahdet Teorisine 

Yeni Bir Bakış" konusunu, Iğdır Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Öğre�m Üyesi Doç. Dr. 

Kazım Yıldırım "Birlik İçin Yolumuzu Aydın-

latanlar" konusunu ele aldı.

Son olarak Türkiye Ehlibeyt Alimleri Der-

neği (EHLADER) Genel Başkanı Kadir Aka-

ras ise "Bölgemizin Vahdete İh�yaç Duydu-

ğu Alanlar" konusuna değindi.

Yapılan konuşmalarda hem Peygamber 

Efendimizin (sav) hayat düsturu hem de bu 

düstur sayesinde Müslümanların vahdet 

imkânı bulduğu anla�ldı. Ayrıca Peygam-

ber sevgisinin yaşa�lması, çoğal�lması ve 

yayılması gerek�ği hakkında önemli mesaj-

lar verildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 

bölgesel bazda değerlendirildiğinde öğ-

re�m üyesi başına düşen proje sayısı ba-

kımından Üniversitemizin oldukça iyi bir 

performans gösterdiğini belirt�.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Man-

dal, 2022-2023 Akademik Açılış Yılı Töreni-

ne ka�lmak üzere Üniversitemize ziyaret 

gerçekleş�rdi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Tuzlu-

ca’daki Tuz Mağaraları ve Tuz Terapi Merke-

zi’ni gezen Prof. Dr. Mandal, ardından Şehit 

Bülent Yurtseven Kampüsümüze geç�.

Kampüste Rektörümüz Prof. Dr. Meh-

met Hakkı Alma ile birlikte Araş�rma Labo-

ratuvarı Uygulama ve Araş�rma Merkezi 

(ALUM), Seyir Tepesi ve Çocuk Kütüphane-

sini inceleyen Prof. Dr. Mandal, daha sonra 

Karaağaç Kampüsümüzde akademisyenle-

rimizle bir araya geldi.

Konuşmasında ilk olarak TÜBİTAK Pro-

jeleri hakkında bilgi veren Mandal, Üniver-

sitemizin TÜBİTAK projelerini de değerlen-

dirdi.

2008 yılında kurulan Üniversitemizin 

en genç üniversiteler arasında olduğunu 

anımsatan Prof. Dr. Mandal, “Bölgesel ola-

rak bakıldığında Iğdır Üniversitesi, Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu’da benzer yıllarda ku-

rulan ha�a daha eski üniversiteler arasında 

öğre�m üyesi başına düşen proje sayısına 

bakılırsa oldukça iyi bir performansa 

sahip.” dedi.

M a n d a l  ko n u ş m a s ı n d a  a y r ı c a 

TÜBİTAK’ın sadece doktora öğrencilerinin 

değil ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğ-

rencilerinin projelerine de destek verdiğini 

belirt�.

Mandal, konuşmasının ardından aka-

demisyenlerimizden gelen TÜBİTAK proje-

lerine ilişkin sorulara yanıt verdi.

TÜBİTAK BAŞKANI 
MANDAL: 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 
PROJE SAYISI 
BAKIMINDAN 

OLDUKÇA İYİ BİR 
PERFORMANSA 

SAHİP

KASIM
ARALIK
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kay-

nakları Ofisi tara�ndan hazırlanan 

"e-İnsan" programının tanı�m töre-

ninde konuştu.

Konuşmasında Türkiye'deki üni-

versite sayısının 76’dan 208’e yük-

sel�ldiğini anımsatan Erdoğan, Iğdır 

ve Iğdır Üniversitesi örneğini vere-

rek şunları kaydet�:

“Iğdır'dan, oradaki bir gencimiz 

üniversiteye gidecekse İstanbul'a 

veya Ankara'ya niye gelsin? 'Hocala-

rımızı biz Iğdır'a gönderelim, orada-

ki üniversiteye gönderelim, Muş'a 

gönderelim, Ağrı'ya gönderelim' 

dedik. Oradaki üniversitelerimizi 

yap�k. Şimdi ne oluyor? Hocaları-

mız, o üniversitelere gidip, orada 

dersi veriyor ve oradaki gencimiz An-

kara, İzmir, İstanbul buralara gelme 

meşakka�ni çekmiyor. Yani biz ilmi 

tahsil etmek için ar�k hocalarımızı 

seferber e�k, sağ olsun hocaları-

mız oralarda bu dersleri vermek su-

re�yle gençliğimiz çok daha özgü-

venle ye�şme sürecine başladı.”

Yapılan son düzenleme ile bazı 

üniversitelerdeki boş kontenjan so-

rununun önemli ölçüde çözüldüğü-

nü de dile ge�ren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, bu sene böyle bir sorunun 

olmadığını belirt�.

"Her Öğrencimize Yetecek Seviye-

de Üniversite Kontenjanına Sahi-

biz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim 

üniversite sayısını ar�rma sebeple-

rimizden biri, geçmişte en büyük sı-

kın� kaynağı olan yükseköğre�me 

ulaşılabilirlik sorununu çözmek�. 

Bu amacımıza ulaşarak yükseköğre-

�mde sadece ulaşılabilirliği değil, �r-

sat eşitliğini de temin e�k. Böylece 

üniversitelerimizi seçkici bir bakış 

açısıyla, belli zümrelerin, belli gelir 

seviyesindeki insanların eriş�ği bir 

alan olmaktan çıkardık. Bugün ar�k 

ortaöğre�mden mezun olan her öğ-

rencimize yetecek seviyede üniver-

site kontenjanına sahibiz." dedi.

Tüm dikkatlerin ve kaynakların 

eği�min kalitesinin yüksel�lmesi-

ne, üniversitelerden mezun olanla-

rın is�hdam alanlarının çoğal�lma-

sına verildiğine işaret eden Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye 

hazırlanan gençlerin doğru bölüm 

ve meslek tercihi yapabilmelerinin 

temini için 40 binin üzerinde rehber 

öğretmenle "Danışman Bilgi Siste-

mi" üzerinden iş birliği yapıldığını be-

lirt�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 

üniversitelerin "mezun iş gücüne ka-

�lım" performanslarını düzenli ola-

rak ölçen bir sistem kurduklarını, öl-

çümlere göre hazırlanan raporların 

üniversitelere ve rehber öğretmen-

lere gönderildiğini, böylece tüm ta-

rafların gerçek fotoğra� görmesini 

sağladıklarını anlat�.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür 

Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı 

İnsan Kaynakları Ofisi tara�ndan ha-

zırlanan "e-İnsan" programının ta-

nı�m törenine Rektörümüz Prof. Dr. 

Mehmet Hakkı Alma da ka�ldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, “Iğdır'dan, oradaki bir gen-

cimiz üniversiteye gidecekse İstan-

bul'a veya Ankara'ya niye gelsin? 

'Hocalarımızı biz Iğdır'a göndere-

lim, oradaki üniversiteye göndere-

lim, Muş'a gönderelim, Ağrı'ya 

gönderelim' dedik. Oradaki üni-

versitelerimizi yap�k. Şimdi ne olu-

yor? Hocalarımız, o üniversitelere 

gidip, orada dersi veriyor ve ora-

daki gencimiz Ankara, İzmir, İstan-

bul buralara gelme meşakka�ni 

çekmiyor.” dedi.



Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, Türkiye’nin vizyon pro-

jeleri arasında yer alan Togg’un 

seri üre�minin yapılacağı Gemlik 

Kampüsü’ndeki açılış törenine ka-

�ldı.

Türk iye 'n in  yer l i  otomobi l i 

Togg'un seri üre�minin yapılacağı 

Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

çok sayıda davetlinin ka�lımıyla ya-

pıldı.

Üre�m bandından inen Togg’un 

Anadolu Kırmızısı C-SUV modelini 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanırken 

Togg çalışanları ve ka�lımcılar büyük 

coşku yaşadı.

Törende ilk sürüşün ardından 

açıklamalarda bulunan Erdoğan, ko-

nuşmasına Cumhuriye�mizin 99. yıl 

dönümünü kutlayarak başladı. Erdo-

ğan, “Anadolu topraklarını bizlere 

vatan yapan ecdadı, Milli Mücade-

le'nin kahramanlarını, Cumhuriye�-

mizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile 

Büyük Millet Meclisimizin tüm men-

suplarını rahmetle, şükranla yad edi-

yorum. Bu anlamlı günde, milletçe 

tek yürek olduğumuz böylesine tari-

hi bir açılışta buluşmamızı nasip 

eden Rabb'ime sonsuz hamd-ü se-

nalar ediyorum. Evet, millet olmak 

demek; aynı vatanda hür bir şekilde 

yaşamak, farklılıkları ortak hayaller-

le birleş�rmek, hüzünlerin üstesin-

den ortak sevinçlerle gelmek, hedef-

lere ortak çabalarla ulaşmak demek-

�r. Millet olmak demek, tüm bu has-

letler üzerinde ortak bir geleceğe yö-

nelmek demek�r.” ifadelerini kullan-

dı.

"60 Yıllık Hayalin Gerçeğe Dönüşü-

ne Şahitlik Ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un 

önemine vurgu yaparak şunları dile 

ge�rdi:

"Togg, ülkemizin güçlü yarınları 

için işte bu ortak hayali kurmanın ta-

dını hepimize yaşatan projenin adı-

dır. Seri üre�m bandından indirip siz-

lerin huzuruna çıkardığımız bu ilk 

araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dö-

nüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta 

kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama 

geldiğini herhalde anlıyorsunuz. 

‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki 

kandır, toprak eğer uğrunda ölen 

varsa vatandır.’ Bunun için 'Togg, Tür-

kiye’nin, 85 milyonun ortak gururu-

dur.' diyoruz. Ülkemizin dört bir ya-

nından ve dünyanın çeşitli yerlerin-

den Türkiye’nin yerli ve milli otomo-

bili Togg'un başarısı için destek 

veren, dua eden herkese gönülden 

teşekkür ediyorum. 'Bu bir memle-

ket meselesidir.' diyerek bugünkü he-

yecanımıza ortak olan siyasi par� 

genel başkanlarına, milletvekillerine 

ve devle�mizin her kademesinden 

arkadaşlarımıza, elbette en başta da 

aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı 

sunuyorum.

Togg'u seri üre�m bandından in-

dirmek için gecesini gündüzüne 

katan babayiğitlerimizi, teknisyenle-

rimizi, mühendislerimizi ve emekçi-

lerimizi yürekten kutluyorum. Sizler, 

mille�mizle birlikte Nuri Demirağ'ın, 

Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve 

Şakir Zümre'nin mirasını da onurlan-

dırdınız. Biliyorsunuz, dün Anka-

ra'da Cumhuriye�mizin yeni asrına 

damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyo-

numuzun müjdesini mille�mizle pay-

laş�k. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğra� 

da işte burada hizmete aç�ğımız te-

sis�r, önünde durduğumuz araç�r.”

"Togg Dünyanın Birçok Ülkesinde 

Yolları Süsleyecek�r”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 

"İnşallah Togg da önümüzdeki dö-

nemde pres�jli bir Türk markası ola-

rak dünyanın birçok ülkesinde yolları 

süsleyecek�r." diye konuştu.

Rektör Alma: Başta Cumhurbaşka-

nımız Olmak Üzere Emeği Geçen 

Herkese Şükranlarımı Sunuyorum.

Togg’un seri üre�minin yapılacağı 

Gemlik Kampüsü’ndeki açılış töre-

ninde ka�lımcılar arasında Rektörü-

müz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da 

vardı.

Togg'un dünya standartlarını yeni-

den belirleyen ve 2 yıl gibi kısa bir sü-

rede tamamlanan fabrikasının açılı-

şına şahitlik etmekten onur duydu-

ğunu dile ge�ren Rektör Alma, 

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülke-

mizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dö-

nüşmüş olması hepimiz için gurur ve-

rici. Bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramımızın 99. yıl dönümünü kut-

larken diğer yandan da fikri ve sınai 

mülkiyet hakları tamamen bize ait 

küresel bir marka olan Togg’un seri 

üre�me başlamasının mutluluğunu 

yaşıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız 

olmak üzere emeği geçen herkese 

şükranlarımı sunuyorum.” ifadeleri-

ni kullandı.

Rektör Alma TOGG 

Açılış Törenine Katıldı
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Üniversitemiz Fen Edebiyat Fa-

kültesi Türk Dili ve Edebiya� Bölü-

münün gelenekselleşen “Açılış 

Dersi Programı” bu yıl da düzen-

lendi.

8 Eylül Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçek-

leşen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbra-

him Demirtaş ve Prof. Dr. Sabit Erşahin, Genel Sek-

reter Ahmet Kızılkurt, akademisyenler ve öğrenci-

ler ka�ldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bölüm Baş-

kanı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, öncelikle öğ-

rencilere bölümü ve hocaları tanıt�. Karavelioğlu 

ardından başarılı bir eği�m-öğre�m haya� geçir-

meleri için öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Demirtaş: Dünyanın Merke-

zine Hoş Geldiniz

Prof. Dr. Karavelioğlu’nun ardından Rektör Yar-

dımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

İbrahim Demirtaş da bir konuşma yap�. Konuş-

masının başında öğrencilere “Dünyanın merkezi-

ne hoş geldiniz.” diyerek seslenen Prof. Dr. Demir-

taş, ardından şu ifadeleri kullandı:

“Merkez nedir? Neye merkez denir? Bulundu-

ğunuz yeri çok sever, ona göre hareket ederseniz 

orası dünyanın merkezidir. Çünkü siz oradasınız-

dır. Rektör Hocamız Japonya doktoralı. Rektör yar-

dımcılarımızdan biri ABD, biri İngiltere, biri Kana-

da doktoralı. Dekanlarımız ODTÜ gibi çok iyi üni-

versitelerden mezunlar. Hocalarımız da çok kıy-

metli, çok iyi üniversitelerden geldiler. Burada hiz-

met veriyorlar. Önemli olan mekân mı yoksa kim-

lerden, nasıl ders aldığınız mı? İşte tablo ortada. 

Onun için çok iyi bir yerdesiniz.”  Yılın İlk Dersi Ger-

çekleş�rildi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demirtaş’ın konuş-

masının ardından Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, 2022-

2023 eği�m öğre�m yılının açılış dersini verdi.

Ders kapsamında özellikle Türkçe’nin tarihine 

ve dünya dilleri arasındaki yerine değinen Güllü-

dağ, dilimizin zenginliğine dikkat çek�.

Iğdır Gençlik Merkezinin destekleriyle hazırla-

nan program, Üniversitemiz bünyesindeki Kütüp-

hanelerin kullanımı hakkında öğrencilere bilgi ve-

rilmesi, müzik dinle�si ve Genç Ofis gezisi ile sona 

erdi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün 
Geleneksel 
Açılış Dersi Gerçekleşti

ORP Danışmanlık ve Organizasyon tara-

�ndan Üniversitemizin de desteğiyle dü-

zenlenen “8. Uluslararası İş Güvenliği ve 

Çalışan Sağlığı Kongresi” tamamlandı.

Çevrim içi gerçekleşen kongrenin onur-

sal başkanlığını Rektörümüz Prof. Dr. Meh-

met Hakkı Alma yap�.

Açılış oturumunda konuşan Rektör 

Alma, Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan 

Sağlığı Kongresi’nde sekizinci kez buluş-

manın mutluluğu ve gururunu yaşadıkları-

nı vurguladı.

İş yerlerinin, çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikeleri-

nin bulunduğu ortamlar olduğunu anımsatan Rek-

tör Alma, “İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ise hem 

çalışanın hem de işverenlerin sağılığını korumak ve 

iş yerini güvence al�na almak�r. İş sağlığı ve güven-

liğini bir bütünün iç içe geçmiş parçaları olarak 

görüp sağlık ve güvenlik tesisi için uzun soluklu bir 

sürecin yapılanması çerçevesinde sistemli çözüm-

ler üreten mul�disipliner bir bilim dalı olarak ta-

nımlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İş güvenliği, iş sağlığı ve çevreye yönelik çalışma-

ların sunulduğu, sorunların tespit edilip çözüm öne-

rilerinin tar�şıldığı kongrenin, bilim ve iş dünyasına 

önemli katkılar sunacağını dile ge�ren Prof. Dr. 

Alma, kongreye ka�lan, destekleyen ve izleyen her-

kese teşekkürlerini sunarak sözlerini noktaladı.

1 Ekim'de başlayan kongre, 2 Ekim’de de devam 

eden oturumların ardından son buldu.

REKTÖR ALMA 

"8. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ"NİN ONURSAL 

BAŞKANLIĞINI YAPTI
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Üniversitemiz ile Bosna Hersek Tuzla 

Üniversitesi arasında Erasmus+ ve akade-

mik iş birliklerini kapsayan ikili protokoller 

imzalandı.

“Uluslararasılaşma” hedefiyle çalışma-

larını aralıksız sürdüren üniversitemiz, bu 

kapsamda önemli bir adım daha a�.

Üniversitemiz ile Bosna Ersek Tuzla Üni-

versitesi arasında Erasmus+ ve akademik iş 

birliğine yönelik geniş kapsamlı protokoller 

imzalandı.

Mevkidaşı Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic 

ile birlikte protokol me�nlerini imzalayan 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 

ardından bir açıklama yaparak söz konusu 

protokollerin kapsamı ve önemine vurgu 

yap�.

Bundan sonraki süreçte Bosna Hersek 

Tuzla Üniversitesi ile öğrenci, akademik per-

sonel değişimi ve bilimsel çalışmalar gibi 

pek çok alanda ortak projeler yürütüleceği-

ni belirten Rektör Alma, “Karşılıklı iş birliği 

çerçevesinde paydaşımız Bosna Hersek 

Tuzla Üniversitesi ile önemli projeler haya-

ta geçireceğimize inanıyorum. Protokolle-

rin hazırlanmasında emeği geçenler teşek-

kürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Protokol töreni günün anısına fotoğraf 

çekimi, hediye takdimi ve iyi niyet temen-

nilerinin ardından son buldu.

ÜNİVERSİTEMİZ, 
BOSNA HERSEK TUZLA ÜNİVERSİTESİ İLE 
İŞ BİRLİĞİ İLE YAPACAK !

Üniversitemizde “25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” 

kapsamında iki ayrı program düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları 

Araş�rma ve Uygulama Merkezi (KAÇUM) Mü-

dürü Öğr. Gör. Senem Önder Özbakır’ın mode-

ratörlüğünü üstlendiği ilk panelde, Iğdır Baro-

su Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ayda-

nur Ağaya Alkan, Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğünden Ayşegül Korhan ve Iğdır İl 

Emniyet Müdürlüğünden İbrahim Öçsoy ko-

nuştu.

Panelin açılış konuşmasını Öğr. Gör. Özbakır 

yaparken Av. Ağaya Alkan da kadına yönelik şid-

detle mücadelenin hukuki boyutunu anlat�. 

Sosyal Çalışmacı Ayşegül Korhan ise “Gençler-

le Şiddetsiz Gelecek” konulu bir sunum yap�.

Son olarak polis memuru İbrahim Öçsoy, ka-

dınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, 

taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kul-

lanıcılara sunulan KADES uygulamasını tanıt�.

Panelin ardından ka�lımcılar Üniversitemiz 

Sanat Sokağı Topluluğu’nın hazırladığı “Yanım-

da mısınız, Değil misiniz?” isimli drama göste-

risini izledi.

Panelin sonunda Iğdır Valisi Hüseyin Engin 

Sarıibrahim'in eşi Ha�ce Sarıibrahim ve Sağlık 

Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ramazan 

Erenler tara�ndan konuşmacılara ve �yatro 

ekibine teşekkür belgeleri takdim edildi.

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen 

ikinci programda ise İk�sadi ve İdari Bilimler Fa-

kültemiz Dekanı Prof. Dr. Recep Gülşen ile AN-

LAŞ-MER Müdürü Doç. Dr. Sait Yıldırım konuş-

ma yap�.

Prof. Dr. Gülşen “Kadın, Medya ve Suç” ko-

nulu bir sunum yaparken Doç. Dr. Yıldırım ise 

sosyal medya, evlilik ve şiddet perspek�fiyle 

kadına yönelik şiddet konusunu ele aldı.

Soru-cevap bölümü ile devam eden panelin 

ardından da Sosyal Hizmet Bölümü öğrencile-

rimiz “Saygı” isimli bir �yatro gösterisi yap�.

Panelin sonunda konuşmacılar ve �yatro-

culara teşekkür belgelerini Sağlık Bilimleri Fa-

kültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eda 

Gülbetekin takdim e�.

Üniversitemizde 
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" 
Panelleri Düzenlendi
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 

Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda 

gerçekleşen Akademik Yıl Açılış Törenine 

Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 

il protokol üyeleri, kamu kurum amirleri, 

Üniversitemiz akademik ve idari personeli 

ka�ldı.

Saygı duruşu ve İs�klal Marşı okun-

masıyla başlayan törende ilk olarak 

Üniversitemizin tanı�m filminin göste-

rimi yapıldı. Tanı�m filminin izlenme-

sinin ardından açılış konuşmasını Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma yap�.

Üniversitelerin, bilimsel üre�min 

yapıldığı önemli merkezlerin başında 

geldiğini söyleyerek konuşmasına baş-

layan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, Iğdır Üniversitesinin de bu 

amaca en iyi şekilde hizmet etme gay-

re� içerisinde olduğu mesajını verdi. 

Üniversitemizin güncel birimleri ve 

merkezlerini tanıtan Rektör Alma, ardından 

şunları kaydet�: 

“Yeni Teknolojileri Uygulamaya Önem Ve-

riyoruz” 

“11 Fakülte, Lisansüstü Eği�m Ens�tüsü, 

4 Meslek Yüksekokulu, 24 Araş�rma ve Uy-

gulama Merkezi, 475 Akademisyen, 197 

İdari Personel, 14 bin 72 öğrenci, 155 lisans 

ve ön lisans programı ile Iğdır Üniversitesi hiz-

metlerine devam etmektedir. Üniversite ola-

rak çağı yakalamaya ve yeni teknolojileri uy-

gulamaya önem veriyoruz. Ayrıca yayın açı-

sından oldukça başarılı bir grafik çiziyoruz. 

URAP sıralamasında göreve geldiğimizden 

beri hızlı bir yükseliş gösteriyoruz. Üniversi-

temizde açılan TÖMER ve UZMER gibi eği�m 

merkezleriyle daha çok öğrenciye ulaşabili-

yoruz. Birçok üniversiteyle, kurum ve kuru-

luşla iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Yurt-

dışındaki üniversitelerle de çi� diploma an-

laşmaları yapıyoruz.”

Üniversitemizin ih�saslaşma çalışmala-

rından da bahseden Rektör Alma, Iğdır Üni-

versitesinin bölge için bir cazibe merkezi ol-

duğunun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın katkılarıyla her geçen gün hızla ge-

lişme kaydet�ğinin al�nı çizerek konuşması-

nı tamamladı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Iğdır Üniversite-

si Proje Sayısı Bakımından İyi Durumda

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-

met Hakkı Alma’nın konuşmasının adından 

2022-2023 Akademik Yılı Açılış Dersini ver-

mek üzere TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 

Mandal kürsüye çık�.

Bölgesel bazda değerlendirildiğinde öğre-

�m üyesi başına düşen proje sayısı bakımın-

dan Iğdır Üniversitesinin iyi bir performans 

gösterdiğini ifade ederek konuşmasına baş-

layan Başkan Mandal şunları aktardı: ”Iğdır 

Üniversitesi, Doğu ve Güney Doğu Anado-

lu’da benzer yıllarda kurulan ha�a daha eski 

üniversiteler arasında öğre�m üyesi başına 

düşen proje sayısına bakılırsa oldukça iyi bir 

performansa sahip. Bu konuda emeği geçen 

herkesi tebrik etmek gerekir. Yeni kurulan bir 

üniversite olmasına rağmen önemli mesafe-

ler kat etmiş. Rektör hoca ile beraber Üniver-

sitenin birimlerini de yerinde inceledik. Yapı-

lan çalışmalara şahit olduk. Bölgedeki üni-

versitelere örnek bir yer hakikaten burası. 

Bizler de TÜBİTAK olarak yapılan bu çalışma-

lara nasıl destek verebiliriz bunun gayre� içe-

risindeyiz. Bu konuda bir yanlışı da düzelt-

mek isterim. Bizler sadece akademik perso-

nele değil aynı zamanda ön lisans, lisans ve li-

sansüstü öğrencilerine de destek vermekte-

yiz. Gençlere bu manada önemli işler düşü-

yor. Onların geleceklerini birlikte inşa edece-

ğiz. Bilim temelli bilgi üre�mi temel gayemiz 

olacak.”

Konuşmaların ardından 2021 Yılı Akade-

mik Teşvik Değerlendirme puanlaması so-

nuncunda dereceye giren akademik perso-

nele belge takdim edildi. Fen Bilimleri ala-

nında birinci olan Doç. Dr. Sefa Al�kat’a Iğdır 

Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Sağlık Bi-

limleri alanında birinci olan Doç. Dr. Fikret 

Türkan’a TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 

Mandal, Sosyal Bilimler alanında birinciliği 

paylaşan Doç. Dr. Emrah Konuralp ve Doç. Dr. 

Ünsal Tazegül’e Rektör Alma belgelerini tak-

dim e�.

Ayrıca Rektör Alma TÜBİTAK Başkanı Man-

dal’a hediye takdiminde bulunurken prog-

ram, Akademik Yıl Geleneksel Açılış Sergisi 

ve Sağl ık Hizmetleri  Meslek Yüksek 

Okulu'nun Diş Protez Laboratuvarı açılışı ile 

sona erdi.

Üniversitemizde 

2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı
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Iğdır Üniversitesi, Kafkas 

Üniversitesi ve Bitlis Eren 

Üniversitesi ortaklığıyla 

düzenlenen Aras Kültür 

ve Sanat Sempozyumu 

başladı.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz 

Şehitleri Konferans Salonu’nda dü-

zenlenen açılış oturumuna, Rektörü-

müz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Hüsnü Kapu, Melekli Belediye Başka-

nı Eray Coşar, akademisyenler ve öğ-

renciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşması-

nı yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, Iğdır’ın en az 7 bin yıldır farklı 

kültürlere ev sahipliği yaptığını vurgulaya-

rak “İnsanların yerleşik yaşama geçtiği Ne-

olitik Çağ’dan itibaren nüfusun artmaya baş-

ladığı Kalkolitik Çağ ile birlikte Iğdır’ın bin-

lerce yıl bir cazibe merkezi olarak günümü-

ze kadar gelebilmiş olması ve aynı zamanda 

bu süreci tasdikleyen tarihi ve arkeolojik kül-

türel mirasın da günümüze ulaşabilmiş ol-

ması oldukça önemlidir.” dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-

dürlüğünün illere göre tescil ve sit sayısına 

dikkat çeken Rektör Alma, “Iğdır’da 94, Er-

zurum’da 797, Ağrı’da 61 ve Kars’ta 917 tes-

cil edilmiş sit alanı olduğunu görüyoruz. Bu 

istatistik aynı zamanda bizlere turizm po-

tansiyeli ile ilgili de bilgi veriyor. Bölgedeki 

şehirler arasında tescil ve sit sayısının en 

fazla olduğu il olan Kars’ta turizm potansi-

yeli ortada. Bununla birlikte Iğdır ilinin tescil 

sayısının Ağrı’dan fazla olması da Iğdır’ın po-

tansiyeli açısından oldukça önemli. 15 yeni 

tescil ile birlikte Iğdır’da sit ve tescil sayısı-

nın 109’a çıkacağı görülüyor. Tescil, sit ve tu-

rizm arasındaki güçlü bağlantının iyi anlaşıl-

ması noktasında bu tür arkeolojik çalışmala-

rın artarak devam etmesi ve bu tür bilimsel 

toplantılarla tanıtılması oldukça önemli-

dir.” ifadelerine yer verdi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Hüsnü Kapu ise Aras Nehri'nin Iğdır Ovası 

ile buluştuğu bir şehirde ‘Aras’ ismiyle Kül-

tür ve Sanat Sempozyumu düzenlenmesi-

nin oldukça anlamlı olduğunu dile getirerek 

“Iğdır Üniversitesi ile bu sempozyumda ol-

duğu gibi ortak bilimsel çalışmaların artarak 

devam etmesini ümit ediyorum. Bu akade-

mik toplantının önümüzdeki yıllarda Kars, 

Ardahan ve Ağrı gibi çevre illerdeki üniversi-

telerde de yapılması oldukça faydalı olacak-

tır.” diye konuştu.

Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar da 

“Iğdır oldukça kadim bir tarihe sahiptir. Bu 

tarihin ortaya çıkartılması, bilim camiasına 

tanıtılması ve turizm bünyesinde bölge için 

bir artı değere dönüşmesi için bu sempoz-

yumu Melekli Belediyesi olarak çok önem-

sedik. Umarız bu tür çalışmalar ilerde de 

devam eder.” şeklinde konuştu.

Açılış oturumu Rektör Alma, Rektör 

Kapu, Belediye Başkanı Coşar ve Kafkas Üni-

versitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Yardimci-

el’in konuşmalarının ardından sona erdi.

Katılımcılar açılış oturumunun ardından 

fuaye alanında düzenlenen “Ağrı Dağı’nın 

Gölgesinde” isimli resim sergisini gezdi.

Şiir okumaları ve sohbetleriyle gönüllerde 

taht kuran Yazar Hayati İnanç, Iğdır Kültür Mer-

kezi’nde sevenleri ile bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Iğdır Üni-

versitesi Yeniler Topluluğu tarafından düzenle-

nen programa Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıib-

rahim, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Selahat-

tin Çelebi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İnanç konferansta yaptığı konuşmada zama-

nın kıymetini bilmenin önemini, Divan Edebiya-

tının önemli şairlerinin beyitleriyle anlattı.

Hayattan çıkarılması gereken dersleri dinleyi-

ciler ile paylaşan İnanç, “Balıklar denizdeyken 

denizi bilmez ama denizden çıkınca bilir. O 

zaman da iş işten geçer. Kısacası ölüm gelme-

den hayatın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, has-

talık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zen-

ginliğin ve meşguliyet gelmeden boş vaktin kıy-

metini bilmek lazım.” dedi.

Büyük beğeniyle izlenen program, hediye 

takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yazar Hayati İnanç, 
Iğdır’da Sevenleri İle Buluştu

KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU 

ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADIARAS
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Araş�rmacı Yazar Mücahit Özden Hun, 

Üniversitemizde verdiği konferansta öğ-

rencilerimize yurt dışındaki eği�m olanak-

larını anlat�.
Karaağaç Kampüsümüzdeki 15 Temmuz 

Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen 

programa, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, Aralık Kaymakamı Fa�h Özcan, 

akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ka-

�ldı.
Konuşmasında öğrencilerin kendilerini 

gerçekleş�rmelerinin en önemli yolunun 

yurt dışında eği�m almaktan geç�ğine dik-

kat çeken Mücahit Özden Hun, “Günümüz-

de öğrencilerin kendilerini gerçekleş�rebi-

lecekleri olanağı en iyi sağlayan ülke 

ABD’dir. Z kuşağının ih�yaçlarını en iyi 

onlar belirliyor. Diğer ülkeler ABD’yi 50 yıl 

geriden takip ediyor. Bu nedenle gençleri-

mize özellikle ABD’de eği�m almalarını öne-

riyorum.” ifadelerini kullandı.
ABD’deki üniversitelere başvurmak is-

teyen gençlerin dikkat etmesi gereken hu-

susları da anlatan Hun, “ABD’deki üniversi-

teler özellikle niyet mektubuna önem ve-

rirler. Niyet mektuplarınızda kendinizi çok 

iyi ifade etmelisiniz. Bunun ardından tavsi-

ye mektuplarını dikkate alırlar. Sonrasında 

ise CV’nize bakarlar. ABD’deki üniversiteler 

için sınavlardan aldığınız puanlar, niyet ve 

tavsiye mektuplarından ve CV’nizden 

sonra önemsenen hususlardır.” diye ko-

nuştu.
Bilgiye ulaşmanın çok daha kolay oldu-

ğu günümüzde, liderlik kabiliyeti, hitabet 

yeteneği ve etkili yazı yazma gibi özellik-

lerin daha fazla öne çıktığına dikkat 

çeken Hun, bu yönlerini geliştiren gençle-

rin kendilerini daha kolay gerçekleştirebi-

leceklerine vurgu yaptı.
Soru-cevap bölümü ile devam eden 

konferans, Rektör Alma’nın Hun’a hediye 

takdiminin ardından sona erdi.

Araştırmacı Yazar Hun, 
Üniversitemizde Yurt Dışındaki 
Eğitim Olanaklarını Anlattı

Geri Gönderme Merkezi Personellerine 

Üniversitemizde İlk Yardım Eğitimleri 

Verildi

Üniversitemiz Sürekli Eği�m Merkezi 

üzerinden Sağlık Bilimleri Fakültesi İlk Yar-

dım Eği�m Merkezince (İYEM) Iğdır ve Ağrı 

Geri Gönderme Merkezi personellerine ilk 

yardım eği�mleri verildi.

Avrupa Birliği’nin finanse et�ği ve Türki-

ye Cumhuriye� İçişleri Bakanlığı, Göç İda-

resi Başkanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ile 

Uluslararası Mülteciler Yüksek Komiserliği-

nin iş birliğinde ilk yardım eği�mleri düzen-

lendi.

“Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasi-

telerinin Desteklenmesi ve İdari Göze�me 

Alterna�f Tedbirlerin Geliş�rilmesi Proje-

si” kapsamında düzenlenen ilk yardım eği-

�mlerine Iğdır ve Ağrı Geri Gönderme Mer-

kezlerinde çalışan 57 personel ka�ldı.

İlk yardım eği�mleri, uzman eğitmen 

akademik personeller tara�ndan İYEM’in 

donanımlı sınıflarında teorik ve uygulamalı 

olarak yapıldı.

Proje kapsamında eği�me ka�-

lan personellere; temel ilk yardım 

bilgileri, hasta yaralı taşıma teknik-

leri, hasta/yaralı ve olay yerinin de-

ğerlendirilmesi, temel yaşam des-

teği, OED kullanımı, yaralanma ve 

kanamalar, yanık-donma ve sıcak 

çarpması, kırık-çıkık ve burkulma-

lar, bilinç bozuklukları, zehirlenme-

ler ve hayvan ısırmaları, yabancı 

cisim kaçmasında ilk yardım müda-

halesinin nasıl yapılması gerek�ği 

uygulamalı olarak gösterildi.

Eği�mler sonrası yapılan yazılı ve 

uygulamalı sınavlardan başarılı 

olan personeller, Sağlık Bakanlığı 

onaylı “İlk Yardım Ser�fikası ve İlk-

yardımcı Kimlik Kar� ” almaya hak 

kazandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi İYEM 

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necmet�n 

İşçi, eği�mler hakkında yap�ğı açık-

lamada “Eği�m Merkezimiz, Sağlık 

Bakanlığı tara�ndan bütün ilk yar-

dım eği�mlerini düzenlemeye yet-

kilendirilmiş�r. Bizler de bu doğrul-

tuda sadece Iğdır’da değil hem böl-

gesinde hem de tüm Türkiye’de 

gerek vatandaşlar gerekse özel ve 

kamu kuruluşlarına eği�mler veri-

yoruz. Yap�ğımız çalışmalar sonu-

cunda Eği�m Merkezimiz herkes ta-

ra�ndan tercih edilen bir eği�m ku-

rumu haline gelmiş�r.” şeklinde ko-

nuştu.
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Sağlık alanında yap�ğı çalışmalar ile adın-
dan sıkça söz et�ren Üniversitemizde, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan 
“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratu-

varı”nın açılışı yapıldı.

Açılışa Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, 
Sağlık Bilimleri Deka-
nı Prof. Dr. Ramazan 
Erenler, akademis-
yenler ve öğrenciler 
ka�ldı.

İlk olarak uygula-
ma laboratuvarları-
nın incelenmesi ile 
başlayan programda, 
daha sonra Rektör 
Alma’ya ekipmanlar 
ve uygulamalı çalış-

malar hakkında verildi.

Programın devamında laboratuvarın iş-
levi ve öğrencilere sağlayacağı katkılar hak-
kında bilgiler paylaşan Sağlık Bilimleri Deka-

nı Prof. Dr. Ramazan Erenler, öğrencilerin te-
orik bilgilerini uygulama ile pekiş�rme anla-
mında laboratuvarın çok önemli olduğunu 
vurguladı.

Erenler sözlerine şu şekilde devam e�:
“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölü-

münde okuyan öğrencilerin teorik bilgilerini 
uygulamalarla pekiş�rmelerini sağlamak 
amacıyla, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğ-
renci Laboratuvarı kurulmuştur. Uygulama 
ve beceri gerek�ren her derste, konuyla ilgi-
li uygulamalar, uzman öğre�m elemanları 
eşliğinde mesleki derslerin içeriğine uygun 
olarak öğrencilere anla�lmaktadır. Bu labo-
ratuvarın kurulmasında her türlü desteği 
sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’ya teşekkür ediyorum.”

Ülkemizde ve Dünyada Sağlık Alanında 
Çok Önemli Alanlar ve Meslekler Gelişiyor

Programın son bölümünde Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
da açıklamalarda bulundu.

Özellikle sağlık alanında bölgenin öncü 
kurumlarından biri olduğumuzu vurgulayan 
Rektör Alma, “Sağlık Bilimleri Fakültesi bün-
yesinde yer alan “Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon Laboratuvarı”nın açılışını yap�k. Ülke-
mizde ve dünyada özellikle sağlık alanında 
çok önemli alanlar ve meslekler gelişiyor. Bu-
ralarda birçok sektöre hitap edebilecek ni-
telikte elemanlar ye�ş�rmek bu anlamda 
önem taşıyor. Üniversitemizde de uygula-
malı eği�mi esas aldığımız bir yaklaşım ser-
giliyoruz. Sağlıkta bu çok daha önemli. Öğ-
rencilerimiz uygulamalı eği�m kapsamında 
sektöre gitmekle birlikte üniversite içerisin-
deki eği�mleri de uygulama kapsamında da 
yer alıyor. Bu proje de bu anlamda önem ver-
diğimiz bir proje.” şeklinde konuştu.

Üniversitemizde 
“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı”nın Açılışı Yapıldı

Üniversitemiz, Meteor Şirketler Grubu ve 

Bel Bilişim Teknolojileri arasında “SAP Bu-

siness One (SAPB1)” programı kapsamın-

da iş birliği protokolü imzalandı.

Öğrencilerimizin is�hdam olanağı bul-

maları ve kendilerini geliş�rmeleri amacıy-

la önemli adımlar atan Üniversitemiz, bu 

doğrultuda bir iş birliği protokolüne daha 

imza a�.

Protokol kapsamında; dünyadaki ku-

rumsal kaynak planlama program pazarı-

nın %50'sine yakınını elinde bulunduran 

SAPB1 programı çerçevesinde öğrencileri-

mizin çalışmalar yürütebilecekleri bir labo-

ratuvar kurulması kararlaş�rıldı.

Protokol gereğince en az 20 adet bilgi-

sayarın yer alacağı bir laboratuvarda 

SAPB1'in kurulum, sistem entegrasyonu ve 

gerekli eği�m amaçlı lisanslamaları yapıla-

cak.

Başta İk�sadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencileri olmak üzere diğer öğrencileri-

mizin de kullanacağı programda ser�fikas-

yon temeline dayalı eği�mler verilecek.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, Meteor Şirketler Grubu Müdürü 

Ümit Yaşar ve Bel Bilişim Teknolojileri Yöne-

�cisi Serdar Göğüsoğlu tara�ndan imzala-

nan protokol bir yıl süreyle geçerli olacak.

İmza töreninde bir değerlendirmede 

bulunan Rektör Alma, protokolün önemine 

dikkat çekerek “Ülkemizin iki güzide şirke� 

ile imzaladığımız iş birliği protokolünün ha-

yırlara vesile olmasını diliyorum. Ortak iş 

birlikleri, ortak araş�rma merkezleri, ortak 

projeler ve tecrübe aktarımları konusunda 

önemli adımlar a�yoruz. Öğrencilerimizin 

de bu yap�ğımız projelerden en iyi şekilde 

yararlanmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Protokol, fotoğraf çekimi ve iyi niyet di-

leklerinin ardından sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE “SAP BUSİNESS ONE” 

PROGRAMININ KURULMASINA YÖNELİK 

PROTOKOL İMZALANDI
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TRT Erzurum Radyosu’na konuk olan 

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner Elmas, Üniversi-

temiz bünyesinde kurulan Enerji Parkı’nda 

rüzgâr hızı ölçümlerinin de yapılacağını ve 

Iğdır’ın rüzgâr haritasını çıkarmayı planla-

dıklarını söyledi.

Üniversitemizde bilimsel deneylerin ve 

uygulamalı eği�mlerin yapılabileceği, 

Iğdır’ın ilk Rüzgâr Türbinini (RES) de içeri-

sinde barındıran Enerji Parkı inşa çalışma-

ları devam ediyor.

Önemli bir bölümü tamamlanan ve hib-

rit olarak elektrik üre�mine başlanan Park 

içerisinde, dışarıdan herhangi bir elektrik 

enerjisine ih�yaç duymadan kendi kendine 

yetebilen bir model oluşturuluyor.

Ayrıca rüzgâr hızı ölçümlerinin de yapı-

labileceği Enerji Parkı bünyesinde, Iğdır’ın 

rüzgâr haritasının da çıkarılması hedefleni-

yor.
Güneş ve Rüzgâr Enerjisinden Elektrik 

Üre�mine Başlandı

Enerji Parkı Projesinin önemini ve yapı-

lan çalışmaları TRT Erzurum Radyosu’na de-

ğerlendiren Öğre�m Üyelerimizden Dr. 

Emin Taner Elmas, Proje’nin önemli bir bö-

lümünün tamamlandığını, rüzgâr ve güneş 

enerjisi ile hibrit bir şekilde elektrik üre�-

minin yapılmaya başlandığını belirt�. 

Elmas, şunları kaydet�: “Enerji Parkı inşa 

etme fikri, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Meh-

met Hakkı Alma’ya ait. Biz de Doç. Dr. 

Ahmet Kavlak Hocamızla birlikte projeyi ha-

yata geçirmek için çalışmalara başladık. Ar-

dından Üniversitemizin çeşitli bölümlerin-

den hocalarımız da projede görev aldılar. 

Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulacak 

Enerji Parkı’nda, yenilenebilir nitelikli 

enerji kaynaklarını temel alıyoruz. Bu kap-

samda rüzgâr ve güneş kaynaklı enerji sis-

temlerini bünyesinde barından bir proje ha-

yata geçiriyoruz. Burada birinci önceliğimiz 

‘Fotovoltaik Güneş Paneli-GES' sistemi ve 

'Rüzgâr Türbini- RES.’ Üçüncü aşamada ise 

'Çanak Tipi Güneş Enerji Sistemi' bulunu-

yor. Şu anda Enerji Parkı kurulmaya başlan-

dı ve Fotovoltaik Güneş Paneli ve Rüzgâr 

Türbini kuruldu. Rüzgâr ve güneş kaynaklı 

bir hibrit enerji sistemi şeklinde elektrik 

üre�mi faal olarak gerçekleş�riliyor. Tabi 

bu birinci aşama. Bundan sonra diğer aşa-

malar gelecek. Şu anda ilk üret�ğimiz ener-

jiyi bataryalarda depo edip kullanıma sevk 

ediyoruz.”

Iğdır’ın Rüzgâr Haritası Çıkarılacak

 Enerji Parkı bünyesinde kurulan Rüzgâr 

Türbininin ayrıca Iğdır’ın ilk RES’i olma özel-

liği taşıdığını da belirten Elmas, Park bün-

yesinde rüzgâr hızı ölçümlerinin de yapıla-

cağını ve Iğdır için bir rüzgâr haritası çıkar-

mayı planladıklarını dile ge�rdi.

Enerji Parkı’nın bir model olduğunu da 

vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Elmas, “İleride 

tüm enerjisini kendi bünyesinde sağlayabi-

lecek olan binalara, belki araçlara bir 

model oluşturmayı düşünüyoruz. Ayrıca öğ-

rencilerin de eği�m-öğre�mine katkıda bu-

lunacak, akademisyenlerimizin bilimsel ça-

lışmalar, deneyler yapabilmesine imkân ta-

nıyacak bir teknik donanımı oluşturmaya 

çalış�rıyoruz.” dedi.

Enerji Park’ının bir ev şeklinde kurgu-

landığını ifade eden Elmas, “Bu ev içerisin-

de televizyon, buzdolabı, ütü, ke�le gibi çe-

şitli eşyalar olacak ve ev dışarıdan hiçbir 

elektrik enerjisine ih�yaç duymadan kendi 

kendine yetebilecek.” diye konuştu.

Enerji Parkı’nda ilk etabın kurulduğunu 

belirten Dr. Öğr. Üyesi Elmas, ilerleyen sü-

reçte ilave sitemlerin de ekleneceğini be-

lirt�. Elmas, Enerji Parkı ile Türkiye’nin yerli 

ve milli enerji üre�m modeline de katkıda 

bulunmayı hedeflediklerini dile ge�rdi.

Dr. Öğr. Üyesi Elmas, başta Iğdır Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 

olmak üzere Enerji Parkı projesine katkıda 

bulunan Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü Dr. 

Öğr. Üyesi Mustafa Öcal’a, Yapı İşleri ve Tek-

nik Daire Başkanlığı personellerine, Enerji 

Parkı’na bağışta bulunan KZ Mekatronik, Sa-

nayi ve Ticaret Ltd. Ş�. ile Eryiğit Tıbbi Ci-

hazlar A.Ş. şirketlerine teşekkür ederek söz-

lerine son verdi.

Üniversitemizde Kurulan Enerji Parkı'nda Iğdır'ın 

Rüzgâr Haritası Çıkarılacak !

Akademisyenlerimiz Kağızman’da 

Düzenlenen “Meyvecilik Paneli”nde 

Eğitim Verdiler

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tara-

�ndan Kağızman Halk Eği�m Merkezinde 

çi�çilere yönelik bitkilerin daha verimli ve 

katma değeri yüksek üre�lebilmesi ama-

cıyla "Meyvecilik Paneli" düzenlendi.

Panele Kars Valisi Vekili Türker Öksüz, il 

protokolü, Üniversitemiz akademisyenleri 

ve vatandaşlar ka�ldı.

Saygı duruşu ve İs�klal Marşı'nın okun-

masıyla başlayan panelde bir konuşma ger-

çekleş�ren Vali Öksüz, Kars Orman İşletme 

Müdürlüğünce 4 bin dekar alana 2021 yı-

lında 220 bin, 2022 yılında 110 bin badem 

tohumu ekildiğini söyledi.

Ekilen tohumlarda yüzde 70 oranında 

başarı sağlandığını ifade eden Öksüz, 

"İklim ve topografya bakımından meyve ve 

sebzeciliğe uygun olan yeşil Kağızman'ımız-

da, meyvecilik ve sebzecilik alanında yapı-

lacak ya�rımlar ile üre�min artması, pazar-

lamanın daha kolay ve is�krarlı bir şekilde 

gerçekleşmesi mümkün olabilecek�r." 

dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Üniver-

sitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bö-

lümü öğre�m üyeleri Doç. Dr. Ersin Gülsoy 

ceviz ye�ş�riciliği, Doç. Dr. Mücahit Pehli-

van dut ye�ş�riciliği, Doç. Dr. Ramazan Boz-

hüyük kayısı ye�ş�riciliği ve Dr. Öğr. Üyesi 

Tuncay Kaya elma ye�ş�riciliği konularında 

sunumlar yaparak üre�cileri bilgilendirdi-

ler.

Panel, üre�cilerin sorularının cevaplan-

masının ardından tamamlandı.
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UI GreenMetric Sıralamasında 

"Dünyanın En İyileri" Arasında !
Üniversitemiz

Üniversitemiz, GreenMetric kampüs 

altyapı sıralamasında Dünya genelinde 

109 üniversiteyi daha geride bırakarak 

524. Türkiye’de 11. sıraya yükseldi.

Endonezya Üniversitesi 

tara�ndan çevre duyarlılığı 

ve kıt kaynakların yöne�mi 

gibi dünya üniversitelerinin 

sürdürülebilirlik alanındaki 

seviyelerini, kendi değerlen-

dirmeleri ile küresel farkın-

dalık yaratmayı amaçlayan 

Dünya Üniversiteleri  UI 

Green Metric ağı “UI Green-

Metric World University Ran-

kings” 2022 yılı sonuçları 

açıklandı.

Üniversitelerin kampüs 

ortamı, altyapı yeterliliği, 

enerji kullanımı, a�k yöne�mi, su yöne�mi, 

ulaşım ve eği�m gibi faktörleri dikkate alı-

narak toplamda 6 kategori ve 24 alt katego-

ride yapılan değerlendirmeler sonucunda 

Iğdır Üniversitesi dünya genelinde 2021 yılı-

na göre 109 üniversiteyi daha geride bıraka-

rak genel toplamda aldığı puan ile 524. sıra-

ya yükseldi.

Dünyanın seçkin üniversitelerinin yer-

leşkelerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısın-

dan değerlendirildiği sıralama sonuçlarının 

alt kategorilere göre dağılımında Iğdır Üni-

versitesi kampüs ve alt yapı kategorisinde 

dünya üniversiteleri arasında 346. sırada 

yer alırken, enerji kullanımı ve iklim değişik-

liği kategorisinde 399. ve a�k yöne�mi ka-

tegorisinde ise 468. sırada yer aldı.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Bir Üni-

versite

Sürdürülebilir bir çevrenin var olması-

nın ancak tüm toplumun buna inanması ile 

mümkün olduğu anlayışıyla hareket eden 

Iğdır Üniversitesi Türkiye'de 11. oldu.

Türkiye genelinde genel toplamda 43. sı-

rada yer alan Iğdır Üniversitesi, sıralama so-

nuçlarının alt kategorilere göre dağılımında 

ise; kampüs ve alt yapı kategorisinde Türki-

ye üniversiteleri arasında 11. sırada yer alır-

ken, enerji kullanımı ve iklim değişikliği ka-

tegorisinde 35. ve a�k yöne�mi kategori-

sinde ise 32. sırada yer aldı.

Gerçekleş�rilen sıralama hakkında açık-

lamalarda bulunan Iğdır Üniversitesi Çevre 

Sorunları Uygulama ve Araş�rma Merkez 

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Tırınk “Altyapı 

yeterliliği, enerji kullanımı, a�k yöne�mi, su 

yöne�mi, ulaşım ve eği�m gibi faktörleri 

gibi Iğdır Üniversitesinin güçlü ve geliş�ril-

mesi gereken yönlerinin belirlenmesinde 

katkı sağlamış�r.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Tırınk, sözlerine şöyle 

devam e�: Çevre dostu ve sürdürülebilir 

bir üniversite olarak sıralamada daha üst sı-

ralarda yer almak için, çevre ve sürdürülebi-

lir faaliyetlerimize yönelik gösterdiğimiz ça-

balarımıza hiç durmadan devam edeceğiz. 

Üniversitemizin 2023 UI GreenMetric prog-

ramında Rektörümüz Prof. Dr. Meh-

met Hakkı Alma liderliğinde endeks ça-

lışmalarının kalite sistemine entegre 

edilmesi ile veri toplama ve verilerin 

değerlendirilmesi açısından daha 

etkin hale ge�rilecek�r. Ayrıca değer-

lendirme sonucu Üniversitemizin yol 

haritasını belirleyerek çevre ve sürdü-

rülebilirlik faaliyetleri için kılavuz nite-

liğinde olacak�r. UI GreenMetric 

Dünya Üniversite Sıralaması ile ulusla-

rarasılaşmayı teşvik etmek, sürdürüle-

bilirlik ve çevre bilinci oluşturulması ko-

nusunda küresel farkındalık yara�lma-

sı amacıyla geliş�rilmeye açık bu alan-

larda projeler üre�lerek üniversitemizin sür-

dürülebilirlik kazanımları art�rılarak üni-

versiteler arasında sıralamanın üst seviye-

lere taşınması hedeflenmektedir. Iğdır Üni-

versitesi, tüm öğre�m elemenları, çalışan-

ları ve öğrencileri ile birlikte dünyanın say-

gın sürdürülebilir ve çevreci üniversiteleri 

arasında yer almak için emin adımlarla iler-

lemeye devam ediyor.”

Üniversitemizde “Bilimler Işığında 
Yaratılış Paneline Yoğun İlgi 
Alanında tanınmış bilim insanları, Üniver-

sitemizde düzenlenen “Bilimler Işığında 

Yara�lış” panelinde uzmanlıkları çerçeve-

sinde yara�lış konusunu ele aldılar.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 

Konferans Salonunda düzenlenen “Bilimler 

Işığında Yara�lış” paneli, saygı duruşu ve 

İs�klal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Sela-

hat�n Çelebi, panelin açılış konuşmasını 

yap�.

İnsanlığın “Ben neyim? Nereden gel-

dim? Nereye gideceğim? İnsanın varoluş 

amacı nedir?” gibi sorulara binlerce yıldır 

yanıt aradığını dile ge�ren Prof. Dr. Çelebi, 

“Bu sorulara makul, ikna edici yanıtlar bu-

lunması lazım. Biz vahiyden beslenen, bir 

harfi dahi değiş�rilmemiş Kur’an’dan is�fa 

et�ğimiz için bu konuda Ba� dünyasına 

model olabilecek konumdayız. Bu paneli-

mizde de alanında tanınmış dört bilim insa-

nımız, kendi uzmanlık alanlarını kullanarak 

yara�cıyı bize tanıtacaklar.” dedi.

Prof. Dr. Çelebi’nin konuşmasının ardın-

dan Prof. Dr. Abdullah Halim Ulaş’ın mode-

ratörlüğünde gerçekleşen panele geçildi.

Panelde Prof. Dr. Çelebi, Prof. Dr. Ömer 

İrfan Küfrevioğlu, Prof. Dr. Orhan Erdoğan 

ve Doç. Dr. Ahmet Kavlak, yara�lış konusu 

farklı disiplinler çerçevesinde ka�lımcılara 

anlat�.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin 

yoğun ilgi gösterdiği panel, soru-cevap bö-

lümüyle devam e�.

Panelin sonunda ise Rektör Vekili Prof. 

Dr. Çelebi, konuşmacılara hediye ve teşek-

kür belgesi takdiminde bulundu.
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Rektör Alma ve 4 Akademisyenimiz 

“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” 

Listesinde !

Kültür ve Turizm Bakanlığının des-

tekleriyle düzenlenen fuara, Üniversi-

temiz adına İlahiyat Fakültesi akade-

misyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmad 

Alkhalil katıldı.
Bu yıl 29 ülkeden 250'yi aşkın yayı-

nevini ağırlayan fuarda; 100'ü aşkın 

konferans, panel, okur-yazar buluş-

maları, imza günleri, şiir dinletisi, kon-

ser, sergiler, tiyatro gösterisi ve sanat 

atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleş-

tirildi.
Yerli ve yabancı birçok katılımcıyı 

misafir eden fuar, ilgisi olan herkesin 

Arapça kitaba özgürce ulaşmasını sağ-

ladı.
Üniversitemizin Uluslararası Alan-

daki Çalışmaları Anlatıldı
Türkiye’de gerçekleşen en kapsamlı 

Arapça kitap ve kültür etkinliği olarak kabul 

edilen fuarda Üniversitemizi temsil eden Dr. 

Alkhalil, yapılan tanıtımlar hakkında şu bilgi-

leri paylaştı:
“Kültürel ilişkiler devamlıdır. Ülkeler ara-

sında köprüler kuran kitaplar, İslam ümmeti-

nin de yeniden bir araya gelmesine vesile 

olacak. Fuar ile kitabın bizi birleştirmesini he-

defliyoruz. Ayrıca fuar kapsamında Üniversi-

temizin uluslararası alanda yaptığı çalışmala-

rı yerli ve yabancı katılımcılara aktarıyoruz. 

Üniversitemizin son dönemlerde artan iş bir-

likleri hakkında da önemli bilgiler paylaşıyo-

ruz."

Bu yıl "Sınırsız Bir Dünya" temasıyla yola çıkan 

"7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 

İstanbul Fuar Merkezi'nde okurlarla buluştu.

Üniversitemiz 

“7. Uluslararası İstanbul 

Arapça Kitap Fuarı”nda Yerini 

Aldı

Stranford Üniversitesinin oluşturduğu 

“Dünyanın En Ekili Bilim İnsanları” liste-

sinde Üniversitemizden Rektörümüz Prof. 

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Doç. Dr. Selçuk 

Ekici, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Topkaya, 

Doç. Dr. Fikret Türkan ve Doç. Dr. Ali İhsan 

Şekertekin yer aldı.

“Dünyanın En 

Etkili Bilim İnsan-

ları Listesi”, Stan-

ford Üniversite-

sinden Prof. Dr. 

John P. A. Ioanni-

dis ve ekibi tara-

�ndan çeşitli bi-

limsel kriterlerin 

hesaplanmasıyla oluşturuldu.
2022 verilerine göre Rektörümüz Prof. 

Dr. Mehmet Hakkı Alma, İk�sadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Selçuk 

Ekici, Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. 

Üyesi Ramazan Topkaya, Diş Hekimliği Fa-

kültesinden Doç. Dr. Fikret Türkan ve Tek-

nik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Doç. 

Dr. Ali İhsan Şekertekin listede yer aldı.
“Kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” ola-

rak iki kategoride hazırlanan listede 

9.071.122 kişi değerlendirmeye alındı.
Listenin oluşturulmasında nitelikli 

yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin 

etkisi, patent sayısı, yapılan a�f sayısı, h-

indeks, hm-indeks, makale sayısı, a�f alan 

makale sayısı ve yayımlandığı derginin et-

kisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.
Rektör Alma, Listeye Giren Akademis-

yenleri Tebrik E�
Listenin açıklan-

masının ardından bir 

değerlendirmede bu-

lunan Rektör Alma, lis-

teye giren öğre�m 

üyelerini gerçekleş�r-

dikleri bilimsel çalış-

malar nedeniyle teb-

rik ederek başarılarının devamını diledi.
Rektör Alma, “Iğdır Üniversitesi, başarı 

ve kalite odaklı bakış açısı ile ar�k dünya 

genelinde adından söz et�rmeyi başaran 

bir üniversite olmuştur. Dünyanın en etkili 

bilim insanları listesinde Üniversitemiz-

den akademisyenlerin yer alması hem Üni-

versitemiz hem de şehrimiz adına önemli 

bir gurur kaynağıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 

Ofisi tara�ndan "Yeni yüzyılın yetenek 

merkezi (Talent hub of the new century)" 

temasıyla ilki düzenlenen "İstanbul İnsan 

Kaynakları Forumu (İstanbul HR Forum)", 

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

5-6 Aralık 2022 tarihlerinde gerçek-

leş�rilen forumda; 40'dan fazla ülkeden 

uzmanlar, Türkiye ve dünyadan akade-

misyenler, çeşitli sektör temsilcileri ile 

üniversite kariyer merkezlerinin yanı sıra 

Türk Devletleri Teşkila� Ülkeleri ve Gü-

neydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye-

leri yer aldı.

Foruma Üniversitemizi temsilen ise 

Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Mü-

dürü Öğr. Gör. Hakan Güngör ve berabe-

rindeki heyet ka�ldı.

20’den fazla ülkeden 3 bin ka�lımcıyı 

uluslararası düzeyde tecrübe ve bilgi pay-

laşımı için bir araya ge�ren İstanbul HR 

Forum’da, insan kaynakları profesyonel-

leri arasında bir köprü oluşturulması 

amaçlandı.

Forum kapsamın-

da; ulusal ve uluslara-

rası düzeyde uzman-

ların ka�lımlarıyla 

insan kaynakları ko-

nusunda bir deneyim 

paylaşım alanı oluş-

turularak farklı ülke-

ler ve kurumlardan 

en iyi uygulamaların 

sunulması, insan kay-

nakları yöne�mi uy-

gulamaları hakkında 

etkileşimli bilgi payla-

şımları gerçekleş�ril-

di.

Üniversitemiz,  “İstanbul İnsan Kaynakları 
Forumu”nda Temsil Edildi
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Uluslararasılaşma perspek�fiyle çalış-

malarını aralıksız sürdüren Üniversite-

miz, dünyanın köklü üniversiteleri ara-

sında yer alan Gürcistan Teknik Üniversi-

tesi ile ERASMUS ve Memorandum of Un-

derstanding (MoU) anlaşmaları imzaladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, birtakım temaslarda bulunmak 

üzere Gürcistan’a gi�.

Burada Gürcistan Teknik Üniversitesini 

ziyaret eden Rektör Alma, mevkidaşı David 

Gurgenidze ile bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. 

Dr. Ramazan Erenler’in de hazır bulunduğu 

ziyarette, Iğdır Üniversitesi ile Gürcistan 

Teknik Üniversitesi arasında ERASMUS ve 

Memorandum of Understanding (MoU) an-

laşmaları kapsamında iş birliği protokolleri 

imzalandı.

Bu protokoller sayesinde iki üniversite, 

öğrenci ve personel değişimleri ve ortak bi-

limsel faaliyetler gibi pek çok alanda iş birli-

ği yapabilecek.

Rektör Alma: Bu İş Birliği Anlaşmaları Ge-

lecek Vizyonumuza Çok Önemli Katkılar 

Sunacak 

Üniversitemizin Gürcistan Teknik Üni-

versitesi ile paydaşlık kurmasından büyük 

memnuniyet duyduğunu dile ge�ren Rek-

tör Alma, “Bugün uluslararasılaşma çalış-

malarımız kapsamında önemli bir adım 

daha a�k. Gürcistan Teknik Üniversitesi, 

coğrafyamızın köklü üniversitelerinden bir 

tanesi. Bu iş birliği anlaşmaları iki üniversi-

temizin de gelecek vizyonuna çok önemli 

katkılar sunacak. Protokollerin imzalanma-

sında emeği geçen herkese teşekkürlerimi 

sunuyorum.” dedi.

Rektör Alma günün ilerleyen saatlerin-

de de Üniversitemiz, Gürcistan Teknik Üni-

versitesi ve Amerika Birleşik Devletleri And-

rews Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 

7. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumuna 

ka�larak bir konuşma yap�.

Üniversitemiz ile Gürcistan Teknik 

Üniversitesi Arasında 

Kapsamlı İş Birliği Protokolleri !

Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 

Serhat-i Sanat Atölyelerinde 

üretimleri yapılan yeni eserle-

ri inceledi.

Üniversitemiz Serhat-i Sanat Atöl-

yelerinde, Rektör Alma’nın tavsiyele-

ri üzerine magnet, deri kaplı seramik 

kupa, polyester, cam ve seramik 

pano gibi hediyelik eşyalar üretildi.

Üretimleri yapılan yeni eserler 

Öğr. Gör. Akif Bayrak ve Öğr. Gör. Fa-

time Savaş Can tarafından Rektörü-

müz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya 

sunuldu.

Sunum sırasında yapılan görüşme-

de, ürünlerin seri üretime geçmesi ve hem 

Iğdır Üniversitesi Online Satış Sitesinde hem 

de birçok farklı firmada tanıtım ve satışının 

yapılması kararlaştırıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üye. Abdül Tekin ile Öğrenci Dekanı 

ve Kariyer Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Hakan 

Güngör’ün de hazır bulunduğu sunumda, 

Serhat illerini de kapsayacak sergi, works-

hop ve çalıştay ile ilgili fikir alışverişinde bulu-

nuldu.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bu-

lunan Rektör Alma, Iğdır Üniversitesinin ev 

sahipliğinde gerçekleşecek olan sosyal ve 

kültürel faaliyetlerin daha kapsamlı hale ge-

tirilmesinin, Üniversitemizin bölgesel marka 

değerini arttıracağını ifade etti.

Rektör Alma, 

Serhat-i Sanat Atölyelerinde Üretilen 

Yeni Eserleri İnceledi
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Gerçekleş�rdiği projeler ve iş birliği an-
laşmalarıyla dünya üniversitesi olma yo-
lunda önemli adımlar atan Üniversitemiz, 
Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi ile pro-
tokol imzaladı.

Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mohammadali Keynejad, aka-
demik ve kültürel alanlarda görüşmeler yap-
mak amacıyla Üniversitemize bir dizi ziya-
retler gerçekleş�rdi.

Prof. Dr. Keynejad’ı Karaağaç Kampüsün-
de ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, mevkidaşına Kültürel Mirası Ko-
ruma Uygulama ve Araş�rma Merkezi 
(KÜMER) Müzesini, Tuz Mescidini, Diş Pro-

tez Laboratuvarını ve Sağlık Simülasyon Mer-
kezini gezdirdi.

Burada Rektör Alma ile bir süre sohbet 
eden Prof. Dr. Keynejad, Üniversitemiz bün-
yesindeki çalışmalardan oldukça etkilendi-
ğini ve Iğdır’da bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirterek iki üniversite arasın-
da akademik eği�m iş birliğini geliş�rmek ve 
yeni projeler üretmek adına bu ziyare�n 
önem taşıdığını vurguladı.

İki Üniversite Arasında Protokol İmza-
landı

Üniversitemiz ile Tebriz İslam Sanatları 
Üniversitesi arasında eği�m ve araş�rma ta-

banlı protokol imzalandı.

Protokol kapsamında; öğrenci ve akade-
mik personel değişimi, ortak bilimsel çalış-
maların planlanması, seçilmiş programlar-
da çi� diploma ve ortak danışmanlık sağlan-
ması ve sergi açılması ve teknik ziyaretlerde 
bulunulması konusunda fikir birliği sağlan-
dı.

İmza töreninde konuşan Rektör Alma, 
Üniversitemizin felsefesi doğrultusunda 
bölge üniversiteler başta olmak üzere ulusal 
ve uluslararası alanda ikili ilişkileri önemse-
diklerini belirt�. Yapılan anlaşmayla ülkeler 
arasında da iş birliği ve dostluğun pekişece-
ğini belirten Rektör Alma, iki üniversitenin 

birbirine aktaracağı güzel deneyimler oldu-
ğunun al�nı çizdi.

Son olarak Prof. Dr. Keynejad’ı Üniversi-
temizde ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade eden Rektör Alma, kendi-
sine Üniversitemizde üre�len serlerden de 
hediye e�.

Rektör Alma’nın ardından açıklamalar-
da bulunan Rektör Kaynejad ise Iğdır Üni-
versitesi ile anlaşma yapmaktan büyük mut-
luluk duyduklarını dile ge�rdi.

Program, başarı dilekleri ve ha�ra fotoğ-
ra�nın çekilmesiyle sona erdi.

Ünivers i temiz ,  U lus lararas ı  A landaki  P rotokol ler ine 
Bir Yenisini Daha Ekledi !

Üniversitemiz Müzikoloji Bölümü Çok-

sesli Korosu tara�ndan düzenlenen 

Iğdır’daki ilk polifonik koro konseri, dinle-

yecilerden tam not aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bö-

lümümüz Çoksesli Korosu, 15 Temmuz Şe-

hitleri Konferans Salonu’muzda polifonik 

koro konseri düzenlendi.

Minik Duru Çöllü’nün piyano dinle�si-

nin ardından sahne alan Çoksesli Koro, ge-

cede seslendirdikleri birbirinden güzel 

eserlerle dinleyenleri adeta büyüledi.

Dr. Öğr. Üyesi Mehriban Memmedaliye-

va şefliğinde gerçekleşen konserin sonun-

da, ka�lımcılar çoksesli koroyu dakikalarca 

ayakta alkışladı.

Konserde bir konuşma yapan Müzikoloji 

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ergül, 

“Dinlediğiniz bu konser, Iğdır’ımızın ilk poli-

fonik korosunun konseriydi. Bu andan i�-

baren, Üniversitemiz ve şehrimiz tam anla-

mıyla profesyonel ilk çoksesli korosuna ka-

vuşmuştur.” dedi.

Koro müziğinin anlayış ve icra açısından 

oldukça zor bir müzik türü olduğunu anım-

satan Ergül, ardından şunları kaydet�;

“Disiplin, özveri gerek�ren ve vak�nizin 

çoğunu alan bu uğraş, müzikte belirli bir se-

viyenin üzerinde olmayı gerek�rir. Biz, 

genç ve yeni kurulmuş bir bölüm olmamıza 

rağmen, izlediğiniz üzere bu zor uğraşın da 

kısa sürede üstesinden geldik.”

Konser, Sağlık Bilimleri Fakültemiz Deka-

nı Prof. Dr. Ramazan Erenler’in Şef Mem-

medaliyeva’ya teşekkür belgesi takdimi ve 

günün anısına ha�ra fotoğra� çekiminin ar-

dından sona erdi.

Iğdır’ın İlk Polifonik Koro 

Konseri Müzikseverlerden 

Tam Not Aldı !
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Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekoku-

lu Sivil Savunma ve İ�aiyecilik Programı öğ-

rencilerine “İnsani Yardım Eği�mi” verildi.

Üniversitemiz, arama ve kurtarma faali-

yetleri ile insani yardım hizme� veren kamu 

kurum ve kuruluşlarında ih�yaçlara anında 

cevap verebilen personel ih�yacının karşılan-

ması amacıyla uygulamalı dersler veriyor.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil 

Savunma ve İ�aiyecilik Programı bünyesinde 

verilen derslerde uluslararası standartlarda 

teorik eği�mler alan öğrencilerimizin, bilgile-

rini uygulamalarla pekiş�rmeleri hedefleni-

yor.

Öğr. Gör. Özal Kaya ve Öğr. Gör. Çe�n İzgi ta-

ra�ndan verilen derslerde, öğrencilerimize 

acil durumlarda nasıl hareket etmeleri konu-

sunda özel çalışmalar yap�rılıyor.

“Bilinçli Öğrenciler Ye�ş�rmek Amacıyla 

Eği�mlerimizi Sürdürüyoruz” 

Uygulamalı eği�mlerin kapsamı hakkında 

bilgi veren Öğr. Gör. Kaya, sürekli değişen kü-

resel koşullara karşı tedbirli bir şekilde çalışıl-

dığına dikkat çekerek şunları kaydet�: “Sü-

rekli değişen ve yenilenen küresel koşullarda 

oluşabilecek afetlere karşı hazırlık, etkin mü-

dahale ve iyileş�rme çalışmalarında bilgi ve 

donanıma sahip, profesyonel olarak çalışabi-

lecek bilinçli öğrenciler ye�ş�rmek amacıyla 

eği�mlerimizi sürdürüuyoruz.”

Öğr. Gör. İzgi: Amacımız itfaiyecilik alanın-

da en çok tercih edilen Üniversite olmak! 

Öğr. Gör. İzgi ise hedeflerinin itfaiyecilik 

alanında en çok tercih edilen üniversiteler-

den biri olmak olduğunu söyledi.

İzgi, “Uluslararası ve ulusal alanda mesleki 

eği�m kalitesini yükseltmek ve kaliteli bir eği-

�m ile sivil savunma ve itfaiyecilik alanında 

en çok tercih edilen bir üniversite olma yo-

lunda özenle çalışıyoruz.” dedi.

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYE PROGRAMI 

ÖĞRENCİLERİMİZE 

“İNSANİ YARDIM EĞİTİMİ” VERİLDİ

Üniversitemiz, yeni eği�m öğre�m yılı-
nın başlamasıyla birlikte Iğdır'a gelen öğ-

rencilerimiz için karşılama ve tanı�m 
stantları oluşturdu.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
tara�ndan havaalanında kurulan stantlar-

da ağırlanan öğrencilerimize, ken�miz ve 
Üniversitemiz ile ilgili detaylı bilgiler veril-
di.

Gün boyu hizmet veren stantlarda gö-
revli personeller, karşılama alanlarına 
gelen öğrencilere rehberlik, konaklama yer-
lerine yönlendirme ve ih�yaç duydukları 
farklı konularda destek verdi.

Rektör Alma: Öğrencilerimiz Kendilerini 
Evlerinde Hissetsin İs�yoruz 

Konuyla ilgili olarak kısa bir açıklamada 
bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, öğrencilerin kendilerini yalnız 
hissetmemeleri ve yabancılık çekmemeleri 

için Üniversite olarak tüm 
imkânları seferber et�kle-
rini belirt�.

Rektör Alma sözlerine, 
"Bildiğiniz üzere üniversi-
temiz eği�mlerine başlı-
yor. Öğrencilerin büyük bir 
bölümü ilk kez Iğdır'a geli-
yor ve bizler de şehir dışın-
dan gelen öğrencilerimi-
zin kendilerini evlerinde 
gibi hissetmelerini is�yo-
ruz. Öğrencilerimizin ha-
yatlarının dönüm noktası 

olan bugünde, kendilerine yardımcı olmayı 
amaçlıyoruz. Tüm öğrenci ve velilerimize 
bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyo-
rum.” şeklinde devam e�.

Karşılamadan memnun kalan öğrenci-
ler ve veliler ise Üniversitemiz çalışanlarına 
teşekkürlerini ilet�.

Havaalanında Kurduğumuz 
Stantlarda Yeni 
Öğrencilerimizi Karşıladık

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanı Fa�h Dönmez’in başkanlığında dü-

zenlenen “2. Bor Çalıştayı”na ka�ldı.

Dünya Bor piyasasının yüzde 62’sine 

sahip olan Ülkemizde, bor madeninden 

daha fazla katma değer elde etmek 

amacıyla a�lacak adımların değerlendi-

rildiği “2. Bor Çalıştayı” düzenlendi.

Üre�mden pazarlamaya, tedarikten 

araş�rma-geliş�rmeye (Ar-Ge) kadar 

tüm konuları hem akademik hem de 

sektör gözüyle ele alan çalıştay, E� 

Maden Genel Müdürlüğü'nün ev sahip-

liğinde yapıldı.

Çalıştayda 200'ü aşkın üniversite ile 

bünyelerindeki ens�tüler, araş�rma 

merkezleri ve teknokentlerden temsilciler 

yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan 

Bakan Dönmez, bu yıl kendi rekorunu kıran 

E� Maden'in 2 milyon 650 bin ton rafine 

bor sa�şıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon 

dolar kazanç sağladığını bildirdi.

Bakan Dönmez konuşmasının devamın-

da şunları kaydet�:  “Türkiye’nin bor üre�-

minde ve ihraca�nda lider ülke olduğunu 

belirterek “Biliyorum bu cümleyi daha önce 

defalarca duydunuz. Hocalarımız akademik 

çalışmalarında, sektör temsilcilerimiz ra-

porlarında bu cümleye defalarca yer verdi. 

Sadece üretmek ve ihraç etmek bir ürün 

için yeterli mi? Elbette değil. Ürünü zengin-

leş�ren, ona değer katan, onu diğerlerin-

den ayıran en önemli şey aslında üre�m ön-

cesinde Ar-Ge ile inovasyonla başlıyor.”

Program, Bakan Dönmez’in konuşması-

nın ardından çeşitli sunumlar ile devam 

e�.

Rektör Alma:

“2. Bor Çalıştayı”na Katıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Mü-

dürlüğünce düzenlenen ‘VIII. Uzaktan Al-

gılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempoz-

yumu’nda Üniversitemiz 3 sözlü sunumla 

temsil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü tara�ndan Ankara’da “VIII. 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sis-

temleri Sempozyumu” düzenlendi.

17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında 

gerçekleşen sempozyuma Üniversite-

miz akademik personellerinden Prof. 

Dr. Ahmet Emre Tekeli, Doç. Dr. Aliihsan 

Şekertekin ve Öğr. Gör. Emirhan Özde-

mir ile yüksek lisans öğrencisi Ramazan 

Koçak ka�ldı.

Şekertekin'e En İyi Sözlü Sunum Bi-

rincilik Ödülü

Sempozyumda Doç. Dr. Şekertekin, 

İtalya Perugia Üniversitesi'nden Prof. 

Stefania Bonafoni ile birlikte hazırladığı 

“Sen�nel-2 Tabanlı Albedo Tahmini İçin Yeni 

Dönüşüm Katsayılarının Belirlenmesi ve Doğ-

ruluk Analizi” başlıklı bildiriyi sundu.

Şekertekin, sempozyumdaki sunumuyla 

“En İyi Sözlü Sunum Birincilik Ödülü”nü alma-

ya da hak kazandı.

Yine sempozyumda Üniversitemizden Uy-

gulamalı Bilimler Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. 

Senayi Dönmez, Prof. Dr. Ahmet Emre Tekeli, 

Ramazan Koçak ve Mehmet Ali Tor tara�ndan 

hazırlanan “Iğdır İli Aralık İlçesi Sellerinin Gpm 

Uydu Yağış Verilerinden İlk ve Son Ürünleri ile 

İncelenmesi” başlıklı bildiri ile Öğr. Gör. Emir-

han Özdemir, Buray Karslı, Ferruh Yılmaztürk, 

Murat Bahadır ve Fevzi Karslı tara�ndan hazır-

lanan “Görüntü Eşleş�rme ve Lidar Tabanlı 

Nokta Bulutu Üzerinden Otoma�k Bina Çıkarı-

mı ve Sayısallaş�rma” konulu bildiri de sunul-

du.

Akademisyenlerimizden VIII. 
Uzaktan Algılama ve Coğra 
Bilgi Sistemleri 
Sempozyumuna Önemli Katılım

Üniversitemizde, Sağlık Bakanı Yardım-
cısı Dr. Şuayip Birinci’nin online ka�lımı ile 
“Sağlıkta Dijitalleşmede Geleceğin Liderli-
ği” konulu söyleşi gerçekleş�rildi.

İk�sadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yö-
ne�mi Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar’ın mode-
ratörlüğünde gerçekleşen söyleşide, sağlık 
alanında geliş�rilen dijital uygulamalar ele 
alındı.

Söyleşiye Üniversitemiz Rektör Vekili 
Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Selahat�n Çelebi, Akademisyen-
ler ve sağlık yöne�mi öğrencileri ka�ldı.

Program kapsamında ka�lımcılara bir ko-
nuşma yapan Bakan Yardımcısı Birinci, sağ-
lıkta ilk eylem planın 2014 yılında, ilk dijital-

leşmenin ise 2015 yılında başla�ldığını ifade 
e�.

Özellikle “E-Nabız, E-Reçete, HES, Aşıla, 
Neyim Var?” vb. uygulamalara dikkat çeken 
Bakan Yardımcısı Birinci, “Türkiye’nin dijital 
dönüşümünü birçok proje ile gerçekleş�r-
dik. Bunu tamamen Türk çocukları ile ger-
çekleş�rdik. İçinde parçalı veya bütün ya-
bancı bir uygulama yok. Dünyada var olan 
standartların yanında biz kendi standartları-
mızı da üret�k. Şu anda dünyada bu kadar 
çok standar� bir arada kullanan başka bir 
ülke daha yok.” İfadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: "Gele-
cekte En Çok Konuşulacak Uygulamalar-

dan Birisi: Neyim Var?”

2021 yılında kullanılmaya başlanan 
“Neyim Var?” uygulaması hakkında önemli 
bilgiler paylaşan Bakan Yardımcısı Birinci, 
“Neyim var uygulaması aynı doktor gibi bir 
görev alıyor. Siz programa girip şikâye�nizi 
yazdığınızda, beş tane tanı koyarak sizin git-
meniz gereken 3 branşı söylüyor. Böylece 
sizin doğru branşa gitmenizi sağlıyor.” dedi.

Bu uygulamanın çıkış amacının özellikle 
yanlış branşlara giden hastaları doğru bran-
şa yönlendirmek olduğunu vurgulayan Bi-
rinci, ardından şunları kaydet�:

“2016 yılında ilk yap�ğımız şuydu. Ken-
dimize ‘Acaba insanlarımız yüzde kaçı yanlış 
branşa gidiyor?’ diye sorduk. Bunun sonu-
cunda insanlarımızın yüzde al�sının yanlış 
branşa git�ğini tespit e�k. Bu da yaklaşık 

olarak günde 130 bin kişinin yanlış branşa 
gitmesi demek�r. Biz de bu uygulama ile 
hem milyarlarca paranın boşa gitmesini 
hem de insanlarımızın zamanından tasarruf 
etmesini sağlıyoruz.”

Uygulamanın 9 milyon insan tara�ndan 
kullanıldığını belirten Birinci, günde 150 bin 
insanın ak�f olarak kullandığını ve her gün 
40 bin yeni kullanıcının uygulamayı kullan-
maya başladığını da sözlerine ekledi.

Son olarak soru-cevap bölümüyle 
devam eden program, Bakan Yardımcısı Bi-
rinci’nin öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bu-
lunmasıyla sona erdi.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ, ÜNİVERSİTEMİZDE 

“SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM” KONULU SÖYLEŞİ YAPTI
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Üniversitemiz bünyesinde ve bölge üni-

versitelerinin ka�lımıyla gerçekleş�rilen 

"Hazan Gülü Sergi ve Workshop” etkinliğinde 

üre�len eserler Üniversitemize bağışlandı.

Geç�ğimiz günlerde Üniversitemiz ev sa-

hipliğinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 

Ardahan Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

lerinin ka�lımıyla "Hazan Gülü Sergi ve 

Workshop” etkinliği düzenlenmiş�.

Etkinlik kapsamında üre�len ürünler, 

sergi küratörleri Dr. Öğr. Üyesi Abdül Tekin, 

Öğr. Gör. Akif Bayrak ve Öğr. Gör. Elif Kırkke-

seli tara�ndan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma'ya takdim edildi.

Takdim sırasında Üniversitemizin üstlen-

diği öncü rolün önemi ve etkinliğin bölgemize 

ve şehrimize yap�ğı katkı masaya ya�rıldı.

Görüşmede ayrıca benzer etkinliklerin 

ÜNİDAP ça�sı al�nda sürdürülmesinin üni-

versiteler arası iş birliğini kuvvetlendireceği 

vurgulandı.

Ziyaret, başarı dilekleri ve ha�ra fotoğra-

�nın çekilmesiyle sona erdi.

"Hazan Gülü Sergi ve Workshop” 

Etkinliğinde Üretilen Eserler 

Üniversitemize Bağışlandı

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Iğdır’ın güncel sorunlarını ve Üniver-
sitemizin bu sorunlara yönelik çözüm öne-
rilerini masaya ya�rmak üzere Uygulama 
ve Araş�rma Merkezlerimizin müdürleri ile 
bir araya geldi.

Toplan�da ken�n sos-

yal, kültürel ve ekonomik so-

runlarının çözümüne yöne-

lik Uygulama ve Araş�rma 

Merkezlerimizin yap�kları 

ve yapacakları faaliyetler de-

ğerlendirildi.

“Iğdır’ın Her Alanda Kal-

kınmasına Öncülük Etme-

ye Devam Edeceğiz” 

Toplan�da üniversitele-

rin bölgesel kalkınmadaki 

rolü ve önemine değinen 

Rektör Alma, “Üniversite-

ler, bulundukları bölgelerin 

ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine 

katkı sunan en önemli kurumlardan bir ta-

nesidir. Biz de Iğdır Üniversitesi olarak 

daima bunun bilincinde hareket ediyoruz. 

Bugüne kadar başta ken�n tarımsal kalkın-

ması, turizm potansiyelinin ar�rılması ve 

kültürel değerlerinin yaşa�lması olmak 

üzere pek çok alanda önemli projeler haya-

ta geçirdik. Bundan sonra da Iğdır’ın her 

alanda kalkınmasına öncülük etmeye ve 

üniversite-kent iş birliğini daha fazla geliş-

�rmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Fark-

lılaşması kapsamında Iğdır Üniversitesinin 

“Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler” 

alanında ih�sas üniversitesi ilan edildiğini 

anımsatan Rektör Alma, “Üniversitemizin 

en önemli misyonlarından bir tanesi 

Iğdır’ın tarımsal potansiyelini daha fazla 

gün yüzüne çıkarmak ve tarım ürünlerini pi-

yasaya kazandırarak bölgesel kalkınmaya 

katkı sunmak�r. Bu kapsamda AR-GE çalış-

maları yapmaya, projeler geliş�rmeye ve 

üniversite-üre�ci-sanayici iş birliğini geliş-

�recek protokoller imzalamaya devam edi-

yoruz. Bu kapsamda ayrıca Tarımsal Uygu-

lama ve Araş�rma Merkezimiz, Çi�çi Eği�-

mi Uygulama ve Araş�rma Merkezimiz ve 

Meyvecilik Uygulama ve Araş�rma Merke-

zimiz gibi birimlerimizin çalışmalarını özel-

likle önemsiyor, bu merkezlerimize her 

türlü imkânı sunuyoruz.” diye konuştu.

“Iğdır’ı Bir Marka Kent 

Haline Ge�receğiz” Iğdır Üni-

versitesinin bölgeye sundu-

ğu en önemli katkılardan bir 

tanesinin Tuzluca Tuz Mağa-

ralarının sağlık turizmine ka-

zandırılması olduğuna dik-

kat çeken Rektör Alma, “Va-

liliğimiz, Tuzluca Kayma-

kamlığımız ve Serhat Kalkın-

ma Ajansının destekleriyle 

hayata geçirdiğimiz Tuz Te-

rapi Merkezimiz, son 2 yılda 

yüz binden fazla ziyaretçi 

ağırladı. Tuzluca Tuz Mağa-

raları, sağlık turizmi bağla-

mında ülkemizde önemli bir 

merkez haline geldi. Bu bizim için büyük bir 

gurur kaynağı. İnşallah Iğdır’ı bir marka 

kent haline ge�receğiz.” şeklinde konuştu.

Rektör Alma Başkanlığında 
Iğdır’ın Sorunları Masaya Yatırıldı

Öğrenci Toplulukları Tanı�m Gün-

lerimiz büyük bir coşku ve yoğun bir ka-

�lımla başladı. Etkinliğin ilk gününde 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma da stantları gezerek toplulukla-

rın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Iğdır Üniversitesi 2022-2023 Eği-

�m Öğre�m Yılı Öğrenci Toplulukları 

Tanı�m Günleri, Şehit Bülent Yurtse-

ven Kampüsümüzdeki Mediko Sosyal 

Binamızda başladı.

Üç gün sürecek etkinliğin açılışına 

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma da ka�ldı.

Etkinlikte stantları gezen Rektör 

Alma, öğrencilerle sohbet ederek Top-

lulukların faaliyetleri hakkında bilgi 

aldı.

Öğrencilerimizin sosyalleşebile-

cekleri, sanatsal-spor�f faaliyetlerle 

kendilerini gerçekleş�rebilecekleri or-

tamları sunmak adına tüm imkanların 

seferber edildiğini ifade eden Rektör 

Alma, “Öğrencilerimizin enerjisi ger-

çekten çok yüksek. Hepsi pırıl pırıl 

gençler. Topluluklarımız da öğrencile-

rimizin zamanlarını dolu dolu geçire-

rek bir şeyler üretebilecekleri, yeni be-

ceriler kazanacakları, insan ilişkilerini 

geliş�rebilecekleri faaliyetler hayata 

geçiriyorlar. Biz de Topluluklarımızın 

faaliyetleri için maddi ve manevi her 

türlü desteği sunuyoruz ve sunmaya 

da devam edeceğiz.” dedi.

Öğrenci Toplulukları Tanı�m Gün-

leri, 30 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri 

arasında Mediko Sosyal Binamızda, 2 

Aralık’ta ise Karaağaç Kampüsümüzde 

gerçekleşecek.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TANITIM 

GÜNLERİMİZ BAŞLADI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanlığı tara�ndan başla�lan “Sı�r A�k Pro-

jesi” kapsamında Üniversitemize hibe edi-

len kompost makinesinin açılışı yapıldı.

Açılışa Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Hakkı Alma, Ziraat Fakültesi Öğre-

�m üyesi Prof. Dr. Sefa Al�kat, Yeşil Alan Ko-

ordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz, 

Çevre Sorunları Uygulama ve Araş�rma 

Merkezi (ÇEVMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 

Sevtap Tırınk, akademisyenler ve Çevre Sağ-

lığı Topluluğu öğrencileri ka�ldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 

başla�lan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanlığımızın ve Türkiye Çevre 

Ajansı (TÜÇA) destekleriyle “Sı�r A�k Pro-

jesi”nin bir parçası olarak Üniversitemize 

Kompost Makinası hibe edildi.

Bu kapsamda düzenlenen açılış progra-

mında ilk olarak kompost makinesinin in-

celemesi yapıldı ardından Rektör Alma’nın 

öncülüğünde kompost makinesinin çalış�-

rılması gerçekleş�rildi.
Programın devamında ise ka�lımcılara 

kompost makinesinin işlevi ve öğrencilere 

sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler veril-

di.
“Geri Dönüşüm Malzemelerinden Mak-

simum Fayda Sağlanacak” Kompos maki-

nesi ile ilgili bilgi veren ÇEVMER Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Tırınk kompost gübre-

si üre�mi ile a�kların çevreye verdiği zarar-

ların azal�lacağını ve geri dönüşebilen mal-

zemelerden maksimum fayda sağlayacağı-

nı vurguladı.

Tırınk ardından şu ifadeleri kullandı:

“Ziraat Fakültesinden gelen organik 

a�klar, kompost makinesinde işlenerek 

kompost gübresine dönüştürülecek. Daha 

sonra oluşan kompost gübresi Tarımsal Uy-

gulama ve Araş�rma Merkezi ve Yeşil Alan 

Koordinatörlüğü tara�ndan kampüs alanı 

içerisinde kullanılacak. Ziraat Fakültesi ve 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Çevre Sağlığı programı öğrencilerimiz de 

derslerde gördükleri kompost üre�mi te-

orik bilgilerini yerinde uygulama �rsa� ka-

zanacaklar. Kompost makinesinin alınma-

sında bu imkânı bizlere sağlayan Sayın 

Emine Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığına, TÜÇA’ya ve kurul-

masında her türlü desteği sağlayan Rektö-

rümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya te-

şekkür ediyorum.” 

“Sıfır Atık Projesi”ne Iğdır Üniversitesi 

Olarak Gereken Desteği Sağlıyoruz” 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 

açılış programında yaptığı konuşmada 

“Sıfır Atık Projesi”nin önemine değindi.
Kompost makinasının faaliyete geç-

mesiyle birlikte Üniversitemizin atıkları-

nın etkin bir şekilde değerlendirileceğini 

belirten Rektör Alma, bu sayede ülke ça-

pında yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ne 

Iğdır Üniversitesi olarak gereken deste-

ğin sağlanacağını ifade etti.

KOMPOST MAKİNESİ İLE 

“SIFIR ATIK PROJESİ”NE DESTEK VERECEK !
ÜNİVERSİTEMİZ

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Mer-
kezi'nde düzenlenen "1 Milyon İs�hdam Pro-
jesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"na ka-
�ldı.

"Türkiye Yüzyılı’nı Gençlerle Yazıyoruz" 
videosunun izle�lmesiyle başlayan prog-
ramda “1 Milyon İs�hdam Projesi”ni anla-
tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
ardından pek çok müjdeyi arka arkaya açık-
ladı.

Konuşmasında bilimin kaleleri olarak 
gördükleri üniversitelerin rektörlerine, 

bilim ve teknoloji odaklı olmayan eği�m sis-
teminin çağı yakalayamayacağını ve hedef-
lere ulaş�ramayacağını ha�rlatmak istedi-
ğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hü-
kûmete geldiklerinde 76 olan üniversite sa-
yısını 208'e çıkarmalarının önemini vurgula-
dı.

Daha önce her ilde üniversite olmadığı-
nı, ancak şimdi tüm illerde üniversite bulun-
duğunu dile ge�ren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aynı zamanda şu demek, benim 
Muşlu, Iğdırlı evladım üniversiteye gireceği 

zaman İstanbul'a gelebilirse İstanbul'a ge-
lecek, Ankara'ya gelebilirse gelecek, böyle 
bir şansı yakalama gayre� içindeydi. Ama 
şimdi durum böyle değil, şimdi benim pro-
fesörüm, benim doçen�m, doktorum, nere-
ye gidiyor? Iğdır'a, Muş'a Hakkâri’ye gidiyor. 
Dolayısıyla gencimizin bulunduğu, doğdu-
ğu, büyüdüğü ilde üniversitesiyle bir arada 
ye�şmesine yardımcı oluyoruz. Nereden ne-
reye? Bu 'İlim ilim bilmek�r, ilim kendin bil-
mek�r, sen kendini bilmezsen ya nice oku-
mak�r.' İşte biz kendi ilinde, yavrularımıza 
tahsil edebileceği okullarını hazırlamak su-
re�yle hamdolsun bugünlere geldik. Mede-
ni olmak, medeniyet bu. Ve ilmi Anadolu'ya, 

tüm annelerimizin, babalarımızın yavruları-
na yaygınlaş�rmayı hamdolsun biz gerçek-
leş�rdik.”

Toplan�ya, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık, Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Neba�, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Hakkı Alma ve çok sayıda davetli ka�ldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 1 Milyon İs�hdam Projesi kapsa-
mında aldıkları eği�mde başarı kazanan 
gençlerle ha�ra fotoğra� çek�rdi.

Rektör Alma "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilen-
dirme Programı"na Katıldı
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Üniversitemizde "Türkiye Yüzyılı" 

Gençlik ve Üre�m Stratejisi konferansı dü-

zenlendi.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri 

Konferans Salonu'nda düzenlenen progra-

ma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cum-

hurbaşkanlığı Hukuk Poli�kaları Kurul Üyesi 

Av. Ayşe Türkmenoğlu, Türk Dünyası Parla-

menterler Vak� (TDPV) Genel Başkanı Dr. 

Abdullah Çalışkan, Türkiye Gençlik Kulüple-

ri Konfederasyonu (GENÇKONFED) Genel 

Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Iğdır Valisi ve 

Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıib-

rahim, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı 

Alma, il protokol üyeleri, siyasi par� ve STK 

temsilcileri, akademik-idari personelleri-

miz ve öğrencilerimiz ka�ldı.

Saygı duruşu ve İs�klal Marşı’nın oku-

masıyla başlayan konferansın açılış konuş-

masını Rektör Alma yap�.

Konuşmasında Türkiye’nin tarihi bir şah-

lanışın arifesinde olduğunu belirten Rektör 

Alma, “Gençliğin bilgi ve tecrübeyle dona-

�ldığı, üre�min öz kaynaklarla beslendiği, 

teknolojinin yerli kaynaklarla inşa edildiği 

bu 'Yeni Çağ'da, dünya ölçeğinde saygın ye-

rini almaya çalışan Türkiye, ar�k halkıyla 

mutlu, komşularıyla barışık ve saygı duyu-

lan bir noktaya çıkacak�r. Biz de Iğdır Üni-

versitesi olarak bu zorlu ve onurlu yürüyü-

şe, genç beyinleri ilim ve irfanla yoğurarak 

ve daha da önemlisi onlara 'Büyük Türkiye 

Rüyası'nı görecekleri imkânları hazırlayarak 

destek olmuş olacağız. Çünkü bilgi, en 

büyük güçtür.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Ayşe 

Türkmenoğlu ise dünyada yaşanan krizlere 

ve sınırların yeniden dizayn edildiğine dik-

kat çek�.

Türkiye’nin tarihi bir aşamadan geç�ği-

ni belirten Türkmenoğlu, “Türkiye şu anda 

tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu, za-

yıflaş�rılmaya çalışılan bir ülke konumun-

da. Ama bizler buna hiçbir zaman izin ver-

meyeceğiz. Dünyayı bekleyen gıda krizinde 

Türkiye bundan etkilenmeyecek. Sizler mes-

leklerinizde ilerleyerek, çi�çimiz ve sanayi-

cimiz üre�m yaparak velhasıl hepimiz üre-

ten bir Türkiye olarak çok güzel yarınlara gi-

deceğiz.” dedi.

Gençlere geleceğe ilişkin tavsiyelerde 

bulunan TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah 

Çalışkan ise “Kendinizi geleceğe en iyi şekil-

de hazırlamalısınız. Eksikliklerinizi tamam-

layıp ülkeye katma değer üre�mi anlamın-

da hepiniz taşın ucundan tutacaksınız. Bu 

taş büyük bir taş. Tek başına kımıldatmamız 

mümkün değil. Eğer ‘Büyük Türkiye’, ‘Türki-

ye Yüzyılı’ diyorsak bunu hep birlikte başa-

racağız. İnşallah büyük Türkiye’yi, Türkiye 

Yüzyılını, Türk Birliğini sağladığımızda 

dünya daha başka bir dünya olacak. Dünya-

ya barış, adalet, huzur gelecek. Türkiye’nin 

sözü her yerde daha çok dinlenir olacak.” 

ifadelerini kullandı.

GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. 

Bilal Okudan da konuşmasında genç keli-

mesinin "hazine" anlamına geldiğini ve 

gençlerin en kıymetli hazineler olduğunu 

vurguladı.

Dr. Okudan ardından şunları kaydet�:  

“Gençleri sahip oldukları yetenek ve bece-

riler doğrultusunda geleceğe hazırlamak 

bizim ve devle�mizin öncelikli görevlerin-

dedir. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken on-

lara milli ve manevi değerlerimizle birlikte 

günümüz dünyasına dair her türlü bilgi, be-

ceri ve eği�m verilmesi gerekmektedir. Biz-

ler gençlerimizin devle�mizi gelecek kuşak-

lara taşıyacak güçlü bir irade, dinamik bir 

beden ve parlak bir zekâ ile ye�ş�rilmeleri 

gerek�ğine inanıyoruz. Bu yüzyılda eminiz 

ki bu gençler içerisinden Sultan Fa�hler, Ka-

nuniler, Mevlanalar, Fuzuliler, Yunuslar, Bâ-

kiler, Abdülhamid Hanlar, Mustafa Kemal-

ler ve Aziz Sancarlar çıkacak�r.” Konferans, 

konuşmaların ardından soru-cevap bölümü 

ile devam e�.

Konferansın sonunda Rektör Alma, ko-

nuşmacılara hediye ve teşekkür belgesi tak-

diminde bulundu.

“TÜRKİYE YÜZYILI” 

KONFERANSI DÜZENLENDİÜNİVERSİTEMİZDE

İstanbul Maltepe’de düzenlenen ‘Kars-

Ardahan-Iğdır Buluşmaları’nda Üniversitemizin 

tanı�m standı yoğun ilgi gördü.

Kars-Ardahan-Iğdır Buluşmaları, 09-13 

Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Malte-

pe’de düzenlendi.

Yoğun ka�lımın olduğu etkinlikte Üniversite-

mizin tanı�m standı da özellikle yerli ve yabancı 

öğrencilerin uğrak yeri oldu.
Öğr. Gör. Muharrem Ağar, tanı�m standımızı 

ziyaret eden misafirlere bölümlerimiz, alt yapı 

imkânlarımız ve ih�saslaşma çalışmalarımız hak-

kında bilgiler verdi.

Öğr. Gör. Ağar, ayrıca standımızı ziyaret eden 

STK temsilcilerine, iş insanlarına ve stant açan 

kurum ve kuruluşlara iade-i ziyaretler gerçekleş-

�rdi.

Üniversitemizin Tanıtım Standı ‘KAI 
Buluşmaları’nda Yoğun İlgi Gördü
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