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REKTÖR ALMA: "YENİ PROJELERLE
IĞDIR'A HİZMET EDECEĞİZ"
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REKTÖR PROF. DR. ALMA SUVEREN
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“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ 
YARINLAR” PROJESİ BAŞLADI

REKTÖR ALMA, ÜNİVERSİTE 
CAMİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TEKNİK
ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR
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ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ
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TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
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POSTER SERGİSİ AÇILDI
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ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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REKTÖR ALMA SUVEREN KAMPÜSÜ MESİRE ALANI VE 
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE PORTEKİZ’İN PORTO 
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ANLAŞMA YAPILDI
REKTÖR ALMA TUZLUCA ALABALIK 
TESİSLERİ’NDE İNCELEMEDE BULUNDU

REKTÖR ALMA TARIMSAL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ALMA DİYADİN JEOTERMAL
TURİZM VE SERACILIK TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

“ÜNİVERSİTE HAYAT BULUYOR”ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

BÖLGE AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ OLAN BİR 
PROJE DESTEK ALDI

ÜNİVERSİTEMİZ İLE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL 
MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI  PROTOKOLÜ İMZALANDI
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE BATI MAKEDONYA ÜNİVERSİTESİ 
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II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU 
İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BİTKİ KORUMA
SORUNLARI KONULU PANEL DÜZENLENDİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA MEVLANA PROTOKOLÜ İMZALANDI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN
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NAHCIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLE 
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TERAPİ MERKEZİNİ GEZDİ
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IĞDIR’DA HAYAT BULUYOR!

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE NASA’NIN PETROKİMYA PROSESLERİ 
ENSTİTÜSÜ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

REKTÖR PROF. DR. ALMA NAHCİVAN
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ÜNİVERSİTEMİZDE “ÇANAKKALE RUHU” 
KONULU KONFERANS YAPILDI

15 TEMMUZ ŞEHİT AİLELERİNİN YAKINLARI 
REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ
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Rektörden

ÜNİVERSİTEMİZ…

Iğdır Üniversitesi, çağdaş bir anlayışla geleceğe emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam etmektedir. Kadim 
kültürlerin kavşağında bulunan bu güzelim diyardan adını alan Üniversitemiz, kendine edindiği yeni vizyon ve 
misyonla, bilimi esas alan bir anlayışa, geleceğe bakmaktadır.

Üniversitemiz bu amaca uygun olarak;  bilimsel araştırma yapma, ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunma, 
dünya bilimine yenilik getirme, bilgi üretme, ürettiği bilgiyi yaygınlaştırma, çevrenin, toplumun ve sanayinin beklen-
tilerine cevap verebilme, kaynak yaratma, mevcut fiziki imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, kamu kaynaklarını 
verimli şekilde kullanma ve kendi kendini finanse etme gibi daha birçok fonksiyonel görevleri kendine hedef edin-
miştir. 

Iğdır Üniversitesi, bilimsel zihniyete sahip ve bu anlayış ile bilgi ve bilim üretme hedefindedir.  Zira bu yolla,  çağı-
mızdaki gelişmeleri takip edebilme ve kendimizi geliştirebilme şansını yakalayabiliriz. Aksi takdirde çağa yetişmek 
ve hele hele çağa yön vermek gibi çok yüksek bir idealin peşinde ne koşabilir, ne de o hedefe ulaşabiliriz.
Üniversitelerin,  evrensel değerlerin yanı sıra, kendi ülkesinin tarihini, geleneklerini, inançlarını ve kültürel gelişmesini 
iyi tetkik etme ve bunları değerlendirerek millî kültürün takviyesi, yenilenmesi, dünyaya açılıp evrensel kültüre ve 
bilime katkı sağlamasının yollarını ortaya koyma gibi hedefleri olması gerektiğine inanmaktayız. Iğdır Üniversitesi bu 
hedefler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış, bölgenin bütün kültürel ve tarihi değerlerini inceleme nokta-
sında, öğretim elamanlarımızın çalışmaları, takdire şayan şekilde devam etmektedir.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve yenilendiği; toplumsal, iktisadî, siyasî ve çevresel sorunların hızla 
arttığı bir zaman diliminde yaşıyoruz.  Bu hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek için her yönden yetişmiş, nitelikli 
insanlara sahip olma gerekliliği bir hakikattir. Bu maksatla, akademisyenlerimiz ile bu hedefe ulaşmak için gayretli 
bir çalışma içerisindeyiz.

Üniversitemizde bulunan fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokullar, enstitüler, araştırma merkezleri gibi 
akademik birimlerde, bilimsel ölçüler hedef alınarak çağdaş, demokratik, insan haklarına saygılı ve dünya standart-
larını yakalamayı hedef alan bir eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
seviyesindeki eğitimlerimizde, ulusal ve uluslararası argümanlar kullanılarak bilim ve bilime saygı gösteren, hedefe 
odaklanan bir eğitim hedeflemekteyiz.

Bütün çalışmalarımızda nitelik ve liyakat temel ölçütümüzdür. Hiç kimsenin; siyasi düşüncesinden,  inancından, 
etnik yapısından ötürü ötekileştirilmesi veya korunması düşünülemez... Vatanımıza ihanet, bölücülük ve bozgun-
culuk gibi, bizi biz yapan değerlere uzak, hiçbir tavır ve davranışa müsamaha edilmesi söz konusu olamaz..  Bu 
tür bilimsel ve evrensel değerlerle bağdaşmayan yaklaşımların, Iğdır Üniversitesi bünyesinde barınması düşünüle-
mez. 

Emin adımlarla çağdaş, çağı yakalayan ve çağla yarışan bir üniversite oluşturmak için hiç durmadan çalışacağız... 
Hep birlikte bu kutlu yolda yürüyelim…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 10 Mart 2017 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu'nun 13'üncü madde-
leri uyarınca, YÖK'ün önerdiği 
adaylar arasından Iğdır Üniversitesi 
Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma'yı atadı.
Iğdır Üniversitesi'ne Rektör olarak 
atanan Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma'yı Iğdır’a geldiği ilk gün Rektör 
Vekili Prof. Dr. Murat Aydın Şanda 
ve çok sayıda üniversite çalışanı 
Iğdır Havaalanı'nda karşıladı. Daha 
sonra Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsü Uygulama Oteli'ne geçen 
yeni Rektör Prof. Dr. Alma, ayağının 
tozu ile burada ulusal ve yerel 
basın temsilcileri ile bir araya geldi. 
Iğdır'a hizmet etmek için geldiğini 
belirten Rektör Prof. Dr. Alma, 
"Başarı takip ve istişareden gelir. Biz 
buraya hizmet etmeye geldik. Yeni 
ve bir çok projeyle Iğdır Üniversite-
si’ne yeni bir vizyon kazandırmak 
istiyoruz. Özellikle bilimsel çalışma-
larla adından söz ettiren bir üniver-
site olacağız. Japonya’da ve birçok 

ülkede çalıştım. Oralarda bilim adamları, doktora 
öğrencileri gece geç saatlere kadar akademik çalışma-
lar yapıyorlar, bizim de öyle olmamız lazım. Bende 
mesai kavramı yok, sürekli çalışmayı seviyorum, hepi-
mizin de bu tempoya ayak uydurmasını istiyorum" 
dedi.
Hayata geçireceğimiz projelerde Iğdır halkı ve ileri 
gelenleriyle sürekli istişare içinde olacağını belirten 
Prof. Dr. Alma, kısa sürede Iğdır Üniversitesi'nin akade-

REKTÖR ALMA: 
"YENİ PROJELERLE 
IĞDIR'A HİZMET 
EDECEĞİZ"

mik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yeniliğe herke-
sin şahit olacağını ve kapısının herkese açık olduğunu 
vurguladı. 
Hayata geçireveğimiz projelerde Iğdır halkı ve ileri 
gelenleriyle sürekli istişare içinde olacağını belirten 
Prof. Dr. Alma,  Iğdır Üniversitesi’nin kısa bir süre içeri-
sinde akademik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok 
yeniliğe imza attığına herkesin şahit olacağını ve kapı-
sının herkese açık olduğunu vurguladı.



Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen “Rektörlük devir teslim törenine”  
Iğdır Üniversitesi’ne yeni atanan Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Rektör Vekili Prof. Dr. Murad 
Aydın Şanda, Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır 
Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Cumhuriyet 
Başsavcısı Sedat Turan ve Iğdır Belediye Başkanı 
Murat Yikit’in yanı sıra öğretim elemanları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende ilk 
olarak kürsüye çıkan Rektör Vekili Prof. Dr. Şanda 
“Eğitimin önemini toplumlar nezdinde daha ön 
plana çıkmaya başladığı ve kültürel gelişimini sağla-
yan toplumların refah ve gelişmişlik düzeylerinin hızla 
arttığı bir dönemde, Iğdır’da dinamik ve yeni bir 
değer olarak yükselmekte olan Üniversitemiz 2008 
yılında kurulmuştur. Bilim ve tekonolojinin her geçen 
gün hızla geliştiği modern toplumlarda üniversitele-
rin üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar ile 
onlardan beklentiler de aynı ölçüde artmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Üniversitemi-
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ 

ze atanan ve kendilerini de başarılarıyla akademik 
camiadan ve basından yakından tanıdığımız, bildiğimiz 
sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma hocamıza rektörlük 
görevlerinde başarılar diliyorum. Hocamızın kendileri-
ne devir edeceğimiz bu ulvi görevlerinde; Iğdır’ımıza, 
bölgemize ve ülkemize büyük hizmetlerde bulunaca-
ğından hiç şüphemiz yoktur.” dedi.
 Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Alma da şunları 
söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tensibiyle Üniver-
sitemizin rektörlük görevine atanmış bulunmaktayım. 
Şahsıma bu vazifeyi lâyık gören devletimize teşekkürle-
rimi sunarken ülkeme ve insanlığa yeni bir hizmet 
imkânı halk eden Yüce Rabbime hamd ediyor, O’ndan 
muvaffakiyetler niyaz ediyorum. 15 Temmuz 2017 
Darbe Girişimi’nde şehit olan polis asker ve vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet dileyerek bu zor günlerde 
dünyanın her yerinde vatan uğruna seve seve canını 
veren, vermeye hazır asker ve polislerimizin Allah yar 
ve yardımcısı olsun. Ülkemizin bu güzel köşesinde yer 
alan genç bir üniversitenin rektörlüğünü yapacak olma-
nın heyecanı ve şevki içindeyim. Vazifemizin önemini 

ve şahsıma yüklediği mesuliyeti müdrikim. Bu ilim ve 
irfan kurumunda değerli mesai arkadaşlarımızla bera-
ber güzel ve faydalı hizmetler yapacağımıza yürekten 
inanıyor, kuvvetle ümit ediyor ve bunun için Kadir-i 
Mutlak’a dua ediyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.
Üniversite bir şehrin zihni hükmündedir. Bu kurumdan, 
şehrin çehresini değiştirecek, halkın huzur ve refahını 
arttıracak fikir ve projelerin çıkması gerekir. Üniversite 
olarak inşaallah, bütün idari, siyasi, sivil kurumlarımız ve 
halkımızla işbirliği ve dayanışma içerisinde şehrimizin 
ekonomik gelişmesine ve sosyal huzuruna hizmet 
etmeyi kendimize hedef ediniyoruz. Bu hedefimizi 
gerçekleştirmek adına her türlü yapıcı ve katkı sağlayan 
fikre açığız.
Ülke insanı olarak anlayış ve kültür farklılıklarımızı renk ve 
desen zenginliği olarak görüyor; bunları, bir arada 
bulunması gereken ve resmin bütünlüğünü güzelleşti-
ren unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
Üniversitemiz ve ilimiz için planladığımız amaç ve 
projelerimiz şunlardır:     
1. Üniversitemizi dünyaya açılan bir kapı haline getir-
mek.
2. Özgür bir üniversite ortamı hazırlanacak. 
3. Kaliteli eleman yetiştirerek verimlilik artırılacak.
4. Üniversitemiz ülkeye yenilikler kazandıran bir liman 
haline getirilecek.
5. Dünya üniversiteleri arasında ilklere girmek.
6. İdeolojik, ırk, din ve dil ayırımı yapmadan bilim 
adamı vasfına öncelik tanınacaktır. Yani enderuni bir 
yaklaşım sergilenecek.
7. İkbalı değil hizmeti düşünen bir kadro oluşturulacak.
8. İrtibatlı olduğum ulusal ve uluslararası bilim adamları 
TÜBİTAK ve YÖK desteği ile yeni Üniversitemize kazan-
dırılacak.
9. Üniversitemiz, Teknokent ve Tekno parklar ve TTO 
Ofisleri ile sanayicin Ar-Ge bahçesine dönüştürülecek.
10. Üniversite yaşanabilir bir kampüs haline getirilecek.
11. Proje ve yayın üreten bir kuruma dönüştürülecek.
12. Laboratuvarları akredite ederek kamu ve özel 
sektörlere hizmet verilecek.
13. Özel ürünler üreterek üniversite kendi giderini 
karşılayan bir kuruma dönüştürülecek.
14. Uluslararası yayın ve patent alanlar özellikle ödül-
lendirilecek.
15. Performansa dayalı proje desteği sağlanacak
16. Önemli bölümler, enstitü veya fakülteye dönüştü-
rülecek.
17. Çok disiplinli ortak lisansüstü programlar oluşturula-
cak ve komşu ülkelerden öğrenci çekmek amacıyla 

TÖMER gibi dil merkezleri kurulacak.
18. Çift ve yan dal programlar açılacak.
19. Uluslararası düzeyde akredite edilmiş bölümler 
açılacak.
20. Hesap peşinde olmayıp hasbi insanlar yetiştirile-
cek.
21. Paydaşlarla olan işbirliği arttırılacak, sivil toplum 
kurumlarının ve varlıklı şahısların Üniversitemize desteği 
arttırılacak ve üniversitemizi sahiplenmeleri sağlanacak.
22. İldeki ticari ve üretim sorunlarıyla ilgili çözüm odaklı 
tezler verilecek.
23. Bölgedeki doğal kaynakla ürünler katma değeri 
yüksek ürünlere çevirmek için rehberlik edilecek.
24. İntörn mühendislik imkanları sağlanacak.
25. Bölgeye has özel merkezler ve araştırma enstitüleri 
kurulacak.
26. Iğdır’a yakın Nahçıvan, İran ve Azerbaycan ile işbir-
liği yaparak öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesi yapı-
lacak (Şu anda KSÜ üzerinden Bakü deki Neft Kimyasal 
Prosesleri Enstitüsü ile birlikte ortak projelerimiz devam 
etmektedir)
27. Iğdır’ın sahip olduğu tarihsel sanatsal ve kültürel 
değerlerin belgelendirilmesi ve üniversitenin tanıtımın-
da daha etkin kullanılması sağlanacak. Üniversitemizde 
yapımına başlanan hayvan hastanesi ile bölgeye büyük 
bir hizmet sağlanacak. 
28. 2017 ‘de Yeşil Iğdır’a layık yeşil bir kampüs oluştu-
rulacak.
29. Öğrencilerin ve Iğdır halkının öncelikli olarak 
Üniversitemizi tercih etmeleri sağlanacak. 
30. Yörede eko ve sağlık turizmi oluşturulacak. 
31. Aktif olmayan Türizm Fakültesi ve Ağrı Dağı Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi gibi diğer merkezler daha 
faaliyetli konuma getirilecek.
32. Yurt içi ve yurt dışı kongre katılım hakkı verilecek.
33. Tübitak orta öğretim ve lise projeleri yapılacak
34. Proje yazım merkezi kurulacak.
35. Mevlana, Farabi ve Erasmus Programları geliştirile-
cek.
36. Yukarıdaki programlar için proje sunulacak.
37. Atama ve yükseltme kriterleri makul bir seviyeye 
getirilecek.
38. Ar-ge ve ür-ge projelerine ağırlık verilecek.
39. Bölgenin flora, fauna ve jeolojik yapısı incelenecek
40. Üreten ve devlete yük olmayan üniversite olacak. 
41. Tuz terapi merkezlerinin kurulması için gayret sarf 
edilecek.
42. Merkezi laboratuar ile cihaz ve analiz altyapısı 
sağlamlaştırılacaktır. 
43. Uygulamaya ağırlık verilecektir.  

44. Doçentlik dili için yurtdışına göndermeler sağlana-
cak.
45. Proje yazana özel imkânlar verilecektir. 
46. Döner sermaye dinamik hale getirilerek BAP Proje 
bütçesi artırılacak.
47. Her fakültede yılda en az bir bilimsel faaliyet yapı-
lacak. 
48. Öğretim üyelerine ciddi sosyal yaşam alanları açıla-
cak.
49. Halka açık botanik bahçe ve mesire yerleri kurula-
cak.
50. Kendi enerjisini üreten bir üniversite hüviyeti 
kazandırılacak.
51. Öğretim üyelerinin bir ailenin bireyleri gibi hareket 
etmeleri sağlanacak.
52. Öğrencinin bilgisayar, dil ve mesleki eğitimine 
ağırlık verilecek.
53. Kariyer günleri tertiplenecek.
54. Bölgedeki üniversiteler ile proje pazarı yapılacak. 
55. Yeni lisansüstü bölümler için yakın illerle ortak ana 
bilim dalları açılacak. 
56. Sağlık Fakültesi bünyesinde 4 yıllık bölümler açıla-
cak.
57. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje pasta-
sındaki payı artırılacak.
58. Tarımda kullanılmak üzere üstün nitelikli makinaların 
imalatı yapılacak. Biyoteknolojik ürünlerin araştırılması 
yapılacak.
59. İdari personelin hatasını azaltmak amacıyla hizmet 
içi eğitim kursları düzenlenecek.
60. Sürekli Eğitim Merkezleri ile bölgede yaşayan esnaf 
ve sanatkârların kaliteli olmaları sağlanacak.
61. Yenilenebilir enerji parkı ve akıllı ev parkları yapıla-
cak. 
62. Yok olmaya maruz olan el sanatları geliştirilecek. 
63. Etik ahlaki ve akçe işlerine azami dikkat edilecek.
64. Uzaktan ve tezsiz lisansüstü eğitim yapılacak.
65. Enstitülerde 50/d kadrolarının açılması sağlanacak.
66. İngilizce lisansüstü eğitime önem verilecek.
67. Üniversiteye öğretim üyesi ve öğrenciyi çekmek 
amacıyla kaliteli barınma ve sosyal imkânlar sağlanacak-
tır.

Bu ve benzeri projelerle hedefimiz Üniversitemizi 
Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri yapmaktır.

Bu arada bugün, birlik ve beraberliğin simgesi olan 
Nevruz günüdür. Nevruz, Orta Asya’dan Balkanlara 
kadar uzanan geniş bir coğrafyada, binlerce yıldır 

büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Nevruz; bolluğun, 
bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisidir.Ba-
harla birlikte tabiatta başlayan yenilenmeyi ve tazelen-
meyi temsil eden Nevruz bugün de geniş bir coğrafyada 
kutlanmaya devam ediyor.
Nevruz için bir araya gelen kalpler, öfkenin ve kinin değil, 
sevginin ve dostluğun etrafında birleşmeli, bu duygularla 
birlikte çarpmalıdır. Bu bayram, her kesimin benimsediği 
bir araya gelerek coşkuyla kutladığı ve özenle yaşatılması, 
sürdürülmesi gereken müstesna bir kültür mirasıdır.

Bu düşüncelerle, coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin 
Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”de-
di.
AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras da "Bir kula değil 
Allah’a kulluk eden nesilleri yetiştirmeliyiz. Hükümetimiz 
yükseköğretime ve eğitime verdiği önemin gereği olarak 
81 ilimizde üniversite açılması yönünde karar aldı. Çünkü 
ülke kalkınmasının eğitimli insanlarla olacağını biliyorduk. 
Bütçeden en önemli payı eğitime ayırdık. 18 Mart Çanak-
kale Zaferini yeni andık. O savaşta okumuş eğitimli insan-
larımız şehit olarak bu vatanı bize bıraktılar. Yaşasaydılar 
Türkiye gelişmiş ülkeler sıralamasında en öndeydi. Bugün 
o şehitlerimizin sayesinde özgür yaşıyoruz. Eğitim 
önemlidir. Gençlerimizi insanlarımızı en iyi şekilde eğite-
ceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onlara güveni-
yoruz. Birileri eğitim denilen güzel hadiseden girerek 
kendilerine kul yetiştirdiler. Eğittiğimiz insanlar topluma 
insanlığa hizmet edecek gidip bir kula değil Allah’a kulluk 
edecek. Rusya büyükelçisini öldüren polis bir kula 
hizmet ettiği için beyni yıkandığı için adam öldürdü. 
Hizmet ettiği kul anneni öldür dese annesini de babasını 
da öldürecekti. İşte birilerine kul yetiştirdiler. 15 Temmuz 
cinnetini geçirdiler. Bunun için Allah’a kul olacak topluma 
hizmet edecek yüreği vatan sevgisi ile dolu insanlar 
yetiştirmeliyiz.” dedi. 

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da, Rektör Prof. Dr. 
Alma’ya yeni görevinde başarılar dileyerek "Üniversiteler 
bilimsel faaliyetlerin yapıldığı bilim yuvalarıdır. Toplumun 
ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını akademisyenleri toplu-
mun ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirir. Üniversitelerin bir 
özelliği de o ilin gelişmesine ekonomik olarak katkı sağla-
maktır.” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Rektör Prof. Dr. Alma, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Şanda’ya teşekkür ederek plaket 
takdim etti. Tören rektör yardımcılarına teşekkür belgele-
rinin takdim edilmesinden sonra verilen ikramlarla son 
buldu.
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Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen “Rektörlük devir teslim törenine”  
Iğdır Üniversitesi’ne yeni atanan Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Rektör Vekili Prof. Dr. Murad 
Aydın Şanda, Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır 
Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Cumhuriyet 
Başsavcısı Sedat Turan ve Iğdır Belediye Başkanı 
Murat Yikit’in yanı sıra öğretim elemanları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende ilk 
olarak kürsüye çıkan Rektör Vekili Prof. Dr. Şanda 
“Eğitimin önemini toplumlar nezdinde daha ön 
plana çıkmaya başladığı ve kültürel gelişimini sağla-
yan toplumların refah ve gelişmişlik düzeylerinin hızla 
arttığı bir dönemde, Iğdır’da dinamik ve yeni bir 
değer olarak yükselmekte olan Üniversitemiz 2008 
yılında kurulmuştur. Bilim ve tekonolojinin her geçen 
gün hızla geliştiği modern toplumlarda üniversitele-
rin üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar ile 
onlardan beklentiler de aynı ölçüde artmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Üniversitemi-

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

ze atanan ve kendilerini de başarılarıyla akademik 
camiadan ve basından yakından tanıdığımız, bildiğimiz 
sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma hocamıza rektörlük 
görevlerinde başarılar diliyorum. Hocamızın kendileri-
ne devir edeceğimiz bu ulvi görevlerinde; Iğdır’ımıza, 
bölgemize ve ülkemize büyük hizmetlerde bulunaca-
ğından hiç şüphemiz yoktur.” dedi.
 Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Alma da şunları 
söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tensibiyle Üniver-
sitemizin rektörlük görevine atanmış bulunmaktayım. 
Şahsıma bu vazifeyi lâyık gören devletimize teşekkürle-
rimi sunarken ülkeme ve insanlığa yeni bir hizmet 
imkânı halk eden Yüce Rabbime hamd ediyor, O’ndan 
muvaffakiyetler niyaz ediyorum. 15 Temmuz 2017 
Darbe Girişimi’nde şehit olan polis asker ve vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet dileyerek bu zor günlerde 
dünyanın her yerinde vatan uğruna seve seve canını 
veren, vermeye hazır asker ve polislerimizin Allah yar 
ve yardımcısı olsun. Ülkemizin bu güzel köşesinde yer 
alan genç bir üniversitenin rektörlüğünü yapacak olma-
nın heyecanı ve şevki içindeyim. Vazifemizin önemini 

ve şahsıma yüklediği mesuliyeti müdrikim. Bu ilim ve 
irfan kurumunda değerli mesai arkadaşlarımızla bera-
ber güzel ve faydalı hizmetler yapacağımıza yürekten 
inanıyor, kuvvetle ümit ediyor ve bunun için Kadir-i 
Mutlak’a dua ediyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.
Üniversite bir şehrin zihni hükmündedir. Bu kurumdan, 
şehrin çehresini değiştirecek, halkın huzur ve refahını 
arttıracak fikir ve projelerin çıkması gerekir. Üniversite 
olarak inşaallah, bütün idari, siyasi, sivil kurumlarımız ve 
halkımızla işbirliği ve dayanışma içerisinde şehrimizin 
ekonomik gelişmesine ve sosyal huzuruna hizmet 
etmeyi kendimize hedef ediniyoruz. Bu hedefimizi 
gerçekleştirmek adına her türlü yapıcı ve katkı sağlayan 
fikre açığız.
Ülke insanı olarak anlayış ve kültür farklılıklarımızı renk ve 
desen zenginliği olarak görüyor; bunları, bir arada 
bulunması gereken ve resmin bütünlüğünü güzelleşti-
ren unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
Üniversitemiz ve ilimiz için planladığımız amaç ve 
projelerimiz şunlardır:     
1. Üniversitemizi dünyaya açılan bir kapı haline getir-
mek.
2. Özgür bir üniversite ortamı hazırlanacak. 
3. Kaliteli eleman yetiştirerek verimlilik artırılacak.
4. Üniversitemiz ülkeye yenilikler kazandıran bir liman 
haline getirilecek.
5. Dünya üniversiteleri arasında ilklere girmek.
6. İdeolojik, ırk, din ve dil ayırımı yapmadan bilim 
adamı vasfına öncelik tanınacaktır. Yani enderuni bir 
yaklaşım sergilenecek.
7. İkbalı değil hizmeti düşünen bir kadro oluşturulacak.
8. İrtibatlı olduğum ulusal ve uluslararası bilim adamları 
TÜBİTAK ve YÖK desteği ile yeni Üniversitemize kazan-
dırılacak.
9. Üniversitemiz, Teknokent ve Tekno parklar ve TTO 
Ofisleri ile sanayicin Ar-Ge bahçesine dönüştürülecek.
10. Üniversite yaşanabilir bir kampüs haline getirilecek.
11. Proje ve yayın üreten bir kuruma dönüştürülecek.
12. Laboratuvarları akredite ederek kamu ve özel 
sektörlere hizmet verilecek.
13. Özel ürünler üreterek üniversite kendi giderini 
karşılayan bir kuruma dönüştürülecek.
14. Uluslararası yayın ve patent alanlar özellikle ödül-
lendirilecek.
15. Performansa dayalı proje desteği sağlanacak
16. Önemli bölümler, enstitü veya fakülteye dönüştü-
rülecek.
17. Çok disiplinli ortak lisansüstü programlar oluşturula-
cak ve komşu ülkelerden öğrenci çekmek amacıyla 

TÖMER gibi dil merkezleri kurulacak.
18. Çift ve yan dal programlar açılacak.
19. Uluslararası düzeyde akredite edilmiş bölümler 
açılacak.
20. Hesap peşinde olmayıp hasbi insanlar yetiştirile-
cek.
21. Paydaşlarla olan işbirliği arttırılacak, sivil toplum 
kurumlarının ve varlıklı şahısların Üniversitemize desteği 
arttırılacak ve üniversitemizi sahiplenmeleri sağlanacak.
22. İldeki ticari ve üretim sorunlarıyla ilgili çözüm odaklı 
tezler verilecek.
23. Bölgedeki doğal kaynakla ürünler katma değeri 
yüksek ürünlere çevirmek için rehberlik edilecek.
24. İntörn mühendislik imkanları sağlanacak.
25. Bölgeye has özel merkezler ve araştırma enstitüleri 
kurulacak.
26. Iğdır’a yakın Nahçıvan, İran ve Azerbaycan ile işbir-
liği yaparak öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesi yapı-
lacak (Şu anda KSÜ üzerinden Bakü deki Neft Kimyasal 
Prosesleri Enstitüsü ile birlikte ortak projelerimiz devam 
etmektedir)
27. Iğdır’ın sahip olduğu tarihsel sanatsal ve kültürel 
değerlerin belgelendirilmesi ve üniversitenin tanıtımın-
da daha etkin kullanılması sağlanacak. Üniversitemizde 
yapımına başlanan hayvan hastanesi ile bölgeye büyük 
bir hizmet sağlanacak. 
28. 2017 ‘de Yeşil Iğdır’a layık yeşil bir kampüs oluştu-
rulacak.
29. Öğrencilerin ve Iğdır halkının öncelikli olarak 
Üniversitemizi tercih etmeleri sağlanacak. 
30. Yörede eko ve sağlık turizmi oluşturulacak. 
31. Aktif olmayan Türizm Fakültesi ve Ağrı Dağı Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi gibi diğer merkezler daha 
faaliyetli konuma getirilecek.
32. Yurt içi ve yurt dışı kongre katılım hakkı verilecek.
33. Tübitak orta öğretim ve lise projeleri yapılacak
34. Proje yazım merkezi kurulacak.
35. Mevlana, Farabi ve Erasmus Programları geliştirile-
cek.
36. Yukarıdaki programlar için proje sunulacak.
37. Atama ve yükseltme kriterleri makul bir seviyeye 
getirilecek.
38. Ar-ge ve ür-ge projelerine ağırlık verilecek.
39. Bölgenin flora, fauna ve jeolojik yapısı incelenecek
40. Üreten ve devlete yük olmayan üniversite olacak. 
41. Tuz terapi merkezlerinin kurulması için gayret sarf 
edilecek.
42. Merkezi laboratuar ile cihaz ve analiz altyapısı 
sağlamlaştırılacaktır. 
43. Uygulamaya ağırlık verilecektir.  

44. Doçentlik dili için yurtdışına göndermeler sağlana-
cak.
45. Proje yazana özel imkânlar verilecektir. 
46. Döner sermaye dinamik hale getirilerek BAP Proje 
bütçesi artırılacak.
47. Her fakültede yılda en az bir bilimsel faaliyet yapı-
lacak. 
48. Öğretim üyelerine ciddi sosyal yaşam alanları açıla-
cak.
49. Halka açık botanik bahçe ve mesire yerleri kurula-
cak.
50. Kendi enerjisini üreten bir üniversite hüviyeti 
kazandırılacak.
51. Öğretim üyelerinin bir ailenin bireyleri gibi hareket 
etmeleri sağlanacak.
52. Öğrencinin bilgisayar, dil ve mesleki eğitimine 
ağırlık verilecek.
53. Kariyer günleri tertiplenecek.
54. Bölgedeki üniversiteler ile proje pazarı yapılacak. 
55. Yeni lisansüstü bölümler için yakın illerle ortak ana 
bilim dalları açılacak. 
56. Sağlık Fakültesi bünyesinde 4 yıllık bölümler açıla-
cak.
57. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje pasta-
sındaki payı artırılacak.
58. Tarımda kullanılmak üzere üstün nitelikli makinaların 
imalatı yapılacak. Biyoteknolojik ürünlerin araştırılması 
yapılacak.
59. İdari personelin hatasını azaltmak amacıyla hizmet 
içi eğitim kursları düzenlenecek.
60. Sürekli Eğitim Merkezleri ile bölgede yaşayan esnaf 
ve sanatkârların kaliteli olmaları sağlanacak.
61. Yenilenebilir enerji parkı ve akıllı ev parkları yapıla-
cak. 
62. Yok olmaya maruz olan el sanatları geliştirilecek. 
63. Etik ahlaki ve akçe işlerine azami dikkat edilecek.
64. Uzaktan ve tezsiz lisansüstü eğitim yapılacak.
65. Enstitülerde 50/d kadrolarının açılması sağlanacak.
66. İngilizce lisansüstü eğitime önem verilecek.
67. Üniversiteye öğretim üyesi ve öğrenciyi çekmek 
amacıyla kaliteli barınma ve sosyal imkânlar sağlanacak-
tır.

Bu ve benzeri projelerle hedefimiz Üniversitemizi 
Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri yapmaktır.

Bu arada bugün, birlik ve beraberliğin simgesi olan 
Nevruz günüdür. Nevruz, Orta Asya’dan Balkanlara 
kadar uzanan geniş bir coğrafyada, binlerce yıldır 

büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Nevruz; bolluğun, 
bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisidir.Ba-
harla birlikte tabiatta başlayan yenilenmeyi ve tazelen-
meyi temsil eden Nevruz bugün de geniş bir coğrafyada 
kutlanmaya devam ediyor.
Nevruz için bir araya gelen kalpler, öfkenin ve kinin değil, 
sevginin ve dostluğun etrafında birleşmeli, bu duygularla 
birlikte çarpmalıdır. Bu bayram, her kesimin benimsediği 
bir araya gelerek coşkuyla kutladığı ve özenle yaşatılması, 
sürdürülmesi gereken müstesna bir kültür mirasıdır.

Bu düşüncelerle, coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin 
Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”de-
di.
AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras da "Bir kula değil 
Allah’a kulluk eden nesilleri yetiştirmeliyiz. Hükümetimiz 
yükseköğretime ve eğitime verdiği önemin gereği olarak 
81 ilimizde üniversite açılması yönünde karar aldı. Çünkü 
ülke kalkınmasının eğitimli insanlarla olacağını biliyorduk. 
Bütçeden en önemli payı eğitime ayırdık. 18 Mart Çanak-
kale Zaferini yeni andık. O savaşta okumuş eğitimli insan-
larımız şehit olarak bu vatanı bize bıraktılar. Yaşasaydılar 
Türkiye gelişmiş ülkeler sıralamasında en öndeydi. Bugün 
o şehitlerimizin sayesinde özgür yaşıyoruz. Eğitim 
önemlidir. Gençlerimizi insanlarımızı en iyi şekilde eğite-
ceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onlara güveni-
yoruz. Birileri eğitim denilen güzel hadiseden girerek 
kendilerine kul yetiştirdiler. Eğittiğimiz insanlar topluma 
insanlığa hizmet edecek gidip bir kula değil Allah’a kulluk 
edecek. Rusya büyükelçisini öldüren polis bir kula 
hizmet ettiği için beyni yıkandığı için adam öldürdü. 
Hizmet ettiği kul anneni öldür dese annesini de babasını 
da öldürecekti. İşte birilerine kul yetiştirdiler. 15 Temmuz 
cinnetini geçirdiler. Bunun için Allah’a kul olacak topluma 
hizmet edecek yüreği vatan sevgisi ile dolu insanlar 
yetiştirmeliyiz.” dedi. 

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da, Rektör Prof. Dr. 
Alma’ya yeni görevinde başarılar dileyerek "Üniversiteler 
bilimsel faaliyetlerin yapıldığı bilim yuvalarıdır. Toplumun 
ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını akademisyenleri toplu-
mun ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirir. Üniversitelerin bir 
özelliği de o ilin gelişmesine ekonomik olarak katkı sağla-
maktır.” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Rektör Prof. Dr. Alma, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Şanda’ya teşekkür ederek plaket 
takdim etti. Tören rektör yardımcılarına teşekkür belgele-
rinin takdim edilmesinden sonra verilen ikramlarla son 
buldu.
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Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen “Rektörlük devir teslim törenine”  
Iğdır Üniversitesi’ne yeni atanan Rektör Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Rektör Vekili Prof. Dr. Murad 
Aydın Şanda, Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır 
Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Cumhuriyet 
Başsavcısı Sedat Turan ve Iğdır Belediye Başkanı 
Murat Yikit’in yanı sıra öğretim elemanları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende ilk 
olarak kürsüye çıkan Rektör Vekili Prof. Dr. Şanda 
“Eğitimin önemini toplumlar nezdinde daha ön 
plana çıkmaya başladığı ve kültürel gelişimini sağla-
yan toplumların refah ve gelişmişlik düzeylerinin hızla 
arttığı bir dönemde, Iğdır’da dinamik ve yeni bir 
değer olarak yükselmekte olan Üniversitemiz 2008 
yılında kurulmuştur. Bilim ve tekonolojinin her geçen 
gün hızla geliştiği modern toplumlarda üniversitele-
rin üstlenmiş oldukları görev ve sorumluluklar ile 
onlardan beklentiler de aynı ölçüde artmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Üniversitemi-
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ze atanan ve kendilerini de başarılarıyla akademik 
camiadan ve basından yakından tanıdığımız, bildiğimiz 
sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma hocamıza rektörlük 
görevlerinde başarılar diliyorum. Hocamızın kendileri-
ne devir edeceğimiz bu ulvi görevlerinde; Iğdır’ımıza, 
bölgemize ve ülkemize büyük hizmetlerde bulunaca-
ğından hiç şüphemiz yoktur.” dedi.
 Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Alma da şunları 
söyledi; “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tensibiyle Üniver-
sitemizin rektörlük görevine atanmış bulunmaktayım. 
Şahsıma bu vazifeyi lâyık gören devletimize teşekkürle-
rimi sunarken ülkeme ve insanlığa yeni bir hizmet 
imkânı halk eden Yüce Rabbime hamd ediyor, O’ndan 
muvaffakiyetler niyaz ediyorum. 15 Temmuz 2017 
Darbe Girişimi’nde şehit olan polis asker ve vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet dileyerek bu zor günlerde 
dünyanın her yerinde vatan uğruna seve seve canını 
veren, vermeye hazır asker ve polislerimizin Allah yar 
ve yardımcısı olsun. Ülkemizin bu güzel köşesinde yer 
alan genç bir üniversitenin rektörlüğünü yapacak olma-
nın heyecanı ve şevki içindeyim. Vazifemizin önemini 

ve şahsıma yüklediği mesuliyeti müdrikim. Bu ilim ve 
irfan kurumunda değerli mesai arkadaşlarımızla bera-
ber güzel ve faydalı hizmetler yapacağımıza yürekten 
inanıyor, kuvvetle ümit ediyor ve bunun için Kadir-i 
Mutlak’a dua ediyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.
Üniversite bir şehrin zihni hükmündedir. Bu kurumdan, 
şehrin çehresini değiştirecek, halkın huzur ve refahını 
arttıracak fikir ve projelerin çıkması gerekir. Üniversite 
olarak inşaallah, bütün idari, siyasi, sivil kurumlarımız ve 
halkımızla işbirliği ve dayanışma içerisinde şehrimizin 
ekonomik gelişmesine ve sosyal huzuruna hizmet 
etmeyi kendimize hedef ediniyoruz. Bu hedefimizi 
gerçekleştirmek adına her türlü yapıcı ve katkı sağlayan 
fikre açığız.
Ülke insanı olarak anlayış ve kültür farklılıklarımızı renk ve 
desen zenginliği olarak görüyor; bunları, bir arada 
bulunması gereken ve resmin bütünlüğünü güzelleşti-
ren unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
Üniversitemiz ve ilimiz için planladığımız amaç ve 
projelerimiz şunlardır:     
1. Üniversitemizi dünyaya açılan bir kapı haline getir-
mek.
2. Özgür bir üniversite ortamı hazırlanacak. 
3. Kaliteli eleman yetiştirerek verimlilik artırılacak.
4. Üniversitemiz ülkeye yenilikler kazandıran bir liman 
haline getirilecek.
5. Dünya üniversiteleri arasında ilklere girmek.
6. İdeolojik, ırk, din ve dil ayırımı yapmadan bilim 
adamı vasfına öncelik tanınacaktır. Yani enderuni bir 
yaklaşım sergilenecek.
7. İkbalı değil hizmeti düşünen bir kadro oluşturulacak.
8. İrtibatlı olduğum ulusal ve uluslararası bilim adamları 
TÜBİTAK ve YÖK desteği ile yeni Üniversitemize kazan-
dırılacak.
9. Üniversitemiz, Teknokent ve Tekno parklar ve TTO 
Ofisleri ile sanayicin Ar-Ge bahçesine dönüştürülecek.
10. Üniversite yaşanabilir bir kampüs haline getirilecek.
11. Proje ve yayın üreten bir kuruma dönüştürülecek.
12. Laboratuvarları akredite ederek kamu ve özel 
sektörlere hizmet verilecek.
13. Özel ürünler üreterek üniversite kendi giderini 
karşılayan bir kuruma dönüştürülecek.
14. Uluslararası yayın ve patent alanlar özellikle ödül-
lendirilecek.
15. Performansa dayalı proje desteği sağlanacak
16. Önemli bölümler, enstitü veya fakülteye dönüştü-
rülecek.
17. Çok disiplinli ortak lisansüstü programlar oluşturula-
cak ve komşu ülkelerden öğrenci çekmek amacıyla 

TÖMER gibi dil merkezleri kurulacak.
18. Çift ve yan dal programlar açılacak.
19. Uluslararası düzeyde akredite edilmiş bölümler 
açılacak.
20. Hesap peşinde olmayıp hasbi insanlar yetiştirile-
cek.
21. Paydaşlarla olan işbirliği arttırılacak, sivil toplum 
kurumlarının ve varlıklı şahısların Üniversitemize desteği 
arttırılacak ve üniversitemizi sahiplenmeleri sağlanacak.
22. İldeki ticari ve üretim sorunlarıyla ilgili çözüm odaklı 
tezler verilecek.
23. Bölgedeki doğal kaynakla ürünler katma değeri 
yüksek ürünlere çevirmek için rehberlik edilecek.
24. İntörn mühendislik imkanları sağlanacak.
25. Bölgeye has özel merkezler ve araştırma enstitüleri 
kurulacak.
26. Iğdır’a yakın Nahçıvan, İran ve Azerbaycan ile işbir-
liği yaparak öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesi yapı-
lacak (Şu anda KSÜ üzerinden Bakü deki Neft Kimyasal 
Prosesleri Enstitüsü ile birlikte ortak projelerimiz devam 
etmektedir)
27. Iğdır’ın sahip olduğu tarihsel sanatsal ve kültürel 
değerlerin belgelendirilmesi ve üniversitenin tanıtımın-
da daha etkin kullanılması sağlanacak. Üniversitemizde 
yapımına başlanan hayvan hastanesi ile bölgeye büyük 
bir hizmet sağlanacak. 
28. 2017 ‘de Yeşil Iğdır’a layık yeşil bir kampüs oluştu-
rulacak.
29. Öğrencilerin ve Iğdır halkının öncelikli olarak 
Üniversitemizi tercih etmeleri sağlanacak. 
30. Yörede eko ve sağlık turizmi oluşturulacak. 
31. Aktif olmayan Türizm Fakültesi ve Ağrı Dağı Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi gibi diğer merkezler daha 
faaliyetli konuma getirilecek.
32. Yurt içi ve yurt dışı kongre katılım hakkı verilecek.
33. Tübitak orta öğretim ve lise projeleri yapılacak
34. Proje yazım merkezi kurulacak.
35. Mevlana, Farabi ve Erasmus Programları geliştirile-
cek.
36. Yukarıdaki programlar için proje sunulacak.
37. Atama ve yükseltme kriterleri makul bir seviyeye 
getirilecek.
38. Ar-ge ve ür-ge projelerine ağırlık verilecek.
39. Bölgenin flora, fauna ve jeolojik yapısı incelenecek
40. Üreten ve devlete yük olmayan üniversite olacak. 
41. Tuz terapi merkezlerinin kurulması için gayret sarf 
edilecek.
42. Merkezi laboratuar ile cihaz ve analiz altyapısı 
sağlamlaştırılacaktır. 
43. Uygulamaya ağırlık verilecektir.  

44. Doçentlik dili için yurtdışına göndermeler sağlana-
cak.
45. Proje yazana özel imkânlar verilecektir. 
46. Döner sermaye dinamik hale getirilerek BAP Proje 
bütçesi artırılacak.
47. Her fakültede yılda en az bir bilimsel faaliyet yapı-
lacak. 
48. Öğretim üyelerine ciddi sosyal yaşam alanları açıla-
cak.
49. Halka açık botanik bahçe ve mesire yerleri kurula-
cak.
50. Kendi enerjisini üreten bir üniversite hüviyeti 
kazandırılacak.
51. Öğretim üyelerinin bir ailenin bireyleri gibi hareket 
etmeleri sağlanacak.
52. Öğrencinin bilgisayar, dil ve mesleki eğitimine 
ağırlık verilecek.
53. Kariyer günleri tertiplenecek.
54. Bölgedeki üniversiteler ile proje pazarı yapılacak. 
55. Yeni lisansüstü bölümler için yakın illerle ortak ana 
bilim dalları açılacak. 
56. Sağlık Fakültesi bünyesinde 4 yıllık bölümler açıla-
cak.
57. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje pasta-
sındaki payı artırılacak.
58. Tarımda kullanılmak üzere üstün nitelikli makinaların 
imalatı yapılacak. Biyoteknolojik ürünlerin araştırılması 
yapılacak.
59. İdari personelin hatasını azaltmak amacıyla hizmet 
içi eğitim kursları düzenlenecek.
60. Sürekli Eğitim Merkezleri ile bölgede yaşayan esnaf 
ve sanatkârların kaliteli olmaları sağlanacak.
61. Yenilenebilir enerji parkı ve akıllı ev parkları yapıla-
cak. 
62. Yok olmaya maruz olan el sanatları geliştirilecek. 
63. Etik ahlaki ve akçe işlerine azami dikkat edilecek.
64. Uzaktan ve tezsiz lisansüstü eğitim yapılacak.
65. Enstitülerde 50/d kadrolarının açılması sağlanacak.
66. İngilizce lisansüstü eğitime önem verilecek.
67. Üniversiteye öğretim üyesi ve öğrenciyi çekmek 
amacıyla kaliteli barınma ve sosyal imkânlar sağlanacak-
tır.

Bu ve benzeri projelerle hedefimiz Üniversitemizi 
Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri yapmaktır.

Bu arada bugün, birlik ve beraberliğin simgesi olan 
Nevruz günüdür. Nevruz, Orta Asya’dan Balkanlara 
kadar uzanan geniş bir coğrafyada, binlerce yıldır 

büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Nevruz; bolluğun, 
bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisidir.Ba-
harla birlikte tabiatta başlayan yenilenmeyi ve tazelen-
meyi temsil eden Nevruz bugün de geniş bir coğrafyada 
kutlanmaya devam ediyor.
Nevruz için bir araya gelen kalpler, öfkenin ve kinin değil, 
sevginin ve dostluğun etrafında birleşmeli, bu duygularla 
birlikte çarpmalıdır. Bu bayram, her kesimin benimsediği 
bir araya gelerek coşkuyla kutladığı ve özenle yaşatılması, 
sürdürülmesi gereken müstesna bir kültür mirasıdır.

Bu düşüncelerle, coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin 
Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”de-
di.
AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras da "Bir kula değil 
Allah’a kulluk eden nesilleri yetiştirmeliyiz. Hükümetimiz 
yükseköğretime ve eğitime verdiği önemin gereği olarak 
81 ilimizde üniversite açılması yönünde karar aldı. Çünkü 
ülke kalkınmasının eğitimli insanlarla olacağını biliyorduk. 
Bütçeden en önemli payı eğitime ayırdık. 18 Mart Çanak-
kale Zaferini yeni andık. O savaşta okumuş eğitimli insan-
larımız şehit olarak bu vatanı bize bıraktılar. Yaşasaydılar 
Türkiye gelişmiş ülkeler sıralamasında en öndeydi. Bugün 
o şehitlerimizin sayesinde özgür yaşıyoruz. Eğitim 
önemlidir. Gençlerimizi insanlarımızı en iyi şekilde eğite-
ceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onlara güveni-
yoruz. Birileri eğitim denilen güzel hadiseden girerek 
kendilerine kul yetiştirdiler. Eğittiğimiz insanlar topluma 
insanlığa hizmet edecek gidip bir kula değil Allah’a kulluk 
edecek. Rusya büyükelçisini öldüren polis bir kula 
hizmet ettiği için beyni yıkandığı için adam öldürdü. 
Hizmet ettiği kul anneni öldür dese annesini de babasını 
da öldürecekti. İşte birilerine kul yetiştirdiler. 15 Temmuz 
cinnetini geçirdiler. Bunun için Allah’a kul olacak topluma 
hizmet edecek yüreği vatan sevgisi ile dolu insanlar 
yetiştirmeliyiz.” dedi. 

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da, Rektör Prof. Dr. 
Alma’ya yeni görevinde başarılar dileyerek "Üniversiteler 
bilimsel faaliyetlerin yapıldığı bilim yuvalarıdır. Toplumun 
ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını akademisyenleri toplu-
mun ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirir. Üniversitelerin bir 
özelliği de o ilin gelişmesine ekonomik olarak katkı sağla-
maktır.” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Rektör Prof. Dr. Alma, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Şanda’ya teşekkür ederek plaket 
takdim etti. Tören rektör yardımcılarına teşekkür belgele-
rinin takdim edilmesinden sonra verilen ikramlarla son 
buldu.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Genel Sekreter Vekili Bünyam Şen-
türk, Özel Kalem Müdürü Bilal Uludağ, Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Kabalak ile 
birlikte Suveren Kampüsü’nde inşaat çalışmala-
rı devam eden mediko sosyal binası, açık spor 
tesisleri, peyzaj projesi, camii inşaatı ve 
kampüs alanında yapılan onarım tadilat işlerini 
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REKTÖR ALMA, SUVEREN KAMPÜSÜ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

yerinde denetledi.

Kampüs alanında incelemelerde bulunan Rektör 
Prof. Dr. Alma, yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı 
bilgi alarak, yapım çalışmalarının bir an önce 
tamamlanarak Üniversitemizin güzel bir görünü-
me kavuşmasını sağlayacaklarını kaydetti. 
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REKTÖR ALMA, TUZLUCA MYO İÇİN ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’ne giden Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Genel Sekreter 
Bünyam Şentürk, Rektör Danışmanı Okt. Dinçer 
Öztürk, Özel Kalem Müdürü Bilal Uludağ, Tuzluca 
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fikret Türkan, Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Kabalak, KYK Iğdır İl 
Müdürü Şerafettin Yiğit ile Iğdır Üniversitesi’ne katkı-
da bulunacak olan işadamı Kemal Eray ile birlikte bir 
takım incelemelerde bulundu. 
İlk önce Tuzluca MYO için Iğdır Üniveristesi’nin 
girişimleriyle Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından devir edilecek binada incelemelerde 
bulunan Rektör Alma, Tuzluca MYO’nun bir an önce 
eğitim öğretime başlaması için çalışmalara hız vere-
ceklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Alma: “Tuzluca 
Meslek Yüksekokulu’nun burada eğitim öğretime 

başlaması ile ilçemize maddi manevi yönden büyük 
oranda katkı sunacağına inanıyorum. Tuzluca halkının 
da burada eğitime başlayacak olan Meslek Yükseko-
kulumuzu canı gönülden sahipleneceğinden de hiç 
şüphem yok.” dedi.
REKTÖR ALMA TUZ MAĞRALARINI DA GEZDİ 
Iğdır Üniversitesi’ne atandığı günden beri yoğun bir 
çalışma temposuna giren Rektör Alma, beraberindeki 
heyetle birlikte Tuzluca’nın meşhur Tuz Mağaraları’nı 
da gezerek incelemelerde bulundu. Iğdır Üniversite-
si’nin desteği ile Tuzluca’da da Azerbaycan’daki gibi 
dünyanın birçok yerinden turist çeken Tuz Terapi 
Merkezi kurmak istediğini belirten Rektör Alma, Tuz 
Terapi Merkezleri’nin kurulması için gayret sarf ede-
ceklerinin altını çizdi.
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Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’nde yeni yapıla-
cak olan Açık Spor Tesisleri’nin temel atma törenine 
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Belediye 
Başkanı Av. Murat Yikit ve Ak Parti İl Başkanı Ahmet 
Tutulmaz’ın yanı sıra bazı kamu kurum amirleri ile 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Kötü hava koşulları nedeniyle temel atma töreni Kapalı 
Spor Salonu’nda gerçekleşti. Bir dakikalık saygı duruşu 
ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
temel atma töreni Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın yaptığı açılış konuşmasıyla 
devam etti. Açık Spor Tesisleri’nin 56 bin m² alan 
üzerine kurulacağınave 1 adet sentetik çim saha, 1 
adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası ve 2 adet 
halı saha ile hizmete gireceğini belirten Rektör Alma, 
şunları söyledi: “2014 yılında yapımı tamamlanan, 
7.600.000 (Yedi Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirasına) mal 
olan 6.660 m² kullanım alanına sahip; içerisinde bilar-
do, masa tenisi, fitness aletleri dahil toplam 79 farklı 
sportif alet ve ekipman ile donatılmış olan 6 adet 
jimnastik salonu bulunan, 1300 seyirci kapasiteli kapalı 
spor salonumuza ek olarak bugün sizlerle birlikte 
56.000 m² (elli altı bin metrekare) alan üzerine kurula-
cak olan 1 adet sentetik çim saha, 1 adet tenis kortu, 
2 adet basketbol sahası ve 2 adet halı sahanın temel 
atma merasimini gerçekleştireceğiz. Temelini atacağı-

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ

mız bu sosyal donatıların tamamlanmasıyla birlikte, 
Suveren Yerleşkemiz bir üniversite kampüsü olmanın 
yanı sıra, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, lojman 
sakinlerimizin ve Iğdır halkımızın sürekli faydalanabile-
cekleri bir yaşam merkezi haline gelecektir.”

Toplam 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirasına) mal 
olacak bu tesisleri 2017 yılı içerisinde tamamlayıp 
hizmete açmayı planladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. 
Alma “Sosyal tesislerin yanı sıra kampüsümüzde halka 
açık botanik bahçe ve mesire alanları oluşturarak kam-
püsümüzün yeşil Iğdır’a yakışır bir kampüs haline 
gelmesini sağlayacağız. İnsanın olduğu yer ihya olur 
düsturuyla yerleşkemize öğrenci yurdu kazandırma 
çalışmalarımıza başlamış olduğumuzu da sevgili 
öğrencilerimize buradan müjdelemek istiyorum. 
Sosyal tesislerimize yakın bir yerde temelini atacağı-
mız öğrenci yurdumuz ile birlikte burada ağırlayacağı-
mız öğrencilerimizin hem sosyal hem sportif açıdan 
güzel vakit geçireceklerine inanıyorum. Iğdır aynı 
zamanda spora olan ilgisi ve yetiştirmiş olduğu ulusal 
-uluslararası başarı elde etmiş sporcuları ile adından 
sıkça söz ettiren bir şehrimizdir. Biz de Iğdır Üniversi-
tesi olarak bu potansiyelin farkında olarak sosyal tesis-
lerimizi Iğdırlı gençlerimizin de hizmetine sunacağız. 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza bu yıl ilk 
defa öğrenci alımına başlayacağımızı sevgili Iğdırlı 

gençlerimize müjdelemek istiyorum. Öğrenci alımı ile 
birlikte Iğdır ve civar illerdeki gençlerimizi Üniversite-
mize kazandırarak şehrimizin ve ülkemizin sporuna 
önemli katkılar sunacağız. Üniversitemize öğrenci 
alımı sadece beden eğitimi alanıyla sınırlı kalmayacak, 
aynı zamanda farklı alanlarda ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans düzeyinde birçok bölüm açacağız. 
Tuzluca ve Aralık ilçelerimizde meslek yüksekokulları-
nı açarak bu ilçelerimizin gelişimine ve ekonomisine 
katkı sunmaya gayret edeceğiz. Hayata kazandıraca-
ğımız projelerimizle, Iğdır şehrimizin; tarihî, kültürel, 
sanatsal, beşeri ve coğrafi güzelliklerini gün yüzüne 
çıkaracak, bunları birer turizm potansiyeline dönüştü-
rerek Iğdır’ın tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulun-
masını sağlayacağız.  Bu kapsamda öncelikle Tuzlu-
ca’daki Tuz Mağaraları’nın sağlık turizmine kazandırıl-
ması çalışmalarına başlamış olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Bilime katkı sunmak adına, Iğdır Üniversitesi-
nin ön sıralarda tercih edilebilir bir üniversite olabil-
mesi adına, bölgemizin gelişimine, tanıtımına ve 
ekonomisine faydalı olabilmek için dinamik ve genç 
ekibimle bu tesislerimizle birlikte birçok projeyi, eseri 
sizlerin destek ve dualarıyla hayata kazandıracağız. 
Fırsat buldukça projelerimizle ilgili bilgi aktardığımız 
başta Sayın Valim, Sayın Milletvekilim ve Sayın Beledi-
ye Başkanımın desteklerini hep yanımızda gördük. Bu 
destek Iğdır’a yapacaklarımız için bize güç verdi. 
Özellikle üniversite-şehir bütünleşmesini sağlamak 
adına Irk, din, dil mezhep ayrımı yapmaksızın bütün 
farklılıkların bir zenginlik olduğu bilinciyle hareket ede-
ceğiz. Kampüsümüzün kapılarını Iğdırlı gençlerimize 
ve halkımıza açarak onlarla kucaklaşacağız. Bütün 
kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcilikleri ve 
diğer bütün paydaşlarla etkileşim ve işbirliğini kalıcı 

hale getirerek sorun alanlarında çözüm yolları araya-
cağız. Özellikle kampüsümüz ile şehir merkezi arasın-
daki ulaşım sorununun giderilebilmesi ve öğrencileri-
mizin olası mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için 
çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Gençlerimiz, 
öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz, burada bulun-
ma sebebimiz. Onların daha iyi koşullarda eğitimlerini 
sürdürmeleri için var gücümüzle gayret sarf edece-
ğiz. Açık Alan Spor Tesislerimizin tekrar Üniversitemi-
ze hayırlı olmasını diliyor, emeklerinden ötürü başta 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı olmak üzere tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 
Temel atma törenimizi onurlandıran ve bu mutlu 
günümüze şahitlik eden başta Sayın Valim, Milletveki-
lim, Belediye Başkanıma ve değerli tüm katılımcılara 
saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, yeni projelerle 
birlikte tekrar bir araya gelmek ümidiyle hepinizi 
selamlıyorum.” dedi.

Daha sonra söz alan Iğdır Valisi Ahmet Turgay 
Alpman da yeni temeli atılan Açık Spor Tesisleri’nin 
yapılması ile sadece Iğdır’da değil bölgede düzenle-
necek olan birçok spor müsabakasının burada yapıla-
bileceğini söyledi. Yeni yapılacak olan Açık Spor 
Tesisleri’nden üniversite öğrencilerinin, üniversite 
personelinin yanı sıra Iğdır halkının da hizmetine 
sunulması gerektiğini söyleyen Vali Alpman, günü-
müzde üniversitelerin sadece uluslararası eğitim 
yapan kurumlar olmasına rağmen bölgelerine, yörele-
rine sosyal ve kültürel alanda katkı sağlayan kurumlar 
haline geldiğini belirtti. Vali Alpman son olarak yeni 
yapılacak olan Açık Spor Tesisleri’nin Iğdır Üniversite-
si’ne ve Iğdır halkına hayırlı olmasını diledi.

Tören verilen ikramların ardından temel atma töreni ile 
son buldu.  
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 10 Mart 2017 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu'nun 13'üncü madde-
leri uyarınca, YÖK'ün önerdiği 
adaylar arasından Iğdır Üniversitesi 
Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma'yı atadı.
Iğdır Üniversitesi'ne Rektör olarak 
atanan Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma'yı Iğdır’a geldiği ilk gün Rektör 
Vekili Prof. Dr. Murat Aydın Şanda 
ve çok sayıda üniversite çalışanı 
Iğdır Havaalanı'nda karşıladı. Daha 
sonra Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsü Uygulama Oteli'ne geçen 
yeni Rektör Prof. Dr. Alma, ayağının 
tozu ile burada ulusal ve yerel 
basın temsilcileri ile bir araya geldi. 
Iğdır'a hizmet etmek için geldiğini 
belirten Rektör Prof. Dr. Alma, 
"Başarı takip ve istişareden gelir. Biz 
buraya hizmet etmeye geldik. Yeni 
ve bir çok projeyle Iğdır Üniversite-
si’ne yeni bir vizyon kazandırmak 
istiyoruz. Özellikle bilimsel çalışma-
larla adından söz ettiren bir üniver-
site olacağız. Japonya’da ve birçok 

ülkede çalıştım. Oralarda bilim adamları, doktora 
öğrencileri gece geç saatlere kadar akademik çalışma-
lar yapıyorlar, bizim de öyle olmamız lazım. Bende 
mesai kavramı yok, sürekli çalışmayı seviyorum, hepi-
mizin de bu tempoya ayak uydurmasını istiyorum" 
dedi.
Hayata geçireceğimiz projelerde Iğdır halkı ve ileri 
gelenleriyle sürekli istişare içinde olacağını belirten 
Prof. Dr. Alma, kısa sürede Iğdır Üniversitesi'nin akade-
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Iğdır’ın Aralık İlçesi’nde Meslek Yükseko-
kulukurma çalışmaları için oluşturulan ekibe 
Meslek Yüksekokulu’nun hemen kurulması 
yönünde talimat verdi.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Metin Kumlay 
başkanlığında kurulan ekip, ilk önce Aralık Bele-
diye Başkanı Bayram Teksay’ı makamında ziyaret 
ederek, Meslek Yüksekokulu’nun kurulması için 
uygun olabilecek mekanlar hakkında görüş 
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REKTÖR ALMA, ARALIK MYO İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

alışverişinde bulundu.
Aralık MYO binası için daha sonra Aralık Kayma-
kamı Kemal Duru da makamında ziyaret edildi. 
Belediye ve kaymakamlık ziyaretlerinden sonra 
meslek yüksekokulu olarak yapılması planlanan 
Aralık Belediyesi’ne ait binada inceleme yapıldı. 
Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı personelleri binada yapılabilecek 
işlemler konusunda çalışmalara başlayarak 
değerlendirmelerde bulundular.
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nın asıl üyesi olan 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, TÜBA bünyesinde yeni kurulan Enerji Grubu 
üyeliğine seçildi. 

TÜBA bünyesinde faaliyet gösteren “Bilim Eğitimi, Kök 
Hücre, Kanser, Gıda ve Beslenme, Bilim ve Eğitim 
Politikaları” gibi çalışma gruplarının yanında Akademi 
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REKTÖR ALMA, TÜBA ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Konseyi kararı doğrultusunda kurulan “TÜBA-Enerji 
Çalışma Grubu”nun birçok yeni çalışmaya imza 
atacağı belirtildi.
 Enerji Çalışma Grubu’nun Türkiye’nin enerji konuların-
da bilimsel, teknik, teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlarla 
stratejik planlamalar ve politikalar geliştirmeyi ve ülke-
nin ihtiyaç duyduğu enerji çözümlerini oluşturmayı 
amaçladığı da vurgulandı.
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BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ’NE 700 AĞAÇ DİKİMİ BAŞLADI

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’nın çalışmalarıyla Üniversitemiz Bülent Yurtse-
ven Kampüsü için 700 ağaç dikim çalışmaları başladı.

“Yeşil Iğdır için yeşil bir kampüs oluşturma” amacıyla 
yapılan ağaç dikimi çalışmalarına Iğdır Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail İpek, Genel Sekreter V. 
Bünyam Şentürk, Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner 

Tazegün ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim 
Kabalak’ın yanı sıra üniversite çalışanları katıldı.

İlk ağacı Rektör Vekili Prof. Dr. İpek dua edip hayırlı 
olsun temennilerinde bulunarak dikti. Ardından ağaç 
dikimine devam edildi. Kampüs alanına dikilen ağaç-
ların bölgede yetişen ağaç türlerinden olduğuna 
dikkat edildiği vurgulandı.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, Erzurum’da Doğu Anadolu Projesi(DAP) kapsa-
mında yapılan bir toplantıya katıldıktan sonra Erzurum 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.
 Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Alma, 
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REKTÖR ALMA, ERZURUM TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NÜ ZİYARET

bu enstitünün tecrübelerinden Üniversitemizin de 
faydalanması gerektiğinibelirterek Iğdır Üniversitesi’nin 
yakın illerdeki üniversitelerin imkânlarından ve tecrü-
belerinden yararlanması gerektiğini söyledi.



Iğdır Belediyesi’nin yürütücülüğünü yaptığı ve Iğdır 
Üniversitesi’nin eş başvuru sahibi olduğu “Güçlü Kadın-
lar Güçlü Yarınlar” projesinin tanıtımı, Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen 
1. grup eğitimprogramıyla başladı. Programa Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve 
Iğdır Belediyesi Başkanı Av. Murat Yikit ile öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve projeden yararlanacak olan çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk önce söz alan Iğdır Üniversitesi proje 
sorumlusu Öğr. Gör. Öznur Özdemir “Güçlü Kadınlar 
Güçlü Yarınlar” projesinin hedef grupları, projenin 
hedefleri ve proje kapsamında verilecek eğitimler 
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“GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLAR” PROJESİ BAŞLADI

hakkında bilgi verdi. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma yaptığı konuşmada, 
“Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesini desteklediğini 
kadınların yaşamın her alanında olması gerektiğini belirt-
ti. Rektör Alma,konuşmasının devamında şunları söyle-
di: “21. yüzyılın başlarından günümüze kadar geçen 
süreçte dünyada ve ülkemizde sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda köklü değişim ve dönüşümler 
yaşanmaktadır. Yaşanan bu geçiş süreci sanayi toplu-
mundan bilgi toplumuna geçiş olarak adlandırılmakta-
dır.Artık bilgi toplumu olmanın bir gereği olan yaşam 
boyu öğrenme projelerinin desteklenmesi amacıyla 
ilimizde bulunan dezavantajlı gruptaki bireylerin, özel-

likle 25-64 yaş aralığındaki kadınların ve üniversite 
mezunu gençlerin işgücü piyasasına katılımlarının 
desteklenmesi ile birlikte insanımızın, şehrimizin, ülke-
mizin gelişimi açısından oldukça önemli kazanımlar 
elde edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda şehrimi-
zin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilebilir faydalı 
projeleri üretmesi için halk ile iç içe ve etkileşim halin-
de bulunulması gerekmektedir. Ekip yaklaşımının 
benimsemesi ile iş gücü piyasasına katılımı sağlayacak 
projelerin; hayata geçirilebilir, uygulanabilir, sürdürü-
lebilir olmasına olanak sağlayarak başarı oranının 
artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda, 
Iğdır Belediyesi’nin yürütücülüğünü üstendiği, Iğdır 
Üniversitesi'nin eş başvuru sahibi olduğu ‘Güçlü 
Kadınlar Güçlü Yarınlar’ projesinin eğitimleri bugün 
itibari ile sunacağımız akademisyen desteğimiz ile 

başlayacaktır. Bu projede emeği geçen herkese 
teşekkür eder, projenin hayırlara vesile olmasını 
dilerim.” dedi.

Iğdır Belediye Başkanı Yikit de “Güçlü Kadınlar Güçlü 
Yarınlar” projesinin hayata geçirilmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek Iğdır Üniversitesi ile 
birlikte daha birçok projeye katkı sunmak istediklerini 
ifade etti. Belediye Başkanı Yikit “Daha önce beledi-
yemiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
‘Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar’ projesi ortaya çıktı. Bu 
projenin bayanlarımıza büyük bir katkı sunacağına 
inanıyorum.” dedi.

Program verilen ikramlardan sonra hatıra fotoğrafının 
çekilmesinin ardından öğleden sonra 1. grup eğitimi 
ile devam etti.



Iğdır Belediyesi’nin yürütücülüğünü yaptığı ve Iğdır 
Üniversitesi’nin eş başvuru sahibi olduğu “Güçlü Kadın-
lar Güçlü Yarınlar” projesinin tanıtımı, Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen 
1. grup eğitimprogramıyla başladı. Programa Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve 
Iğdır Belediyesi Başkanı Av. Murat Yikit ile öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve projeden yararlanacak olan çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk önce söz alan Iğdır Üniversitesi proje 
sorumlusu Öğr. Gör. Öznur Özdemir “Güçlü Kadınlar 
Güçlü Yarınlar” projesinin hedef grupları, projenin 
hedefleri ve proje kapsamında verilecek eğitimler 
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hakkında bilgi verdi. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma yaptığı konuşmada, 
“Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesini desteklediğini 
kadınların yaşamın her alanında olması gerektiğini belirt-
ti. Rektör Alma,konuşmasının devamında şunları söyle-
di: “21. yüzyılın başlarından günümüze kadar geçen 
süreçte dünyada ve ülkemizde sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda köklü değişim ve dönüşümler 
yaşanmaktadır. Yaşanan bu geçiş süreci sanayi toplu-
mundan bilgi toplumuna geçiş olarak adlandırılmakta-
dır.Artık bilgi toplumu olmanın bir gereği olan yaşam 
boyu öğrenme projelerinin desteklenmesi amacıyla 
ilimizde bulunan dezavantajlı gruptaki bireylerin, özel-

likle 25-64 yaş aralığındaki kadınların ve üniversite 
mezunu gençlerin işgücü piyasasına katılımlarının 
desteklenmesi ile birlikte insanımızın, şehrimizin, ülke-
mizin gelişimi açısından oldukça önemli kazanımlar 
elde edilebilecektir. Bu amaç doğrultusunda şehrimi-
zin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilebilir faydalı 
projeleri üretmesi için halk ile iç içe ve etkileşim halin-
de bulunulması gerekmektedir. Ekip yaklaşımının 
benimsemesi ile iş gücü piyasasına katılımı sağlayacak 
projelerin; hayata geçirilebilir, uygulanabilir, sürdürü-
lebilir olmasına olanak sağlayarak başarı oranının 
artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Bu kapsamda, 
Iğdır Belediyesi’nin yürütücülüğünü üstendiği, Iğdır 
Üniversitesi'nin eş başvuru sahibi olduğu ‘Güçlü 
Kadınlar Güçlü Yarınlar’ projesinin eğitimleri bugün 
itibari ile sunacağımız akademisyen desteğimiz ile 

başlayacaktır. Bu projede emeği geçen herkese 
teşekkür eder, projenin hayırlara vesile olmasını 
dilerim.” dedi.

Iğdır Belediye Başkanı Yikit de “Güçlü Kadınlar Güçlü 
Yarınlar” projesinin hayata geçirilmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek Iğdır Üniversitesi ile 
birlikte daha birçok projeye katkı sunmak istediklerini 
ifade etti. Belediye Başkanı Yikit “Daha önce beledi-
yemiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
‘Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar’ projesi ortaya çıktı. Bu 
projenin bayanlarımıza büyük bir katkı sunacağına 
inanıyorum.” dedi.

Program verilen ikramlardan sonra hatıra fotoğrafının 
çekilmesinin ardından öğleden sonra 1. grup eğitimi 
ile devam etti.



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Genel Sekreter Bünyam Şentürk, Rektör Danışmanı Okt. 
Dinçer Öztürk, Özel Kalem Müdürü Bilal Uludağ, Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Kabalak ile birlikte 
Suveren Kampüsü’nde inşaatı büyük ölçüde tamamla-
nan Üniversite Camisinde incelemelerde bulundu.
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REKTÖR ALMA, ÜNİVERSİTE CAMİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cami inşaatını gezen Rektör Alma ve beraberindekiler, 
inşaatın müteahhidinden yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Rektör Alma, yapımı büyük oranda tamamla-
nan caminin Ramazan ayına kadar faaliyete gireceğini 
belirtti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birli-
ği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı ile Iğdır Üni-
versitesi tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde söz-
leşmesi imzalanan “Serhat İlleri Lojistik Sektörün-
de genç istihdamın desteklenmesi” projesi 
tamamlandı. Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hazırlanan 
projenin eğitimleri 1 Nisan’da kendi alanında 
uzman 12 akademisyenin vereceği eğitimle baş-
ladı. “İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı” kapsamında hazırlanan proje dahilin-
de 100 öğrenciye 220 saat ulaştırma ve lojistik 
mesleki eğitim ile 240 saat genel beceri eğitimi 
verildi. Projenin 1. ayında ders materyallerinin 
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hazırlanması tamamlanarak 01 Nisan 2016 
tarihinde eğitimler başladı ve 31 Mayıs 2016 
tarihinde eğitimler tamamlandı.

Projenin genel hedefi ülkemizin gittikçe önem 
kazanan ve serhat illerinin (Iğdır, Kars, Ardahan, 
Ağrı) en önemli sektörü olan ulaşım ve lojistikte 
genç istihdamı destekleyerek genç işsizlik oranı-
nın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Projenin özel 
hedefleri ise Üniversitemizin ve diğer üniversite-
lerin lojistik programından mezun işsiz 30 genç, 
lojistik programında okuyan 30 genç, meslek 
lisesi mezunu 40 genç olmak üzere toplam 100 
genç işsizin genel beceri, lojistik mesleki eğitim 

bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak ulaştırma 
ve lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerini 
attırmaktır. Böylece Serhat İllerinde ulaşım ve 
lojistik sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının 
karşılanması ve genç istihdamına katkı sağlamak 
yanında paydaşların kapasiteleri de geliştirilmiş 
olacaktır. 100 genç için genel beceri eğitimi, 
İŞKUR’un rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, 
ulaştırma ve lojistik mesleki eğitimi ile gençlerin 
niteliklerinin arttırılması ve istihdamları projede 
planlanmış ve planlanan faaliyetler başarıyla 
tamamlanmıştır. 

Hedef grubu oluşturan 100 genç ulaştırma ve 
lojistiğin üçüncü bileşeni olarak mevzuat bileşe-
ninde-gümrük-gümrük işlemleri, kaçakçılıkla 
mücadele, gümrük mevzuatı, antrepo, taşıma ile 

ilgili gümrük işlemleri, hukuk -borçlar hukuku, 
ticaret hukuku, vergi, temel lojistik - lojistik yöne-
timi, tedarik zinciri yönetimi, toplam kalite yöne-
timi müşteri-memnuniyeti (CRM), toplam kalite, 
taşıma modelleri-demir yolu taşımacılığı, deniz 
yolu taşımacılığı, kara yolu taşımacılığı, hava yolu 
taşımacılığı, kombine taşımacılık, tehlikeli madde 
taşımacılığı konularında kapasitelerini artırmıştır.  
Ulaştırma ve lojistik ülkemizin en hızlı gelişen, 
nitelikli eleman ihtiyacı olan ve gençlere istihdam 
fırsatları sağlayan bir sektördür. Bilindiği gibi şuan 
aktif olarak çalışan ve Serhat İllerimiz için önem 
arz eden Dilucu Sınır Kapısı Nahçıvan’a, Gürbu-
lak Sınır Kapısı İran’a ve Türkgözü Sınır Kapısı ise 
Gürcistan’a açılıyor.  
Ulaştırma ve lojistik sektörü bölgede büyük bir 

istihdam sağlamaktadır Mevcut durumda istih-
dam edilenlerin mesleki yetersizlikleri ve istih-
dam edilecek nitelikli eleman eksikliği sektörün 
rekabet şansını azaltmaktadır. Firmalar mezunla-
rın yetersizliklerinden söz ederken mezun 
veren eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yoktur. Iğdır 
Üniversitesi bu sebeplerle bünyesinde Lojistik 
Programı açmıştır. Gençlerin ulaştırma ve lojistik 
sektöründe istihdam edilmesi için lise düzeyin-
den başlayarak üniversiteye kadar hizmet 
edecek sürekli kendisini yenileyen işgücü arz 
ve işgücü talep cephelerinin işbirliğinde 
mevcut eğitimin kalitesinin arttırılması, ilave 
eğitimler ve seminerler düzenlenmesi ve okul-
dan iş hayatına geçişin kolaylaştırılması gerek-
mektedir.

Proje kapsamında Serhat İllerinde lojistik me-
zunları izleme sistemi (http://lojistik.igdir.e-
du.tr/) oluşturularak istihdam fırsatı yakalayanla-
rın mezun oldukları okullara katkıları planlanmak-
tadır. Iğdır Üniversitesi’nde kurulan lojistik me-
zunları izleme sistemi ile lojistik alanında mezun 
olanlar ile lojistik alanında faaliyet gösteren 
firmalara yeni imkanlar sunmaktadır.   

Proje kapsamında 26 Ocak 2017 tarihinde Iğdır 
Üniversitesi Karaağaç Kampüsü’nde gerçekleş-
tirilen seminerde 2 rapor ve 2 konu sunulmuş-
tur.  
1. Ülkemiz lojistik sektörünün durumu ve eko-
nomideki yeri.
2. Lojistik sektöründe kadın istihdamı ve top-
lumsal cinsiyet eşitliği.
3. Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün İşgücü Piyasa 
Analizleri Raporu
4. Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün Mesleki Yeterli-
likleri raporu

Ayrıca “Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitiminde 
Okuldan İş Hayatına Geçiş ve İş Gücü Piyasasın-
daki Gençlerin Durumları ile İlgili Serhat İlleri’ne 

Ait Araştırma Strateji Vizyon 2023 Raporu Hazır-
lanması Çalıştayı” Iğdır Üniversitesin’den 3 kişi, 
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasından 4 kişi, Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden 1 kişi, Iğdır İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezin’den 1 kişi, 
Iğdır İŞKUR Müdürlüğünden 2 kişi ve tır karnesi 
sahibi olan firmalardan 4 kişinin katılımı ile 07-09 
Şubat 2017 tarihleri arasındaki 3 günlük çalıştay 
Iğdır Sanayi ve Ticaret Odası’na ait binada 
düzenlenmiştir. Çalıştay sonunda hazırlanan 
“Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nın 
Lojistik Sektöründe Genç İstihdamı Vizyon 
2023” adlı rapor ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN TÜM 
FAALİYETLER

•100 Öğrenciye 220 saat ulaştırma ve mesleki 
eğitim verildi
•100 Öğrenciye genel beceri eğitimi verildi.
•100 Öğrenciye İŞKUR’un rehberlik ve danış-
manlık hizmetleri eğitimi verildi.
•Ulaştırma,lojistik ve genel beceri eğitim ders 
notları hazırlanarak ve öğrencilere verildi.
•Iğdır Üniversitesi’nde ulaştırma ve lojistik kariyer 
merkezi oluşturuldu.
•Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan) lojistik 
mezunları izleme sistemi oluşturuldu.
•Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nin 
lojistik sektöründe genç istihdamı vizyon 2023 
raporu hazırlandı. 
•Ülkemiz lojistik sektörünün durumu ve ekono-
mideki yeri seminer sunusu yapıldı.
•Lojistik sektöründe kadın istihdamı ve toplum-
sal cinsiyet Eşitliği seminer sunusu yapıldı.
•Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
ulaştırma ve lojistik sektörünün işgücü piyasa 
analizleri raporu hazırlandı ve seminerde sunul-
du.
•Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
ulaştırma ve lojistik sektörünün mesleki yeterlilik-
leri raporu hazırlandı ve seminerde sunuldu.
•100 Genç için bireysel istihdam eylem planı 
gerçekleştirildi.

“SERHAT İLLERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE GENÇ İSTİHDAMININ 
DESTEKLENMESİ” PROJESİ TAMAMLANDI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birli-
ği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı ile Iğdır Üni-
versitesi tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde söz-
leşmesi imzalanan “Serhat İlleri Lojistik Sektörün-
de genç istihdamın desteklenmesi” projesi 
tamamlandı. Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hazırlanan 
projenin eğitimleri 1 Nisan’da kendi alanında 
uzman 12 akademisyenin vereceği eğitimle baş-
ladı. “İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı” kapsamında hazırlanan proje dahilin-
de 100 öğrenciye 220 saat ulaştırma ve lojistik 
mesleki eğitim ile 240 saat genel beceri eğitimi 
verildi. Projenin 1. ayında ders materyallerinin 
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hazırlanması tamamlanarak 01 Nisan 2016 
tarihinde eğitimler başladı ve 31 Mayıs 2016 
tarihinde eğitimler tamamlandı.

Projenin genel hedefi ülkemizin gittikçe önem 
kazanan ve serhat illerinin (Iğdır, Kars, Ardahan, 
Ağrı) en önemli sektörü olan ulaşım ve lojistikte 
genç istihdamı destekleyerek genç işsizlik oranı-
nın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Projenin özel 
hedefleri ise Üniversitemizin ve diğer üniversite-
lerin lojistik programından mezun işsiz 30 genç, 
lojistik programında okuyan 30 genç, meslek 
lisesi mezunu 40 genç olmak üzere toplam 100 
genç işsizin genel beceri, lojistik mesleki eğitim 

bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak ulaştırma 
ve lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerini 
attırmaktır. Böylece Serhat İllerinde ulaşım ve 
lojistik sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının 
karşılanması ve genç istihdamına katkı sağlamak 
yanında paydaşların kapasiteleri de geliştirilmiş 
olacaktır. 100 genç için genel beceri eğitimi, 
İŞKUR’un rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, 
ulaştırma ve lojistik mesleki eğitimi ile gençlerin 
niteliklerinin arttırılması ve istihdamları projede 
planlanmış ve planlanan faaliyetler başarıyla 
tamamlanmıştır. 

Hedef grubu oluşturan 100 genç ulaştırma ve 
lojistiğin üçüncü bileşeni olarak mevzuat bileşe-
ninde-gümrük-gümrük işlemleri, kaçakçılıkla 
mücadele, gümrük mevzuatı, antrepo, taşıma ile 

ilgili gümrük işlemleri, hukuk -borçlar hukuku, 
ticaret hukuku, vergi, temel lojistik - lojistik yöne-
timi, tedarik zinciri yönetimi, toplam kalite yöne-
timi müşteri-memnuniyeti (CRM), toplam kalite, 
taşıma modelleri-demir yolu taşımacılığı, deniz 
yolu taşımacılığı, kara yolu taşımacılığı, hava yolu 
taşımacılığı, kombine taşımacılık, tehlikeli madde 
taşımacılığı konularında kapasitelerini artırmıştır.  
Ulaştırma ve lojistik ülkemizin en hızlı gelişen, 
nitelikli eleman ihtiyacı olan ve gençlere istihdam 
fırsatları sağlayan bir sektördür. Bilindiği gibi şuan 
aktif olarak çalışan ve Serhat İllerimiz için önem 
arz eden Dilucu Sınır Kapısı Nahçıvan’a, Gürbu-
lak Sınır Kapısı İran’a ve Türkgözü Sınır Kapısı ise 
Gürcistan’a açılıyor.  
Ulaştırma ve lojistik sektörü bölgede büyük bir 

istihdam sağlamaktadır Mevcut durumda istih-
dam edilenlerin mesleki yetersizlikleri ve istih-
dam edilecek nitelikli eleman eksikliği sektörün 
rekabet şansını azaltmaktadır. Firmalar mezunla-
rın yetersizliklerinden söz ederken mezun 
veren eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yoktur. Iğdır 
Üniversitesi bu sebeplerle bünyesinde Lojistik 
Programı açmıştır. Gençlerin ulaştırma ve lojistik 
sektöründe istihdam edilmesi için lise düzeyin-
den başlayarak üniversiteye kadar hizmet 
edecek sürekli kendisini yenileyen işgücü arz 
ve işgücü talep cephelerinin işbirliğinde 
mevcut eğitimin kalitesinin arttırılması, ilave 
eğitimler ve seminerler düzenlenmesi ve okul-
dan iş hayatına geçişin kolaylaştırılması gerek-
mektedir.

Proje kapsamında Serhat İllerinde lojistik me-
zunları izleme sistemi (http://lojistik.igdir.e-
du.tr/) oluşturularak istihdam fırsatı yakalayanla-
rın mezun oldukları okullara katkıları planlanmak-
tadır. Iğdır Üniversitesi’nde kurulan lojistik me-
zunları izleme sistemi ile lojistik alanında mezun 
olanlar ile lojistik alanında faaliyet gösteren 
firmalara yeni imkanlar sunmaktadır.   

Proje kapsamında 26 Ocak 2017 tarihinde Iğdır 
Üniversitesi Karaağaç Kampüsü’nde gerçekleş-
tirilen seminerde 2 rapor ve 2 konu sunulmuş-
tur.  
1. Ülkemiz lojistik sektörünün durumu ve eko-
nomideki yeri.
2. Lojistik sektöründe kadın istihdamı ve top-
lumsal cinsiyet eşitliği.
3. Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün İşgücü Piyasa 
Analizleri Raporu
4. Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün Mesleki Yeterli-
likleri raporu

Ayrıca “Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitiminde 
Okuldan İş Hayatına Geçiş ve İş Gücü Piyasasın-
daki Gençlerin Durumları ile İlgili Serhat İlleri’ne 

Ait Araştırma Strateji Vizyon 2023 Raporu Hazır-
lanması Çalıştayı” Iğdır Üniversitesin’den 3 kişi, 
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasından 4 kişi, Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden 1 kişi, Iğdır İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezin’den 1 kişi, 
Iğdır İŞKUR Müdürlüğünden 2 kişi ve tır karnesi 
sahibi olan firmalardan 4 kişinin katılımı ile 07-09 
Şubat 2017 tarihleri arasındaki 3 günlük çalıştay 
Iğdır Sanayi ve Ticaret Odası’na ait binada 
düzenlenmiştir. Çalıştay sonunda hazırlanan 
“Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nın 
Lojistik Sektöründe Genç İstihdamı Vizyon 
2023” adlı rapor ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN TÜM 
FAALİYETLER

•100 Öğrenciye 220 saat ulaştırma ve mesleki 
eğitim verildi
•100 Öğrenciye genel beceri eğitimi verildi.
•100 Öğrenciye İŞKUR’un rehberlik ve danış-
manlık hizmetleri eğitimi verildi.
•Ulaştırma,lojistik ve genel beceri eğitim ders 
notları hazırlanarak ve öğrencilere verildi.
•Iğdır Üniversitesi’nde ulaştırma ve lojistik kariyer 
merkezi oluşturuldu.
•Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan) lojistik 
mezunları izleme sistemi oluşturuldu.
•Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nin 
lojistik sektöründe genç istihdamı vizyon 2023 
raporu hazırlandı. 
•Ülkemiz lojistik sektörünün durumu ve ekono-
mideki yeri seminer sunusu yapıldı.
•Lojistik sektöründe kadın istihdamı ve toplum-
sal cinsiyet Eşitliği seminer sunusu yapıldı.
•Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
ulaştırma ve lojistik sektörünün işgücü piyasa 
analizleri raporu hazırlandı ve seminerde sunul-
du.
•Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
ulaştırma ve lojistik sektörünün mesleki yeterlilik-
leri raporu hazırlandı ve seminerde sunuldu.
•100 Genç için bireysel istihdam eylem planı 
gerçekleştirildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birli-
ği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı ile Iğdır Üni-
versitesi tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde söz-
leşmesi imzalanan “Serhat İlleri Lojistik Sektörün-
de genç istihdamın desteklenmesi” projesi 
tamamlandı. Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hazırlanan 
projenin eğitimleri 1 Nisan’da kendi alanında 
uzman 12 akademisyenin vereceği eğitimle baş-
ladı. “İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı” kapsamında hazırlanan proje dahilin-
de 100 öğrenciye 220 saat ulaştırma ve lojistik 
mesleki eğitim ile 240 saat genel beceri eğitimi 
verildi. Projenin 1. ayında ders materyallerinin 
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hazırlanması tamamlanarak 01 Nisan 2016 
tarihinde eğitimler başladı ve 31 Mayıs 2016 
tarihinde eğitimler tamamlandı.

Projenin genel hedefi ülkemizin gittikçe önem 
kazanan ve serhat illerinin (Iğdır, Kars, Ardahan, 
Ağrı) en önemli sektörü olan ulaşım ve lojistikte 
genç istihdamı destekleyerek genç işsizlik oranı-
nın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Projenin özel 
hedefleri ise Üniversitemizin ve diğer üniversite-
lerin lojistik programından mezun işsiz 30 genç, 
lojistik programında okuyan 30 genç, meslek 
lisesi mezunu 40 genç olmak üzere toplam 100 
genç işsizin genel beceri, lojistik mesleki eğitim 

bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak ulaştırma 
ve lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerini 
attırmaktır. Böylece Serhat İllerinde ulaşım ve 
lojistik sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının 
karşılanması ve genç istihdamına katkı sağlamak 
yanında paydaşların kapasiteleri de geliştirilmiş 
olacaktır. 100 genç için genel beceri eğitimi, 
İŞKUR’un rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, 
ulaştırma ve lojistik mesleki eğitimi ile gençlerin 
niteliklerinin arttırılması ve istihdamları projede 
planlanmış ve planlanan faaliyetler başarıyla 
tamamlanmıştır. 

Hedef grubu oluşturan 100 genç ulaştırma ve 
lojistiğin üçüncü bileşeni olarak mevzuat bileşe-
ninde-gümrük-gümrük işlemleri, kaçakçılıkla 
mücadele, gümrük mevzuatı, antrepo, taşıma ile 

ilgili gümrük işlemleri, hukuk -borçlar hukuku, 
ticaret hukuku, vergi, temel lojistik - lojistik yöne-
timi, tedarik zinciri yönetimi, toplam kalite yöne-
timi müşteri-memnuniyeti (CRM), toplam kalite, 
taşıma modelleri-demir yolu taşımacılığı, deniz 
yolu taşımacılığı, kara yolu taşımacılığı, hava yolu 
taşımacılığı, kombine taşımacılık, tehlikeli madde 
taşımacılığı konularında kapasitelerini artırmıştır.  
Ulaştırma ve lojistik ülkemizin en hızlı gelişen, 
nitelikli eleman ihtiyacı olan ve gençlere istihdam 
fırsatları sağlayan bir sektördür. Bilindiği gibi şuan 
aktif olarak çalışan ve Serhat İllerimiz için önem 
arz eden Dilucu Sınır Kapısı Nahçıvan’a, Gürbu-
lak Sınır Kapısı İran’a ve Türkgözü Sınır Kapısı ise 
Gürcistan’a açılıyor.  
Ulaştırma ve lojistik sektörü bölgede büyük bir 

istihdam sağlamaktadır Mevcut durumda istih-
dam edilenlerin mesleki yetersizlikleri ve istih-
dam edilecek nitelikli eleman eksikliği sektörün 
rekabet şansını azaltmaktadır. Firmalar mezunla-
rın yetersizliklerinden söz ederken mezun 
veren eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yoktur. Iğdır 
Üniversitesi bu sebeplerle bünyesinde Lojistik 
Programı açmıştır. Gençlerin ulaştırma ve lojistik 
sektöründe istihdam edilmesi için lise düzeyin-
den başlayarak üniversiteye kadar hizmet 
edecek sürekli kendisini yenileyen işgücü arz 
ve işgücü talep cephelerinin işbirliğinde 
mevcut eğitimin kalitesinin arttırılması, ilave 
eğitimler ve seminerler düzenlenmesi ve okul-
dan iş hayatına geçişin kolaylaştırılması gerek-
mektedir.

Proje kapsamında Serhat İllerinde lojistik me-
zunları izleme sistemi (http://lojistik.igdir.e-
du.tr/) oluşturularak istihdam fırsatı yakalayanla-
rın mezun oldukları okullara katkıları planlanmak-
tadır. Iğdır Üniversitesi’nde kurulan lojistik me-
zunları izleme sistemi ile lojistik alanında mezun 
olanlar ile lojistik alanında faaliyet gösteren 
firmalara yeni imkanlar sunmaktadır.   

Proje kapsamında 26 Ocak 2017 tarihinde Iğdır 
Üniversitesi Karaağaç Kampüsü’nde gerçekleş-
tirilen seminerde 2 rapor ve 2 konu sunulmuş-
tur.  
1. Ülkemiz lojistik sektörünün durumu ve eko-
nomideki yeri.
2. Lojistik sektöründe kadın istihdamı ve top-
lumsal cinsiyet eşitliği.
3. Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün İşgücü Piyasa 
Analizleri Raporu
4. Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün Mesleki Yeterli-
likleri raporu

Ayrıca “Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitiminde 
Okuldan İş Hayatına Geçiş ve İş Gücü Piyasasın-
daki Gençlerin Durumları ile İlgili Serhat İlleri’ne 

Ait Araştırma Strateji Vizyon 2023 Raporu Hazır-
lanması Çalıştayı” Iğdır Üniversitesin’den 3 kişi, 
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasından 4 kişi, Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden 1 kişi, Iğdır İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezin’den 1 kişi, 
Iğdır İŞKUR Müdürlüğünden 2 kişi ve tır karnesi 
sahibi olan firmalardan 4 kişinin katılımı ile 07-09 
Şubat 2017 tarihleri arasındaki 3 günlük çalıştay 
Iğdır Sanayi ve Ticaret Odası’na ait binada 
düzenlenmiştir. Çalıştay sonunda hazırlanan 
“Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nın 
Lojistik Sektöründe Genç İstihdamı Vizyon 
2023” adlı rapor ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN TÜM 
FAALİYETLER

•100 Öğrenciye 220 saat ulaştırma ve mesleki 
eğitim verildi
•100 Öğrenciye genel beceri eğitimi verildi.
•100 Öğrenciye İŞKUR’un rehberlik ve danış-
manlık hizmetleri eğitimi verildi.
•Ulaştırma,lojistik ve genel beceri eğitim ders 
notları hazırlanarak ve öğrencilere verildi.
•Iğdır Üniversitesi’nde ulaştırma ve lojistik kariyer 
merkezi oluşturuldu.
•Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan) lojistik 
mezunları izleme sistemi oluşturuldu.
•Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nin 
lojistik sektöründe genç istihdamı vizyon 2023 
raporu hazırlandı. 
•Ülkemiz lojistik sektörünün durumu ve ekono-
mideki yeri seminer sunusu yapıldı.
•Lojistik sektöründe kadın istihdamı ve toplum-
sal cinsiyet Eşitliği seminer sunusu yapıldı.
•Serhat İlleri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
ulaştırma ve lojistik sektörünün işgücü piyasa 
analizleri raporu hazırlandı ve seminerde sunul-
du.
•Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan)’nde 
ulaştırma ve lojistik sektörünün mesleki yeterlilik-
leri raporu hazırlandı ve seminerde sunuldu.
•100 Genç için bireysel istihdam eylem planı 
gerçekleştirildi.
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Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü-
sü’nün koordinatörlüğünde hazırlanan ve Iğdır 
Üniversitesi’nin de ortak olduğu, toplam büt-
çesi 1.270.379 TL olan proje destek almaya 
hak kazandı. “Türkiye’de Koruyucu Toprak 
İşleme ve Doğrudan Ekim Araştırmaları, Uygu-
lamaları ve Yaygınlaştırılması” isimli Ülkesel 
Entegre Projesi ile yürütücüleri arasında Üni-
versitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sefa 
Altıkat’ın da bulunduğu, 253.500.000 TL büt-
çesi olan “Iğdır Yöresi Tuzlu–Alkali Tarım Alan-

BÖLGE AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ OLAN BİR  PROJE DESTEK ALDI

larında Farklı Toprak İşleme–Ekim Yöntemleri-
nin Toprak Özellikleri ve Buğday Verimine Etki-
leri” isimli alt entegre projesi Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Proje ile bilhassa Iğdır Ovası’nın ıslahı, tarımsal 
potansiyelinin artırılması ile buğday üretiminin 
artırılması amaçlanmaktadır. Bu önemli proje-
nin 2017 Ekim ayında Iğdır Aralık İlçesi’nde 
başlatılacağı belirtildi.
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Iğdır Üniversitesi ile Türk Telekom 
Genel Müdürlüğü arasında, 
Üniversitenin teknik altyapısını 
geliştirmek maksadıyla çalışma 
toplantısı yapıldı. Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü Uygulama 
Oteli’nde gerçekleşen toplantıya 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Türk Telekom 
Iğdır İl Müdürü İzzettin Doğan ile 

birlikte Üniversite yetkilileri ve Türk 
Telekom Genel Müdürlüğü’nden 
gelen bir heyet katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma yaptığı konuş-
mada, “Iğdır her yönden gelişme-
ye müsait bir ilimiz. Bu güzel 
imkânı değerlendirmeliyiz. Dünya-
nın bir çok gelişmiş ülkesinin, 
ufacık yerleşim yerlerinde dahi çok 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

verimli olan üniversiteler var. Ame-
rika’da benim kaldığım yerin 
nüfusu 10 bine yakındı; ancak çok 
verimli çalışan üniversitesi vardı. 
Çağımızın imkanlarını, hele hele 
vazgeçilmez öneme sahip bilişim 
imkanlarını Üniversitemize kazan-
dırmamız bir zorunluluktur. Bu 
hepimizin önceliği olmalıdır. Bu 
toplantı ile önemli bir noktaya 

gelmenin altyapısı oluşacaktır. 
Öğretim elamanlarımız ve öğren-
cilerin sağlıklı bir bilimsel çalışma 
ortamı yakalamaları, eğitim görme-
leri için iyi bir altyapılara sahip 
olunmasını gerekiyor. Bunun için 
bütün gücümüzle çalışıyoruz. Iğdır 
Üniversitesi’ni marka yapmak 
istiyoruz.” dedi.

Türk Telekom Iğdır İl Müdürü İzzet-
tin Doğan ise “Rektörümüz Üniver-
sitemize ve şehrimize gerçekten 
bir sinerji kazandırdı. Başta bizleri, 

üniversitedeki personelleri ve bu 
şehri heyecanlandırdı. Hocamızın 
vizyonel bakışı neticesinde bizde 
heyecanlandık, acaba biz ne 
yapabiliriz diye düşündük. Üniver-
sitenin şehre katkısı çok önemlidir. 
İnşallah buradaki bu sinerji ile 
Iğdır’ı kalkındırmak anlamında çok 
güzel şeyler yapılacağına ben ve 
arkadaşlarım yürekten inanıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Türk 
Telekom Genel Müdürlüğü’nden 

gelen teknik personeller, üniversi-
temizin teknik altyapısı konusunda 
ne gibi yenilikler yapılabileceği 
konusunda sinevizyon sunum 
yaptılar. Daha sonra bu konudaki 
çalışmaların teknik ekipler düzeyin-
de devam edeceği belirtildi.

Düzenlenen toplantı, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ile Türk Telekom Iğdır İl 
Müdürü İzzettin Doğan’ın karşılıklı 
hediye vermesinin ardından sona 
erdi.
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Iğdır Üniversitesi ile Türk Telekom 
Genel Müdürlüğü arasında, 
Üniversitenin teknik altyapısını 
geliştirmek maksadıyla çalışma 
toplantısı yapıldı. Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü Uygulama 
Oteli’nde gerçekleşen toplantıya 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Türk Telekom 
Iğdır İl Müdürü İzzettin Doğan ile 

birlikte Üniversite yetkilileri ve Türk 
Telekom Genel Müdürlüğü’nden 
gelen bir heyet katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma yaptığı konuş-
mada, “Iğdır her yönden gelişme-
ye müsait bir ilimiz. Bu güzel 
imkânı değerlendirmeliyiz. Dünya-
nın bir çok gelişmiş ülkesinin, 
ufacık yerleşim yerlerinde dahi çok 

verimli olan üniversiteler var. Ame-
rika’da benim kaldığım yerin 
nüfusu 10 bine yakındı; ancak çok 
verimli çalışan üniversitesi vardı. 
Çağımızın imkanlarını, hele hele 
vazgeçilmez öneme sahip bilişim 
imkanlarını Üniversitemize kazan-
dırmamız bir zorunluluktur. Bu 
hepimizin önceliği olmalıdır. Bu 
toplantı ile önemli bir noktaya 

gelmenin altyapısı oluşacaktır. 
Öğretim elamanlarımız ve öğren-
cilerin sağlıklı bir bilimsel çalışma 
ortamı yakalamaları, eğitim görme-
leri için iyi bir altyapılara sahip 
olunmasını gerekiyor. Bunun için 
bütün gücümüzle çalışıyoruz. Iğdır 
Üniversitesi’ni marka yapmak 
istiyoruz.” dedi.

Türk Telekom Iğdır İl Müdürü İzzet-
tin Doğan ise “Rektörümüz Üniver-
sitemize ve şehrimize gerçekten 
bir sinerji kazandırdı. Başta bizleri, 

üniversitedeki personelleri ve bu 
şehri heyecanlandırdı. Hocamızın 
vizyonel bakışı neticesinde bizde 
heyecanlandık, acaba biz ne 
yapabiliriz diye düşündük. Üniver-
sitenin şehre katkısı çok önemlidir. 
İnşallah buradaki bu sinerji ile 
Iğdır’ı kalkındırmak anlamında çok 
güzel şeyler yapılacağına ben ve 
arkadaşlarım yürekten inanıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Türk 
Telekom Genel Müdürlüğü’nden 

gelen teknik personeller, üniversi-
temizin teknik altyapısı konusunda 
ne gibi yenilikler yapılabileceği 
konusunda sinevizyon sunum 
yaptılar. Daha sonra bu konudaki 
çalışmaların teknik ekipler düzeyin-
de devam edeceği belirtildi.

Düzenlenen toplantı, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma ile Türk Telekom Iğdır İl 
Müdürü İzzettin Doğan’ın karşılıklı 
hediye vermesinin ardından sona 
erdi.
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Iğdır Üniversitesi’nden bir çalışma 
ekibi, Aralık İlçesi’nde planlanan 
projeleri tespit ve koordine etmek 
amacıyla ilçede incelemeler yaptı.
Heyet, Aralık Meslek Yüksekoku-
lu’nun kuruluşu ile ilgili olarak Beledi-
ye Başkanı Bayram Teksay ile fiziki 
mekan ve arazi tahsisi konusunu 
görüştü. Heyet daha sonra  konu ile 
ilgili olarak Aralık Kaymakamı Kemal 
Duru ile bir araya geldi. Her iki 
görüşme de olumlu bir havada 
geçerken konu ile ilgili olarak işbirliği 
yapılması noktasında görüş birliği 
olduğu teyit edildi. 
Aralık İlçesi’nin iklim ve toprağının 
elverişli olması bakımından KAPARİ 
tarımı yapılması hedeflenen arazi, 
heyet üyeleri tarafından gezildi. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ARALIK İLÇESİNDE ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın da önem 
verdiği bu projenin gerçekleştiril-
mesi için arazi tahsisinin Aralık Bele-
diyesi tarafından karşılıksız tahsis 
edileceği Belediye Başbakanı 
tarafından burada heyet üyelerine 
söylendi.
Heyet daha sonra Dilucu mıntıkasın-
da bulunan TİGEM’de incelemeler 
yaptı. Burada yapılan görüşmede 
Iğdır Üniversitesi’nin tarımsal 
faaliyetlerde ve denemelerde kulla-
nılmak üzere tahsisi düşünülen arazi 
konusu görüşüldü ve tahsisi öngö-
rülen saha, yerinde görüldü. Çok 
elverişli olan bu arazilerde çalışma-
ların bir an önce başlayabilmesi için 
gerekli çalışmaların yapılmasının 

uygun olacağı kanaatini İşletme 
Müdürü ile paylaşan heyet, duru-
mun Rektör Prof. Dr. Alma’ya rapor 
olarak sunacaklarını belirtti.
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Iğdır Üniversitesi’nin, yaptığı ve yapmayı hedeflediği 
projeler ile ilgili olarak bilgilendirme toplantılarından 
birincisi Karaağaç Kampüsündeki Uygulama Oteli’nde 
yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu tanıtım 
toplantılarının ayda bir yapılmasını planladıklarını söyle-
yerek bununla Üniversitemizin misyon ve vizyonuna 
uygun olarak yaptığı çalışmamaların kamuoyu ile 
paylaşmak istediklerini belirtti. Böylece paydaşların 
ortaya çıkaracağı sinerjinin daha büyük ve önemli 
projeleri doğuracağını, bunun’da verim ve kaliteyi 
getireceğini söyledi. Rektör Alma, bu çalışmalarda 
kamuoyu ile kurulması hedeflenen işbirliğinin en 
önemli köprülerinden olan basın mensuplarına da 
teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Rektör Alma sözlerinin devamında daha önce hazırla-
nan ve tamamlanan projelerden biri olan “Serhat İlleri 
Lojistik Sektöründe Genç İstihdamının Desteklenmesi” 
projesiyle başladıklarını belirtti.  
Projenin ayrıntılarını Öğr. Gör. Hakan Güngörmez, 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ PROJE TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

basın mensuplarına sinevizyon sunumu yaparak 
sundu. Güngörmez yaptığı sunumda, projenin genel 
ve özel hedefleri ile ilgili bilgi vererek “Projenin genel 
hedefi, ülkemizin gittikçe önem kazanan ve Serhat illeri 
(Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı)’nın en önemli sektörü olan 
ulaşım ve lojistikte genç istihdamı destekleyerek genç 
işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlamaktır. Projenin 
özel hedefleri ise Üniversitemizin ve diğer üniversite-
lerin lojistik programından mezun işsiz 30 genç, lojistik 
programında okuyan 30 genç, meslek lisesi mezunu 
40 genç olmak üzere toplam 100 genç işsizin genel 
beceri, lojistik mesleki eğitim bilgi ve beceri eksiklerini 
tamamlayarak ulaştırma ve lojistik sektöründe istihdam 
edilebilirliklerini artırmak olarak planlanmıştır.” şeklinde 
belirtti.

Çok sayıda öğretim elemanı ve basın mensubunun 
katıldığı toplantı büyük ilgi ile karşılandı. Konu ile ilgili 
olarak önemli görüş alışverişinde bulunuldu. Her ay 
düzenli olarak yapılması planlanan toplantı soru cevap 
bölümünün ardından basın mensuplarının da görüş ve 
önerileriyle sona erdi. 
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’nın üniversiteyi ileri seviyelere taşıma adına atan-
dığı günden beri yoğun tempoyla çalışması meyveleri-
ni vermeye başladı. Bu amaçla Üniversitemizin tanıtımı 
amacıyla Iğdır Vali yolunda stand kuruldu.
Kurulan standa görevli olarak Ziraat Fakültesi araştırma 
görevlilerinden Ayça Nur Şahin ve Fatmagül Bağı hazır 
bulundu. Standın amacı, yeni kayıt döneminde öğren-

REKTÖR ALMA, ÖĞRENCİ EVİNDE İFTAR AÇTI

ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIMI AMACIYLA IĞDIR VALİ YOLUNDA STAND KURULDU

cilere Iğdır Üniversitesi’ni tanıtarak öğrencilerin Iğdır 
Üniversitesi’ni tercih etmelerini sağlamaktır.
Standda öğrenci adaylarıyla araştırma görevlileri bera-
ber bir anket çalışması yaptı. Bu anketle öğrencilere, 
Iğdır Üniversitesi’nden neler bekliyorsunuz, Iğdır 
Üniversitesini tanıyor musunuz şeklinde sorular sorul-
du. Anket yapıldıktan sonra öğrenci adaylarına üniver-
sitemizi tanıtıcı el broşürü, dergi ve kalem verildi.
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Iğdır Üniversitesi Suveren Kam-
püsü Ziraat Fakültesi giriş katın-
da,  Gıda Mühendisliği Bölümü 
öğrencileri tarafından Öğr. 
Gör. Menekşe Bulut gözeti-
minde Geleneksel Gıdalar 
Poster Sergisi düzenlendi.

Geleneksel Gıdalar Poster 
Sergisi’nde Türkiye ve Nahci-
van’ın tescilli ve tescil aşama-
sında olan geleneksel gıdaların 
posterleri ürün tanıtımı ile 
birlikte katılımcılara, sunuldu. 
Katılımcılara; akademisyen ve 
öğrenciler tarafından gelenek-
sel gıdaların önemi, tescilleme, 
mahreç işareti, coğrafi işaretle-
me ve bunların önemi hakkın-
da bilgi verildi. Ayrıca ürünlerin 
üretim basamakları, besin 
bileşenleri, tescil durumları 
anlatıldı. Akademisyen ve 
öğrencilerin yoğun ilgi göster-
diği bir gün açık kalan sergide, 
Türkiye’nin geleneksel ürünleri-
nin yanında Nahçıvan’ın gele-
neksel ürünleri de yoğun ilgi 
buldu.

GELENEKSEL GIDALAR 
POSTER SERGİSİ AÇILDI
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın talimatları 
doğrultusunda geçtiğimiz günlerde 
başlayan ağaç dikim çalışmaları, Suve-
ren Kampüsü içindeki özel olarak 
ayrılan alanlara ağaç dikim çalışmaları 
ile devam etti. 

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner 
Tazegün’ün de zaman zaman katıldığı, 
çok sayıda akademisyen ve öğrenci-
nin de iştirak ettiği çalışmalarda, 
yüzlerce ceviz, çam gibi çeşitli fidan-
ların dikimi yapıldı.

Bu çalışmalarla Üniversite yerleşkesinin 
daha yeşil olmasının amaçlandığını, 
peyzaj ve diğer düzenlemelerin de 
bitirilmesi ile güzel bir kampüse kavu-
şacaklarını ifade eden yetkililer, çalış-
maların aralıksız devam edeceğini 
belirttiler.

SUVEREN KAMPÜSÜ 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR
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Iğdır Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu Iğdır İl Müdür-
lüğü arasında iş birliği kapsamında öğrencilere yönelik 
işbaşı eğitim programı protokolü ve irtibat noktası 
protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü-
ğü, Iğdır Üniversitesi’nde irtibat bürosu açtı. Üniversite 
öğrencilerine eğitim, staj ve iş imkânları konusunda 
yardımcı olunması maksadıyla açılan irtibat bürosunda 
haftanın belirli günleri öğrencilere hizmet verilecek.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
“Üniversitemize böyle bir irtibat bürosunun kurulması, 
Üniversitemiz ve Meslek Yüksek Okullarımız başta 
olmak üzere iş sektörüne eleman yetiştiren diğer 
bölümlerimizden öğrencilerin müracaat edebilecekle-
ri, iş imkânlarını araştırabilecekleri ve iş bulabilecekleri 
bir ortam sağlanmış oldu.” dedi.

İŞKUR Iğdır İl Müdürü Abdullah Can ise “Hizmete açtığı-
mız irtibat bürosuyla, üniversite eğitimlerinin ardından 
gelecekte çeşitli sektörlerde işe başlayacak öğrencileri-
mize danışmanlık, staj ve iş olanağı sağlamış olacağız. 
İstihdam seferberliği çerçevesinde işbaşı eğitim prog-
ramı kapsamında üniversiteyi bitiren öğrencilerin, İŞKUR 
destekli çeşitli işyerlerinde istihdamlarını sağlamaya 

ÜNİVERSİTEMİZ İLE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOLÜ İMZALANDI

çalışacağız. Ayrıca, kurumumuz tarafından işsizlerimizin 
mesleki deneyim eksikliğinin giderilmesi ve işverenleri-
mizin de istihdam etmeyi planladıkları kişileri iş başında 
tanımaları ve kendilerinin eğitimleri için tasarlanan İşbaşı 
Eğitimi Programı kurumumuzun aktif işgücü hizmetleri 
kapsamında en çok önem verdiği programlar arasında 
yer almaktadır. Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlerin 
meslek deneyimlerinin artırılmasına ve teorik bilgilerinin 
uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan 
işbaşı eğitim programlarından yükseköğretim öğrenci-
lerinin de istenilen düzeyde yararlanmasını sağlayaca-
ğız çalışma hayatına yeni atılacak olan gençleri program 
hakkında bilgilendirerek sektörler ve firmalar hakkında 
bilgi almalarına ve  iş bulmalarına aracılık edeceğiz, 
öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olacağız 
aynı zamanda kurum ve kuruluşların nitelikli iş gücüne 
erişimini kolaylaştıracağız.” dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Can, istihdam 
sürecinde çeşitli program ve projelerle öğrencilerin 
yanında olduklarını dile getirdiler.
İşbaşı Eğitim Programı ve İrtibat Noktası Protokolü, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Alma ve İŞKUR İl Müdürü Cantara-
fından imzalanarak yürürlüğe konulmuş oldu.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÇİFTÇİLERE 750 CEVİZ FİDANI DAĞITTI

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’nın girişimleri ile temin edilen 1000 adet ceviz 
ağacından 750’si Suveren Kampüsü, Rektörlük binası 
önünde yapılan törenle çiftçilere verilmek üzere Iğdır 
merkez ve köylerinden gelen muhtarlara teslim edildi.  
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün ve İl 
Müftüsü Cüneyt Kulaz’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin 
ve muhtarın katıldığı tören, Rektör Alma’nın açılış 
konuşmasıyla başladı. Rektör olarak atandığı zaman 
muhtarlarla sürekli bir araya gelmeyi planladığını belir-
ten Rektör Alma, ceviz ağacı dağıtım törenin de buna 
vesile olduğunu, ama bundan sonra geleneksel olarak 

belirli zamanlarda muhtarlarla bir araya geleceğini ifade 
etti. Rektör Alma; “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Sütyemez, dünyada cevizle ilgili çok önemli çalışmaları 
olan bir arkadaşımız.Önümüzdeki ay bir haftalığına 
sürekli eğitim merkezinde sizlerle buluşturacağız. Şu 
anda sizlere dağıtacağımız bu ceviz fidanları da bu 
arkadaşımızın sizlere hediyesidir. Cennet gibi bir ülke-
miz olmasına rağmen maalesef  cevizi ithal etmeye 
başladık .İnşallah bu gibi çalışmalarla ceviz ithalatının 
önüne geçeriz.” dedi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Tazegün de atandığı 
günden itibaren doğaya ve yeşilliğe verdiği önemden 

dolayı Rektör Alma’ya teşekkür etti. Müdür Tazegün 
“şu an dağıtacağımız ceviz fidanlarını Sayın Rektörü-
müz,  daha önce görev yaptığı Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nden temin etti. Burada dağıtılacak 
ceviz fidanları, bölgemizdeki ceviz ağaçlarından daha 
kalitelidir. İl müdürlüğü olarak bizde bu ceviz ağaçları-
nın takibini yapacağız. Ben bu güzel çalışmalarından 

dolayı sayın Rektörümüzü bir kez daha tebrik ediyo-
rum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından köy muhtarlarına, çiftçi-
lere dağıtılmak üzere  ceviz fidanlarının teslimi yapıldı.
Ceviz ağaçlarını alan köy muhtarları da ceviz ağaçları-
nın temin edilmesinde emeği geçen başta Rektör 
Alma ve Müdür Tazegün’e teşekkür ettiklerini ifade 
ettiler.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’nın girişimleri ile temin edilen 1000 adet ceviz 
ağacından 750’si Suveren Kampüsü, Rektörlük binası 
önünde yapılan törenle çiftçilere verilmek üzere Iğdır 
merkez ve köylerinden gelen muhtarlara teslim edildi.  
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün ve İl 
Müftüsü Cüneyt Kulaz’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin 
ve muhtarın katıldığı tören, Rektör Alma’nın açılış 
konuşmasıyla başladı. Rektör olarak atandığı zaman 
muhtarlarla sürekli bir araya gelmeyi planladığını belir-
ten Rektör Alma, ceviz ağacı dağıtım törenin de buna 
vesile olduğunu, ama bundan sonra geleneksel olarak 

belirli zamanlarda muhtarlarla bir araya geleceğini ifade 
etti. Rektör Alma; “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Sütyemez, dünyada cevizle ilgili çok önemli çalışmaları 
olan bir arkadaşımız.Önümüzdeki ay bir haftalığına 
sürekli eğitim merkezinde sizlerle buluşturacağız. Şu 
anda sizlere dağıtacağımız bu ceviz fidanları da bu 
arkadaşımızın sizlere hediyesidir. Cennet gibi bir ülke-
miz olmasına rağmen maalesef  cevizi ithal etmeye 
başladık .İnşallah bu gibi çalışmalarla ceviz ithalatının 
önüne geçeriz.” dedi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Tazegün de atandığı 
günden itibaren doğaya ve yeşilliğe verdiği önemden 

dolayı Rektör Alma’ya teşekkür etti. Müdür Tazegün 
“şu an dağıtacağımız ceviz fidanlarını Sayın Rektörü-
müz,  daha önce görev yaptığı Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nden temin etti. Burada dağıtılacak 
ceviz fidanları, bölgemizdeki ceviz ağaçlarından daha 
kalitelidir. İl müdürlüğü olarak bizde bu ceviz ağaçları-
nın takibini yapacağız. Ben bu güzel çalışmalarından 

dolayı sayın Rektörümüzü bir kez daha tebrik ediyo-
rum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından köy muhtarlarına, çiftçi-
lere dağıtılmak üzere  ceviz fidanlarının teslimi yapıldı.
Ceviz ağaçlarını alan köy muhtarları da ceviz ağaçları-
nın temin edilmesinde emeği geçen başta Rektör 
Alma ve Müdür Tazegün’e teşekkür ettiklerini ifade 
ettiler.



Iğdır Üniversitesi rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın çalışmaları 
sonucunda Iğdır Üniversitesi ile Azer-
baycan Bilik Tedris Merkezi arasında 
protokol imzalandı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma ve Bilik Tedris Mer-
kezi temsilcisi Doç. Dr. Şahin Ahmetoğ-
lu’nun imzaladığı protokol kapsamında 
Iğdır Üniversitesi’nin Azerbaycan’daki 
temsilcisinin Bilik Tedris Merkezi olduğu 
ifade edildi.

İmzalanan protokolle ilgili açıklamada 
bulunan Rektör Alma, Iğdır Üniversite-
si’ni dünyaya açılan bir kapı haline getir-
mek istediklerini vurgulayarak bu gibi 
protokollerin hedeflerini gerçekleştir-
mek için önemli basamaklar olduğunu 
söyledi.   
Protokol kapsamında Bilik Tedris Merke-
zi, Iğdır Üniversitesi’nin onayı ve destek-

ÜNİVERSİTEMİZ İLE AZERBAYCAN BİLİK TEDRİS MERKEZİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

lerini aldıktan sonra Azerbaycan’daki eğitim kurumlarıyla, Iğdır Üniver-
sitesi’ni temsilen işbirliği yapabile cek, Iğdır Üniversitesi tanıtım günleri 
düzenleyebilecek ve eğitimle ilgili fuarlara katılabilecektir. Aynı zaman-
da Iğdır Üniversitesi’nin yapacağı Uluslararası Öğrenci Sınavı (IUYÖS) 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü şehrinde her iki tarafın anlaşacağı bir 
tarihte yapılacaktır. 
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Iğdır Üniversitesi’ne atandığı günden beri yoğun 
bir çalışma temposu içine giren Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Suveren 
Kampüsü’nde mesire alanı ve ağaçlandırma 
çalışmalarını yerinde inceledi.

Rektör Prof. Dr. Alma; Genel Sekreter Vekili 
Bünyam Şentürk, Rektör Danışmanı Okt. Dinçer 
Öztürk, Özel Kalem Müdürü Bilal Uludağ, Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Kabalak ile 

REKTÖR ALMA, SUVEREN KAMPÜSÜ MESİRE ALANI VE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

birlikte mesire alanı ve ağaçlandırma çalışmalarını 
yerinde inceleyerek yapılan işlerle ilgili bilgi aldı.
Kampüs alanın ağaçlandırılmasına son derece 
önem verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Alma, 
“Üniversitemizin kampüs alanına geçtiğimiz 
günlerde başlattığımız ağaç dikme çalışmaları 
bütün hızı ile devam ediyor. Ayrıca mesir alanı 
ile ilgili de çalışmalarımız da en yakın zamanda 
tamamlanacak.” dedi.
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Iğdır Üniversitesi ile Porto Üniversitesi 
arasında öğrenci ve akademik perso-
nel değişim programı olan ERASMUS 
kapsamında anlaşma sağlandı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’nın girişimleri ve 
üniversite gelişimi ve dış ilişkilerden 
sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. 
Ecevit Eyduran’ın koordinesi sonu-
cunda Üniversitemiz ile Portekiz’in 
Porto Üniversitesi Spor Fakültesi 
arasında ERASMUS kapsamında 
anlaşma yapıldı. 

Anlaşma’nın önümüzdeki eğitim- 
öğretim yılında işlerlik kazanması 
planlanmaktadır.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE PORTEKİZ PORTO ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ANLAŞMA YAPILDI
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma beraberindeki 
bir ekiple birlikte Iğdır’ın Tuzluca 
İlçesi’nde bulunan Tuzluca Alabalık 
Tesisleri’nde incelemede bulundu.
Tuzluca Alabalık Tesisleri’nin sahi-
binden bilgi alan Rektör Alma, 
Iğdır’da böyle bir tesisin bulunma-
sından son derece mutlu olduğunu 
ifade etti. Japonya’daki bu tür işlet-
melerin ar-ge çalışması yapmadıkla-
rını, üniversitelerin işletmeler adına 
bunu yaptıklarını ifade eden Rektör 
Alma, Iğdır Üniversitesi’nin de 
Iğdır’daki işletmelerin gelişmesi için 
böyle bir misyon üstleneceğini 
vurguladı. Rektör Alma “Üniversite 
olarak Iğdır’daki işletmelerin geliş-
mesi için hazırlanacak her projeye 
akademik destek vereceğiz. Alaba-
lık tesisinizin hazırlanacak yeni 

REKTÖR ALMA TUZLUCA ALABALIK TESİSLERİ’NDE İNCELEMEDE BULUNDU

projelerle daha da geliştirilebilece-
ğine inanıyorum. Öncelikle Üniversi-
temizdeki akademisyenlerden de 
destek alarak iyi bir ar-ge çalışması-
nın yapılması gerekir. Daha sonra 
hazırlanacak projelerle alabalık 
tesislerinin Tuzluca’ya beklentilerin 
üstünde bir gelir kapısı olacağını 
düşünüyorum” dedi.

Alabalık Tesisleri işletme sahibi de 
Rektör Alma’ya yeni görevinde 
başarılar dileyerek yaptığı konuşma-
da şunları söyledi: “Tesislerimizle 
ilgili düşüncelerinden dolayı Sayın 
Rektörümüze çok teşekkür ederim. 
Üniversitemizin desteği ile hazırla-
nacak projelerle tesislerimizde farklı 
yenilikler yapabileceğimize inanıyo-
rum. Rektörümüzün enerjisi bizde 
büyük bir heyecan uyandırdı. Iğdır 
Üniversitesi’nin yakın zamanda 

büyük yeniliklere imza atacağından 
hiç şüphemiz yok.”

Tuzluca Alabalık Tesisleri’nde hatıra 
fotoğrafının çekilmesinden sonra 
Rektör Alma, Tuzluca İlçesi’ne 
geçerek en kısa zamanda ilçede 
eğit im-öğretime başlatacakları 
Tuzluca Meslek Yüksekokulu ile ilgili 
vatandaşlarla görüştü. Tuzluca 
MYO’da açılacak olan yeni bölüm-
leri halkın beklenti ve düşünceleri 
doğrultusunda açacaklarını belirten 
Rektör Alma, Meslek Yüksekokulu-
nun eğitim-öğretime başlayacak 
olmasının halkta büyük bir heyecan 
uyandırdığını söyledi. Vatandaşlar-
da Rektör Alma’ya çalışmalarından 
ötürü teşekkür ederek her türlü 
desteği vermeye hazır olduklarını 
söylediler.

392008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İIÜNİVERSİTE HABER



REKTÖR ALMA, TARIMSAL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
beraberindeki bir ekip ile Iğdır Üniversitesi Tarımsal 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde incelemelerde 
bulundu. 

Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Süleyman Temel, uygulama merkezinde yapılan 
çalışmalarla ilgili Rektör Alma’ya bilgi verdi. Iğdır Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi’ni daha da aktif hale getirmek 
istediklerini belirten Rektör Alma,  bu amaç doğrultu-

sunda Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni çok 
önemsediklerini belirtti. 

Doğu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır’ın tarım yapı-
labilecek geniş alanlara sahip olduğunu da belirten 
Rektör Alma, Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılacak 
çalışmalarla Iğdırlı çiftçilerle Üniversiteyi kaynaştırmayı 
düşündüklerini, böylece bölgedeki tarımsal potansiye-
lin istenilen seviyeye gelebileceğini söyledi.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Diyadin Jeotermal 
Turizm ve Seracılık Tesisleri’ni ziyaret 
ederek çalışmaları yerinde inceledi. 
Diyadin Jeotermal Turizm ve Seracılık 
Tesisleri İşletme Müdürü Süleyman 
Navidi, işletmenin çalışmaları ile ilgili 
Rektör Alma’ya bilgi verdi.  İşletme 
Müdürü Navidi, Diyadin Jeotermal Turizm 
ve Seracılık Tesisleri’nde 40 dönümlük 
alanda salkım domates üretimi yapıldığı-
nı, bu ürünlerin Türkiye’nin her yerine 
satışının yapıldığını belirterek üretim 
kapasitesinin haftada 40-50 ton arası 
olduğunu söyledi. 

Rektör Alma da şehrin ekonomisine 
önemli katkısı olan seraların ayrıca, bir çok 
kişiye istihdam imkânı sağlamasının da 
son derece önemli olduğunu belirterek 
sosyal ve ekonomik kalkınma çıtasını 
yükselten bu işin büyümesinin önemli bir 
gelişme olacağını söyledi. 

Rektör Alma ziyaretin sonunda Diyadin 
Jeotermal Turizm ve Seracılık Tesisleri 
Müdürü Süleyman Navidi’ye hediye 
takdim etti.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ALMA, 
DİYADİN JEOTERMAL TURİZM VE SERACILIK 
TESİSLERİN DE İNCELEMELERDE BULUNDU
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Iğdır Üniversitesi Suveren Kampü-
sü’nde düzenlenen “Üniversite 
Hayat Buluyor” etkinliği yoğun ilgi 
buldu. Etkinliğe Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Aralık Belediye Başkanı Bayram 
Teksay, Karakoyun Belediye Başkanı  
Kurban  Kaya ve  Iğdır Orman ve Su 
İşleri Müdürü Taner Tazegün’ün yanı 
sıra kamu kurum amirleri, üniversite 
çalışanları ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.

“Üniversite Hayat Buluyor” etkinliğinin 
açılış konuşmasını yapan Rektör 
Alma, Ağrı Dağı’nın eteklerinde kuru-
lan Iğdır Üniversitesi’nin oldukça 

“ÜNİVERSİTE HAYAT BULUYOR” ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

geniş bir alanı kapsadığını ve hedef-
lerinin tüm yerleşkeyi ağaçlandırarak 
üniversiteyi yeşille iç içe bir bilim ve 
yaşam merkezi haline getirmek oldu-
ğunu vurguladı.  Rektör Alma; 
“Göreve başlar başlamaz vadettiği-
miz üzere süratle yerleşkemizin 
ağaçlandırılması çalışmalarına başla-
dık ve bu anlamda epey yol aldık. Bu 
kapsamda, kampüsümüze 750 ağaç 
dikimini gerçekleştirdik. Yaşanabilir 
bir hayatın en önemli dayanağı hiç 
kuşkusuz sürdürülebilir bir doğadır. 
Doğayı ve çevreyi korumak ve geliş-
tirmek; mevkisi, makamı ne olursa 
olsun bütün insanlığın öncelikli 
sorumluluğudur. Biz, bir bilim kurulu-
şu olarak bir yandan yerleşkemizi 

ağaçlandırırken öbür taraftan Iğdır’a 
ormanlık alanları kazandırmak için 
yoğun bir uğraş sarf etmekteyiz. Bu 
kapsamda Kahramanmaraş’tan getirt-
tiğimiz 1000 adet ceviz ağacının 700 
tanesini muhtarlarımıza teslim ederek 
dikilmesine vesile olduk. Başta Ziraat 
Fakültemiz olmak üzere, Tarımsal 
Araştırma ve Uygulama Merkezimiz 
ile Ağrı Dağı Araştırma ve Uygulama 
Merkezimizi aktif olarak bu sürece 
dâhil edeceğiz. Göreve başladıktan 
sonra geride bıraktığımız kısa zaman 
diliminde gerek Üniversitemiz için 
gerekse de şehrimiz için çok önemli 
çalışmalar başlattık. Bunlardan bazıları 
şunlardır; Tuzluca’da, Tuzluca Meslek 
Yüksekokulu için yer tahsisini yaptık. 

Böylelikle ilk defa Iğdır şehir merkezi dışında da üniversi-
te eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önü açmış olduk. 3 
devlete sınırı bulunan Aralık İlçemizde Meslek Yükseko-
kulu kurma girişimlerimiz neticesinde Aralık Belediyesi 
tarafından bina tahsisi yapıldı. Faaliyette bulunan kapalı 
spor salonumuza ilave olarak yakın zamanda 1 adet 
sentetik çim saha, I adet tenis kortu, 2 adet basketbol 
sahası ve 2 adet halı sahanın temelini attık. Yapımına 
devam edilen camimizin ramazan ayı başına kadar 
ibadete açılabilmesi için maddi desteğin aktarılmasını 
sağladık. Yerleşkemizde inşaatı devam edilen medi-
ko-sosyal binamızın yapım çalışmalarının 2017 yılı içeri-

sinde tamamlanması için önemli ölçüde yol aldık. Kam-
püsümüzün yaklaşık 1000 dönümlük birinci etap peyzaj 
yapım işi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Serhat Kalkın-
ma Ajansı (SERKA) finansal desteği ile hayvan hastanemi-
zin yapımı tamamlandı.  Hayvan Hastanemizin hizmet 
verebilmesi için cihaz ve donanım alımını gerçekleştire-
ceğiz. Tuzluca’daki Tuz Mağaraları’nın sağlık turizmine 
açılabilmesi için DAP projesi ile destek alıp fizibilite çalış-
masını başlatacağız. Iğdır Üniversitesi olarak 3-4 Temmuz 
2017 tarihlerinde 1. Uluslararası Tuz Terapi Çalıştayı 

düzenleyeceğiz. Iğdır, 1610 dekar ormanlık alanıyla, 
orman varlığı bakımından Türkiye’nin en fakir illerinden 
biridir. Başta Orman Bakanlığımız olmak üzere, İl İdaremiz, 
yerel yönetimlerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerinin destekleri ile hareket ederek Iğdır’a 
yeni ormanlık alanları kazandıracağız. Iğdır Üniversitesi 
olarak bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. 
”dedi.

Törende söz  alan Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner 
Tazegün, ağaç dikme konusunda dikkat edilmesi gereken 
ayrıntılar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Vali Alpman da, böyle anlamlı bir 
etkinlik düzenledikleri için Rektör Alma’ya teşekkür 
ederek, ağaç dikmenin öneminin artık herkes tarafından 
bilindiğini söyledi. Iğdır Üniversitesi’nin yaptığı güzel 
çalışmaları tektirler karşıladıklarını, valilik olarak bütün 
imkânlarımızla bu çalışmalara destek olacaklarını belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrenci-
lerle birlikte önceden hazırlanan alana çeşitli türde ağaçfi-
danı dikimi gerçekleştirdi. 
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Iğdır Üniversitesi Suveren Kampü-
sü’nde düzenlenen “Üniversite 
Hayat Buluyor” etkinliği yoğun ilgi 
buldu. Etkinliğe Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Aralık Belediye Başkanı Bayram 
Teksay, Karakoyun Belediye Başkanı  
Kurban  Kaya ve  Iğdır Orman ve Su 
İşleri Müdürü Taner Tazegün’ün yanı 
sıra kamu kurum amirleri, üniversite 
çalışanları ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.

“Üniversite Hayat Buluyor” etkinliğinin 
açılış konuşmasını yapan Rektör 
Alma, Ağrı Dağı’nın eteklerinde kuru-
lan Iğdır Üniversitesi’nin oldukça 

geniş bir alanı kapsadığını ve hedef-
lerinin tüm yerleşkeyi ağaçlandırarak 
üniversiteyi yeşille iç içe bir bilim ve 
yaşam merkezi haline getirmek oldu-
ğunu vurguladı.  Rektör Alma; 
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Böylelikle ilk defa Iğdır şehir merkezi dışında da üniversi-
te eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önü açmış olduk. 3 
devlete sınırı bulunan Aralık İlçemizde Meslek Yükseko-
kulu kurma girişimlerimiz neticesinde Aralık Belediyesi 
tarafından bina tahsisi yapıldı. Faaliyette bulunan kapalı 
spor salonumuza ilave olarak yakın zamanda 1 adet 
sentetik çim saha, I adet tenis kortu, 2 adet basketbol 
sahası ve 2 adet halı sahanın temelini attık. Yapımına 
devam edilen camimizin ramazan ayı başına kadar 
ibadete açılabilmesi için maddi desteğin aktarılmasını 
sağladık. Yerleşkemizde inşaatı devam edilen medi-
ko-sosyal binamızın yapım çalışmalarının 2017 yılı içeri-

sinde tamamlanması için önemli ölçüde yol aldık. Kam-
püsümüzün yaklaşık 1000 dönümlük birinci etap peyzaj 
yapım işi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Serhat Kalkın-
ma Ajansı (SERKA) finansal desteği ile hayvan hastanemi-
zin yapımı tamamlandı.  Hayvan Hastanemizin hizmet 
verebilmesi için cihaz ve donanım alımını gerçekleştire-
ceğiz. Tuzluca’daki Tuz Mağaraları’nın sağlık turizmine 
açılabilmesi için DAP projesi ile destek alıp fizibilite çalış-
masını başlatacağız. Iğdır Üniversitesi olarak 3-4 Temmuz 
2017 tarihlerinde 1. Uluslararası Tuz Terapi Çalıştayı 

düzenleyeceğiz. Iğdır, 1610 dekar ormanlık alanıyla, 
orman varlığı bakımından Türkiye’nin en fakir illerinden 
biridir. Başta Orman Bakanlığımız olmak üzere, İl İdaremiz, 
yerel yönetimlerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerinin destekleri ile hareket ederek Iğdır’a 
yeni ormanlık alanları kazandıracağız. Iğdır Üniversitesi 
olarak bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. 
”dedi.

Törende söz  alan Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner 
Tazegün, ağaç dikme konusunda dikkat edilmesi gereken 
ayrıntılar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Vali Alpman da, böyle anlamlı bir 
etkinlik düzenledikleri için Rektör Alma’ya teşekkür 
ederek, ağaç dikmenin öneminin artık herkes tarafından 
bilindiğini söyledi. Iğdır Üniversitesi’nin yaptığı güzel 
çalışmaları tektirler karşıladıklarını, valilik olarak bütün 
imkânlarımızla bu çalışmalara destek olacaklarını belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrenci-
lerle birlikte önceden hazırlanan alana çeşitli türde ağaçfi-
danı dikimi gerçekleştirdi. 

432008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İIÜNİVERSİTE HABER



Üniversitemizin Suveren Kampü-
sü’nde, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafından kurulup 
çalıştırılacak otomatik meteoroloji 
istasyonu için yer tespiti yapıldı.

Teknik heyet tarafından Suveren 
Kampüsü’nün güneyinde en 
yüksek noktada yer alan su depo-
sunun yan tarafındaki düz alanda 
yer tespiti yapıldı. Kurulacak 
otomatik istasyonda standart 
meteorolojik parametrelerin yanı 
sıra, zirai meteorolojik amaçlara 
hizmet edecek toprak sıcaklığı, 
toprak nemi vb. değerlerin de 
ölçümü yapılabilecek.

Iğdır Meteoroloji İl Müdürü Zekeri-
ya Domaç ve Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mücahit Karaoğlu’un da katılımı ile 
gerçekleştirilen çalışmanın kısa 
zamanda sonuç vermesi hedef-
lenmektedir.

OTOMATİK METEOROLOJİ 
İSTASYONU İÇİN 
YER TESPİTİ YAPILDI
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Iğdır Üniversitesi ile Iğdır İl Müftülüğü tarafından bu yıl 
ortaklaşa düzenlenen “Hz. Peygamber ve Güven Top-
lumu” temalı kutlu doğum haftası programı yoğun ilgi 
buldu. Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen  etkinliğe,  kamu kurum 
amirleri, öğretim elamanları ve öğrenciler ile vatandaş-
lar yoğun ilgi gösterdi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı sinevizyon gösterimi ile 

KUTLU DOĞUM HAFTASI PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

devam etti. İlahi dinletesi ve “Bir Gece” adlı şiirin okun-
masının ardından programda, açılış konuşmasını İl Müf-
tüsü Cüneyt Kulaz yaptı. Âlemlere rahmet olarak gön-
derilen Peygamberimiz Hz. Muhammed  (s.a.v.)’in 
bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm 
yaralara merhem olması temennisinde bulunan Müftü 
Kulaz, şöyle devam etti: “Mümin, Allah’a inanan, O’na 
güvenen ve herkese güven veren demektir. Mümin; 
sadakat, vefa, emanet, güven ve sorumluluk abidesi-
dir. Emanet, Arapça “EMN” kökünden gelen ‘korku ve 
endişelerden güvende olmak, emin olmak’ anlamına 
gelir. Peygamberlerin sıfatlarından birisi de ‘Emanet’tir. 
Peygamberlerin her yönü ile güvenilir olduklarını ve 
Allah’tan aldıkları emaneti sorumluluk bilinci ile yerine 
ulaştırdıklarını ifade eder. Ruh emanettir, can emanettir, 
ömür emanettir, bilgi emanettir, söz emanettir, vazife 
emanettir, yetki emanettir, mal, evlat her şey emanettir. 
Sadece kendi yakınlarımız değil, bütün insanlar, bütün 
canlılar bize emanettir. Ayak bastığımız toprak ve 
onun bize sunduğu her şey emanettir. Aklımız, kalbi-

miz, bedenimiz bize emanettir. Huzur ve muhabbet 
ocağı ailemiz ve çocuklarımız bizim için emanettir. 
Bayrağımız, ezanımız, vatanımız, mukaddesatımız bize 
emanettir. Hz. Peygamber (s.a.v)’in nübüvvetten 
önceki sıfatı ‘el-Emin di. El Emin, inanılan, güvenilen ve 
muteber kişi anlamına gelmektedir. Daha 25 yaşında 
iken bu sıfat ile tanınan Muhammed (s.a.v), o dönem-
de meydana gelen bir takım olumsuzluklara rağmen 
üstün ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenirliliği ile 
bütün toplumun güvenini kazanmıştır. Mekkeliler 
kimseye emanet edemedikleri değerli eşyalarını güven 
veren Muhammed ül-Emin’e teslim etmişlerdir.” dedi. 

İl Müftüsü Kulaz’dan sonra konuşan Rektör Alma da; 
Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatının her yönüyle insanlı-
ğa örnek olduğunu söyledi. Rektör Alma “Hz. Muham-
med bütün mucizelerine baktığımız zaman tüm pey-
gamberleri cem ettiğini görmekteyiz. Hz. Musa 
(a.s.)’nın asasını taşa vurup su çıkarması gibi Peygam-
ber Efendimiz de parmağı ile taştan su çıkarıyor. Resu-
lullah efendimiz ile taşlar bile konuşuyor, ağaçlara gel 

deyince geliyor, git deyince gidiyor. Bu konuda kendi-
mize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bir Cercis (a.s.) 
düşünün derisi yüzülmüş, Zekeriya(a.s.) ufacık bir 
keserle küçük bez parçaları halinde kesiliyor. Bütün 
peygamberler eziyet görmüştür. Resulullah efendimiz 
en büyük eziyetlere maruz kalmıştır. Ama hiçbir zaman 
beddua etmiyor, her zaman onlara dua ediyor. 
şuanda bütün bilim adamları, bütün ulemalar bir araya 
gelse bir tek ayeti bile değiştiremezler. Onun için 
eğitimci arkadaşlarımızın çok dikkatli olması gerekir. 
Resulullah Efendimizin en önemli özelliği bütün konu-
larda sabırlı olmasıdır.” dedi. 

Yapılan konuşmalarından ardından İl Müftüsü Kulaz, 
protokol üyelerine gül verdi. Rektör Alma da İl Müftüsü 
Kulaz ve programın gerçekleşmesinde emeği geçen 
Kur’an Kursu öğreticisi Remziye Altuner’e plaket 
takdim etti. 

Program Rektör Alma ve İl Müftüsü Kulaz’ın misafir ve 
öğrencilere pilav ve kavurma ikramının ardından sona 
erdi. 
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Iğdır Üniversitesi ile Batı Makedonya Üniversitesi 
arasında öğrenci ve akademik personel değişim 
programı olan ERASMUS kapsamında anlaşma 
sağlandı. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’nın girişimleri sonucu Üniversitemiz ile Yuna-

ÜNİVERSİTEMİZ İLE BATI MAKEDONYA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ERASMUS KAPSAMINDA ANLAŞMA YAPILDI

nistan’ın Batı Makedonya Üniversitesi arasında İktisa-
di ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri 
kapsamında ERASMUS anlaşması yapıldı.
Anlaşma’nın önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 
işlerlik kazanması planlanıyor. 

472008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İIÜNİVERSİTE HABER



Iğdır Üniversitesi ile Toplumsal Dayanışma ve Birlik 
Derneği arasında II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu için 
işbirliği protokolü İmzalandı.

Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü’nde yapılan protokol 
töreni sırasında açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, II. Uluslararası Iğdır Sem-
pozyumu için işbirliği protokolü imzaladıklarını, Iğdır’ın 
gelişmesi adına bu gibi çalışmaların devam edeceğini 
söyledi. Rektör Alma “Üniversite bir şehrin zihni 
hükmündedir.  Bu kurumdan, şehrin çehresini değiştire-
cek, halkın huzur ve refahını arttıracak fikir ve projelerin 
çıkması gerekir. Üniversite olarak inşallah, bütün idari, 
siyasi ve sivil kurumlarımızla ve halkımızla işbirliği ve 
dayanışma içerisinde şehrimizin ekonomik gelişmesine 
ve sosyal huzuruna hizmet etmeyi kendimize hedef 
ediniyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek adına her 
türlü yapıcı ve katkı sunucu fikre açığız. Bu doğrultuda 
II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu’nun ilimize faydalı 
olacağına inanıyorum.“ dedi. 

TODAB-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat 
Karakılıç yaptığı konuşmada; “Sayın Rektörümüz’ ün 
yaptığı çalışmalara baktığımızda, böyle bir bilim adamı-
nın ilimize atanmış olması heyecanımızı katbekat arttır-
dı. Göreve başladığı ilk günden itibaren yaptığı çalış-

malarla Iğdır‘a hizmet etmek için geldiğini tüm Iğdırımı-
zın gördüğünü düşünmekteyiz. Aynı amaca hizmet 
ettiğimizi düşünerek değerli hocamıza bu kutsal yolda 
çalışmalarına bir nebze olsun katkıda bulunmayı hedef-
leyerek kendileriyle bir görüşme yaptık. Derneğimizde 
mimardan mühendise, doktordan fizyoterapiste, 
öğretmenden memura alanında deneyimli üyelerimizin 
olduğunu zatıâlilerine ilettik ve projelerinde destek 
olma sözü verdik. Çok şükür kendilerinin büyük katkıla-
rıyla işbirliğini imzaladığımız protokol ile II. Uluslararası 
Iğdır Sempozyumu’nu müştereken gerçekleştirecek 
olmanın en derin sevincini yaşamaktayız. Dilerim 
Üniversitemizin bu gayretlerle bir sınır ilinde olmasının 
da avantajlarıyla doğudaki diğer birçok üniversiteyi 
çalışmaları ve başarılarıyla gölgede bırakır. TODAP-DER 
ailesi olarak öğrencisi-öğretmeni, esnafı-memuru, 
okuyanı-okumayanıyla tüm Iğdırlılar adına, Sayın Rektö-
rümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya şahsım ve 
derneğimizin oluşumunda en büyük emeği olan Sayın 
Yönetim Kurulu Başkanımız İnan Karakuş’a bir kez daha 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Rektör Alma ve 
TODAB-DER Başkan Yardımcısı Karakılıç protokolü 
imzaladı.  
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II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU İÇİN İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
“Yonca Yetiştiriciliği ve Bitki Koruma 
Sorunları” konulu panel Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Nahcivan 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Salih Muharremov, Azerbaycan’ın 
Kars Başkonsolosluğu’na bağlı Iğdır 
Şubesi Konsolosu Behbud Gada-
lı’nın yanı sıra öğretim elemanları, 
çok sayıda öğrenci ve vatandaş 
tarafından ilgi ile takip edildi.

Panelde konuşan Rektör Alma, 
“Yonca Yetiştiriciliği ve Bitki Koruma 
Sorunları” konusunda panel düzen-
lemenin yerinde bir çalışma oldu-
ğunu ifade ederek panelin organi-
ze edilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

Panelden önce Iğdır’a gelen Nahci-
van Devlet Üniversitesi İnce Sanatlar 
Fakültesi Müzik Grubu sürpriz bir 

mini konser verdi. Büyük beğeni 
alan konserin ardından panele 
geçildi.  Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. 
Bünyamin Y ı ld ı r ım’ ın oturum 
başkanlığını yaptığı panel’de Doç. 
Dr. Süleyman Temel yonca yetiştiri-
ciliği ile ilgili bilgi verdi.

Panelde daha sonra söz alan Yrd. 
Doç. Dr. Ramazan Gürbüz, yonca-
da hastalık ve yabancı ot sorunlar 

ile ilgili bilgi verirken,  Yrd. Doç. Dr. 
Celalettin Gözüaçık, yoncada ento-
molojik sorunlarla ilgili önemli bilgi-
ler paylaştı. 

Panelde son olarak söz alan Iğdır 
Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürü Fidan 
Gonca da y oncada tarımsal des-
teklemeler ile ilgili bilgi verdi. 
Panel soru ve cevapların ardından 
sona erdi.
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YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BİTKİ KORUMA SORUNLARI 
KONULU PANEL DÜZENLENDİ



Üniversitemiz ile Nahçıvan Devlet 
Üniversitesi arasında Mevlana Deği-
şim Protokolü imzalandı.

Protokol öncesi Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma ve Nahçıvan Devlet Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Salih Muharre-
mov Üniversitemiz hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu.
 Ardından Üniversitemiz Karaağaç 
Kampüsü’nde düzenlenen Mevla-
na Değişim Programı imza törenine 
geçildi. İmza törenine Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma ve Nahçıvan Devlet Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Salih Muharre-
mov ile çok sayıda öğretim elamanı 
katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alma, imza töreni 
öncesi, Mevlana Değişim Protokolü 
kapsamında yaptıkları bu işbirliğinin 
her iki üniversite açısından büyük 

önem taşıdığını söyledi. Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Salih Muharremov da protokolün 
her iki üniversite için hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 
Konuşmaların ardından Rektör 
Danışmanı Doç. Dr. Ecevit Eyduran  

Dr. Melekşen Akın’ın koordinesi 
sonucun hazırlanan protokol imza-
landı. Her iki üniversite arasında 
imzalanan Mevlana Değişim Proto-
kolü 2022 yılına kadar geçerli 
olacak.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA MEVLANA PROTOKOLÜ İMZALANDI



Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, beraberindeki 
heyetle Nahçıvan Bilimler Akademisi’ni ziyaret etti. 
Çok sıcak bir oramda geçen görüşmede, Nahçıvan 
Bilimler Akademisi ile Iğdır Üniversitesi arasında çeşitli 
alanlarda işbirliği ve ortak çalışma görüşmeleri yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
ile Nahçıvan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsmail-
Hacıyev ile İlimler Akademisi binasında bir araya geldi. 
Karşılamada bir konuşma yapan Bilimler Akademisi 
Başkanı, bu nazik ziyaretin kendilerini çok duygulan-

dırdığını belirterek, Rektör Alma’nın şahsında heyetüye-
lerine teşekkür etti.

Görüşmede her iki tarafın çeşitli konularda işbirliği 
yapması ile ilgili olarak prensip karar alındı. İşbirliği yapı-
lacak konuların kısa zamanda tespit edileceğini ve bun-
larla ilgili olarak protokolün en kısa zamanda imzalana-
cağını belirten her iki rektör, bu işbirliğinin çok önemli 
olduğunu vurguladılar.

Daha sonra Bilimler Akademisi’ne bağlı botanik bahçe 
ziyaret edilerek hatıra fotoğrafları çekildi.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN NAHÇIVAN 
BİLİMLER AKADEMİSİNE ZİYARET



Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, beraberindeki 
heyetle Nahçıvan Bilimler Akademisi’ni ziyaret etti. 
Çok sıcak bir oramda geçen görüşmede, Nahçıvan 
Bilimler Akademisi ile Iğdır Üniversitesi arasında çeşitli 
alanlarda işbirliği ve ortak çalışma görüşmeleri yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
ile Nahçıvan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsmail-
Hacıyev ile İlimler Akademisi binasında bir araya geldi. 
Karşılamada bir konuşma yapan Bilimler Akademisi 
Başkanı, bu nazik ziyaretin kendilerini çok duygulan-

Iğdır Üniversitesi ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasın-
da Akademik İşbirliği anlaşması imzalandı.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 50. kuruluş yıldönümü 
törenine beraberindeki bir heyetle katılan Iğdır Üniver-
sitesinin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, düzen-
lenen törende bir konuşma yaparak Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Saleh Muharremov’un şahsında Üniversitenin 

NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

dırdığını belirterek, Rektör Alma’nın şahsında heyetüye-
lerine teşekkür etti.

Görüşmede her iki tarafın çeşitli konularda işbirliği 
yapması ile ilgili olarak prensip karar alındı. İşbirliği yapı-
lacak konuların kısa zamanda tespit edileceğini ve bun-
larla ilgili olarak protokolün en kısa zamanda imzalana-
cağını belirten her iki rektör, bu işbirliğinin çok önemli 
olduğunu vurguladılar.

Daha sonra Bilimler Akademisi’ne bağlı botanik bahçe 
ziyaret edilerek hatıra fotoğrafları çekildi.

tüm çalışanlarını tebrik ederek iyi niyet temennisinde 
bulundu. Bölgemizde bu kadar köklü geçmişe sahip 
bir üniversitenin olmasının sevindirici olduğunu, bu 
köklü üniversite ile her sahada işbirliği içinde olmaktan 
mutlu olacaklarını ifade etti.

Törende konuşan Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 
Rektörü Prof. Dr. Saleh Muharremov, bu anlamlı günde 

kardeş ülkeden, kardeş bir üniversitenin kendilerini 
ziyaret etmesinden dolayı çok duygulandıklarını, 
Rektör Alma’ın şahsında tüm heyet üyelerine teşekkür 
ettiğini ifade etti.

Tören sonunda yapılan ikili görüşmelerde,  birçok 
alanda işbirliği yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. 
Anlaşma çerçevesinde, akademik, idari personel ile 
öğrenci değişimi, farklı alanlarda ortak araştırma proje-

lerinin yürütülmesi, ortak konferans, sempozyum, 
paneller düzenlenmesi, sosyal, kültürel ve bilimsel 
toplantılar yapılması, akademik bilgi ve belgelerin 
paylaşılması konularında görüşmeler yapıldı.
Yapılan anlaşmanın kısa zamanda işlerlik kazanması için 
çalışmaların hemen başlayacağı her iki rektör tarafından 
ifade edildi.
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Iğdır Üniversitesi ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasın-
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Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 50. kuruluş yıldönümü 
törenine beraberindeki bir heyetle katılan Iğdır Üniver-
sitesinin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, düzen-
lenen törende bir konuşma yaparak Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Saleh Muharremov’un şahsında Üniversitenin 

tüm çalışanlarını tebrik ederek iyi niyet temennisinde 
bulundu. Bölgemizde bu kadar köklü geçmişe sahip 
bir üniversitenin olmasının sevindirici olduğunu, bu 
köklü üniversite ile her sahada işbirliği içinde olmaktan 
mutlu olacaklarını ifade etti.

Törende konuşan Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin 
Rektörü Prof. Dr. Saleh Muharremov, bu anlamlı günde 

kardeş ülkeden, kardeş bir üniversitenin kendilerini 
ziyaret etmesinden dolayı çok duygulandıklarını, 
Rektör Alma’ın şahsında tüm heyet üyelerine teşekkür 
ettiğini ifade etti.

Tören sonunda yapılan ikili görüşmelerde,  birçok 
alanda işbirliği yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. 
Anlaşma çerçevesinde, akademik, idari personel ile 
öğrenci değişimi, farklı alanlarda ortak araştırma proje-

lerinin yürütülmesi, ortak konferans, sempozyum, 
paneller düzenlenmesi, sosyal, kültürel ve bilimsel 
toplantılar yapılması, akademik bilgi ve belgelerin 
paylaşılması konularında görüşmeler yapıldı.
Yapılan anlaşmanın kısa zamanda işlerlik kazanması için 
çalışmaların hemen başlayacağı her iki rektör tarafından 
ifade edildi.
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Iğdır Üniversitesi ile Nahçı-
van Ün ive rs i tes i (Öze l 
Ün i ve r s i t e ) Re k tö r l e r i 
arasında 28 Nisan 2017 
tarihinde birçok alanda 
işbirliği yapılması yönünde 
anlaşma yapıldı.

Nahç ı v an Ün i ve r s i t e s i 
Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Aliyev’i makamında ziyaret 
eden, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Mehmet Hakkı 
Alma çeşitli konularda 
görüş alışverişinde bulun-
dular. Ziyaretten çok 
memnun olduğunu belirten 
Nahçıvan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Aliyev, Rektör Alma’nın 
şahsında heyet üyelerine 
teşekkür etti.

Daha sonra işbirliği imkanla-
rını görüşen iki rektör birçok 
konuda mutabık kaldılar. 
Yapılan anlaşma çerçeve-
sinde, her iki üniversitenin 
güçlü oldukları alanlarda 
birbirlerine  katkıda bulun-
ması, öğretim elamanları ve 
araştırmacılar ile öğrencile-
rin değişimi konusunda 
işbirliği hedefleri ortaya 
konuldu. Yapılan anlaşma-
nın 5 yıl süresince devam 
etmesi ve sürenin bitiminde 
tekrar uzatılması hususunda 
görüş birliği sağlandı.
Görüşme her iki rektörün 
de iyi niyet temennisi ile 
sona erdi.

ÖZEL NAHÇIVAN 
ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI YAPILDI

542008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER



Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde bulunan Tuz Mağaraları bün-
yesinde bir Tuz Terapi Merkezi kurmayı hedefleyen 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Nahçıvan'da bulunan Tuz Dağ Mağarası ve Oteli ile 
buradan 2 km uzakta olan Tuz Terapi Merkezi’ni geze-
rek incelemelerde bulundu.

Nahçıvan’da bulunan Tuz Terapi merkezi  gibi bir 
tesisin Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde de yapılabileceğini 
belirten Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi olarak böyle bir 
tesisin yapılmasına öncülük etmek istediklerini kaydetti. 
Tuz Terapi Merkezleri’nde özellikle astım hastalıklarının 
tedavi edildiğini ifade eden Rektör Alma, böyle bir 

REKTÖR ALMA NAHÇIVAN’DAKİ TUZ TERAPİ MERKEZİ’Nİ GEZDİ

merkezin kurulmasıyla sadece Türkiye’den değil, çevre 
ülkelerden de insanların sağlık turizm dahilinde Iğdır’a 
geleceklerini söyledi. 

Tuz Dağ Astım Terapi Merkezi, deniz seviyesinden 
1.173 m. Yükseklikte, Otelden Nahçıvana 2 km. uzak-
lıktadır. Merkez içerisinde Nahcivan Özerk Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı ve Özel Duzdağ Hotel Astım Terapi 
merkezi olmak üzere 2 ayrı bölümde tedavi merkezi 
vardır.  Terapi merkezlerinde hastalar; doktor, 24 saat 
güvenlik, temizlik, hastabakıcı nezaretinde tedavilerini 
olmanın yanında gündüzleri ise diğer sosyal tesisler-
den yararlanabilmektedirler. 
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Iğdır’ın Aralık İlçesi rüzgâr erozyon sahası, Türkiye’de 
bulunan rüzgar erozyon sahaları arasında Konya-Kara-
pınar’dan sonra ikinci büyük alana sahiptir. İlçede 
13542 ha alan rüzgar erozyonuna maruz kalmaktadır. 
Bölgede OGM, DSİ ve İl Özel İdaresi tarafından yapı-
lan rüzgar erozyonunu önlemeye yönelik sulama, 
fidan dikim ve bitkilendirme projeleri mevcuttur. Yapı-
lan bu çalışmalara alternatif olarak Türkiye’de erozyon-
la mücadelede çeşitli bölgelerde kullanılan ve “Çöl 
Bitkisi” olarak da tanımlanan, çok zor şartlara adapte 
olabilen kapari bitkisinin yetiştirilmesi düşünülmekte-
dir.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Iğdır İli Aralık 

“DOLAR AÇAN TOMURCUKLAR” IĞDIR’DA HAYAT BULUYOR!

İlçesi Rüzgâr Erozyonu Önleme Alanı”nda Kapari 
Yetiştirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması Projesi” 
ile rüzgar erozyon sahasında hem erozyon önlenme-
ye çalışılacak hem de kapari ürünleri ile bölge ekono-
misine katkı sağlanacaktır. Ayrıca bölgede kadın istih-
damını sağlayarak bitkiye ait meyvelerin ticaretinin 
yapılması ve sanayisinin kurulması düşünülmektedir. Bu 
proje kapsamında erozyon alanında kullanılan 2200 
kapari fidanı Aralık İlçe Belediyesi tarafından temin 
edildi. Proje Koordinatör Yardımcısı Iğdır Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Bünyamin Yıldırım, Tarla Bitkileri Bölümü Arş. Gör. 
Fatmagül Bagı, Iğdır Aralık Belediye Başkanı Bayram 
Teksay gözetiminde, belediye çalışanları tarafından 
bölgedeki yaklaşık 10 dönümlük alana bu fidanların 

dikimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bayram Teksay ile 
erozyon bölgesi ve kapari hakkında fikir 
alışverişinde bulunan Prof. Dr. Bünyamin 
Yıldırım, kaparinin erozyon önleme 
yanında faydalarının saymakla bitmeye-
ceğini vurguladı. MS hastalığı başta 
olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavi-
sinde etkili olduğunu ve tıp fakültelerin-
de kaparinin kök, meyve gibi çeşitli 
kısımlarının faydalarının araştırıldığını 
belirtti. Eskiden beri gıda ve tedavi 
amaçlı kullanılan bu bitkinin tomurcukla-
rı protein, vitamin ve mineral içeriği 
bakımından çok zengindir. Antioksidan 
özelliği bulunan bitkinin kanser, tümör, 
hemoroit ve mide ülseri tedavilerinde 
de kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde 
yemek kültürümüzde çok fazla yeri 
bulunmayan bu bitki, önemli bir ihracat 
ürünü olarak bilinmektedir. Bu yüzden 
“Dolar Açan Tomurcuklar” olarak 
nitelendirilen bu bitkinin ekonomiye 
katkısı çok fazladır.

Tarıma elverişli olmayan kurak alanlarda 
bile zahmetsizce yetişebilen bu bitki-
den 2007 yılında, 7363 ton kapari 
tomurcuğu ihracatından 15.46 milyon 
dolar gelir elde edilmiştir. Tomurcuklar 
ihracatın yanı sıra ülkemizde batı illerin-
de kurulmuş olan bazı konserve, sos ve 
salamura üretim tesislerinde işlenerek 
de pazarlanmaktadır. Ayrıca sos ve 
reçeli yapılan bu bitki, sofralarda çeşni 
olarak da yerini almaktadır. İzmir Ticaret 
Odası verilerine göre ülkemiz, 14 
ülkeye kapari ihraç etmektedir. Kapari 
ürünlerini talep eden çok fazla firma 
bulunduğundan pazar sıkıntısı bulun-
mamaktadır. Kapari bitkisi, bölgede 
yapılan çalışma ile yöre halkına tanıtılıp 
benimsetildiği takdirde zamanla kapari 
ürünlerinin işlenmesine yönelik sanayi 
de bölgede kurulacak ve erozyonu 
önlemenin yanında kadın istihdamı 
sağlanarak bölgenin gelir düzeyi de 
arttırılacaktır.
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pınar’dan sonra ikinci büyük alana sahiptir. İlçede 
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lan rüzgar erozyonunu önlemeye yönelik sulama, 
fidan dikim ve bitkilendirme projeleri mevcuttur. Yapı-
lan bu çalışmalara alternatif olarak Türkiye’de erozyon-
la mücadelede çeşitli bölgelerde kullanılan ve “Çöl 
Bitkisi” olarak da tanımlanan, çok zor şartlara adapte 
olabilen kapari bitkisinin yetiştirilmesi düşünülmekte-
dir.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Iğdır İli Aralık 

İlçesi Rüzgâr Erozyonu Önleme Alanı”nda Kapari 
Yetiştirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması Projesi” 
ile rüzgar erozyon sahasında hem erozyon önlenme-
ye çalışılacak hem de kapari ürünleri ile bölge ekono-
misine katkı sağlanacaktır. Ayrıca bölgede kadın istih-
damını sağlayarak bitkiye ait meyvelerin ticaretinin 
yapılması ve sanayisinin kurulması düşünülmektedir. Bu 
proje kapsamında erozyon alanında kullanılan 2200 
kapari fidanı Aralık İlçe Belediyesi tarafından temin 
edildi. Proje Koordinatör Yardımcısı Iğdır Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Bünyamin Yıldırım, Tarla Bitkileri Bölümü Arş. Gör. 
Fatmagül Bagı, Iğdır Aralık Belediye Başkanı Bayram 
Teksay gözetiminde, belediye çalışanları tarafından 
bölgedeki yaklaşık 10 dönümlük alana bu fidanların 

dikimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bayram Teksay ile 
erozyon bölgesi ve kapari hakkında fikir 
alışverişinde bulunan Prof. Dr. Bünyamin 
Yıldırım, kaparinin erozyon önleme 
yanında faydalarının saymakla bitmeye-
ceğini vurguladı. MS hastalığı başta 
olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavi-
sinde etkili olduğunu ve tıp fakültelerin-
de kaparinin kök, meyve gibi çeşitli 
kısımlarının faydalarının araştırıldığını 
belirtti. Eskiden beri gıda ve tedavi 
amaçlı kullanılan bu bitkinin tomurcukla-
rı protein, vitamin ve mineral içeriği 
bakımından çok zengindir. Antioksidan 
özelliği bulunan bitkinin kanser, tümör, 
hemoroit ve mide ülseri tedavilerinde 
de kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde 
yemek kültürümüzde çok fazla yeri 
bulunmayan bu bitki, önemli bir ihracat 
ürünü olarak bilinmektedir. Bu yüzden 
“Dolar Açan Tomurcuklar” olarak 
nitelendirilen bu bitkinin ekonomiye 
katkısı çok fazladır.

Tarıma elverişli olmayan kurak alanlarda 
bile zahmetsizce yetişebilen bu bitki-
den 2007 yılında, 7363 ton kapari 
tomurcuğu ihracatından 15.46 milyon 
dolar gelir elde edilmiştir. Tomurcuklar 
ihracatın yanı sıra ülkemizde batı illerin-
de kurulmuş olan bazı konserve, sos ve 
salamura üretim tesislerinde işlenerek 
de pazarlanmaktadır. Ayrıca sos ve 
reçeli yapılan bu bitki, sofralarda çeşni 
olarak da yerini almaktadır. İzmir Ticaret 
Odası verilerine göre ülkemiz, 14 
ülkeye kapari ihraç etmektedir. Kapari 
ürünlerini talep eden çok fazla firma 
bulunduğundan pazar sıkıntısı bulun-
mamaktadır. Kapari bitkisi, bölgede 
yapılan çalışma ile yöre halkına tanıtılıp 
benimsetildiği takdirde zamanla kapari 
ürünlerinin işlenmesine yönelik sanayi 
de bölgede kurulacak ve erozyonu 
önlemenin yanında kadın istihdamı 
sağlanarak bölgenin gelir düzeyi de 
arttırılacaktır.
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Nahçıvan’da bir dizi temaslarda bulunan Iğdır Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, NASA’nın “Y. 
H. Memmedeliyev adına Petrokimya Prosesleri Enstitü” 
Müdürü  Prof. Dr. Vaqif Abbasov ile görüştü. 

Samimi bir havada geçen nezaket ziyareti sonunda 
karşılıklı işbirliği konuları ele alındı ve yapılması düşünü-

len işbirliği konular ile ilgili olarak  protokol imzalandı.
Yapılan protokol çerçevesinde birlikte bilimsel çalış-
malar yapılması, sonuçların yayınlanması, ortak bilimsel 
araştırma guruplarının kurulması,  bilimsel toplantıların 
düzenlenmesi konuları  kayıt altına alındı.
Görüşme hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE NASA’NIN PETROKİMYA 
PROSESLERİ ENSTİTÜSÜ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde kurulan, güneş ener-
jisi tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma tesisin yapısı ve 
üretim ile ilgili bilgiler alarak tesisin son zamanlarda 
yapılan en akıllı yatırımlardan biri olduğunu, bu gibi 
çalışmaların Nahçıvan için çok mühim olduğunu belirt-
ti.  
Bu tesisin son derece modern ve çevre dostu oldu-
ğunu belirten Rektör Alma, sözlerinin devamında şöyle 

REKTÖR PROF. DR. ALMA NAHÇIVAN GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSLERİNİ GEZDİ

konuştu; “Hava ve çevre kirliğinin, enerjide dışa bağım-
lılığın azaltılması açısından güzel bir örnektir. Bizde 
üniversite olarak böyle bir tesisin kurulması için çalış-
malara bir süre önce başladık. Kısa zamanda sonuç 
alacak düzeye geleceğiz. Bu bağlamda ülkemizin de 
yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin değerlen-
dirilmesinde güzel bir alternatif olabileceğini değer-
lendiriyoruz. 
Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma,  
Azerbaycan’nın başkenti Bakü’deki temasları çerçeve-
sinde 29-30 Nisan tarihleri arasında açılan “Türk Üniver-
sitelerini Tanıtım Fuarı”na katıldı. 

Yoğun ilgi gören fuarda, Iğdır Üniversitesi’nin standında 
bulunan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma fuara katılanların 
büyük sevgisiyle karşılaştı. Burada açıklamalarda bulu-
nan Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi’nin yeni gelişmekte 
olan bir üniversite olduğunu, amaçlarının kısa zamanda 

REKTÖR ALMA, BAKÜ’DE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİ TANITIM FUARINA KATILDI

adından sıkça söz edilen, bilim aleminde saygın bir yer 
edinen konuma gelmek olduğunu belirterek yurt dışın-
dan öğrenci kabul ettiklerini, onların rahat bir eğitim 
ortamı içinde öğrenimlerini görmelerini sağlayacaklarını 
söyledi.

Iğdır Üniversitesi’ndeki eğitim imkanlarının geniş oldu-
ğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma,  fuarda 
bulunan öğrencilerin, üniversitemizle ilgili çeşitli konu-
lardaki sorularını cevaplandırdı.
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REKTÖR ALMA, AZERBAYCAN’DA ÖZEL HAZAR ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
Azerbaycan’daki temasları çerçevesinde Özel Hazar 
Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamlet İsfahanlı ile 
makamında görüşen Rektör Alma’nın ziyaretinde kültü-
rel ve eğitim alanlarındaki işbirliği imkânları değerlendi-
rildi.

Bu görüşme sonunda Iğdır Üniversitesi ile Hazar 

Üniversitesi arasında birçok alanda işbirliği protokolü-
yapıldı. Yapılan protokol çerçevesinde, her iki üniver-
sitenin güçlü oldukları alanlarda birbirlerine katkıda 
bulunması, öğretim elamanları ve araştırmacılar ile 
öğrencilerin değişimi konusunda işbirliği hedefleri 
ortaya konuldu.

Samimi bir ortamda geçen görüşme, iyi niyet temenni-
si ile son buldu.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Somali Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohame-
dAhmedJimale ile bir araya geldi. Rektör Alma yapılan 
görüşmede Rektör Prof. Dr. Jimale ile birçok alanda 
işbirliği imkânları konusunda görüştü.

Yapılan görüşme sonunda, Iğdır Üniversitesi ile Somali 

Devlet Üniversitesi arasında birçok alanda işbirliği 
protokolü yapılarak her iki üniversitenin güçlü oldukları 
alanlarda birbirlerine katkıda bulunulması, öğretim 
elamanları ve araştırmacılar ile öğrencilerin değişimi 
konusunda işbirliği hedefleri ortaya konuldu.
Görüşme karşılıklı iyi niyet temennisi ile son buldu.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE SOMALİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI



Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Gence Devlet Üniversitesi’nde "Gence BDT Kültür 
Başkenti 2017" projesi çerçevesinde Haydar Aliyev'in 
doğumunun 94. yıldönümü dolayısıyla "Modern Doğa 
Bilimlerinin Aktüel Sorunları" konusunda düzenlenen 
Uluslararası Bilimsel Sempozyumu’na katıldı.
Türkiye, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Fransa ve İspan-
ya'dan 150 temsilcinin katıldığı sempozyum başlama-
dan temsilciler, Haydar Aliyev'in anıtına çiçekler koydu-
lar. Sempozyumda ilk olarak Gence’nin kültürel yaşa-
mını yansıtan video gösterimi yapıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Gence Şehri 
İcra Hâkimiyeti Başkanı Elmar Veliyev katılımcıları selam-
layarak onlara Azerbaycan Devleti’nin kurucusu, mimarı 
olan Haydar Aliyev'in onurlu hayat yolundan,  ülke 
yönetimindeki tüm dönemlerde elde edilen başarılar-
dan, bağımsız Azerbaycan Devleti’nin ve devlet yapı-
sının güçlendirilmesinde ulu önderin olağanüstü 
hizmetlerinden bahsederek Haydar Aliyev'in "Azer-
baycan'ın bağımsızlığı süreklidir, dönmez ve ebedidir" 
fikri ile sözlerini tamamladı.

Gence Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yusi-
bov, sempozyumun katılımcılarına Azerbaycan halkı-
nın milli lideri, seçkin devlet adamı Haydar Aliyev'in 
zengin teorik bilgisinden, ülkenin ve halkın kaderinde, 
kapsamlı kalkınmasına, başarılar kazanmasında eğitimin 
özel rolünü, önemini her zaman dikkate aldığını vurgu-
ladı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet Hakkı Alma da, 
başkanlığındaki üniversitede eğitim sistemi ve etkinliğin-
den, ülkemizdeki yükseköğretim okulları ile işbirliği 
yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Uluslararası bilimsel 
sempozyum sonuç bildirisinin okunması ile toplantı 
sona erdi.
Sempozyum ile ilgili olarak konuşan Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu tür bilimsel 
faaliyetlerin çok yararlı olduğunu, bilimin evrensel 
dilinin bu tür toplantılarla daha güzel ortaya çıktığını 
belirterek bunların sıklaştırılmasının yararlı olacağını 
kaydetti.
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REKTÖR ALMA, GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN "MODERN 
DOĞA BİLİMLERİNİN AKTÜEL SORUNLARI" KONULU SEMPOZYUMA KATILDI
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Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü’nde düzenlenen 
“Doğu, Batı Medeniyetleri ve İslam” konulu konferansa 
konuşmacı olarak Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alıcı katıldı.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Öğrenci Konsey 
Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği konferansa öğre-
tim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansta Prof. Dr. 
Mustafa Alıcı “varlık algısı”, “mekan algısı”, “insan algısı” 
ve “ilah inancı” kapsamında Doğu ile Batı arasında 
karşılaştırma yaparak İslam medeniyet algısını betimle-
di. Prof. Dr. Alıcı, Doğu derken Çin, Hint ve Japon 
medeniyetlerini kastettiğini, Batı derken de Yunan ve 
Roma medeniyetlerini kastettiğini ifade etti. Batı mede-
niyetinin “varlığı”, Doğu medeniyetinin de “ruhu” ön 
plana çıkardığını; İslam medeniyetinin ise sağındaki 

“varlığı” öne çıkaran Yunan medeniyeti ile solundaki 
“ruhu” ön plana çıkaran Hint ve Uzak Doğu medeniye-
tini kucaklayan bir medeniyet anlayışına sahip olduğu-
nu vurguladı.

Prof. Dr. Alıcı: ”Dinler tarihi, bir yönüyle kültürel sistem-
ler tarihidir, medeniyetler tarihidir. Medeniyetler, onları 
yaşayanlar için mutlak doğrudur ve günlük hayatta 
karşılıkları vardır. Yaklaşık çeyrek asırdır medeniyetleri 
çatıştıran Huntington’un teorisi (Medeniyetler çatışma-
sı) veya son zamanlardaki uluslararası toplumun öne 
çıkardığı medeniyetler ittifakı oluşumları gibi ayrıştırıcı 
veya birleştirici çabalar bulunmaktadır. İslam medeni-
yeti ise diğer medeniyetlerin kavşak noktasında bulu-
nan, uzlaştırıcı, aktarıcı, islah edici ve dönüştürücü bir 
yaklaşıma sahiptir.” dedi. 
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ÜNİVERSİTEMİZDE “DOĞU, BATI MEDENİYETLERİ VE İSLAM” 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ  
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Iğdır Üniversitesi Genç Müttefikler Topluluğu ile İlahiyat 
Öğrencileri Platformu Iğdır Temsilciliği’nin ortaklaşa 
düzenlediği “Osmanlı Emaneti Bosna Hersek ve Aliy 
İzzetbegoviç” konulu konferans, Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda yapıldı.

Iğdır Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin 
ilgi gösterdiği konferansta açılış konuşmasını yapan 
Iğdır Üniversitesi Genç Müttefikler Topluluk Başkan 
Yardımcısı İbrahim Akçoban, “Her coğrafyada bir lider 
vardır. O liderler o coğrafyayı her yönden ihya eder-
ler. Filistin’de Ahmet Yasin gibi, Mısır’da Hasan Elbenna 
gibi, Aliya İzzetbegoviç’te Bosna Hersek’de yaşanan 
katliama karşı savaş vermiş ve orayı ihya etmiştir.” dedi. 
Yapılan açılış konuşmasından sonra Iğdır Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin söz aldı. 
Çetin, “Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç’ adlı konuşmasın-
da Aliya İzzetbegoviç’in Bosna Hersek’in bağımsızlığı-
nı kazanmasının mimarı olduğunu söyleyerek sözlerine 
şöyle devam etti “Müslüman ülkeler için Aliya İzzetbe-
goviç örnek bir siyasetçidir. Ülkesinin bağımsızlığı için 
çok önemli bir mücadele vermiştir. Bütün dünyada 
‘bilge-kral’ olarak anılan İzetbegoviç, çağımıza damga-
sını vuran büyük liderler neslinin belki de son temsilci-

sidir.” 

Daha sonra söz alan 20 21 ve 22. Dönem İstanbul 
Milletvekili olan Dr. Hüseyin Kansu, Aliya İzzetbego-
viç'in yaşadığı müddetçe kendi toplumu için birokul 
olduğunu söyledi. İzzetbegoviç'in eşi Halide İzzetbe-
goviç'in savaş yıllarında İstanbul'da yaşadığını kayde-
den Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü Aliya 
İzzetbegoviç, 'Ben onu Türkiye'ye, bu millete emanet 
ederim' diyordu. Savaş koşullarında belki düşman 
unsurlar esir alabilirler, işkence yapabilirler kıymetli 
eşlerine. Savaş yıllarında devletimiz de kendisine 2 
güvenlik görevlisi vermişti. Bir ihtiyacı olduğunda bizi 
arardı. Biz de koşarak gider, büyük ablamız, teyzemiz, 
Aliya'nın eşine hizmet etmeyi kendimize görev edinir-
dik." Dr. Hüseyin Kansu sözlerinin devamında Halide 
İzzetbegoviç'le her buluşmasında Aliya İzzetbego-
viç'le ilgili bir şeyler sorduğunu söyleyerek Halide 
İzzetbegoviç'in de kendisine hayat hikayesini aktardı-
ğını belirtti. Halide Hanım ile Aliya İzzetbegoviç'in 
evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada o zamanki sosyalist 
rejim tarafından hapse atıldığını nakleden Kansu, "Bir 
keresinde Halide Hanım'dan 'Nasıl evlendiniz, anlatır 
mısınız? şeklindeki sorumuza “1946 senesinde Mart 

ayında biz evlenecektik. Düğünümüze bir gün kala her 
türlü hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Ancak sosyalist rejim 
beni, Aliya'yı ve  birçok dava arkadaşımızı hapse attılar. 
Ben 3 ay hapiste yattım, Aliya ise 3 yıl yattı. 1949'un 
Mart ayında hapisten çıktı. Biz ancak ondan sonra 
evlenebildik' cevabını aldım." ifadelerini kullandı.  Dr. 
Kansu, İzzetbegoviç'in yaşadığı sıkıntıları ve verdiği 
mücadeleyi birçok örnekle anlattı. Bosna Hersek'in 
savaştan önce üniter bir devlet olduğunu belirten Dr. 
Kansu, Bosna Savaşı'nı bitiren anlaşmayı imzalattıran 
Amerikalıların bu devlete federatif devlet modelini 
dayattığını kaydetti.

Dr. Kansu sözlerine devamla "Aliya İzzetbegoviç yaşa-
dığı müddetçe kendi toplumu için bir okuldu. Onun 
okulunda okuyan, ondan bir şeyler öğrenen kimi 
insanlar diplomat, kimileri siyaset adamı kimileride bilim 
adamı oldu. Çünkü o bir mütefekkirdi. Ölümünden kısa 
bir süre önce hastanede kendisini ziyaret eden 
Dayton Barış Antlaşması’nın mimarı Richard Holbrooke 
şunu demişti: ‘Eğer Aliya İzzetbegoviç ve onun kararlı 
tutumu olmasaydı, bugün Bosna-Hersek diye bir 
devlet olmayacaktı.’ dedi. 
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“OSMANLI EMANETİ BOSNA HERSEK VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ” 
KONULU KONFERANS
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Iğdır Üniversitesi Genç Müttefikler Topluluğu ile İlahiyat 
Öğrencileri Platformu Iğdır Temsilciliği’nin ortaklaşa 
düzenlediği “Osmanlı Emaneti Bosna Hersek ve Aliy 
İzzetbegoviç” konulu konferans, Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda yapıldı.

Iğdır Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin 
ilgi gösterdiği konferansta açılış konuşmasını yapan 
Iğdır Üniversitesi Genç Müttefikler Topluluk Başkan 
Yardımcısı İbrahim Akçoban, “Her coğrafyada bir lider 
vardır. O liderler o coğrafyayı her yönden ihya eder-
ler. Filistin’de Ahmet Yasin gibi, Mısır’da Hasan Elbenna 
gibi, Aliya İzzetbegoviç’te Bosna Hersek’de yaşanan 
katliama karşı savaş vermiş ve orayı ihya etmiştir.” dedi. 
Yapılan açılış konuşmasından sonra Iğdır Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin söz aldı. 
Çetin, “Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç’ adlı konuşmasın-
da Aliya İzzetbegoviç’in Bosna Hersek’in bağımsızlığı-
nı kazanmasının mimarı olduğunu söyleyerek sözlerine 
şöyle devam etti “Müslüman ülkeler için Aliya İzzetbe-
goviç örnek bir siyasetçidir. Ülkesinin bağımsızlığı için 
çok önemli bir mücadele vermiştir. Bütün dünyada 
‘bilge-kral’ olarak anılan İzetbegoviç, çağımıza damga-
sını vuran büyük liderler neslinin belki de son temsilci-

sidir.” 

Daha sonra söz alan 20 21 ve 22. Dönem İstanbul 
Milletvekili olan Dr. Hüseyin Kansu, Aliya İzzetbego-
viç'in yaşadığı müddetçe kendi toplumu için birokul 
olduğunu söyledi. İzzetbegoviç'in eşi Halide İzzetbe-
goviç'in savaş yıllarında İstanbul'da yaşadığını kayde-
den Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü Aliya 
İzzetbegoviç, 'Ben onu Türkiye'ye, bu millete emanet 
ederim' diyordu. Savaş koşullarında belki düşman 
unsurlar esir alabilirler, işkence yapabilirler kıymetli 
eşlerine. Savaş yıllarında devletimiz de kendisine 2 
güvenlik görevlisi vermişti. Bir ihtiyacı olduğunda bizi 
arardı. Biz de koşarak gider, büyük ablamız, teyzemiz, 
Aliya'nın eşine hizmet etmeyi kendimize görev edinir-
dik." Dr. Hüseyin Kansu sözlerinin devamında Halide 
İzzetbegoviç'le her buluşmasında Aliya İzzetbego-
viç'le ilgili bir şeyler sorduğunu söyleyerek Halide 
İzzetbegoviç'in de kendisine hayat hikayesini aktardı-
ğını belirtti. Halide Hanım ile Aliya İzzetbegoviç'in 
evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada o zamanki sosyalist 
rejim tarafından hapse atıldığını nakleden Kansu, "Bir 
keresinde Halide Hanım'dan 'Nasıl evlendiniz, anlatır 
mısınız? şeklindeki sorumuza “1946 senesinde Mart 

ayında biz evlenecektik. Düğünümüze bir gün kala her 
türlü hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Ancak sosyalist rejim 
beni, Aliya'yı ve  birçok dava arkadaşımızı hapse attılar. 
Ben 3 ay hapiste yattım, Aliya ise 3 yıl yattı. 1949'un 
Mart ayında hapisten çıktı. Biz ancak ondan sonra 
evlenebildik' cevabını aldım." ifadelerini kullandı.  Dr. 
Kansu, İzzetbegoviç'in yaşadığı sıkıntıları ve verdiği 
mücadeleyi birçok örnekle anlattı. Bosna Hersek'in 
savaştan önce üniter bir devlet olduğunu belirten Dr. 
Kansu, Bosna Savaşı'nı bitiren anlaşmayı imzalattıran 
Amerikalıların bu devlete federatif devlet modelini 
dayattığını kaydetti.

Dr. Kansu sözlerine devamla "Aliya İzzetbegoviç yaşa-
dığı müddetçe kendi toplumu için bir okuldu. Onun 
okulunda okuyan, ondan bir şeyler öğrenen kimi 
insanlar diplomat, kimileri siyaset adamı kimileride bilim 
adamı oldu. Çünkü o bir mütefekkirdi. Ölümünden kısa 
bir süre önce hastanede kendisini ziyaret eden 
Dayton Barış Antlaşması’nın mimarı Richard Holbrooke 
şunu demişti: ‘Eğer Aliya İzzetbegoviç ve onun kararlı 
tutumu olmasaydı, bugün Bosna-Hersek diye bir 
devlet olmayacaktı.’ dedi. 
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Iğdır Üniversitesi Sohbet Topluluğu tarafından Iğdır 
ilimizdeki organizasyonu yapılan bütün Türkiye’de 
düzenlenen Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’nın beşin-
cisi olan Kuranı Kerim Meali Bilgi Yarışması’nın Iğdır İl 
Ödül Töreni Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda 
düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ödül töreni, Ufka 
Yolculuk Yarışmaları’nı tanıtan iki video ile Prof. Dr. 

KUR’AN-I KERİM MEALİ BİLGİ YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ

Mahmut Esad Coşan’ın Kuranı anlama ve tatbik etme-
nin önemi hakkındaki konuşmalarını içeren videoyunun 
izletilmesi ile devam etti.

Daha sonra Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan “Kuranı Anlama ve Tatbik 
Etmenin Önemi” hakkındaki konuşmasını yaptı. Daha 
sonra ödül törenine geçildi. Beş farklı kategoride birin-
ci, ikinci ve üçüncülere para ödülleri verildi.
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2016-2017 eğitim-öğ-
retim yılı mezunları için Alyans Düğün Salonu’nda mezu-
niyet programı yapıldı. Mezuniyet programına;Iğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, 
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Alıcı, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 
İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler 
ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan 
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren, 
beş yıllık eğitimin sonunda diploma almaya hak kazanan 
gençlerin mutluluklarını paylaşmaya geldiklerini söyledi.  
Prof. Dr. Eren, “Kıymetli öğrencilerim ve çok değerli 
anneler, babalar ve öğrenci yakınlarımız sizlerin heyeca-
nınızı anlıyorum. Burada sadece öğrenciler değil aynı 
zamanda aileleri de mezun oluyorlar. Çocuklarımızın 
yaşamlarında iki mürüvveti vardır: İş ve evlilik. Bugün iş 
hayatının ilk adımına şahit olacaksınız, öğrencilerimiz 
heyecanlı çünkü hayatlarında tarihi anlardan birini 
yaşıyorlar, zamanın ne kadar çabuk geçtiğinin gösterge-

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ’NDE MEZUNİYET SEVİNCİ

lerinden biri de şu anki mezuniyet törenimizdeki öğren-
cilerimiz. Hocalarınız ve aileleriniz bugüne tanık oldukları 
için onlar da sizler kadar sevinç içinde ve mutlular. 
Mezuniyetiniz hayırlı, şansınız ve nasibiniz bol, yolunuz 
açık olsun.Ben mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.
Programda daha sonra söz alan Erzincan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alıcı da, 
“Değerli anne babalar 5 yıl boyunca evlatlarınızın rızkını 
temin ettiniz onlarla birlikte endişelendiniz onlarla bera-
ber sevinip onlarla birlikte üzüldünüz. Aslında bir diplo-
mayı da siz hakkettiniz. Ama unutmayın ki evlatlarınız 
sıradan bir okulda değiller. Onlar son din İslam’ın birer 
önderleri, neferleri, onun davetçileri ve öğretmenleri, 
vaizleri veya öğreticileri olacaklar. Onları özel görmeye 
onları önemsemeye onların değerini bilmeye devam 
ediniz.” dedi.

Program ilahi sanatçısı Sedat Uçan ve ekibinin ilahi dinle-
tisinin ardından sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
Azerbaycan’da Gence Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Yusibov’u ziyaret etti. Rektör Alma, 
Gence Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusibov ile 
çeşitli konularda işbirliği imkânlarını değerlendirdi.

Iğdır Üniversitesi ile Gence Devlet Üniversitesi arasında 
birçok alanda işbirliği protokolü yapıldı. Yapılan proto-
kol çerçevesinde, her iki üniversitenin güçlü oldukları 
alanlarda birbirlerine katkıda bulunması, öğretim 
elamanları ve araştırmacılar ile öğrencilerin değişimi 
konusunda işbirliği hedefleri konusunda anlaşıldı.

Görüşmeden çok memnun olduğunu dile getiren 
Rektörü Prof. Dr. Yusibov, Iğdır Üniversitesi ile işbirliğinin 
kendileri açısından da çok önemli olduğunu, her türlü 
işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.  Bunun üzerine 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
da, Iğdır Üniversitesi'nin önemli projelere imza atmak 
arzusunda olduğunu, bunu gerçekleştirmek için işbirli-
ğinin önemli olduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme, karşılıklı iyi 
niyet temennisi ile son buldu.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma,  
Azerbaycan’da eğitim alanında yaptığı incelemeler 
çerçevesinde Gence şehrinde bulunan Azerbaycan 
Devlet Agrar Üniversitesi’ni ziyaret etti. 

Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi’nin Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Caferov ile görüşen Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, eğitim ve kültürel alandaki işbirliği imkânlarını 
değerlendirilerek, birçok alanda işbirliği protokolüne 

imza attı.

Yapılan protokol çerçevesinde, her iki üniversitenin 
güçlü oldukları alanlarda birbirlerine katkıda bulunması, 
öğretim elamanları ve araştırmacılar ile öğrencilerin 
değişimi konusunda işbirliği hedefleri ortaya konuldu.

Olumlu bir havada geçen görüşme, karşılıklı iyi niyetle-
rin bulunulması ile sona erdi.

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

REKTÖR ALMA, AZERBAYCAN’DA GENCE AGRAR 
DEVLET ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ



732008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

Iğdır Üniversitesi, kendisini tanıtmak 
ve aday öğrenciler ile yakından 
iletişim kurabilmek için lise öğrencile-
rine yönelik tanıtım günlerine başladı. 
Tanıtım günleri kapsamında ilk olarak 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI

İMKB Anadolu Lisesi son sınıf 
öğrencileri okulun rehber ve mate-
matik öğretmenleri eşliğinde hem 
Iğdır Üniversitesi kampüslerini 
yakından görme, hem de üniversi-

tenin yetkili personelinden fakül-
teler, yüksekokullar, meslek yükse-
kokulları ile diğer akademik birim-
ler ile ilgili bilgi alma fırsatı buludu-
lar. Böylece öğrenciler, tercih 
yaparken akıllarında soru işareti 
kalmadan, daha bilinçli bir şekilde 
tercih yapama fırsatını yakalamış 
oldular.

Iğdır Üniversitesi kampüsünü 
gezen öğrenciler, yeni oluşmaya 
başlayan yerleşkede birçok yeni-
liklerin yapıldığı görerek beğenile-
rini belirttiler. Bilhassa, yeni eğitim 
mekanları, sosyal yaşam üniteleri, 
mediko-sosyal kompleksi,  kapalı 
spor tesislerinin yansıra diğer 
sportif faaliyet alanlarını ilgi ile 
takip ettiler. Birçok öğrenci, 
gördükleri karşısında hayran 
olduklarını, tercih yaparken mutla-
ka Iğdır Üniversitesi’ni tercih ede-
ceğini belirtti.
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Iğdır Milli Eğitim Vakfı (MEV) Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’na Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt 
ve şube müdürleri katıldı. 

Okulun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Bilim 
Fuarı’nın açılışını Vali Alpman ile Rektör Prof. Dr. Alma 
birlikte yaptı. Bilim Fuarı’nı gezen Vali Aplman ve Rektör 

IĞDIR MEV ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN TÜBİTAK BİLİM FUARI DÜZENLENDİ

Alma hazırlanan projelerle ilgili öğrencilerden bilgi 
aldılar. 

TÜBİTAK tarafından da desteklenen Bilim Fuarı’nda 
öğrenciler, güneş piliyle çalışan oyuncak araba, sonsuz 
oda, nişan alabilen mancınık, teslanın sihirli elektriği gibi 
birbirinden farklı ve yaratıcı projeleri sergilediler.
Renkli görüntülere sahne olan Bilim Fuarı hazırlanan yaş 
pastanın kesilmesi ve hatıra fotoğraflarının çektirilmesi-
nin ardından son buldu.
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Iğdır Üniversitesi sivil savunma uzmanlığı tarafından 
Suveren Kampüsü Rektörlük Binası’nda yangın söndür-
me, kurtarma, tahliye, koruma ve ilkyardım tatbikatı 
gerçekleştirildi.

İlgili mevzuat uyarınca tatbikat, yangın algılama ve ikaz 
sistemin devreye girmesiyle başladı. Alarm ile birlikte 
kontrol merkez ekibi koordinatörlüğünde 3. katta yer 
alan bir büroda meydana gelen yangına, söndürme 
ekibince içerden yangın hortumu ve yangın tüpleriyle; 
dışardan da itfaiye aracıyla müdahale edildi. Kurtarma 
ekibi tarafından senaryo gereği yaralanan bir personel 
kurtarılarak ilk yardım ekibine ulaştırıldı. Yapılan ilk 
müdahalenin ardından yaralı, ambulansa bindirilerek 
en yakın sağlık kurumuna nakledildi. Kurtarma ekibi 
tarafından içerisinde kıymetli evrakların bulunduğu 
dolaplar da kurtarılarak güvenli bölgeye nakledildi. 
Yangın içeriden ve dışarıdan söndürme ekibinin 

ÜNİVERSİTEMİZDE YANGIN TATBİKATI YAPILDI

gayretleri neticesinde tamamen kontrol altına alınarak 
söndürüldü.

Acil eylem planı kapsamında yılda en az 1 defa zorun-
lu olarak yapılması gereken yangın tatbikatı öncesinde 
acil durum ekipleri tarafından yapılan toplantılarla son 
şeklini aldı.

Tatbikatın başarılı bir şekilde sona ermesinin ardından 
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Ferdi Çelikcan 
başkanlığında tatbikat ile ilgili bir durum değerlendir-
mesi toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda,  ger-
çekleştirilen tatbikatta görülen eksiklikler ve bu eksiklik-
ler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren 
tatbikat raporu hazırlanması ve gerçekleştirilen tatbikat 
neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan dene-
yimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek 
gerekli düzeltmelerin yapılması kararlaştırıldı.
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Dünya Göçmen Kuşları 
Günü münasebetiyle  Iğdır 
Üniversitesi ile Iğdır 
Orman ve Su İşleri 
Şube Müdürlüğü tarafın-
dan ortaklaşa “Göçmen 
kuşlar ve insanlar için 
sağlıklı bir dünya” temalı 
program düzenlendi.
Programda ilk olarak Aras 
Kuş Halkalama İstasyonuna 
gidilerek burada  Iğdır 
Üniversitesi öğrencileri ile 
Milli Eğitime bağlı okul 
öğrencilerine,Iğdır Orman 
ve Su İşleri Şube Müdürü 
Mete Türkoğlu tarafından 
kuşun nasıl halkalandığı 
hakkında bilgi verildi.

Program, daha sonra Iğdır 
Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsü Konferans Salo-
nunda Iğdır Orman ve Su 
İşleri Şube Müdürü Mete 
T ü r k o ğ l u ’ n u n D ü n y a 
Göçmen Kuşları hakkında 
yaptığı sunumla devam 
etti. Iğdır Üniversitesi 
öğretim elamanları ve 
öğrencileri tarafından 
yoğun ilgi gören sunumda 
Türkoğlu, “Göçmen kuşlar 
farklı mevsimleri, farklı 
coğrafyalarda geçiren kuş 
türlerinden oluşan bir 
gruptur. Her sene dünya-
da 50 milyar kuşun göç 
ettiği tahmin edilir. Bunlar-
dan yaklaşık 5 milyarı 
Avrupa ile Afrika arasında 
göç eder. Binlerce kuş 

türü her sene vakti geldiği zaman üreme ve kışlama 
bölgeleri arasında uzun yolculuklar yaparlar. Göçmen 
kuşlar, yılda iki defa kuzey ve güney yarımküreleri 
arasında göç eder. Kış aylarında havaların soğumasıyla 
kuşların besin bulması zorlaşır ve bu konuda araların-
daki rekabet artar. Bu sebeple Kuzey Yarımkürede 
üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney Yarım-
küre‘ye doğru göç hareketine girişir. Güney, daha sıcak 
ve besin bakımından daha zengin olduğundan iyi bir 
kışlama alanı teşkil eder. İlkbaharın başlamasıyla da 
güneyden kuzeye dönüş göçüne başlar ve ilkbaharda 

kuzey bölgeleri kuş akınlarına uğrar. Göç sırasında 
göçmen kuşların bir kısmı gündüz, bir kısmı ise gece 
uçarlar. Bunun yanı sıra yüzerek göç edenler de vardır. 
Böceklerle beslenen küçük kuşlar ve ördeklerin çoğu 
gece yol alır. Arı kuşları, kırlangıç ve kırlangıç benzeri 
kuşlar da gündüzleri uçarlar. Sığırcıklar 4000-5000 
bireylik gruplar halinde göç ederler. Kartal ve atmaca 
gibi kuşlar yalnız veya guruplar halinde göçe katılırlar.” 
şeklinde konuştu. 
Program, büyük bir izleyici topluluğu tarafından beğeni 
ile takip edildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE 
“DÜNYA GÖÇMEN KUŞLARI GÜNÜ” 
ADLI PROGRAM DÜZENLENDİ
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etti. Iğdır Üniversitesi 
öğretim elamanları ve 
öğrencileri tarafından 
yoğun ilgi gören sunumda 
Türkoğlu, “Göçmen kuşlar 
farklı mevsimleri, farklı 
coğrafyalarda geçiren kuş 
türlerinden oluşan bir 
gruptur. Her sene dünya-
da 50 milyar kuşun göç 
ettiği tahmin edilir. Bunlar-
dan yaklaşık 5 milyarı 
Avrupa ile Afrika arasında 
göç eder. Binlerce kuş 

türü her sene vakti geldiği zaman üreme ve kışlama 
bölgeleri arasında uzun yolculuklar yaparlar. Göçmen 
kuşlar, yılda iki defa kuzey ve güney yarımküreleri 
arasında göç eder. Kış aylarında havaların soğumasıyla 
kuşların besin bulması zorlaşır ve bu konuda araların-
daki rekabet artar. Bu sebeple Kuzey Yarımkürede 
üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney Yarım-
küre‘ye doğru göç hareketine girişir. Güney, daha sıcak 
ve besin bakımından daha zengin olduğundan iyi bir 
kışlama alanı teşkil eder. İlkbaharın başlamasıyla da 
güneyden kuzeye dönüş göçüne başlar ve ilkbaharda 

kuzey bölgeleri kuş akınlarına uğrar. Göç sırasında 
göçmen kuşların bir kısmı gündüz, bir kısmı ise gece 
uçarlar. Bunun yanı sıra yüzerek göç edenler de vardır. 
Böceklerle beslenen küçük kuşlar ve ördeklerin çoğu 
gece yol alır. Arı kuşları, kırlangıç ve kırlangıç benzeri 
kuşlar da gündüzleri uçarlar. Sığırcıklar 4000-5000 
bireylik gruplar halinde göç ederler. Kartal ve atmaca 
gibi kuşlar yalnız veya guruplar halinde göçe katılırlar.” 
şeklinde konuştu. 
Program, büyük bir izleyici topluluğu tarafından beğeni 
ile takip edildi.
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Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile 
Iğdır KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından ortak protokol 
ile İktisat Bölümü öğrencileri için düzenlenen uygula-
malı girişimcilik eğitimi sonunda başarılı olan öğrencile-
re “Katılım Belgesi” verildi. 

Suveren Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 
düzenlenen “Katılım Belgesi” teslim törenine Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
KOSGEB İl Müdürü Eyüp Taşkın ile İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bünyamin Yıldırım ile 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Girişimcilik eğitiminin çok önemli olduğunu belirten 
Rektör Prof. Dr. Alma, Kahramanmaraş’ta görev yapar-
ken öğrencileri ile birlikte KOSGEB’e birçok proje 
sunduklarını ve halen devam eden projelerinin oldu-

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERE BELGELERİ VERİLDİ

ğunu söyleyerek girişimcilik eğitimi alan öğrencilere her 
konuda destek olacaklarını proje yazma konusunda 
da randevu almadan kendisi ile görüşebileceklerini 
kaydetti. 

Girişimcilik eğitimi ve KOSGEB faaliyetleri ile ilgili bilgi 
veren KOSGEB İl Müdürü Eyüp Taşkın da KOSGEB’in 
81 ilde bulunan müdürlüğü ile Türkiye’nin her yerinde 
girişimcilere destek olduğunu söyledi. İl Müdürü Taşkın 
“KOSGEB olarak yaklaşık 200 kişiye UGE eğitimi ve 120 
kişiye de destek verdik. Şuanda girişimcilik eğitimini 
başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız hazırladıkları 
projelerle 50 bin TL’ye kadar hibe alabilirler.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından girişimcilik dersinde 
yüksek başarı gösteren öğrenciler belgelerini aldı. 
“Katılım Belgesi” teslim töreni çekilen hatıra fotoğrafının 
ardından son buldu.
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Iğdır Üniversitesi, Iğdır Belediyesi ve KOSGEB arasında 
“Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesi kapsamında 
girişimcilik eğitimi protokolü imzalandı.Iğdır Üniversitesi 
Suveren Kampüsü’nde bulunan Rektörlük binasında, 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit ve KOSGEB İl 
Müdürü Eyüp Taşkın’ın katılımı ile protokol imzalandı.
“Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesi kapsamında 
uygulamalı girişimcilik eğitiminin hayırlı olması temenni-
sinde bulunan Rektör Prof. Dr. Alma, üniversite olarak 
kamu kurumlarıyla birlikte Iğdır’da hazırlanacak faydalı 
her projeyi destekleyeceğini belirtti. 

Belediye Başkanı Av. Murat Yikit proje hakkında yaptığı 
açıklamada; “Ben öncelikle projede bize her türlü des-
teği sunan Iğdır Üniversitesi’ne ve bu protokolde 
bizlerden desteğini esirgemeyen KOSGEB’e teşekkür 

etmek istiyorum. Hayat boyu öğrenme için, uyumlu ve 
kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve bunların uygulan-
masının teşvik edilmesi ile dezavantajlı durumda olan 
kadınlarımız ve gençlerimizin yetkinliklerinin artırılması 
yolu ile işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması 
amacıyla projemiz kapsamında eğitim ve kurslar yapıla-
caktır. Hedef kitlemiz 25-64 yaş arası 150 kişidir.” 
dedi.

KOSGEB İl Müdürü Eyüp Taşkın da uygulamalı girişimci-
lik eğitimini tamamlayan katılımcılara 2 hafta süre ile 
danışmanlık hizmeti sağlanacağını ifade ederek 50 
kursiyere iş planı hazırlama eğitimi verileceğini söyledi. 
Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan protokol 
imzalandı.
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Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu tarafından 
düzenlenen “Tarihten Gelen Feryat” adlı konferans 
Öğr. Gör. Arslantürk Akyıldız tarafından Karaağaç 
Kampüsü, konferans salonunda verildi.
Konferansta, Öğr. Gör. Arslantürk Akyıldız, bilhassa, 
1918-20 yılları arasında Iğdır yöresi ve havalisinde 
Ermeni terör örgütleri tarafından yapılan Türk katliamla-
rını örneklerle anlattı.

Büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen konfe-
ransta,  Öğr. Gör. Akyıldız Öncelikle şu sözleri dile 
getirdi: “Tarih boyunca Iğdır bölgesinde hiçbir zaman 
nüfus olarak çoğunluğu teşkil etmeyen Ermeniler, 
taşkınlıklarının arttığı bu dönemde de genel nüfusun 
üçte birini aşmamışlardır. Bu durumu bildiklerinden 
yaptıkları vahşetin dozunu artırarak bölgedeki Türk 
ahaliyi korkutup kaçmalarını sağlanmaya çalışmışlar, 
böylece çoğunluğa geçmeyi hedeflemişlerdir. IX. 
Osmanlı Ordusu, Mondros Mütarekesi gereğince, 
Güney Kafkasya'yı ve üç sancağı, 1919 yılı şubat 
başlarında boşaltmaya başladı. Iğdır’ın, Türk birlikleri 
tarafından tahliyesi üzerine geriye dönen Ermeniler, 
Müslüman halka çok büyük zulüm yapmaya başlamış, 
bölgedeki vahşet artık dayanılmaz bir hal almıştı. Bu 

“TARİHTEN GELEN FERYAT” İSİMLİ KONFERANS DÜZENLENDİ

durum üzerine artan şikâyetler ve feryatlar, bölgede 
etkin olan İngiliz yetkililerine ulaştırıldı. Bunun üzerine 
İngiliz Generali İyes durumu tetkik ettiklerini, olayların 
önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etmiştir. 
Durumu inceleyen İngilizler, olayın kontrolden çıktığını 
kabul edeceklerdir. Bunun üzerine; 15. Kolordu 
Komutanlığı, İngilizlere Dâhiliye Nezareti kanalı ile yapı-
lan başvuruya karşılık olarak, İngiliz generalin gönder-
diği cevabın geldiğini, bağlı birliklere yazıyla bildirmiş-
tir. Bu yazıda, İngilizlerin bölgede anarşinin hâkim 
olduğunu, Ermeni birliklerinin kontrol edilemediğini, 
bunları kontrol etmek için gerekirse Osmanlı kuvvetle-
rinden yararlanabileceğini belirttiğini, bu ihtimale karşı 
bilhassa 12. fırkanın hazırlık yapması emredilmektedir. 
Ancak olayları önlemek için hiçbir şey yapmayan 
İngilizler, el altından Ermeni çetelerinin faaliyetlerini 
artırmayı teşvik ederken, Türk milis güçlerini de baskı 
altına almıştır. Saldırıların gittikçe artması üzerine 
Sürmeli bölge ahalisi, durumu düzeltmek için bir elçilik 
heyetini Ermenistan tarafına gönderme kararı aldı. Elçi 
olarak gönderilen Millettekilerden Hasan oğlu Meşhe-
di Abbas ve Molla Hamit oğlu Molla Muhtar ile bera-
berlerinde bulunan sekiz arkadaşı, Ermeni hükümeti 
harbiye nazırı müsteşarı Doro’nun huzurunda vahşiya-

ne bir şekilde katledildiler. Bu durum karşısında bölge-
de bulunan Türkler müdafaa maksadıyla, Vedibasar, 
Zengibasar, Gemerli, Başköy (Aralık) gibi yerlerde, 
milis teşkilatların, var olanları güçlendirmeye, olmayan 
yerlerde yeni milis teşkilatları kurarak, saldırılara karşı 
hazırlıklarını artırmaya başladı.”

Ermeni çetelerinin saldırıları dolayısı ile güvenilir bir yer 
olduğu için Melekli merkezli “Iğdır Milli Hükümeti” adlı 
milli direniş teşkilatının kurulduğunu ifade eden Akyıl-
dız, bu konuda bazı örnekler vererek şunları söyledi: 
“Ekber Ramazan(Tufan)’nınMelekli’deki evinde yapılan 
toplantı ile kurulan ve Aralık, Kulp (Tuzluca), Iğdır’ı 
kapsayan bu teşkilatın başına Rıza Bey Nahcıvanlı 
getirildi. Bu teşkilat bölgenin Ermeni çetelerine karşı 
korumada önemli görevler üslenmiştir. Bu durum Aras 
Türk Hükümeti’nin kuruluşuna kadar sürdü. Ermeni 
birliklerinin bu saldırıları sırasında, Iğdır, Gemerli, Dere-
leyez, Uluhanlılarda, Başköy’de (Aralık) yaşayan Türk-
lerin tamamı yurtlarından kovulmuşlardır. Dolhanof’un 
ve Taşnak çetesi kuvvetlerinin Aras Nehri ve civarında-
ki Türk katliamları dayanılmaz hal almıştı. Bölge halkı 
canlarını kurtarmak için bir taraftan İran’a, Doğubayazıt 
istikametine, diğer taraftan nispeten daha güvenilir 
olan Kulp (Tuzluca) taraflarına kaçıyordu. Gemerli’de 

48, Vedibasarda 18, Dereleyezde 74, Şerurda 7 köy 
yakılmış, suçsuz ve savunmasız insanlar işkenceden 
geçirilmiştir. Iğdır bölgesinde ise özellikle ova kesimin-
de bulunan savunmasız köylerde Ermeni çetelerinin 
zulüm ve şiddeti bütün hızıyla devam etmekteydi. 
Oba, Küllük, Hakmehmet, Kazancı, Kadıkışlak ve Neca-
fali, Dize gibi ovada bulunan köylerde Ermeniler, 
erkekleri toplayıp topluca yakma ve katletme faaliyet-
lerini devam ettirmekteydiler. Bu köylerin halkından 
kurtulabilen çok az sayıdaki kişi çareyi, dağlık alanlara 
ve sınırın dışındaki güvenli yerlere kaçmakta bulmuşlar-
dı.”

Bölgede yaşanan vahşet derecesine gelen Ermeni 
çetelerinin saldırılarının bölgeye çok acılar çektirdiğini 
belirten Akyıldız, bu acı dönemin T.B.M.M.’nin direk-
tifleri doğrultusunda harekete geçen Kazım Karabekir 
Paşanın komutası altında bulunan Türk birliklerinin 
bölgeye gelmesi sonunda bu acıların bir nebze olsun 
dindiğini ifade etti.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü İsmail 
İpek’in yanı sıra çok sayıda kurum amiri, davetli, öğre-
tim elamanı ve öğrenci katıldı. Yaklaşık bir saat süren 
konferans, soru cevap bölümünün ardından son 
buldu.
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Üniversitemiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muh-
tarlarla toplantısına ev sahipliği yaptı.
Muhtarlarla toplantı yapma amacıyla Iğdır’a gelen 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Şehit Bülent Aydın 
Iğdır Havalimanı’nda Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, 
Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Orhan 
Çevik, Ak parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve bazı kamu 
amirleri karşıladı. Bakan Soylu, daha sonra Karaağaç 
Konferans Salonu’nda muhtarlar ve protokol üyeleri 
tarafından karşılandı.

Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda muhtarlarla 
yapılan toplantıda ilk önce konuşan Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman, Iğdır’ın üç ülkeye sınır bir il olduğunu 
belirterek “Iğdır ve çevresi Türkiye’nin en huzurlu ilidir. 
Bu da güvenlik güçlerimiz ve siz değerli muhtarlarımız, 
halkımız sayesindedir. Ülkemizin başına bela olan 
terörü el birliği ile def edecek huzurlu bir ülke olaca-

ğız.” dedi.
Vali Alpman’dan sonra konuşan İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, Muğla’daki trafik kazasında hayatını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet ailelerine de başsağlığı 
dileyerek konuşmasına başladı. Türkiye'nin büyümesi 
ve zenginleşmesini, engellemeye çalışanların olduğu-
nu belirten Bakan Soylu, Suriye, Libya ve Yemen'de 
vukuu bulan olayları takip ettiklerini söyledi. 

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizler şu anda dünyada çok 
büyük değişimlerin yaşandığı bir kırılma dönemine hep 
birlikte şahitlik ediyoruz. Bunu hep beraber yaşıyoruz.
Bir taraftan güneyimizde Irak'ta, Suriye'de olan olaylar, 
bir taraftan Libya'da, bir tarafta Fas'ta, bir taraftan 
Yemen'de, bir taraftan Mısır'da meydana gelen olayları 
hep beraber takip ediyoruz. Diğer taraftan DEAŞ'ın bir 
paraşüt gibi bu bölgeye nasıl indirildiğini, nasıl bir 
musibetle karşı karşıya kaldığımızı hep beraber görü-
yoruz ve yine takip ediyoruz. Birçok terör örgütü YPG 

ile DEAŞ ile FETÖ'sü ile KCK'sı ile PYD'si ile Türkiye'yi asli 
istikametinden uzaklaştırmaya çalışanların nasıl bir 
mücadele içerisinde olduklarını, Türkiye'nin büyümesi-
ni, Türkiye'nin zenginleşmesini, Türk kültür ve  medeni-
yetini Dünya'ya nakletmesini engelleme çağrılarına hep 
birlikte şahit oluyor ve görüyoruz" dedi.

Batı'da gelişen İslamofobi ve Türkofobiyle Türkiye'nin 
gelişmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyen Soylu, 
"Bütün bunları yaşıyoruz, ama bilmenizi isterim ki, bun-
ları sadece bu dönemde yaşamadık. Bu dünya kurul-
duğundan beri Anadolu coğrafyasına hakim almak 
isteyenler hiç boş durmadılar; fakat Anadolu coğrafya-
sı ve bu coğrafyanın güzel insanları, bu coğrafyanın 
içerisinde buna yönelik her zaman bir cevap verdiler. 
Hep yıkmaya çalıştılar, bu coğrafya da hep yapmaya 
çalıştı. Onlar hep insanlığı cezalandırmaya çalıştılar, bu 
coğrafya da hep insanlığa el uzatmaya onu kurtarmaya 
çalıştı. Bunu hep gördük hep yaşadık Iğdır'ın her santi-
metrekaresi de buna şahittir.  Eserleri ile şahittir, tarihi 
ile medeniyeti ile şahittir ve Anadolu'nun her noktası 

da buna apaçık bir şekilde şahittir. Bakınız güzel Cum-
huriyetimiz kurulduğu günden itibaren bu mücadeleyi 
hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İmar mücadelesi, geliş-
me mücadelesi, kalkınma mücadelesi, kardeşlik müca-
delesi ve dünyaya sözü olan bir toplumun bir milletin 
mücadelesini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İfade 
etmek isterim ki 21. asrın başından itibaren kıymetli 
liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bayraktarlığını yaptığı bu büyük mücadeleyi de millet 
olarak bu topraklarda hep birlikte gerçekleştirmeye ve 
yürütmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu. 

Toplantının sonunda Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu 
ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade 
ederek Bakan Soylu’ya Üniversitemizin simgesini yansı-
tan bir plaket takdim etti. 
Bakan Soylu, diğer temaslarını yapmak üzere Üniversi-
temizden ayrılarak Iğdır Valiliğine geçti.
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Iğdır Üniversitesi bahar şenlikleri 
kapsamında düzenlenen spor müsa-
bakaları boks, muaythai ve judo 
branşlarında yapıldı. Suveren Kampü-
sü Ziraat Fakültesi bahçesinde kurulan 
ringde yapılan müsabakaları, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bünyamin 
Yıldırım ve öğretim üyeleri ile öğren-
ciler ilgi ile izledi.

İlk boks müsabakası Avrupa 3’üncüsü 
ve Türkiye Şampiyonu Gülcan Arga 
ve Türkiye Şampiyonu Koray Aras 
arasında yapıldı. Daha sonraki müsa-
bakalarda ise boks, muaythai ve judo 
branşlarında sporcular arasında 
kıyasıya mücadele etti. 
Gösteri maçlarının ardından Rektör 

9. BAHAR ŞENLİKLERİ GÖSTERİ MÜSABAKALARI

Alma, mücadele eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını 
diledikten sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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Ağrı’da bir dizi temaslarda bulunan Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Ağrı Doğube-
yazıt ilçesi Arkoz Çimento Fabrikası’nda incelemeler-
de bulundu.

Yapılan ziyarette Arkoz Çimento yetkilileri, çimento 
fabrikasının üretimi ve çalışmaları hakkında Rektör 
Alma’ya bilgi verdiler.
Arkoz Çimento yetkilileri, Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın ziyaretinden ötürü 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Alma da bu gibi işletmelerin bölgemizin gelişi-
mine son derece önemli katkılar sağladığını ifade 
ederek, Arkoz Çimento yetkililerinin kendisine 
gösterdiği misafirperverlikten çok memnun olduğunu 
söyledi.
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REKTÖR ALMA, AĞRI DOĞUBEYAZIT ARKOZ ÇİMENTO 
FABRİKASI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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Her yıl geleneksel hale gelen ve baharın coşkusunun 
üniversite öğrencilerince doyasıya yaşandığı Iğdır 
Üniversitesi’nin 9. Bahar Şenlikleri şöhretler maçı ile 
başladı.

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü spor tesislerinde 

düzenlenen şöhretler maçına Iğdır Valisi Ahmet Turgay 
Alpman, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, İl Emniyet 
Müdürü Orhan Çevik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Ferhat Akkuş, Aralık İlçe Belediye Başkanı Bayram Teksay 
ve Ak parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz’ın yanı sıra kamu 

kurum amirleri katıldı.
Yeşil forma giyen takımın kaptanlığını Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman yaparken turuncu takımın kaptanlığını 
KYK Iğdır İl Müdürü Şerafettin Yiğit yaptı.
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan şöhretler maçında 
4-3 kazanan Vali Aplman ve Rektör Alma’ya maçın 

sonunda kupa verildi.
9. Bahar Şenlikleri 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek ve son 
gün Türkiye’nin en çok sevilen müzik gruplarından biri 
olan Manga’nın konseri ile sona erecek.
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ÜNİVERSİTEMİZDE 9. BAHAR ŞENLİKLERİ 
ŞÖHRETLER FUTBOL MAÇI İLE BAŞLADI
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Iğdır Üniversitesi 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı mezuniyet töreni, Suveren 
Kampüsü Ziraat Fakültesi bahçesinde 
büyük bir coşkuyla yapıldı. Üç gün 
sürecek olan Bahar Şenlikleri kapsamın-
da düzenlenen mezuniyet törenine, 
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Nahcivan Devlet Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov, 
Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Jandar-
ma Alay Komutanı Kahraman Dikmen, 
Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Azerbaycan Iğdır Konsolosu Behdud 
Gadalı, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet 
Tutulmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekrete-
ri Ferhat Akkuş, Aralık Belediye Başkanı 
Bayram Teksay ve Karakoyunlu Belediye 
Başkanı Kurban Kaya’nın yanı sıra öğre-
tim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Mezuni-
yet Töreni’nde ilk olarak öğrenciler 
adına bir konuşma yapan Iğdır Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi’ni 1’incilikle bitiren 
Bahar Çimen, şunları söyledi: “Bugün 
burada ortak bir sevinci paylaşmak için 
toplanmış bulunmaktayız ve aynı zaman 
da beni ve tüm arkadaşlarımı hüzünlen-
diren bir anı yaşamaktayız. Hayatımızın 
bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken, 
diğer sayfalarını, yeni beklentiler ve 
umutlarla açmaktayız. Hayatın getire-
ceklerini öngöremediğimiz bir dönem-
de yaptığımız meslek seçimiyle başla-
dık üniversite serüvenimize. Zamanla 
düşüncelerimiz olgunlaşmaya başladı, 
dağınık sorularımızın cevapları yerlerine 
oturdu ve bugün burada geleceğe şekil 
verecek birer meslek sahibi birey olarak 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE 
9. BAHAR ŞENLİKLERİ 
MEZUNİYET COŞKUSU

mezuniyetimizi kutluyoruz. Hepimiz Iğdır Üniversite-
si’ne farklı şehirler ve okullardan bambaşka  hayallerle 
geldik. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına, gelece-
ğimizi daha özgür ve kısıtlamaların olmadığı akademik 
bir ortamda şekillendirebilme ve bu süreç içerisinde 
bizlere ve topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyo-
nu içeren bir kültürü benimseme fırsatı bulduk. İşte bu 
sürecin sonu ve en önemli anı olan mezuniyet törenini 
kutluyoruz 2017 dönemi mezunları olarak coşkumu-
zu, gururumuzu ve fikirlerimizi bu önemli törenle 
paylaşıyoruz. Iğdır Üniversitesi öğrencisi olmak bana 
ve arkadaşlarıma daima gurur kaynağı olmuştur. Iğdır’ın 
küçük bir il olması ve üniversitemizin daha yeni yeni 
gelişmekte olmasından kaynaklanan bazı olumsuzluk-
lara rağmen bu sıkıntılarımızı bir nebze de olsa unut-
mamızı sağlayan ve bize her türlü desteği veren başta 
rektörümüz sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya, 
hocalarımıza ve idari personellerimize çok teşekkür 
ederiz” dedi.

Mezuniyet töreninde öğrencilere ve bütün konuklara 

hitap eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
öğrenciliğin hiçbir zaman bitmediğini insanların 
yaşamları boyunca sürekli öğrenmeye devam ettiğini 
vurguladı. 1416 öğrencinin mezun olduğunu belirten 
Rektör Alma, “Ben de öğrencilerimiz ve aileleri gibi 
şuanda çok mutlu ve mesut bir anı yaşıyorum. İnsan 
anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, 
ölümden sonra uzun ebedi bir âleme geçen bir yolun 
yolcusuyuz. Bunun şuan da ortasına gelmiş bulunmak-
tayız. Gençlik döneminin çok heyecanlı çok bereketli 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Hapishanelere gittiğimiz-
de, hastanelere gittiğimizde bütün musibetlerin 
kaynağının gençlik döneminde yapılan hatalar olduğu-
nu görüyoruz. Onun için gençliğimizin kıymetini çok iyi 
idrak etmek zorundayız. Mezun deyince eleğimizi alıp 
asmak aklınıza gelmesin. Asıl mezun demek, işinizin 
ehli ve kendi alanınızın en iyisi olma yolunda daima 
sebat gösteren ve bu minvalde yaşam boyu çabala-
yan kişidir. Hayat burada bitmiyor. Özellikle mezun 
olduğunuz alanlarınızın yanında İngilizce ve bilgisayar 
konusunda kendinizi çok iyi geliştirmenizi arzu ediyo-

rum. Mezun olunca iş bitmiyor asıl şimdi işin başında-
sınız. Ülkemizin şuandaki durumunu biliyorsunuz. 
Bizim üç tane düşmanımız var; cehalet, fakirlik ve 
aramızdaki ihtilaftır. Burada birçok ırktan, ülkemizin her 
tarafından gençlerimiz aileleri ile birlikte baharın cüm-
büşünü kutluyor. Ben Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
tüm dünyaya sesleniyorum. Türkiye burası yani şu renk, 
şu güzellik, Kürdü ile Türki ile Alevi’si ile, Şii’si ile, 
Sünni’si ile bir bütündür. Hiç kimse parçalayamayacak 
kadim bir milletin torunlarıyız. Bizim değerlerimize 
sahip çıkmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 
mezun olan öğrencilerimize yaşamlarının devamında 
başarılar diliyorum.” dedi.   
Rektör Alma’nın konuşmasından sonra kürsüye çıkan 
Iğdır Vali Alpman da şunları söyledi: “Iğdır Üniversitesi 
2016–2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni için 
toplanmış bulunuyoruz. Başta Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma olmak üzere, öğrenci-
lerimizi çağdaş, kültürlü, bilgili, Atatürk ilke ve devrim-
lerine bağlı birer birey olarak topluma kazandırma 
gayreti gösteren, bütün öğretim elamanı arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. Her mezuniyet töreni bir son 
olmaktan çok uzun ve meşakkatli bir yolculuğun da 
başlangıcı demektir. Bu yolculukta yanınızda olacak, 
zorlu günlerde önünüzü aydınlatacak tek dostunuz 
ise hocalarınızdan aldığınız eğitim olacaktır. Ancak bu 
hiçbir zaman “ben okuldan mezun oldum, eğitimim 
bitti” şeklinde yanlış yorumlanmamalıdır. Daima kendi-
nizi geliştirme gayretinde olunuz. Ulu önderimizin 
gençliğe hitabesinde, sizleri görevlendirdiği gibi Türk 
istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve 
müdafaa edecek ve bunun ışığında ülkemizi çağdaş 
medeniyetler seviyesine taşıma noktasında en büyük 
silahımız siz gençler olacaksınız. Bu duygu ve düşün-
celerle mezuniyetinizin hepinize hayırlı olmasını ve 
bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından üniversiteyi başarıyla 
tamamlayarak dereceye giren öğrencilere protokol 
üyeleri tarafından ödülleri verildi. Iğdır Üniversitesi 
2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni kep 
atma törenin ardından halk oyunu gösterisi, Nahcivan 
Devlet Üniversitesi Müzik Topluluğu ve yerel müzik 
gruplarının canlı müzik performanslarıyla sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı mezuniyet töreni, Suveren 
Kampüsü Ziraat Fakültesi bahçesinde 
büyük bir coşkuyla yapıldı. Üç gün 
sürecek olan Bahar Şenlikleri kapsamın-
da düzenlenen mezuniyet törenine, 
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Nahcivan Devlet Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov, 
Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Jandar-
ma Alay Komutanı Kahraman Dikmen, 
Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Azerbaycan Iğdır Konsolosu Behdud 
Gadalı, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet 
Tutulmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekrete-
ri Ferhat Akkuş, Aralık Belediye Başkanı 
Bayram Teksay ve Karakoyunlu Belediye 
Başkanı Kurban Kaya’nın yanı sıra öğre-
tim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Mezuni-
yet Töreni’nde ilk olarak öğrenciler 
adına bir konuşma yapan Iğdır Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi’ni 1’incilikle bitiren 
Bahar Çimen, şunları söyledi: “Bugün 
burada ortak bir sevinci paylaşmak için 
toplanmış bulunmaktayız ve aynı zaman 
da beni ve tüm arkadaşlarımı hüzünlen-
diren bir anı yaşamaktayız. Hayatımızın 
bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken, 
diğer sayfalarını, yeni beklentiler ve 
umutlarla açmaktayız. Hayatın getire-
ceklerini öngöremediğimiz bir dönem-
de yaptığımız meslek seçimiyle başla-
dık üniversite serüvenimize. Zamanla 
düşüncelerimiz olgunlaşmaya başladı, 
dağınık sorularımızın cevapları yerlerine 
oturdu ve bugün burada geleceğe şekil 
verecek birer meslek sahibi birey olarak 

mezuniyetimizi kutluyoruz. Hepimiz Iğdır Üniversite-
si’ne farklı şehirler ve okullardan bambaşka  hayallerle 
geldik. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına, gelece-
ğimizi daha özgür ve kısıtlamaların olmadığı akademik 
bir ortamda şekillendirebilme ve bu süreç içerisinde 
bizlere ve topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyo-
nu içeren bir kültürü benimseme fırsatı bulduk. İşte bu 
sürecin sonu ve en önemli anı olan mezuniyet törenini 
kutluyoruz 2017 dönemi mezunları olarak coşkumu-
zu, gururumuzu ve fikirlerimizi bu önemli törenle 
paylaşıyoruz. Iğdır Üniversitesi öğrencisi olmak bana 
ve arkadaşlarıma daima gurur kaynağı olmuştur. Iğdır’ın 
küçük bir il olması ve üniversitemizin daha yeni yeni 
gelişmekte olmasından kaynaklanan bazı olumsuzluk-
lara rağmen bu sıkıntılarımızı bir nebze de olsa unut-
mamızı sağlayan ve bize her türlü desteği veren başta 
rektörümüz sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya, 
hocalarımıza ve idari personellerimize çok teşekkür 
ederiz” dedi.

Mezuniyet töreninde öğrencilere ve bütün konuklara 

hitap eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
öğrenciliğin hiçbir zaman bitmediğini insanların 
yaşamları boyunca sürekli öğrenmeye devam ettiğini 
vurguladı. 1416 öğrencinin mezun olduğunu belirten 
Rektör Alma, “Ben de öğrencilerimiz ve aileleri gibi 
şuanda çok mutlu ve mesut bir anı yaşıyorum. İnsan 
anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, 
ölümden sonra uzun ebedi bir âleme geçen bir yolun 
yolcusuyuz. Bunun şuan da ortasına gelmiş bulunmak-
tayız. Gençlik döneminin çok heyecanlı çok bereketli 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Hapishanelere gittiğimiz-
de, hastanelere gittiğimizde bütün musibetlerin 
kaynağının gençlik döneminde yapılan hatalar olduğu-
nu görüyoruz. Onun için gençliğimizin kıymetini çok iyi 
idrak etmek zorundayız. Mezun deyince eleğimizi alıp 
asmak aklınıza gelmesin. Asıl mezun demek, işinizin 
ehli ve kendi alanınızın en iyisi olma yolunda daima 
sebat gösteren ve bu minvalde yaşam boyu çabala-
yan kişidir. Hayat burada bitmiyor. Özellikle mezun 
olduğunuz alanlarınızın yanında İngilizce ve bilgisayar 
konusunda kendinizi çok iyi geliştirmenizi arzu ediyo-

rum. Mezun olunca iş bitmiyor asıl şimdi işin başında-
sınız. Ülkemizin şuandaki durumunu biliyorsunuz. 
Bizim üç tane düşmanımız var; cehalet, fakirlik ve 
aramızdaki ihtilaftır. Burada birçok ırktan, ülkemizin her 
tarafından gençlerimiz aileleri ile birlikte baharın cüm-
büşünü kutluyor. Ben Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
tüm dünyaya sesleniyorum. Türkiye burası yani şu renk, 
şu güzellik, Kürdü ile Türki ile Alevi’si ile, Şii’si ile, 
Sünni’si ile bir bütündür. Hiç kimse parçalayamayacak 
kadim bir milletin torunlarıyız. Bizim değerlerimize 
sahip çıkmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 
mezun olan öğrencilerimize yaşamlarının devamında 
başarılar diliyorum.” dedi.   
Rektör Alma’nın konuşmasından sonra kürsüye çıkan 
Iğdır Vali Alpman da şunları söyledi: “Iğdır Üniversitesi 
2016–2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni için 
toplanmış bulunuyoruz. Başta Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma olmak üzere, öğrenci-
lerimizi çağdaş, kültürlü, bilgili, Atatürk ilke ve devrim-
lerine bağlı birer birey olarak topluma kazandırma 
gayreti gösteren, bütün öğretim elamanı arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. Her mezuniyet töreni bir son 
olmaktan çok uzun ve meşakkatli bir yolculuğun da 
başlangıcı demektir. Bu yolculukta yanınızda olacak, 
zorlu günlerde önünüzü aydınlatacak tek dostunuz 
ise hocalarınızdan aldığınız eğitim olacaktır. Ancak bu 
hiçbir zaman “ben okuldan mezun oldum, eğitimim 
bitti” şeklinde yanlış yorumlanmamalıdır. Daima kendi-
nizi geliştirme gayretinde olunuz. Ulu önderimizin 
gençliğe hitabesinde, sizleri görevlendirdiği gibi Türk 
istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve 
müdafaa edecek ve bunun ışığında ülkemizi çağdaş 
medeniyetler seviyesine taşıma noktasında en büyük 
silahımız siz gençler olacaksınız. Bu duygu ve düşün-
celerle mezuniyetinizin hepinize hayırlı olmasını ve 
bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından üniversiteyi başarıyla 
tamamlayarak dereceye giren öğrencilere protokol 
üyeleri tarafından ödülleri verildi. Iğdır Üniversitesi 
2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni kep 
atma törenin ardından halk oyunu gösterisi, Nahcivan 
Devlet Üniversitesi Müzik Topluluğu ve yerel müzik 
gruplarının canlı müzik performanslarıyla sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı mezuniyet töreni, Suveren 
Kampüsü Ziraat Fakültesi bahçesinde 
büyük bir coşkuyla yapıldı. Üç gün 
sürecek olan Bahar Şenlikleri kapsamın-
da düzenlenen mezuniyet törenine, 
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Nahcivan Devlet Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov, 
Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Jandar-
ma Alay Komutanı Kahraman Dikmen, 
Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 
Azerbaycan Iğdır Konsolosu Behdud 
Gadalı, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet 
Tutulmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekrete-
ri Ferhat Akkuş, Aralık Belediye Başkanı 
Bayram Teksay ve Karakoyunlu Belediye 
Başkanı Kurban Kaya’nın yanı sıra öğre-
tim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Mezuni-
yet Töreni’nde ilk olarak öğrenciler 
adına bir konuşma yapan Iğdır Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi’ni 1’incilikle bitiren 
Bahar Çimen, şunları söyledi: “Bugün 
burada ortak bir sevinci paylaşmak için 
toplanmış bulunmaktayız ve aynı zaman 
da beni ve tüm arkadaşlarımı hüzünlen-
diren bir anı yaşamaktayız. Hayatımızın 
bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken, 
diğer sayfalarını, yeni beklentiler ve 
umutlarla açmaktayız. Hayatın getire-
ceklerini öngöremediğimiz bir dönem-
de yaptığımız meslek seçimiyle başla-
dık üniversite serüvenimize. Zamanla 
düşüncelerimiz olgunlaşmaya başladı, 
dağınık sorularımızın cevapları yerlerine 
oturdu ve bugün burada geleceğe şekil 
verecek birer meslek sahibi birey olarak 

mezuniyetimizi kutluyoruz. Hepimiz Iğdır Üniversite-
si’ne farklı şehirler ve okullardan bambaşka  hayallerle 
geldik. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına, gelece-
ğimizi daha özgür ve kısıtlamaların olmadığı akademik 
bir ortamda şekillendirebilme ve bu süreç içerisinde 
bizlere ve topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyo-
nu içeren bir kültürü benimseme fırsatı bulduk. İşte bu 
sürecin sonu ve en önemli anı olan mezuniyet törenini 
kutluyoruz 2017 dönemi mezunları olarak coşkumu-
zu, gururumuzu ve fikirlerimizi bu önemli törenle 
paylaşıyoruz. Iğdır Üniversitesi öğrencisi olmak bana 
ve arkadaşlarıma daima gurur kaynağı olmuştur. Iğdır’ın 
küçük bir il olması ve üniversitemizin daha yeni yeni 
gelişmekte olmasından kaynaklanan bazı olumsuzluk-
lara rağmen bu sıkıntılarımızı bir nebze de olsa unut-
mamızı sağlayan ve bize her türlü desteği veren başta 
rektörümüz sayın Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya, 
hocalarımıza ve idari personellerimize çok teşekkür 
ederiz” dedi.

Mezuniyet töreninde öğrencilere ve bütün konuklara 

hitap eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
öğrenciliğin hiçbir zaman bitmediğini insanların 
yaşamları boyunca sürekli öğrenmeye devam ettiğini 
vurguladı. 1416 öğrencinin mezun olduğunu belirten 
Rektör Alma, “Ben de öğrencilerimiz ve aileleri gibi 
şuanda çok mutlu ve mesut bir anı yaşıyorum. İnsan 
anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, 
ölümden sonra uzun ebedi bir âleme geçen bir yolun 
yolcusuyuz. Bunun şuan da ortasına gelmiş bulunmak-
tayız. Gençlik döneminin çok heyecanlı çok bereketli 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Hapishanelere gittiğimiz-
de, hastanelere gittiğimizde bütün musibetlerin 
kaynağının gençlik döneminde yapılan hatalar olduğu-
nu görüyoruz. Onun için gençliğimizin kıymetini çok iyi 
idrak etmek zorundayız. Mezun deyince eleğimizi alıp 
asmak aklınıza gelmesin. Asıl mezun demek, işinizin 
ehli ve kendi alanınızın en iyisi olma yolunda daima 
sebat gösteren ve bu minvalde yaşam boyu çabala-
yan kişidir. Hayat burada bitmiyor. Özellikle mezun 
olduğunuz alanlarınızın yanında İngilizce ve bilgisayar 
konusunda kendinizi çok iyi geliştirmenizi arzu ediyo-

rum. Mezun olunca iş bitmiyor asıl şimdi işin başında-
sınız. Ülkemizin şuandaki durumunu biliyorsunuz. 
Bizim üç tane düşmanımız var; cehalet, fakirlik ve 
aramızdaki ihtilaftır. Burada birçok ırktan, ülkemizin her 
tarafından gençlerimiz aileleri ile birlikte baharın cüm-
büşünü kutluyor. Ben Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
tüm dünyaya sesleniyorum. Türkiye burası yani şu renk, 
şu güzellik, Kürdü ile Türki ile Alevi’si ile, Şii’si ile, 
Sünni’si ile bir bütündür. Hiç kimse parçalayamayacak 
kadim bir milletin torunlarıyız. Bizim değerlerimize 
sahip çıkmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 
mezun olan öğrencilerimize yaşamlarının devamında 
başarılar diliyorum.” dedi.   
Rektör Alma’nın konuşmasından sonra kürsüye çıkan 
Iğdır Vali Alpman da şunları söyledi: “Iğdır Üniversitesi 
2016–2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni için 
toplanmış bulunuyoruz. Başta Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma olmak üzere, öğrenci-
lerimizi çağdaş, kültürlü, bilgili, Atatürk ilke ve devrim-
lerine bağlı birer birey olarak topluma kazandırma 
gayreti gösteren, bütün öğretim elamanı arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. Her mezuniyet töreni bir son 
olmaktan çok uzun ve meşakkatli bir yolculuğun da 
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zorlu günlerde önünüzü aydınlatacak tek dostunuz 
ise hocalarınızdan aldığınız eğitim olacaktır. Ancak bu 
hiçbir zaman “ben okuldan mezun oldum, eğitimim 
bitti” şeklinde yanlış yorumlanmamalıdır. Daima kendi-
nizi geliştirme gayretinde olunuz. Ulu önderimizin 
gençliğe hitabesinde, sizleri görevlendirdiği gibi Türk 
istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve 
müdafaa edecek ve bunun ışığında ülkemizi çağdaş 
medeniyetler seviyesine taşıma noktasında en büyük 
silahımız siz gençler olacaksınız. Bu duygu ve düşün-
celerle mezuniyetinizin hepinize hayırlı olmasını ve 
bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından üniversiteyi başarıyla 
tamamlayarak dereceye giren öğrencilere protokol 
üyeleri tarafından ödülleri verildi. Iğdır Üniversitesi 
2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni kep 
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Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü’nün işbirliği ile “Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı” 
düzenlendi. İki gün boyunca devam edecek olan çalış-
taya, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Belediyesi 
Başkanı Murat Yikit, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Kamil 
Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş’un 
yanı sıra kamu kurum amirleri, öğretim elamanları ve muh-
tarlar katıldı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Iğdır Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürü Muhammed Bektaş,  yaşanabilir mekânsal 
planlamanın ilk şartının çevre, şehir ve insan olgusunun 
beraber yaşatılması olduğunu ifade ederek şunları söyle-
di: “Yaşanabilir çevre ve marka şehirler oluşturma bilinci-
nin çocuklarımızdan başlayarak ve toplumun her kesimi-
ne yaygınlaştıracak,  çalışmaların biran önce hayata geçi-
rilmesi önceliklerimiz arasındadır. İl müdürlüğümüz ile 
Iğdır Üniversitesi olarak, halkımızın ortak aklının buluştuğu 
"Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı" tertip etmeyi zaruret 
olarak gördük. Çalıştayımızın gündeminde yer alan 5 
temel konu tespit edildi. Bu konular onlarca alt birimde 

DAHA YAŞANABİLİR IĞDIR ÇALIŞTAYI

tartışılacak ve değerlendirilecektir. Bizlere katkılarını 
esirgemeyen sayın valimize, sayın rektörümüze, bizleri 
kırmayıp il dışından gelen değerli hocalarımıza, çalıştayı 
planladığımız ilk günden beri bizimle beraber olan Yrd.-
Doç.Dr. Aysun Altıkat ve Yrd.Doç.Dr. Züleyha Bingül’e, 
daha yaşanabilir bir Iğdır için çalışan mesai arkadaşlarıma 
ve siz değerleri konuklarımıza teşekkürü bir borç bilirim.” 

Açılış konuşmasından sonra söz alan Rektör Prof. Dr. 
Alma da şunları söyledi: “Iğdırlı hemşerilerime bir müjde 
vererek sözlerime başlamak istiyorum. Dün Iğdır’a 
ODTÜ’den bir grup mühendisi davet etmiştik. Tuzluca 
ilçemizde Tuz Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi için 
yaptığımız detaylı çalışma, çok olumlu bulundu. Yapılan 
çalışmalar sonucunda elde edilen verilere bakıldığı 
zaman, çevreyi bu hızla kirletmeye devam etmemiz 
halinde yaklaşık 100 yıl sonra hiçbir canlının yaşayamaya-
cağı bir çevre ile karşı karşıya kalacağız. Bu kıyamet 
demektir ve kıyameti kendi elimizle getirmiş olacağız. Bu 
açıdan sera gazlarının karbondioksitlerin miniminize 
edilmesi gerekmektedir. Ben YÖK sınavına girdiğim 
zaman Iğdır’a gidilir mi havası ve suyu çok kirli denmişti. 

Ancak geldikten sonra suyun ve doğalgazın gelmesi bu 
iki riski ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Çöp 
ayrım sistemi geliştirilmelidir. Biz bu konuyu, belediye 
başkanımız ve çevre şehircilik müdürümüzle kısmen ele 
aldık. Kanalizasyon arıtma sistemimizde mutlaka kurulma-
lıdır. Şuan Türkiye’de 3000 belediyemiz bulunmakta, 
ancak bunların sadece 50 tanesinde kanalizasyon arıtma 
sistemi bulunmaktadır. Yani içtiğimiz sular kanalizasyon 
sularıyla kirlenmiş durumda. Türkiye su kaynakları bakımın-
dan dünyada kırkıncı sırada, çok iyi diyeceğimiz şekilde 
kaynaklara sahip değiliz. Bu nedenden dolayı sularımızı 
temiz tutmalıyız diye düşünüyorum. Japonya’da kanali-
zasyon suları arıtılarak tarımda kullanılıyor. Iğdır’ın da bir 
tarım şehri olmasından dolayı, bu konuda büyük bir ümit 
içerisindeyim. Iğdır’da biyogaz sistemi için temel atıyo-
ruz. Havaalanı civarında 300 dönüm kadar bir yerimiz 
var. Sayın valimizin desteği ile orası bize verilmek üzere. 
Orayı aldığımız takdirde oraya enerji köyü kuruyoruz. 
RES, GES ve BİYOGAZ sistemini kurarak bir örnek teşkil 
etmek için çalışmalara başladık. Biz kullandığımız yemek 
yağlarını tutup lavabolara döküyoruz. 1kg yemek yağı ile 
1 milyon metre küp suyu kirletiyoruz. Tüm bunları topla-
dığımız zaman çevreyi yeterince kirletmiş oluyoruz. Ben 
bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor, çalıştıyımıza 
katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

Rektör Alma’dan sonra konuşan Belediye Başkanı Murat 
Yikit de Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı’nın düzenlenme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları 
söyledi: “Bu çalıştayın bizim açımızdan, özellikle de yerel 
yöneticiler açısından anlamı çok büyük. Çevre’ye aslında 
bir bütün olarak bakmamız gerekirken, biz insanlar çevre-
yi kendimizden ayrı tutarak sanki çevreyi bizim kullanabi-
leceğimiz, sadece bize ait bir alan olarak görüyoruz. 
Oysaki şunu unutuyoruz. Biz bu çevrenin bir parçasıyız. 

Sayın rektör hocam 50 yıl içerisinde neler olabileceğini  
söyledi. 50 yıl içerisindeki bu tükenme durumu sadece 
çevreyi değil, bizi de tüketmiş olacak. Çünkü bizler bu 
çevrenin birer parçasıyız. Çok uzağa değil, 50 yıl 
öncesine baktığımız zaman, bizler kitaplardan 
okuduklarımıza, yaşı yetenler de gördüklerine baktıkla-
rı zaman, son 50 yıl içerisinde çevreyi negatif yönde 
ne kadar değiştirdiğimizi anlayacağız. İşte bütün bun-
lardan ders çıkarabilmemiz ve bütün bunları nasıl 
pozitife çevirebiliriz, neler yapabiliriz noktasında, ben 
ümit ediyorum ki bu çalıştayımız çok faydalı olacaktır.” 

Belediye Başkanı Yikit’den sonra söz alan Vali Alpman 
da Iğdır’ın daha yaşanabilir hale gelmesi için tüm 
kurumların bir bütünlük içinde çalışması gerektiğini 
vurgulayarak böyle bilimsel bir çalışmanın düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali 
Alpman, “Iğdır’ın çevre sorunları gözle görünür şekil-
de ortada ve çok fazladır. Teknik konulara çok fazla 
girmek istemiyorum. Burada teknik konularda uzman 
hocalarımız var. Sorunların çözümünde, onlar bizlere 
yol gösterecektir. Iğdır için çevre konusunda ne yapa-
biliriz. Bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bütün kurum-
larımızla birlikte işbirliği halinde Iğdır’ın sorunlarını 
çözeceğiz. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum dedi.

Son olarak konuşmaların ardından Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet 
Hakkı Alma, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, Iğdır 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş,  İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ve Ticaret 
Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan’a çalıştaya katılımları 
ve desteklerinden dolayı plaket verildi. 

Çalıştay öğleden sonra Suveren Kampüsü’nde gerçek-
leşen oturumlarla devam etti. 
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Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü’nün işbirliği ile “Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı” 
düzenlendi. İki gün boyunca devam edecek olan çalış-
taya, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Belediyesi 
Başkanı Murat Yikit, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Kamil 
Arslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş’un 
yanı sıra kamu kurum amirleri, öğretim elamanları ve muh-
tarlar katıldı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Iğdır Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürü Muhammed Bektaş,  yaşanabilir mekânsal 
planlamanın ilk şartının çevre, şehir ve insan olgusunun 
beraber yaşatılması olduğunu ifade ederek şunları söyle-
di: “Yaşanabilir çevre ve marka şehirler oluşturma bilinci-
nin çocuklarımızdan başlayarak ve toplumun her kesimi-
ne yaygınlaştıracak,  çalışmaların biran önce hayata geçi-
rilmesi önceliklerimiz arasındadır. İl müdürlüğümüz ile 
Iğdır Üniversitesi olarak, halkımızın ortak aklının buluştuğu 
"Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı" tertip etmeyi zaruret 
olarak gördük. Çalıştayımızın gündeminde yer alan 5 
temel konu tespit edildi. Bu konular onlarca alt birimde 

tartışılacak ve değerlendirilecektir. Bizlere katkılarını 
esirgemeyen sayın valimize, sayın rektörümüze, bizleri 
kırmayıp il dışından gelen değerli hocalarımıza, çalıştayı 
planladığımız ilk günden beri bizimle beraber olan Yrd.-
Doç.Dr. Aysun Altıkat ve Yrd.Doç.Dr. Züleyha Bingül’e, 
daha yaşanabilir bir Iğdır için çalışan mesai arkadaşlarıma 
ve siz değerleri konuklarımıza teşekkürü bir borç bilirim.” 

Açılış konuşmasından sonra söz alan Rektör Prof. Dr. 
Alma da şunları söyledi: “Iğdırlı hemşerilerime bir müjde 
vererek sözlerime başlamak istiyorum. Dün Iğdır’a 
ODTÜ’den bir grup mühendisi davet etmiştik. Tuzluca 
ilçemizde Tuz Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi için 
yaptığımız detaylı çalışma, çok olumlu bulundu. Yapılan 
çalışmalar sonucunda elde edilen verilere bakıldığı 
zaman, çevreyi bu hızla kirletmeye devam etmemiz 
halinde yaklaşık 100 yıl sonra hiçbir canlının yaşayamaya-
cağı bir çevre ile karşı karşıya kalacağız. Bu kıyamet 
demektir ve kıyameti kendi elimizle getirmiş olacağız. Bu 
açıdan sera gazlarının karbondioksitlerin miniminize 
edilmesi gerekmektedir. Ben YÖK sınavına girdiğim 
zaman Iğdır’a gidilir mi havası ve suyu çok kirli denmişti. 

Ancak geldikten sonra suyun ve doğalgazın gelmesi bu 
iki riski ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Çöp 
ayrım sistemi geliştirilmelidir. Biz bu konuyu, belediye 
başkanımız ve çevre şehircilik müdürümüzle kısmen ele 
aldık. Kanalizasyon arıtma sistemimizde mutlaka kurulma-
lıdır. Şuan Türkiye’de 3000 belediyemiz bulunmakta, 
ancak bunların sadece 50 tanesinde kanalizasyon arıtma 
sistemi bulunmaktadır. Yani içtiğimiz sular kanalizasyon 
sularıyla kirlenmiş durumda. Türkiye su kaynakları bakımın-
dan dünyada kırkıncı sırada, çok iyi diyeceğimiz şekilde 
kaynaklara sahip değiliz. Bu nedenden dolayı sularımızı 
temiz tutmalıyız diye düşünüyorum. Japonya’da kanali-
zasyon suları arıtılarak tarımda kullanılıyor. Iğdır’ın da bir 
tarım şehri olmasından dolayı, bu konuda büyük bir ümit 
içerisindeyim. Iğdır’da biyogaz sistemi için temel atıyo-
ruz. Havaalanı civarında 300 dönüm kadar bir yerimiz 
var. Sayın valimizin desteği ile orası bize verilmek üzere. 
Orayı aldığımız takdirde oraya enerji köyü kuruyoruz. 
RES, GES ve BİYOGAZ sistemini kurarak bir örnek teşkil 
etmek için çalışmalara başladık. Biz kullandığımız yemek 
yağlarını tutup lavabolara döküyoruz. 1kg yemek yağı ile 
1 milyon metre küp suyu kirletiyoruz. Tüm bunları topla-
dığımız zaman çevreyi yeterince kirletmiş oluyoruz. Ben 
bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor, çalıştıyımıza 
katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

Rektör Alma’dan sonra konuşan Belediye Başkanı Murat 
Yikit de Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı’nın düzenlenme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları 
söyledi: “Bu çalıştayın bizim açımızdan, özellikle de yerel 
yöneticiler açısından anlamı çok büyük. Çevre’ye aslında 
bir bütün olarak bakmamız gerekirken, biz insanlar çevre-
yi kendimizden ayrı tutarak sanki çevreyi bizim kullanabi-
leceğimiz, sadece bize ait bir alan olarak görüyoruz. 
Oysaki şunu unutuyoruz. Biz bu çevrenin bir parçasıyız. 

Sayın rektör hocam 50 yıl içerisinde neler olabileceğini  
söyledi. 50 yıl içerisindeki bu tükenme durumu sadece 
çevreyi değil, bizi de tüketmiş olacak. Çünkü bizler bu 
çevrenin birer parçasıyız. Çok uzağa değil, 50 yıl 
öncesine baktığımız zaman, bizler kitaplardan 
okuduklarımıza, yaşı yetenler de gördüklerine baktıkla-
rı zaman, son 50 yıl içerisinde çevreyi negatif yönde 
ne kadar değiştirdiğimizi anlayacağız. İşte bütün bun-
lardan ders çıkarabilmemiz ve bütün bunları nasıl 
pozitife çevirebiliriz, neler yapabiliriz noktasında, ben 
ümit ediyorum ki bu çalıştayımız çok faydalı olacaktır.” 

Belediye Başkanı Yikit’den sonra söz alan Vali Alpman 
da Iğdır’ın daha yaşanabilir hale gelmesi için tüm 
kurumların bir bütünlük içinde çalışması gerektiğini 
vurgulayarak böyle bilimsel bir çalışmanın düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali 
Alpman, “Iğdır’ın çevre sorunları gözle görünür şekil-
de ortada ve çok fazladır. Teknik konulara çok fazla 
girmek istemiyorum. Burada teknik konularda uzman 
hocalarımız var. Sorunların çözümünde, onlar bizlere 
yol gösterecektir. Iğdır için çevre konusunda ne yapa-
biliriz. Bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bütün kurum-
larımızla birlikte işbirliği halinde Iğdır’ın sorunlarını 
çözeceğiz. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum dedi.

Son olarak konuşmaların ardından Iğdır Valisi Ahmet 
Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet 
Hakkı Alma, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, Iğdır 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş,  İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ve Ticaret 
Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan’a çalıştaya katılımları 
ve desteklerinden dolayı plaket verildi. 

Çalıştay öğleden sonra Suveren Kampüsü’nde gerçek-
leşen oturumlarla devam etti. 
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Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
öğrencileri tarafından “7’den 77’ye Yabancı Otlara 
Yabancı Kalmayın” ve “3. Böcek” Festivalleri düzenlen-
di.

Üniversitemiz Karaağaç Kampüsü’nde gerçekleşen 
festivalin açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mesude Figen 
Dönmez, “3. Geleneksel Böcek Festivali” etkinliği dahi-
linde, böceklerin öğrenciler tarafından Iğdır’ın farklı 
coğrafyalarında toplandığını dile getirdi. 
Ziraat Fakültesi, Entomoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık Türkiye’deki böcek türleri 
hakkında bilgi vermesinin ardından, Bitki Koruma 
Bölümü 4. Sınıf öğrencileri tarafından toplanan yüzler-
ce böcek, koleksiyon haline getirilerek ‘3. Geleneksel 

Böcek Festivali’ adı altında sergilendi ve öğrenci grup-
ları arasında yarışma düzenlendi. 

Bu yıl, ilki düzenlenen “7’den 77’ye Yabancı Otlara 
Yabancı kalmayın” festivalinde de Ziraat Fakültesi Bitki 
koruma bölümü yabancı ot uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Ramazan Gürbüz’ün gözetiminde, yabancı ot alanında 
Yüksek lisans yapan öğrenciler ile son sınıf öğrencileri-
nin Herbaryumları (sıkıştırılarak kurutulmuş bitki örnekle-
ri koleksiyonu) sergilendi. Bitki koruma 4. sınıf öğrenci-
lerinin katıldığı yabancı ot herbaryum yarışması da 
yoğun ilgi buldu. 

Son olarak “7’den 77’ye yabancı otlara Yabancı 
Kalmayın” ve “3. Böcek Festivalleri kapsamında düzen-
lenen yarışmalarda ilk 3’e giren öğrencilere çeşitli 
ödüller verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE “7’DEN 77’YE YABANCI OTLARA YABANCI 
KALMAYIN” VE “3. BÖCEK FESTİVALLERİ” DÜZENLENDİ



Iğdır Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi, Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü ve Iğdır Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü işbirliği ile Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü 
himayesinde “Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı” yapıldı. 
Çalıştayda, Iğdır ilinin gelişiminde yaşanılan problemleri 
ortaya koymak ve çözüm üretmek amacıyla ilin 
gerçeklerini, yaşayan halk ile hizmet sunucu rolündeki 
tüm kurumların bir araya gelmesi ve daha sağlam bir 
zeminde çözümler bulunması amaçlanmıştı. 2 gün 
süren çalıştay, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 
Konferans Salonu’nda yapılan kapanış programıyla 
sona erdi.

“Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı” kapanış programında, 
çalıştayda tespit edilen sorunlar, alınan çözüm önerile-
ri hakkında sunum yapıldı. İstanbul Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim 

“DAHA YAŞANABİLİR IĞDIR ÇALIŞTAYI” SONA ERDİ

Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selçuk, “Daha Yaşanabilir Iğdır 
Çalıştayı”nın Çevre kirliliği, Kentleşme, Enerji Çalışma 
Gruplarının yaptığı tespitler ve aldığı kararları sundu.

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Bal,” Daha Yaşanabilir Iğdır Çalıştayı”nın, Tarım 
Çalışma Grubu kararlarını katılımcılara sundu. Son olarak 
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Cengiz Atlı, sosyo-kültürel gelişim çalışma 
grubunun kararlarını katılımcılara aktardı.

Çalıştayın kapanış programı sonunda, ilin sorunları için 
genel bir değerlendirme ortaya koyuldu ve öncelikli 
sorunlara çözümler için, yeni bilimsel toplantıların yapıl-
masına altyapı oluşturuldu.  

Çalıştay, Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ahmet Metin Kumlay’ın konuşmacılara plaket 
takdim etmesi ve  hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona 
erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE 
“ÇANAKKALE RUHU” 
KONULU KONFERANS YAPILDI

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü’nde düzenlenen “ Çanak-
kale Ruhu” konulu konferansa 
konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Göktaş katıldı.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si ve Öğrenci Konsey Başkanlı-
ğı’nın ortaklaşa düzenlediği 
konferansa, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren’in yanı 
sıra öğretim elemanları ve 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.  
Düzenlenen programda Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Göktaş  şunla-
rı söyledi:  “Tarih bir milletin 
hafızasıdır. Niçin Çanakkale?  
İstiklâlimiz, istikbalimiz, mukad-
derat-ı alem-i İslam için. Kınalı 
kuzuların bir hilâl uğruna batan 
güneşlerin bir gül bahçesine 
girercesine şu kara toprağa 
girenlerin destanıdır. Masum 
Anadolu’nun saf çocuğu Meh-
metçiğin kükremiş aslan kesildiği 
yenilmez armadanın en acı, en 
unutulmaz yenilgiyi tattığı imanın 
tekniğe meydan okuduğu des-
tandır. Çanakkale Savaşı, I. 
Dünya Savaşı sırasında 
1915-1916 yılları arasında Geli-
bolu Yarımadası'nda Osmanlı 
Devleti ile itilaf devletleri arasın-
da yapılan deniz ve kara muha-
rebeleridir. Savaşın sebebi 
güçlü bir devlet olan ve dünya 

dengelerini altüst eden Almanya'dan rahatsız olan İngil-
tere ve Fransa'nın, Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı 
Devleti'ne ait olan Çanakkale Boğazı’nı ele geçirerek, 
müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek ve İstanbul'u işgal 
ederek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istemele-

ridir.”
 “Çanakkale Ruhu” konulu konferans sonunda  Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Göktaş’a,  İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şadi Eren plaket takdim etti.
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Iğdır Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
03.05. 2017 tarihinde Azerbaycan Milli İlimler Akade-
misi Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstitüsü’nü ziya-
ret etti. 

Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. İsa Habibbeyli ile görüşen Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma eğitim ve kültürel alandaki işbirliği imkânlarını 
değerlendirdi.

Iğdır Üniversitesi ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 
Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstitüsü arasında 
birçok alanda işbirliği protokol  yapıldı. Yapılan proto-
kol çerçevesinde, her iki birimin güçlü oldukları alanlar-

da karşılıklı olarak katkıda bulunması, öğretim elamanları 
ve araştırmacılar ile öğrencilerin değişimi konusunda 
işbirliği hedefleri ortaya konuldu. 

Ziyaretten çok memnun olduğunu belirten Prof. Dr. İsa 
Habibbeyli, Iğdır’ın kendisi için çok farklı bir yeri  oldu-
ğunu, kendisinin Nahçıvan Üniversitesi rektörlüğü 
döneminde, ilişkilerin geliştirilmesine çok önem verdi-
ğini söyledi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’da misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek 
bilimsel ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini, bunun 
için tüm imkânların seferber edileceğini belirtti. 
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REKTÖR ALMA, AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ 
NİZAMİ GENCEVİ EDEBİYAT ENSTİTÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ



15 Temmuz Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kanber 
Güzelkaya,15 Temmuz şehidi Bülent Aydın'ın abisi 
Selçuk Aydın, Genel Kurmayın ilk şehidi Bülent Yurtse-
ven'in amcasının oğlu Rıza Yurtseven, Gazi Aileleri 
Dernek Başkan Yardımcısı Nejdet Çiftlik beraberindeki 
heyetle birlikte Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı ziyaret etti.

15 Temmuz Şehit Aileleri Dernek Başkanı Kanber 
Güzelkaya, Rektör Alma’yı makamında ziyaret ederek 
yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Rektör Alma da 15 Temmuz Şehit Aileleri Dernek 

Başkanı Güzelkaya’nın ve beraberindeki heyetin ziya-
retlerinden dolayı son derece memnun olduğunu dile 
getirdi. Ziyarette ilerleyen zamanlarda Üniversitemiz ile 
15 Temmuz Şehitler Derneği iş birliği içinde güzel 
çalışmaların yapılması kararı alındı.

Ziyaretin sonunda Rektör Alma 15 Temmuz Şehidinin 
abisi Selçuk Aydın’a plaket takdim etti. Dernek Başkanı 
Kanber Güzelkaya da el işlemeli Türk bayrağı ile Iğdır 
şehitler albümünü Rektör Alma'ya hediye etti. Ziyaret 
hatıra fotoğrafının çektirilmesinden sonra iyi niyet 
temennileri ile son buldu.
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15 TEMMUZ ŞEHİT AİLELERİNİN YAKINLARI REKTÖR ALMA’YI 
ZİYARET ETTİ



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salo-
nunda düzenlenen ve Araştırmacı Yazar Nurdan Dam-
la’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa  Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
yanı sıra çok sayıda   öğretim elamanı  ve öğrenci 
katıldı. 

Araştırmacı Yazar Nurdan Damla “Örnek Bir Kadın: Hz. 
Hatice” konulu sunumundan, “Göklerin en hayırlı kadını 
Meryem yerlerin en hayırlı kadını ise Hatice’dir. Hz. 
Hatice 556 yılının yazında doğdu. 8 çocuklu bir ailenin 
ilk kızıydı. Annesinin adı Fatıma, büyük annesinin adı 
Zahide’dir. Küçük yaşlardan beri Bilge Varaka’nın eğiti-
minden geçmiştir. Varaka, Hz. Hatice’nin kuzeni olup, 
yaşlı ve bilge bir zattır. Hanifler heyetinin kurucuların-
dandır. Hanifler heyeti çok tanrılı bir inanışa başkaldır-

mıştır. Hz. Hatice de Hanifler heyetinin fahri üyesidir. 
Bu sebeple İbrahimî din üzerine eğitim almıştır. Hz. 
Hatice putlara tapmamıştır. Ahlaki bütünlüğünü insanî 
erdemlerle parlatmıştır. Bu sebeple kendi toplumun-
dan “Tahire” lakabı almıştır. Hz. Hatice, malından bolca 
infak ederdi. Fakirler, yoksullar, düşkünler için haftanın 
belli günlerinde yardımlar dağıtırdı. İslam’ın ilk yıllarında 
Hz. Hatice’nin mal varlığı Müslümanların dayanağı 
olmuştur. Ziyafet sofraları açılır, köleler azat edilirdi.” 
dedi.

Büyük bir ilgi ile takip edilen Konferansın  sonunda, 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Araştırmacı yazar Nurdan Damla’ya plaket takdim 
ederken şehit ailelerine de hediyeler verdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE, ANNELER GÜNÜ KAPSAMINDA
“ÖRNEK BİR KADIN: HZ. HATİCE” KONULU KONFERANS 



Iğdır'da düzenlenen ve 2 gün sürecek “Öğrenme 
Şenliği” başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen şenlik, halk 
oyunları ve Kafkas dans gösterisiyle başladı.Programa, 
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır İl Milli Eğitim 
Müdürü Hakan Cırıt, kurum amirleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış kurdelesi kesildikten sonra, Vali Alpman 
ile birlikte Rektör Alma, kursiyerler tarafından yapılan el 
yapımı ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.                    

REKTÖR PROF. DR. ALMA “ÖĞRENME ŞENLİKLERİNE” KATILDI
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, yaptığı açıklamada, 
şenliğin düzenlenmesindeki amacın kurumlarını des-
tekleyen diğer tüm kurum ve kuruluşların bir yıl boyun-
ca yapmış olduğu çalışmaların burada sergilenmesi 
olduğunu belirterek "Milli eğitim haricinde diğer kamu 
kurum ve kuruluşları da burada çalışmalarını sergiledi-
ler. Gerçekten güzel çalışmaların yapıldığını açılan 
sergide de gördük. Burada bütün kuruluşların iş birliği 
içerisinde eğitime katkı sağlamış olduğunu herkes 
görmüş oldu." diye konuştu.

Şenlik, daha sonra Türk halk müziği konseriyle devam 
etti.

REKTÖR ALMA “ÖĞRENME ŞENLİKLERİNE” KATILDI
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma’nın girişimi üze-
rine  Orman Genel Müdürlüğü’nün  Dört Mevsim Türki-
ye’nin Ormanları Fotoğrafları  Iğdır Üniversitesi Karaa-
ğaç Kampüsü’nde  sergilendi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2015-2017 yıllarında 
yapmış olduğu fotoğraf  yarışmasında dereceye giren 
fotoğraflarla birlikte 300 tane fotoğraf sergilendi. 
Akademik camia ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi 
gören “Dört Mevsim Türkiye’nin Ormanları” Fotoğrafları 
Sergisinin kurdelesini Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, 

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şerafettin 
Özbey, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Taze-
gün ve Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Okt. Dinçer 
Öztürk kesti. Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.Öz-
bey, “Sergiyi gezmek bana son derece mutluluk veridi. 
Sergi birkaç gün devam edecek. Biz Iğdır Üniversitesi 
olarak elimizden geldiği kadar böyle kültürel çalışmalar 
yapacağız. Öğrencilerimizin, Iğdırlı hemşerilerimizin 
gelip sergiyi gezmelerinin böyle güzel fotoğrafları 
incelemelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum.” dedi 
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ÜNİVERSİTEMİZDE DÖRT MEVSİM TÜRKİYE’NİN 
ORMANLARI FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLENDİ 



Şanlıurfa Teknokent’de düzenlenen Harran I. Uluslara-
rası AR-GE Proje Pazarına Iğdır Üniversitesini temsilen 
Mühendislik Fakültesinde Gıda Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duried Alwazeer, mühendislik 
fakültesi öğrencileri Nur Özkan ve Kadir Tan ile birlikte 
katıldı.1. Harran Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarının 
amacı Şanlıurfa ve bölgesinin teknolojik imajını güçlen-
direcek, teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler 
arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazan-
ması için her geçen gün yeni projeler hayata geçirilme-
ye çalışılmaktadır. Şanlıurfa’nın büyüyen ekonomisi ve 
yükselen yaşam kalitesi ile Ortadoğu’nun yeni çekim 
merkezi olarak tanımlanması yeni proje çalışması 
yapan her kesim tarafından benimsenmiştir. Bu bağ-
lamda yeni projelerin ortaya çıkması ve çıktılarının daha 
yüksek katma değere dönüşmesi imkanı sonucu Şanlı-
urfa ve bölgesinin bilim, teknoloji ve inovasyon çerçe-
vesinde bir çekim noktası haline geldi.

Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölge-
de bilgi ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projeleri-
ne ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına 

ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör 
kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge 
insanımızı bilinçlendirmek, üniversite, sanayi ve kamu 
işbirliği farkındalığını artırmak, akademisyenlerimiz ve 
öğrencilerimizde proje kültürü oluşturmak ve ülkemiz-
de bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluştu-
racak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek ama-
cıyla Üniversitemiz ve  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası (ŞUTSO) ortaklığında Şanlıurfa Teknokent'de 
“HARRAN I. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı”organizas-
yonu gerçekleştirilmiştir.

İlgi ile izlenen 1. Harran Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı 
bitmesini müteakiben Ar-Ge Proje Pazarına Iğdır 
Üniversitesini temsilen Mühendislik Fakültesinde Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duried 
Alwazeer ile mühendislik fakültesi öğrencileri Nur 
Özkan ve Kadir Tan, Teknoloji ve İnovasyon alanı 
“İndirgen Atmosfer Paketleme Sistemi’’  isimli proje ile 
mansiyon ödülüne layık görüldüler. Pazar, plaket töre-
niyle  sona erdi.
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ’NDE “1. HARRAN ULUSLARARASI 
AR-GE PROJE PAZARI” DÜZENLENDİ 



Iğdır Genç İHH ve Iğdır Üniversitesi Öğrenci komisyonu 
iş birliği ile “Mavi Marmara”  adlı konferans düzenlendi. 
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Konferans Salonun’da 
düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Kocaeli İHH 
İl Başkanı İsmail Yeşildağ katıldı. 

“Mavi Marmara” konferansı Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. Daha sonra Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin 
hazırladığı “Mavi Marmara” adlı video izletildi. Program-
da sunumunu yapan İHH Kocaeli İl Başkanı Yeşildağ, 

ÜNİVERSİTEMİZDE “MAVİ MARMARA” KONULU KONFERANS

“Mavi Marmara'nın sadece Gazze'deki ambargonun 
kaldırılması için yola çıkmadı, asıl mücadelenin Siyonist 
zihniyeti ortadan kaldırmaktır. Mavi Marmara sayesinde 
İsrail'in yaptığı haksızlığın ilk defa uluslararası hukukta 
tescillendi. Bugün İsrail hahamları, Mavi Marmara'nın 
İsrail'in sonunun başlangıcı olduğunu kabul ediyor. 
Mavi Marmara bugün Afrika'nın en ücra köşesinde bile 
biliniyor.” dedi
İlgi ile izlenen konferansın bitmesini müteakiben, 
konferansı veren Yeşildağ’a plaket taktim edildi.
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konusunda fikir sahibi oldular. 

Son olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ni gezen ekip 
burada da Prof. Dr. Şima Şahinduran’dan bilgi aldı.
Iğdır Üniversitesi inşaatı bitmiş olan hayvan hastanesi-
nin alet ekipman ve uygulama alanlarının en güzel şekil-
de dizayn edilmesi için düzenlenen teknik gezi bu üç 
üniversitenin gezisi ile sona erdi. 

Ayrıca Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Proje Koor-
dinatörü Yrd. Doç. Dr. İsa Yılmaz ve koordinatör 
yardımcıları Arife Kaya, Fatma Ertaş ve Ayhan Akgün’e 
teknik gezi organizasyonu için teşekkür ettiler.

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Teknik altyapısının 
en iyi şekilde kurulması için üniversitemizde görevlen-
dirilen bir ekip Erzurum Atatürk Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite-
si’ni gezdi. 

Üniversitemiz tarafından görevlendirilen ekip ilk önce 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
Hayvan Hastanesini gezerek Doç. Dr. Mustafa Sinan 
Aktaş ve Yrd. Doç. Dr. Nergis Ulaş’tan bilgi aldı. 
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan 
Hastanesi’ni de gezen ekip Prof. Dr. Ebru Yalçın ve 
burada görevlipersonellerden bilgi alarak, üniversite-
mizdeki hayvan hastanesinde neler yapılabileceği 
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ HAYVAN HASTANESİ İÇİN
TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Ardahan Üniversitesi’nde düzenlenen ÜNİDAP (DAP 
Üniversiteler Birliği) istişare toplantısına katıldı. 

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya: Iğdır Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Atatürk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabu-
lut, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Yardım, 
Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kafkas 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Arslan, 
Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi 
Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Taşkın,  Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanı Adanan Demir, Başkan Yardımcıları 
Volkan Güler ve Mehmet Özdoğan, Beşeri, Sosyal 
Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök, Tarım ve 
Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız, mühendisler 
Ayhan Albud ve Muhammed Ünaldı katıldı. 

ÜNİDAP’ın dönem başkanlığını yürüten Ardahan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, toplantıya katılan-
lara teşekkür etti. On beş bölge üniversitesinin katkılarıy-
la kurulan ÜNİDAP’ın, bölgenin sanayi, eğitim ve kültürü 
üzerine ciddi çalışmalar gerçekleştirileceğini belirten 
Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber konuşmasına şöyle 

devam etti: “Ardahan Üniversitesi olarak bizler de 
Gürcistan’a iki sınır kapısı bulunan, Kafkasya’ya, Orta 
Asya’ya ve Uzak Doğu’ya açılan bilim kapısı olma yolun-
da bir vizyonu benimsediğimizi ifade etmek istiyorum. 
Ülkemizde yükseköğretimlerde gerçekleşen uygulama-
lardan birisi de yabancı dilde eğitimdir. Yabancı dilde 
eğitim veren üniversitelerin örnekleri ülkemizde mevcut-
tur. Biz Ardahan Üniversitesi olarak ortak dili Rusça olan 
bu devasa coğrafyanın dilini eğitim dili olarak hedefimi-
ze koymak istiyoruz.” dedi.

Daha sonra söz alan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, 
Ardahan Üniversitesi’nin dönem başkanlığını yaptığı 
toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunup 
‘‘Bu toplantılar, bölgesel kalkınma yolunda çok önemli-
dir.’’ diyerek yapılacak toplantıların önemine vurgu 
yaptı.  Sonuç raporu daha sonra yayınlanacak toplantı-
da, ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Danışmanı 
Mahmut Kibar ve Faaliyetler Koordinatörü İhsan Karataylı 
tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı sonucun-
da, proje ekibi kurulması, merkez laboratuvar oluşturul-
ması, web sitesi kurulması, ortak doktora programlarının 
geliştirilmesi, proje öneri havuzu oluşturulması, gen 
bankası kurulması gibi daha birçok madde de mutaba-
kata varılarak toplantı sonlandırıldı. 

Toplantı sonunda hediye takdiminde bulunuldu. 
ÜNİDAP üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek bir sonraki 
toplantıda buluşmak üzere ayrıldılar.
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REKTÖR ALMA, ARDAHAN’DA DÜZENLENEN 
ÜNİDAP TOPLANTISINA KATILDI



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’nın özverili çalışmalarıyla ODTÜ’den gelen bir 
ekip tarafından Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde bulunan tuz 
mağaralarında Tuz Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi 

için fizibilite çalışması yapıldı. 

Yaklaşık iki gün boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 
tuz mağaralarının Tuz Terapi ve Rehabilitasyon Merke-
zi için olumlu bulunduğu ifade edildi. 

1102008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

TUZ TERAPİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 
İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILDI
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Çalıştay’a davetli konuşmacı olarak Rusya’dan Prof. 
Alina V. Chervinkaya, Romanya’dan Dr. Biol. Constantin 
Munteanu, Polonya’dan Dr. Jacek Chojnowski MD, 
PhD katıldı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Müfit Zeki Karagülle çağrılı bildiriler konu başlıklı 
mağara tedavisi; Tuzluca örneği adlı konuşmasında 
mağara tedavisi konusu hakkında bilgi verdi. Günü-
müzde yeni ortaya çıkan terapi dallarından bir tanesi 
de tuz terapisidir. Tarih boyunca saf, rafine edilmemiş 
kaya tuzunun akciğer derinliklerinde antibakteriyel ve 
antimikrobiyal faydaları olduğu kabul edilmiştir. Son 
yıllarda tüm solunum hastaları ve doğal astım tedavisi 

I. ULUSLARARASI TUZ TERAPİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

için dünyadaki tuz mağaralarına yapılan ziyaretler 
doğal tuz havasının inanılmaz iyileştirici özelliklerinden 
dolayı artış göstermektedir. Çoğu ülkede kullanılan bir 
metot olan tuz terapisi ülkemizde de yaygınlaşmaya 
başlamıştır dedi.

Rusya’dan Prof. Dr. Grigory Z. Fainburg, bize göre "Tuz 
Terapisi", tuz ile yapılan tedavidir. Fakat "Tuz", çeşitli 
kimyasalların genel adıdır. Genellikle, "tuz", "ortak tuz", 
tuz tuzu, tuz "bir masada" = "sofra tuzu" ... Bu tuzlar 
NaCl'dir. NaCl, kimyada "sodyum klorür" dir. eolojide 
NaCl, mineral "Halit" (Yunancadan), Madencilikte NaCl 
"kaya tuzu" - "Halit" dir. "Deniz tuzu" NaCL, KCl, MgCl2 
ve diğer tuzların birleşimidir adlı konuyu işledi.

Polonya’dan Dr. Jacek Chojnowski,  örneklerle konuş-
masına devam etti. Her yıl madene geri dönen birçok 
hasta, kalışlarından sonraki 6 aya kadar astım semp-
tomlarını önemli ölçüde azaltmış ve solunum yolu 
enfeksiyonlarına direnci arttırmıştır. Tüketilen ilaç sayısı 
ve antibiyotik ihtiyacı da azalmıştır, buna ek olarak da 
Subteraornoterapi semptom mevsiminde polen 
alerjisi için değerli bir tedavi olabilir - burun ve koku 
alma açıklığı iyileşir adlı konuyu işledi.

Romanya’dan Dr. Constantin Munteanu, farelerden 
azmi hastalığı için deney yaptığını tuz madenlerinde 
kaldığını 14 gün sonuç olarak protein miktarını ölçü 
değerinin artması azalması hakkında bilgiler verdi. Çağ-
rılı Bildirilerin sonunda çağrılı bildirilere konuşma yapan 
konuşmacılara katılım sertifikası verildi.
Çalıştay’ın I. oturumunda sırasıyla Sağlıklı Toplum 
Derneği Başkanı Serpil Keskin ulusal bakım, uluslararası 
yaşlı ve hasta bakımı hakkında konuşmasını hakkında 
bilgi verdi. Yaşlı bakımı programının eğitim esaslarını; 
yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve 
bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi 
kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşa-
bilme yetisi oluşturmaktadır. Yaşlı bireylere beslenme, 
genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu 
vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti 
verir. Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin 
uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, 
yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, 
ilaç tedavilerini uygulanmasına yardımcı olur. Yaşlının 
tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık 
göstergelerinin kontrolünü yapar konusunu işledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim 
Demirtaş sağlık alanında geleneksel yöntemler adlı 
başlıkta tuz mağaraları hakkında bilgi verdi.  Tuz mağa-
ralarından çıkan kilin bir çok hastalığın tedavisinden 
önemli olduğu konusunu işledi. 1 ay önce ciddi mide 
kanaması geçirdiğinden bahseden Demirtaş kil içerek 
sağılığına kavuştuğunu belirtti.

Doç. Dr. Senayi Dönmez de sağlık terapisinde kullanı-
lan tuz mağaralarının araştırılmış önemli parametreleri 
hakkında bilgi verdi. Konu hakkında doğal ya da yapay 
tuz odalarında uygulanan sağlık terapisi çalışmalarının 
bilimsel kabul görüp, resmi gazetede yayınlanan «GE-
LENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI 
YÖNETMELİĞİ» kapsamında; hasta kişilerin resmi 
reçete ile hizmet alabilmeleri için, tıp alanındaki uygun 
ve gerekli anabilim dallarındaki çalışan hekim araştırma 

ekibi ile kapsamlı bir araştırma yapılması ve yapılan 
ölçümlerin ilgili astım, bronşit ve diğer hastalıkların 
değişik evrelerinin takibinde yapılan ölçümler yapılıp, 
ilgili hastalık parametreleri üzerinde meydana gelen 
değişikliklerin takibi ile olumlu-olumsuz sonuçların 
ortaya konulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır, konusu-
nu işledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Çakmak 
sağlığımız için gıdalarımızda rafine tuz yerine doğal tuz 
kullanım ihtiyacı, gıda muhafazasında tuz deposu, 
genel sağlık için tuz odalarının kullanımının yaygınlaştı-
rılması adlı konuyu işledi. Konunun içeriğinde tuz 
tedavisin insanlara ve bitkilere etkisi olduğunu ve bunu 
yaptığı deneylerle gösterdiği konusu işlendi.

Çalıştay’ın 2. oturumunda ilk olarak Akdeniz Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Ülker Gül Dermatolojik Hastalıklarda 
Haloterapi adlı konuyu işledi.  Potasyum kullandığı 
helotrapinin etkisi konusu işlendi. Konuda Sedef 
hastalarında kardiyovasküler bulunan Sedef hastasının 
helotarpiyle iyileşme konusu işlendi.

Çalıştay’ın 2. oturumunda 2. olarak Iğdır Üniversitesi’n-
den Öğr. Gör. Fatma Ertaş, insan yaşam kalitesi üzerine 
tuz mağaralarının olası etkileri adlı konuyu işledi tuz 
mağaraları insanlar ve diğer canlıların üzerindeki spelo-
terapi etkisi konusu işledi.

Iğdır Üniversitesi’nden Arş. Gör. Nilden Ergün Usage 
of salt for pharmacotherapy, halotherapy and speleo-
therapy during Antiquity adlı konuyu işledi. Tuz üreti-
mi ilgili arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalıştay’ın 2. oturumunda sırasıyla Iğdır Üniversitesi’n-
den Dr. Özlem Sökmen Gürçam, tuz mağarasının 
turizme kazandırılmasında ekonomik, psikolojik sosyo-
kültürel ve çevresel etkiler, tuz mağarasının turizme 
kazandırması konusu işlerken analiz için anket yapıldı 
ve turizme etkisi konusu işlendi. 2. oturum sertifika 
verilmesiyle sona erdi

Çalıştay’ın 3. oturumunda ilk konuşmasını Nahçi-
van’dan gelen Uzm. Dr. Nazım İbrahimli alerjik hastalık-
lar bahsetti alerjik hastalıkların tedavisinde tuzun önemi 
adlı konuyu işledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Öğr. Gör. M. 
Latif Bakış 3. oturumun ikinci konuşmasında, yalnızlık 
terapisi ve kapalı mekânda terapi yöntemleri (Ev 
hanımları ve mahpuslar örneği) adlı konuyu  işledi.  
Konunun içeriğinde ise yalnızlık terapide insanların 
yalnız kalmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Iğdır Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan Kutsal 
kitaplarda tuz adlı konuyu işledi. Kutsal kitabımız 
Kuran’ı Kerimden Furkan Süresi’nde ayetle kutsal kitap-
larda tuz konusu işlendi.

Almanya’dan Halil Şenpınar yapay tuz terapi odaları 
adlı konuyu işledi. Yapay tuz terapi odalarında sakinlik 
ve huzur, daha iyi hissetme, geliştirilmiş konsantrasyon, 
odaklanma, dayanıklılık ve canlılık, daha kolay stres 
yönetim becerisi, enerji ve fiziksel performans artışı, 
daha az sinirlilik ve anksiyete, harcadığımız enerjiyi 
tekrar yerine koyma, vücudun dengesini ve esnekliğini 
sağlama, genel olarak daha iyi bir yaşam kalitesi suna-

cağını belirtildi. Yapay tuz odalarında kuru tuz kullan-
ması adlı konuyu işledi. Çalıştayın 3. oturumu sertifika-
ların verilmesiyle son buldu.

Çalıştay’ın  3. oturumundan sonra  beyin fırtınasıyla 
devam etti. Beyin fırtınasında Tuzluca tuz mağarası için 
yol haritasının belirlenmesi için tüm katılımcılarla fikir alış 
verilişinde bulunuldu.

I. Uluslararası Tuz Terapi Çalışta’yı Tuzluca’da tuz 
mağaralarında verilen akşam yemeğiyle çalıştayın ilk 
günü sona erdi. Çalıştay Nahçıvan gezisiyle devam 
etti. 
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doğal tuz havasının inanılmaz iyileştirici özelliklerinden 
dolayı artış göstermektedir. Çoğu ülkede kullanılan bir 
metot olan tuz terapisi ülkemizde de yaygınlaşmaya 
başlamıştır dedi.

Rusya’dan Prof. Dr. Grigory Z. Fainburg, bize göre "Tuz 
Terapisi", tuz ile yapılan tedavidir. Fakat "Tuz", çeşitli 
kimyasalların genel adıdır. Genellikle, "tuz", "ortak tuz", 
tuz tuzu, tuz "bir masada" = "sofra tuzu" ... Bu tuzlar 
NaCl'dir. NaCl, kimyada "sodyum klorür" dir. eolojide 
NaCl, mineral "Halit" (Yunancadan), Madencilikte NaCl 
"kaya tuzu" - "Halit" dir. "Deniz tuzu" NaCL, KCl, MgCl2 
ve diğer tuzların birleşimidir adlı konuyu işledi.

Polonya’dan Dr. Jacek Chojnowski,  örneklerle konuş-
masına devam etti. Her yıl madene geri dönen birçok 
hasta, kalışlarından sonraki 6 aya kadar astım semp-
tomlarını önemli ölçüde azaltmış ve solunum yolu 
enfeksiyonlarına direnci arttırmıştır. Tüketilen ilaç sayısı 
ve antibiyotik ihtiyacı da azalmıştır, buna ek olarak da 
Subteraornoterapi semptom mevsiminde polen 
alerjisi için değerli bir tedavi olabilir - burun ve koku 
alma açıklığı iyileşir adlı konuyu işledi.

Romanya’dan Dr. Constantin Munteanu, farelerden 
azmi hastalığı için deney yaptığını tuz madenlerinde 
kaldığını 14 gün sonuç olarak protein miktarını ölçü 
değerinin artması azalması hakkında bilgiler verdi. Çağ-
rılı Bildirilerin sonunda çağrılı bildirilere konuşma yapan 
konuşmacılara katılım sertifikası verildi.
Çalıştay’ın I. oturumunda sırasıyla Sağlıklı Toplum 
Derneği Başkanı Serpil Keskin ulusal bakım, uluslararası 
yaşlı ve hasta bakımı hakkında konuşmasını hakkında 
bilgi verdi. Yaşlı bakımı programının eğitim esaslarını; 
yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve 
bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi 
kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşa-
bilme yetisi oluşturmaktadır. Yaşlı bireylere beslenme, 
genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu 
vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti 
verir. Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin 
uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, 
yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, 
ilaç tedavilerini uygulanmasına yardımcı olur. Yaşlının 
tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık 
göstergelerinin kontrolünü yapar konusunu işledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim 
Demirtaş sağlık alanında geleneksel yöntemler adlı 
başlıkta tuz mağaraları hakkında bilgi verdi.  Tuz mağa-
ralarından çıkan kilin bir çok hastalığın tedavisinden 
önemli olduğu konusunu işledi. 1 ay önce ciddi mide 
kanaması geçirdiğinden bahseden Demirtaş kil içerek 
sağılığına kavuştuğunu belirtti.

Doç. Dr. Senayi Dönmez de sağlık terapisinde kullanı-
lan tuz mağaralarının araştırılmış önemli parametreleri 
hakkında bilgi verdi. Konu hakkında doğal ya da yapay 
tuz odalarında uygulanan sağlık terapisi çalışmalarının 
bilimsel kabul görüp, resmi gazetede yayınlanan «GE-
LENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI 
YÖNETMELİĞİ» kapsamında; hasta kişilerin resmi 
reçete ile hizmet alabilmeleri için, tıp alanındaki uygun 
ve gerekli anabilim dallarındaki çalışan hekim araştırma 

ekibi ile kapsamlı bir araştırma yapılması ve yapılan 
ölçümlerin ilgili astım, bronşit ve diğer hastalıkların 
değişik evrelerinin takibinde yapılan ölçümler yapılıp, 
ilgili hastalık parametreleri üzerinde meydana gelen 
değişikliklerin takibi ile olumlu-olumsuz sonuçların 
ortaya konulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır, konusu-
nu işledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Çakmak 
sağlığımız için gıdalarımızda rafine tuz yerine doğal tuz 
kullanım ihtiyacı, gıda muhafazasında tuz deposu, 
genel sağlık için tuz odalarının kullanımının yaygınlaştı-
rılması adlı konuyu işledi. Konunun içeriğinde tuz 
tedavisin insanlara ve bitkilere etkisi olduğunu ve bunu 
yaptığı deneylerle gösterdiği konusu işlendi.

Çalıştay’ın 2. oturumunda ilk olarak Akdeniz Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Ülker Gül Dermatolojik Hastalıklarda 
Haloterapi adlı konuyu işledi.  Potasyum kullandığı 
helotrapinin etkisi konusu işlendi. Konuda Sedef 
hastalarında kardiyovasküler bulunan Sedef hastasının 
helotarpiyle iyileşme konusu işlendi.

Çalıştay’ın 2. oturumunda 2. olarak Iğdır Üniversitesi’n-
den Öğr. Gör. Fatma Ertaş, insan yaşam kalitesi üzerine 
tuz mağaralarının olası etkileri adlı konuyu işledi tuz 
mağaraları insanlar ve diğer canlıların üzerindeki spelo-
terapi etkisi konusu işledi.

Iğdır Üniversitesi’nden Arş. Gör. Nilden Ergün Usage 
of salt for pharmacotherapy, halotherapy and speleo-
therapy during Antiquity adlı konuyu işledi. Tuz üreti-
mi ilgili arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalıştay’ın 2. oturumunda sırasıyla Iğdır Üniversitesi’n-
den Dr. Özlem Sökmen Gürçam, tuz mağarasının 
turizme kazandırılmasında ekonomik, psikolojik sosyo-
kültürel ve çevresel etkiler, tuz mağarasının turizme 
kazandırması konusu işlerken analiz için anket yapıldı 
ve turizme etkisi konusu işlendi. 2. oturum sertifika 
verilmesiyle sona erdi

Çalıştay’ın 3. oturumunda ilk konuşmasını Nahçi-
van’dan gelen Uzm. Dr. Nazım İbrahimli alerjik hastalık-
lar bahsetti alerjik hastalıkların tedavisinde tuzun önemi 
adlı konuyu işledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Öğr. Gör. M. 
Latif Bakış 3. oturumun ikinci konuşmasında, yalnızlık 
terapisi ve kapalı mekânda terapi yöntemleri (Ev 
hanımları ve mahpuslar örneği) adlı konuyu  işledi.  
Konunun içeriğinde ise yalnızlık terapide insanların 
yalnız kalmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Iğdır Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan Kutsal 
kitaplarda tuz adlı konuyu işledi. Kutsal kitabımız 
Kuran’ı Kerimden Furkan Süresi’nde ayetle kutsal kitap-
larda tuz konusu işlendi.

Almanya’dan Halil Şenpınar yapay tuz terapi odaları 
adlı konuyu işledi. Yapay tuz terapi odalarında sakinlik 
ve huzur, daha iyi hissetme, geliştirilmiş konsantrasyon, 
odaklanma, dayanıklılık ve canlılık, daha kolay stres 
yönetim becerisi, enerji ve fiziksel performans artışı, 
daha az sinirlilik ve anksiyete, harcadığımız enerjiyi 
tekrar yerine koyma, vücudun dengesini ve esnekliğini 
sağlama, genel olarak daha iyi bir yaşam kalitesi suna-

cağını belirtildi. Yapay tuz odalarında kuru tuz kullan-
ması adlı konuyu işledi. Çalıştayın 3. oturumu sertifika-
ların verilmesiyle son buldu.

Çalıştay’ın  3. oturumundan sonra  beyin fırtınasıyla 
devam etti. Beyin fırtınasında Tuzluca tuz mağarası için 
yol haritasının belirlenmesi için tüm katılımcılarla fikir alış 
verilişinde bulunuldu.

I. Uluslararası Tuz Terapi Çalışta’yı Tuzluca’da tuz 
mağaralarında verilen akşam yemeğiyle çalıştayın ilk 
günü sona erdi. Çalıştay Nahçıvan gezisiyle devam 
etti. 
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Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği(KÜSİ) yönetim kurulu 
toplantısı Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Rektörlük 
binasında yapıldı. Toplantı  Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma başkanlığında Planlama 
ve geliştirme kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. 
KÜSİ çalışmalarından sorumlu Vali Yardımcısı Harun 
Yücel, Bilim Sanayi Teknoloji Iğdır İl Müdürü Mehmet 
Kanyar, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi 
Gökçen Turan, Iğdır Serka Müdürü Burak Aydoğdu, 
Iğdır KOSGEB Müdürü Eyüp Taşkın, Iğdır Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü Hakan Aras, Iğdır TSE Temsilcisi 
Arif Vural, Kamu Sanayi İşbirliği Rektör Danışmanı Yrd. 
Doç. Dr. Haktan Sevinç ve Bilim Sanayi Teknoloji 

Bakanlığı KÜSİ il temsilcisi Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı 
Korkmaz’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda tanışma, 
değerlendirme ve gelecek çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda KÜSİ paydaşlarının rolleri görüşülmüş olup 
Iğdır ili için Rektör Prof. Dr. Alma’nın bölgeye istihdam 
sağlamak ve bölgeyi geliştirmek amacıyla yaptığı çalış-
malar dile getirildi. Toplantı sonucunda, sanayicilerin 
de katılımı ile hem KÜSİ paydaşlarının rollerinin sanayi-
cilere aktarılacağı hem de sanayicilerin paydaşlardan 
beklentilerinin belirleneceği bir organizasyonun yakın 
bir zamanda yapılmasına karar verildi. 

KAMU ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ YÖNETİMKURULU TOPLANTISI YAPILDI



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere geldiği Iğdır’daki temaslarının 
ardından, Üniversitemiz Karaağaç kampüsüne 
geçerek öğretim elamanları, kamu kurum 
amirleri, sivil toplum kuruluşları ve kalabalık bir 
vatandaş topluluğu ile bir araya geldi. 

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır Ak 
Parti Milletvekili Nurettin Aras ve Ak Parti Iğdır 
İl Başkanı Ahmet Tutulmaz eşliğinde Üniversi-
temize gelen Bakan Akdağ, Iğdır Üniversitesi 

SAĞLIK BAKANI 
RECEP AKDAĞ, 
ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma tarafından kapıda 
karşılandıktan sonra, Üniversitemiz Konferans Salonunada 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla buluştu.  
Bakan Akdağ, burada yaptığı konuşmada; Türkiye’nin son 15 
yıl içerisinde sağlık sistemlerini en iyi iyileştirmiş beş ülkenin 
içerisinde olduğunu ve bunu yeterli görmediklerini belirtti. 
Akdağ, “Şimdi Iğdır’da ki hastanemizi ziyaret etme fırsatım 
olacak mı bilmiyorum ama bir il değerlendirmesi yapacağız. 
Bugün Iğdır’da bulunma sebebim sadece bu seçim değil. 
İlin sağlık değerlendirmesini yapacağız. Tuzluca’da yeni bir 
hastane yapacağız onun yerine de baktık nereye yapabiliriz 
diye. Allaha şükürler olsun Iğdır’da artık çokta güzel bir 
hastanemiz var. Mümkün olduğu kadar şunu hedefliyoruz. 
Hastaneden önce bütün Iğdırlılar, 80 milyon Türkiye vatan-
daşının olması gerektiği gibi sağlıklı bir hayat yaşasınlar ve 
bunun içinde destek alsınlar. Kimden aile hekimlerimizden, 

önümüzdeki yıllarda aile hekimliğini çok ciddi geliştirece-
ğiz. Biliyorsunuz biz kurmuştuk 2005-2010 yılları arasında 
bana nasip olmuştu. Aile hekimliği merkezlerini geliştiriyo-
ruz, yeni sağlıklı yaşam merkezleri yapacağız. Hastalarımızın 
en iyi konforda hizmet alması önemlidir. Hasta insanlar ve 
aileleri çok kırılgandır. Önümüzdeki günlerde işin bu tarafını 
da geliştireceğiz. Şunu amaçlıyoruz her odada bir yatak. İlk 
geldiğimiz senelerde her odada bir ya da iki yatak diye 
başlamıştık. Şimdi hedefimiz her hasta odasında bir yatak 
herkesin bir mahremiyeti var. Iğdır’da ve bütün Türkiye’de 
2023 hedefi koyduk her odada bir yatak olacak.” dedi. 
Yapılan konuşmalardan sonra Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı 
ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade 
ederek, Üniversitemizin simgesini yansıtan bir plaket 
takdim etti.

Türkiye Emekliler 
Derneği Iğdır Başkanı İsa 
Bilir yönetim kuruluyla 
birlikte Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Alma’yı makamında 
ziyaret ederek yeni 
görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
Rektör Alma da Türkiye 
Emekliler Derneği Iğdır 

Başkanı İsa Bilir ve yöne-
tim kurulu’nun ziyaretle-
rinden dolayı son 
derece memnun oldu-
ğunu dile getirdi.
Ziyaret hatıra fotoğrafı-
nın çektirilmesinden 
sonra iyi niyet temenni-
leri ile son buldu.

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İIÜNİVERSİTE HABER

1152008

VEİ RN SÜ İTRI ED SĞ İI ÜNİVERSİTE HABER

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ IĞDIR BAŞKANI İSA BİLİR 
YÖNETİM KURULUYLA BİRLİKTE REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ



Iğdır Gazeteciler Cemiyeti ve İletişim Derne-
ği Başkanı Aydın Deniz, dernek üyeleri TRT 
Iğdır Temsilcisi Serdar Ünsal, DHA Iğdır 
temsilcisi Suat Deniz, Yeşil Iğdır Gazetesi 
Muhabiri Ali Şıktaş ve ATV-Sabah Gazetesi 
Iğdır temsilcisi Özkan Aydın ile birlikte Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’yı makamında ziyaret ederek yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde 
bulundular.

IĞDIR GAZETECİLER CEMİYETİ 
VE İLETİŞİM DERNEĞİ BAŞKANI
AYDIN DENİZ REKTÖR 
ALMA’YI ZİYARET ETTİ

Rektör Alma da Dernek Başkanı Aydın Deniz ve bera-
berindeki basın mensuplarının ziyaretlerinden dolayı 
son derece memnun olduğunu dile getirdi. Rektör 
Alma, Iğdır’da çalışan basın mensuplarının yaptığı 
haberlerle Iğdır’ın tanıtımına çok büyük katkı sağladık-

larını ifade ederek bu özverili çalışmalarından ötürü 
onlara teşekkür etti. 
Dernek Başkanı Aydın Deniz’de Rektör Alma’nın 
kendilerine gösterdiği misafirperverlikten ötürü çok 
memnun olduğunu ifade etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, iadeyi ziyaret kapsa-
mında Iğdır Cumhuriyet 
Başsavcısı Sedat Turan’ı 
makamında ziyaret etti.    
Cumhuriyet Başsavcısı 
Sedat Turan, Prof. Dr. 
Alma’nın ziyaretinden 
dolayı son derece mutlu 
olduğunu dile getirdi. Prof. 
Dr. Alma da  Cumhuriyet 
Başsavcısı Sedat Turan’ın 
kendisine gösterdiği misafir-
perverlikten ötürü çok 
memnun olduğunu ifade 
etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı 
çektirilmesinden sonra iyi 
niyet temennileri ile son 
buldu.
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REKTÖR ALMA, IĞDIR CUMHURİYET BAŞSAVCISI 
SEDAT TURAN’A İADE-İ ZİYARETTE BULUDU



Türkiye Kamu-Sen Iğdır İl Başka-
nı Ali Arslan, Kamu-Sen’e Bağlı 
Şube Başkanları ve Iğdır Üniver-
sitesi Türk Eğitim-Sen üyeleriyle 
birlikte Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Alma’yı makamında 
ziyaret ederek yeni görevinin 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu.
Rektör Alma da, Türkiye 
Kamu-Sen Iğdır İl Başkanı Ali 
Arslan, Kamu-Sen’e Bağlı Şube 
Başkanları ve Iğdır Üniversitesi 
Türk Eğitim-Sen üyeleri’nin 
ziyaretlerinden dolayı son 
derece memnun olduğunu 
dile getirdi.

TÜRKİYE KAMU-SEN 
IĞDIR İL BAŞKANI ALİ ARSLAN,
REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİLER

Iğdır Vali Yardımcısı 
Harun Yücel Iğdır 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Alma’yı 
makamında ziyaret 
ederek yeni görevi-
nin hayırlı olması 
temennisinde bulun-
du.
Rektör Alma da, Vali 
Yardımcısı Harun 
Yücel’in ziyaretinden 
dolayı son derece 
memnun olduğunu 
dile getirdi.
Ziyaret hatıra fotoğra-
fı çektirilmesinden 
sonra iyi niyet temen-
nileri ile son buldu.

IĞDIR VALİ YARDIMCISI HARUN YÜCEL, REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ
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Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, 
üniversiteler ve eğitim hakkında bilgi alışveri-
şinde bulunuldu. Atatürk Üniversitesi’nin 
bölgedeki en güçlü eğitim kurumu olduğunu 
söyleyen Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, Iğdır 
Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu birçok 
üniversitenin kuruluşunda Atatürk Üniversite-
si’nin etkin rol oynadığını söyledi.
“Üniversiteler Kuran Üniversite” sloganının 
Atatürk Üniversitesi’ni tanımladığını söyleyen 
Rektör Alma, desteklerinden dolayı Rektör 
Çomaklı’ya ve Atatürk Üniversitesi’ne teşekkür 

Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, 
Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün 
ile birlikte Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı makamında ziyaret etti.  
Rektör Alma’ya yeni görevinde başarılar dileyen 
Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Rektör Alma’nın 
hayata geçirmek istediği yeni projelerle Iğdır 
Üniversitesi’nin çehresinin çok kısa zamanda 
değişeceğini belirtti. 

Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’nın kendisini ziyaret 
etmesinden son derece memnun olduğunu 
belirten Rektör Alma da, özellikle Suveren Kam-
püsü’ndeki ağaçlandırma çalışmalarında kendi-
lerine vermiş olduğu desteklerden ötürü Bölge 
Müdürü Şaban Bıyıklı ve Iğdır kent ormanının 
oluşturulmasında ve çevre yollarının ağaçlandı-
rılmasında özverili çalışmalarından dolayı sık sık 
adından söz ettiren müdür Taner Tazegün’e 
teşekkür ederek bu desteklerinin özellikle 
üniversitemizde de devam etmesini istedi. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA, 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI’YI ZİYARET ETTİ.

Ziyaretin sonunda Rektör Alma, Erzurum Bölge Müdürü Şaban 
Bıyıklı ve Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün’e bir 
plaket takdim etti. 
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etti.
Kadim bir üniversite olarak çevre 
üniversitelere her konuda yardımcı 
olmaktan memnuniyet duyduklarını 
ifade eden Rektör Çomaklı, “Üniver-

sitemizde yetişen öğretim üyelerinin 
farklı üniversitelerde başarı sağlama-
ları bizleri mutlu ediyor. Birçok 
üniversitenin rektörü, dekan veya 
akademisyenleri bizim üniversitemi-

zin mensubu. Atatürk Üniversitesi 
olarak üniversitelerin gelişmesi ve 
kalkınması için her türlü yardımı 
yapmaktan geri kalmayız.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ŞABAN BIYIKLI, 
REKTÖR ALMA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ



AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras 
beraberindeki bir heyetle birlikte Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma’ya “Hayırlı olsun” ziyaretinde bu- 
lundu. 
Suveren Kampüsü Rektörlük makamında 
gerçekleşen ziyarette Rektör Alma, Iğdır 
Üniversitesi’nde hayata geçirmek istediği 
projelerle ilgili Milletvekili Aras’a bilgi vere-
rek bu projeleri hayata geçirmekte başta 
kendilerinin ve tüm Iğdır halkının desteğine 
ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras da 
Rektör Alma’ya yeni görevinde başarılar 

 AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, Aralık 
Belediye Başkanı Bayram Teksay, Melekli 
Belde Belediye Başkanı Ali Varol ve bera-
berindeki heyetle Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ziyaret 
ederek yeni görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundular.  
Rektörlük binasında gerçekleşen ziyaret-
te, Ak Parti İl Başkanı Tutulmaz, Rektör 
Alma’nın enerjisiyle üniversiteye büyük bir 
sinerji kattığını belirterek, hazırlanacak 
olan yeni projelere ve çalışmalara Ak Parti 
il yönetimi olarak her zaman destek 
olacaklarını kaydetti.
Ziyarette bulunan Aralık Belediye Başkanı 
Bayram da başarı dileklerini belirttikten 
sonra, Aralık ilçesi için düşünülen proje-
lerden ötürü teşekkür etti. Melekli Belde 
Belediye Başkanı Ali Varol ise hayırlı olsun 
temennisini belirterek, hizmet için bütün 
imkanlarının Iğdır Üniversitesinin emrinde 
olduğunu söyledi.

AK PARTİ IĞDIR MİLLETVEKİLİ 
ARAS’TAN REKTÖR PROF. DR. ALMA’YA 
“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

dileyerek kendilerine maddi manevi her konuda destek olacaklarını, 
Iğdır’ın gelişmesi için hazırlanacak her projeye katkı sunabileceklerini 
söyledi. 

AK PARTİ İL BAŞKANI AHMET TUTULMAZ, ARALIK BELEDİYE 
BAŞKANI BAYRAM TEKSAY VE MELEKLİ BELDE BELEDİYE 
BAŞKANI ALİ VAROL’DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Rektör Alma’da, Ak Parti İl Başkanı Tutulmaz, Belediye Başkanları 
Teksay ve Varol ile beraberindekilerin kendisini ziyaret etmesinden 
dolayı son derece memnun olduğunu belirterek Iğdır Üniversitesi 
olarak, Iğdır’ın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak projeler hazırla-
dıklarını söyledi. Rektör Alma, bu konuda azimli olduklarını, yapılan 
çalışmaların giderek artırılacağını, güzel ve verimli çalışmalarla Iğdır 
Üniversitesini, dolayısı ile Iğdır’ı markalaştırmayı hedeflediklerini belirt-
ti. 
Ziyaret, Rektör Alman’ın, İl Başkanı Tutulmaz’a hediye takdim etmesi 
ve hatıra fotoğrafı çektirmekle son buldu.
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Başbakan Binali Yıldırım’ın Baş 
müşaviri Av. Mehmet Çobas, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet 
Hakkı Alma’yı makamında ziyaret 
edip görevinden dolayı kutlayarak 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
 Ziyaretle ilgili olarak konuşan Rektör 
Alma, Başmüşavir Çobas’ın ziyare-
tinden dolayı son derece 
memnun olduğunu dile getirerek 
Iğdır Üniversitesi ile ilgili bilgi verdi. 
Rektör Alma: “Üniversitemizi dün-

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Arslan, Başkan yardım-
cısı Tahir Talay, yönetim kurulu üyeleri Tamer 
Karasu, Ali Yalçın ve Genel Sekreter Gökçen 
Turan'dan oluşan heyet, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı 
makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin 
hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. 
Rektör Alma da Iğdır TSO Başkanı Kamil 
Arslan ve beraberindekilerin kendisini ziya-
ret etmesinden dolayı son derece memnun 
olduğunu ifade etti.
Ziyarette Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Ticaret ve 
Sanayi odası arasında yapılacak projeler ile 
TOBB ve TEPAV ortaklığında 81 ile 81 
akademik danışman projesi de değerlendi-
rildi.

BAŞBAKANLIK BAŞMÜŞAVİRİ 
AV. MEHMET ÇOBAS, 
REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ

yaya açılan bir kapı haline getirmek istiyoruz. Bunun 
için bilimsel anlayışı ön planda tutmaya çalışıyoruz. 
Özgür bir üniversite ortamı hazırlamayı, bununla birlik-
te kaliteli eleman yetiştirerek verimliliği artırmayı planlı-
yoruz. Hazırladığımız birbirinden farklı projelerle 
üniversitemizi, ülkeye yenilikler kazandıran bir liman 
haline getireceğiz.” dedi. 
Başmüşavir Çobas da Rektör Alma’nın kendilerine 
gösterdiği misafirperverlikten çok memnun olduğunu 

ifade ederek, Rektör Alma’ya görevinde başarılar 
diledi. Rektör Alma’nın bilimsel çalışmalarıyla adından 
sık sık söz ettirdiğini ifade eden Baş müşavir Çobas, 
Rektör Alma’nın kısa süre içinde Iğdır Üniversitesi’nin 
çehresini değiştireceğine yürekten inandığını söyledi. 
Görüşme, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’nın,  Başmüşavir Av. Mehmet Çobas’a 
hediye taktimi ile sona erdi.

IĞDIR TSO BAŞKANI KAMİL ARSLAN, REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ
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İade-i ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirten Vali 
Alpman, “Bilgi birikiminiz ve 
tecrübenizle Iğdır Üniversite-
sini ileri seviyelere taşıyacağı-
nıza inanıyorum.” diyerek 
Rektör Prof. Dr. Alma’ya 
tekrar görevinde başarılar 
diledi. Iğdır’ın önemli bir il 
olduğunu belirten Vali 
Alpman, yapılacak çalışmala-
rın bölgeye önemli kazanım-
lar katacağını, bunun için 
Valilik olarak güzel çalışmala-

Iğdır İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Ferhat Akkuş, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma'ya 
“hayırlı olsun” ziyaretinde 
bulundu.  
Rektör Alma, Genel Sekreter 
Akkuş’un ziyaretinden dolayı 
son derece memnun oldu-
ğunu dile getirerek Iğdır 
Üniversitesi ile ilgili bilgi verdi. 
Genel Sekreter Akkuş da 
Rektör Alma’nın kendilerine 
gösterdiği misafirperverlikten  
çok memnun olduğunu ifade 
ederek Rektör Alma’ya göre-
vinde başarılar diledi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA, 
IĞDIR VALİSİ AHMET TURGAY ALPMAN’I 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

rın yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.
Rektör Alma’da kabullerinden dolayı Vali Alpman’a 
teşekkür ederek üniversiteyi daha iyi noktalara taşımak 
için gayretle çalışacağını ifade etti. Rektör Alma sözle-
rine devamla amaçlarının bilimsel verilerin ışığında 

hizmet etmek olduğunu, bu konuda istekli olduklarını 
söyleyerek zamanla güzel ve verimli çalışmaların 
sonuçlarını hep birlikte göreceklerine inandığını belirt-
ti. 
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İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ FERHAT AKKUŞ 
REKTÖR ALMA'YI ZİYARET ETTİ



Iğdır Valiliği Göç İdaresi 
Müdürü Muhlis Lortoğlu, 
Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma'yı makamında ziya-
ret etti.
Göç İdaresi Müdürü 
Muhlis Lortoğlu, Rektör 
Alma’ya yeni görevlerinin 
hayırlı olması temennisin-
de bulundu.
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Rektör Alma da Göç 
İdaresi Müdürü Muhlis 
Lortoğlu’na teşekkür etti.

Iğdır İl Emniyet Müdürü 
Orhan Çevik, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı 
makamında ziyaret 
ederek yeni görevinde 
başarılar diledi.
Rektör Alma da İl Emniyet 
Müdürü Orhan Çevik’in 
ziyaretinden dolayı son 
derece memnun oldu-
ğunu dile getirdi.  Emni-
yet Müdürü Çevik de 
Rektör Alma’nın kendisi-
ne gösterdiği misafirper-
verlikten ötürü çok 
memnun olduğunu ifade 
etti. 
Ziyaretin sonunda Rektör 
Alma İl Emniyet Müdürü 
Orhan Çevik’e hediye 
takdim etti.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ 
MUHLİS LORTOĞLU 
REKTÖR ALMA'YI ZİYARET ETTİ
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IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ ORHAN ÇEVİK 
REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ



Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut,  
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’yı makamında ziyaret ederek yeni 
görevinin hayırlı olması temennisinde bulun-
du.
Rektör Alma da Ağrı Kültür ve Turizm İl 
Müdürü Muhsin Bulut’un ziyaretinden dolayı 
son derece memnun olduğunu dile getirdi. 
Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut 
da Rektör Alma’ nın kendisine gösterdiği 
misafirperverlikten ötürü çok memnun oldu-
ğunu ifade etti. Ziyaretin sonunda Rektör 
Alma Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Bulut’a 
hediye takdim etti.
Müdür Bulut, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından hazırlanan iki kitabı Rektör Alma’ya 
hediye etti.

Memur Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi bera-
berindeki heyetle birlikte Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı makamında ziya-
ret etti. 
Misafirperverliğinden dolayı Rektör Alma’ya 
teşekkür eden Başkan Vekili Selvi, yeni görevinde 
başarılar diledi. Iğdır Üniversitesi’nde görev 
yapmakta olan birçok Eğitim-Bir-Sen üyesi oldu-
ğunu ifade eden Selvi, Iğdır Üniversitesinin bölge 
için bir şans olduğunu, sayın rektörün yapacağı 
çalışmalarla çok önemli başarılara imza atacağına 
inandıklarını belirtti.
Konuklarına hitaben, Iğdır Üniversitesi’nin bütün 
çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, personel ayırt 
etmeksizin üniversiteye hizmet eden her çalışanın 
kendileri için değerli olduğunu belirtti. Rektör 
Alma, nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan vekili 
Selvi ve beraberindeki heyete teşekkür etti. 

AĞRI KÜLTÜR VE TURİZM
İL MÜDÜRÜ MUHSİN BULUT 
REKTÖR ALMA’ YI 
ZİYARET ETTİ

Daha sonra başkan vekili Selvi ile Rektör Alma, Iğdır Üniversi-
tesi Eğitim-Bir-Sen İrtibat bürosunun açılışını yaparak, büro-
nun hayırlara vesile olmasını dilediler.  Ziyaret, hatıra fotoğra-
fının çektirilmesinin ardından son buldu.
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MEMUR SEN GENEL BAŞKAN VEKİLİ LATİF SELVİ 
REKTÖR ALMA'YI  ZİYARET ETTİ



Iğdır Devlet Hava Meydanları Iğdır 
Şehit Bülent Aydın Havalimanı 
Müdürü Fikret Bağca, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’yı makamında ziyaret 
ederek yeni görevinde başarılar 
diledi.
Rektör Alma da Havalimanı 
Müdürü Bağca’nın ziyaretinden 
son derece memnun olduğunu 
dile getirdi. Müdür Bağca da 
Rektör Alma’nın kendisine göster-
diği misafirperverlikten çok 
memnun olduğunu ifade etti. 
Ziyaretin sonunda Rektör Alma 
Müdür Bağca’ya hediye takdim 
etti.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü 
Müdürü Dr. Şerafettin Çakal ve Iğdır 
Çevre Şehircilik İl Müdürü Muhammet 
Bektaş Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı makamında ziyaret 
ederek yeni görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundular.
Rektör Alma da Enstitü Müdürü Dr. Şera-
fettin Çakal ve  İl Müdürü Muhammet 
Bektaş’ın ziyaretinden dolayı son derece 
mutlu olduğunu dile getirdi.  Enstitü 
Müdürü Dr. Şerafettin Çakal  ve  İl Müdürü 
Muhammet Bektaş ta Rektör Alma’ nın 
kendilerine gösterdiği misafirperverlikten 
çok memnun olduğunu ifade etti. 
Ziyaretin sonunda Rektör Alma  Enstitü 
Müdürü Dr. Şerafettin Çakal’a hediye 
takdim etti.

 IĞDIR DEVLET HAVA MEYDANLARI 
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN 
HAVALİMANI MÜDÜRÜ 
FİKRET BAĞCA REKTÖR 
ALMA’YI ZİYARET ETTİ 

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 
DR. ŞERAFETTİN ÇAKAL VE IĞDIR  ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ 
MUHAMMET BEKTAŞ REKTÖR ALMA’ YI ZİYARET ETTİLER
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Iğdır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Op. Dr. Kemal Eyvaz Iğdır Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı makamın-
da ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar 
diledi.
Rektör Alma da Genel Sekreter Op. Dr. 
Kemal Eyvaz’ın ziyaretinden dolayı son 
derece mutlu olduğunu dile getirdi.  Genel 
Sekreter Op. Dr. Kemal Eyvaz da Rektör 
Alma’nın kendilerine gösterdiği misafirper-
verlikten çok memnun olduğunu ifade etti. 
Ziyaretin sonunda Rektör Alma Genel Sekre-
ter Op. Dr. Kemal Eyvaz’a hediye takdim etti.

IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 
GENEL SEKRETERİ
OP. DR. KEMAL EYVAZ 
REKTÖR ALMA’ YI ZİYARET ETTİ

IĞDIR İL DEFTERDARI REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ

Iğdır İl Defterdarı Abdül-
kadir Büyükfırat,  Iğdır 
Ünivers i tes i Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
A lma ’y ı makamında 
ziyare t ederek yeni 
görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
Rektör Alma da İl Defter-
darı Abdülkadir Büyükfı-
rat’ın ziyaretinden dola-
yı son derece memnun 
olduğunu dile getirdi. İl 
Defterdarı Büyükfırat da 
kendisine gösteri len 
misafirperverlikten ötürü 
çok memnun olduğunu 
i f ade e t t i . Z i y a r e t i n 
sonunda Rektör Alma İl 
Defterdarı Büyükfırat’a 
hed i ye t a kd im e t t i .
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Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Üye-
leri Veli Beder önderliğinde Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı makamında 
ziyaret ederek yeni görevinde 
başarılar diledi.
Rektör Alma da Dernek üyelerinin 
ziyaretinden dolayı son derece 
mutlu olduğunu dile getirdi.
Dernek Üyeleri Rektör Alma’nın 
kendilerine gösterdiği misafirper-
verlikten ötürü çok memnun oldu-
ğunu ifade etti. Ziyaretin sonunda 
Rektör Alma Dernek Üyelerinden 
Veli Beder’e hediye takdim etti.

Iğdır Ehl-i Beyt Mektebi Din 
Adamları Derneği Başkanı 
Hüseyin Yeşil ve berabe-
rindekiler Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’yı makamında 
ziyaret ederek yeni göre-
vinde başarılar diledi.
Rektör Alma da Iğdır 
Ehlibeyt Mektebi Din 
Adamları’nın ziyaretinden 
dolayı son derece 
memnun olduğunu dile 
getirdi. Rektör Alma’nın 
kendilerine gösterdiği 
misafirperverlikten ötürü 
çok memnun olduğunu 
ifade ettiler. Ziyaretin 
sonunda Rektör Alma Din 
Adamları’na   çeşitli hedi-
yeler takdim etti.

IĞDIR EHL-İ BEYT ALİMLERİ DERNEĞİ 
ÜYELERİ VELİ BEDER ÖNDERLİĞİNDE
REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ
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IĞDIR EHL-İ BEYT MEKTEBİ DİN ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANI 
HÜSEYİN YEŞİL REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ



Iğdır Üniversitesi Rektörü Mehmet 
Hakkı Alma, Azerbaycan’ın Kars 
Başkonsolosluğu’na bağlı Iğdır Şubesi 
Konsolosu Behbud Gadalı’yı makamın-
da ziyaret etti.
Iğdır Şubesi Konsolosu Behbud  
Gadalı, ziyaretinden dolayı son 
derece memnun olduğunu, Başkonso-
los Nuri Guluyev’in talimatları doğrultu-
sunda Iğdır üniversitesi  ile her türlü 
işbirliğine açık olduklarını  dile getirdi.  
Rektör Alma da Konsolos Behbud 
Gadalı’nın kendisine gösterdiği misafir-
perverlikten çok memnun olduğunu, 
“Bir Millet, İki Devlet” sözüyle özetle-
nebilecek, Türkiye ile Azerbaycan’ın 
dostluğuna ve kardeşliğine çok büyük 

Iğdır Üniversitesi Öğrenci 
Konseyi Başkanı Serdar 
Öztürk ve öğrenciler Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı maka-
mında ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar diledi.
Rektör Alma da Öğrenci 
Konseyi Başkanı Serdar 
Öztürk ve öğrencilerin ziya-
retinden dolayı son derece 
mutlu olduğunu dile getirdi. 
Ziyaretin sonunda Rektör 
Alma Öğrenci Konseyi 
Başkanı Serdar Öztürk ve 
öğrencilere hediye takdim 
etti.

REKTÖR ALMA’DAN, 
AZERBAYCAN KARS 
BAŞKONSOLUSLUĞU
IĞDIR ŞUBESİ’NE ZİYARET

önem verdiklerini, işbirliğinin artırılması yönünde çalışacaklarını ifade etti.
Ziyaret, Rektör Alma’nın Konsolos Behbud Gadalı’ya hediye takdimi ile 
son buldu.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI SERDAR 
ÖZTÜRK VE ÖĞRENCİLER REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma iadeyi ziyaret 
kapsamında Belediye Başkanı 
Murat Yikit’i makamında ziyaret 
etti.
Geçtiğimiz günlerde üniversitemi-
ze Rektör olarak atanan Prof. Dr. 
Alma kendisine yapılan ziyaretten 
dolayı Iğdır Belediye Başkanı Yikit’i 
makamında ziyaret ederek Iğdır’a 
ortaklaşa yapılacak projeler için 
istişarede bulundu.
Başkan Yikit Rektör Alma’nın yaptı-
ğı ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek yeni görevinde 
Rektör Almaya başarılar diledi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü 
Hakan Cırıt şube müdürleri 
ile birlikte, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma’yı makamında 
ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan 
Cırıt ve beraberindekileri 
makamında ağırlayan Rektör 
Prof. Dr. Alma, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek kendilerine teşek-
kür etti. 
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan 
Cırıt ise Rektör Alma´ya 
misafirperverliğinden ötürü 
teşekkür ederek yeni göre-
vinin hayırlı olması temenni-
sinde bulundu.

REKTÖR ALMA, 
IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI 
MURAT YİKİT’E İADE-İ 
ZİYARETTE BULUNDU
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKAN CIRIT, REKTÖR ALMA´YI ZİYARET ETTİ



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, T.C. Nahçıvan Başkonsolosu Nihat Erşen’e 
makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektör Alma yaptığı ziyarette, ‘Iğdır Üniversitesi 
olarak Nahcivan üniversiteleriyle işbirliğine hazırız, 
üniversitemiz hızla büyüyen ve gelişen bir üniver-
sitedir. Öğrenci sayımızı hıza artırma cabası içeri-
sindeyiz. Hedefimiz önümüzdeki dört yılda on 
beş bin öğrenciye ulaşmaktır. Komşu ülkelerden 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, iade-i 
ziyaret kapsamında Iğdır İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Ferhat Akkuş’u makamında 
ziyaret etti.
İade-i ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Akkuş, Rektör Alma’nın bilgi 
birikimi ve tecrübesi ile Iğdır 
Üniversitesi'ni ileri seviyelere 
taşıyacağınıza inandığını ifade 
ederek Rektör Prof. Dr. 
Alma’ya tekrar görevinde 
başarılar diledi. 
Rektör Alma da misafirperver-
liğinden ötürü Genel Sekreter 
Ferhat Akkuş’a teşekkür 
ederek üniversiteyi daha iyi 
noktalara taşımak için gayretle 
çalışacağını ifade etti.

REKTÖR ALMA 
T.C NAHCİVAN BAŞKONSOLOSU’NU
ZİYARET ETTİ

de öğrenci almaya hazırız.” dedi.
T.C Nahcivan Başkonsolosu Erşen, Rektör Alma’nın 
ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu 
dile getirdi. Nahcivan’da yapılacak olan her türlü 
faaliyete ellerinden gelen yardımı göstermeye hazır 

olduklarını, bilimsel işbirliğinin artmasının son derece 
önemli olduğunu belirtti. 
 Çok olumlu bir havada geçen görüşme iyi temenniler 
ile sona erdi.
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REKTÖR PROF. DR. ALMA, IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ GENEL 
SEKRETERİ FERHAT AKKUŞ’A İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU



Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami 
Özcan beraberindeki heyet Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı maka-
mında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı 
olması temennisinde bulundu.
Rektör Alma da Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sami Özcan ve beraberindeki heyetin 
ziyaretlerinden dolayı son derece memnun 
olduğunu dile getirdi. 
Ziyaret hatıra fotoğrafının çektirilmesinden 
sonra iyi niyet temennileri ile son buldu.

Ağrı Hamur Belediye 
Başkanı Cezmi Ergül 
beraberindeki bir 
ekiple, Iğdır Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı 
makamında ziyaret 
ederek yeni görevinin 
hayırlı olması temenni-
sinde bulundu.
Rektör Alma da Beledi-
ye Başkanı Cezmi Ergül 
ve beraberindekilerin 
ziyaretlerinden dolayı 
son derece memnun 
olduğunu dile getirdi. 
Belediye Başkanı 
Cezmi Ergül ve bera-
berindeki ekip de ken-
dilerine gösterilen 
m isa f i rperver l i k ten 
ötürü çok memnun 
olduklarını ifade ettiler.

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ PROF. DR. SAMİ ÖZCAN 
BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE 
REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ
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AĞRI HAMUR BELEDİYE BAŞKANI CEZMİ ERGÜL 
BERABERİNDEKİ BİR EKİPLE REKTÖR ALMA’YI ZİYARET ETTİ



Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Sedat 
Turan,  Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı 
makamında ziyaret ederek yeni 
görevinin hayırlı olması temennisin-
de bulundu.
Rektör Alma da Cumhuriyet Başsav-
cısı Turan’a ziyaretinden dolayı son 
derece memnun olduğunu dile 
getirdi. Cumhuriyet Başsavcısı Turan 
da kendisine gösterilen misafirper-
verlikten ötürü çok memnun oldu-
ğunu ifade etti. 
Ziyaretin sonunda Rektör Alma 
Cumhuriyet Başsavcısı Turan’a 
hediye takdim etti.

IĞDIR CUMHURİYET BAŞSAVCISI 
REKTÖR ALMA’YA 
ZİYARETTE BULUMDU

Van Tuşba Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Fevzi 
Özgökçe, Iğdır 
Üniversitesi Genel 
Sekreterliğine atanan 
Okt. Dinçer Öztürk’ü 
makamında ziyaret 
ederek yeni görevinin 
hayırlı olması temenni-
sinde bulundu.
Genel Sekreter 
Öztürk de Van Tuşba 
Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Fevzi Özgökçe’nin 
ziyaretlerinden son 
derece memnun 
olduğunu dile getirdi.
Ziyaret, hatıra fotoğ-
raflarının çektirilmesin-
den sonra iyi niyet 
temennileri ile sona 
erdi.
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VAN TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. FEVZİ ÖZGÖKÇE 
GENEL SEKRETER ÖZTÜRK’Ü ZİYARET ETTİ
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Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Özkan Yolcu ve İl Çevre Orman Müdürü 
Mete Türkoğlu,  Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı ziyaret 
ederek yeni görevinde başarılar dilediler.
Rektör Prof. Dr. Alma, Iğdır İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu ve İl 
Çevre Orman Müdürü Mete Türkoğlu’nun 
ziyaretinden dolayı son derece mutlu 
olduğunu dile getirerek Iğdır Üniversitesi 
ile ortaklaşa yapılabilecek projeleri söyle-
di.  İl Müdürleri Özkan Yolcu ve Mete 
Türkoğlu da Rektör Alma’nın kendilerine 
gösterdiği misafirperverlikten ötürü çok 
memnun olduklarını ifade ettiler. Ziyaretin 
sonunda Rektör Alma misafirlerine hediye 
takdim etti.

Nahcivan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Salih Muharremov,  
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı 
makamında ziyaret ederek 
yeni görevinin hayırlara vesile 
olması temennisinde bulun-
du.
Rektör Alma, Nahçıvan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Salih 
Muharremov’un ziyaretinden 
dolayı son derece memnun 
olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. 
Salih Muharremov da kendisi-
ne gösterilen misafirperverlik-
ten ötürü çok memnun oldu-
ğunu ifade etti. Ziyaretin 
sonunda Rektör Alma Prof. Dr. 
Salih Muharremov’a hediye 
takdim etti.

IĞDIR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRÜ VE IĞDIR ORMAN VE SU İŞLERİ 
ŞUBE MÜDÜRÜ REKTÖR ALMA’ YI 
ZİYARET ETTİLER

NAHCİVAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
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Iğdırlı iş adamlarından İshak Yaycılı 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma’yı makamında 
ziyaret ederek yeni görevinde 
başarılar diledi.
Rektör Alma, Yaycılı’nın ziyaretinden 
dolayı son derece mutlu olduğunu 
dile getirdi. İş adamı Yaycılı, Rektör 
Alma’nın kendilerine gösterdiği 
misafirperverlikten ötürü çok 
memnun olduğunu ifade etti. Ziya-
retin sonunda Rektör Alma Yaycılı’ya 
hediye takdim etti.

Iğdır Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Alma’yı 
makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlara 
vesile olmasını dileyerek bütün  öğrenciler adına  
taleplerde bulundular. 

IĞDIRLI İŞ ADAMLARINDAN 
İSHAK YAYCILI REKTÖR ALMA’ YI 
ZİYARET ETTİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 
BİR GRUP ÖĞRENCİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. MEHMET HAKKI ALMA’YI ZİYARET ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör 
Alma, kendilerine teşekkür ederek Iğdır Üniversitesi 
olarak elimizden gelen bütün imkanları öğrencilerimize 
sunmaya hazırız şeklinde konuştu.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Hakkı Alma, Genel Sekreteri Okt. Dinçer 
Öztürk, Özel Kalem Müdürü Bilal Uludağ, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fetullah 
Tenik ile birlikte 15 Temmuz Şehit ve Gazi 
Aileleri Dernek Başkanı Kanber Güzelkayla 
refakatinde şehit ailelerini ziyaret ederek onla-
rın sıkıntılarını dinleyip şehit ailesine ramazan 
kumanyası verdi.
Şehit ve gazi ailelerini çok önemsediklerini 
belirten Rektör Alma, vatanı ve milleti için şehit 
ve gazi olan vatan evlatlarını minnetle ve 
saygıyla andığını ve her zaman şehit ve gazile-
rinin yanında olduklarını belirtti. Şehit aileleri 
de Rektör Alma’nın ziyaretlerinden dolayı son 
derece memnun olduklarını dile getirdiler,

REKTÖR ALMA, 
ŞEHİT AİLELERİNİ 
ZİYARET ETTİ

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Tuzluca 
Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu’nu 
makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledi.    
Ziyarette, Rektör Alma, Tuzluca 
Kaymakamı Kadıoğlu’na Tuzluca 
İlçesinde 3-4 Temmuz 2017 tarih-
lerinde düzenlenecek olan Tuz 
Terapi Çalıştay’ı hakkında bilgi vere-
rek desteklerini istedi. Tuzluca 
Kaymakamı Kadıoğlu da Prof. Dr. 
Alma’nın ziyaretinden dolayı son 
derece mutlu olduğunu dile getire-
rek kendilerine düşen her türlü des-
teği sağlayacaklarını belirtti. 
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi-
nin ardından iyi niyet temennileri ile 
son buldu.
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REKTÖR PROF. DR. ALMA, TUZLUCA KAYMAKAMI ABDULLAH 
KADIOĞLU’NA “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİNDE BULUNDU



Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğre-
tim Üyelerinden Doç. Dr. Ramazan 
Yanık, Prof. Dr. Ömer Gündoğdu 
ve Yrd. Doç. Dr. Ferhat Kaya rektör 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’yı  
makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar dilediler.
Prof. Dr. Alma konuk öğretim 
üyelerinin ziyaretinden dolayı son 
derece mutlu olduğunu dile getir-
di.  Öğretim üyeleri Rektör Alma’nın 
kendilerine gösterdiği misafirper-
verlikten ötürü çok memnun oldu-
ğunu ifade ettiler. Ziyaretin sonun-
da Rektör Alma öğretim üyelerine
hediye takdim etti.
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ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 
REKTÖR ALMA’YI ZİYARETİ



Iğdır Aras Spor Başkanı Hasan Aras,  yöneti-
minden Şener Yıldırım, Hikmet Budak ve 
Basın Sözcüsü Suat Deniz ile beraber Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma’yı maka-
mında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı 
olması temennisinde bulundular.
Rektör Alma da, Aras Spor Başkanı Hasan 
Aras ve yönetimi’nin ziyaretlerinden dolayı 
son derece memnun olduğunu dile getirdi.
Ziyaret Aras Spor Başkanı Hasan Aras Rektör 
Alma’ya forma hediye etmesinin ardından 
hatıra fotoğrafının çektirilmesi ve iyi niyet 
temennileri ile son buldu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Hakkı Alma, 
Atatürk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziya-
ret etti.
Rektörlük makamında gerçekle-
şen ziyarette, üniversiteler ve 
eğitim hakkında bilgi alışverişin-
de bulunuldu. Atatürk Üniversi-
tesi’nin bölgedeki en güçlü 
eğitim kurumu olduğunu söyle-
yen Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Alma, Iğdır Üniversitesi’nin de 
içinde bulunduğu birçok 
üniversitenin kuruluşunda 
Atatürk Üniversitesi’nin etkin rol 
oynadığını söyledi.
“Üniversiteler Kuran Üniversite” 
sloganının Atatürk Üniversite-
si’ni tanımladığını söyleyen 
Rektör Alma, desteklerinden 
dolayı Rektör Çomaklı’ya ve 
Atatürk Üniversitesi’ne teşekkür 
etti.

Kadim bir üniversite olarak çevre 
üniversitelere her konuda yardımcı 
olmaktan memnuniyet duyduklarını 
ifade eden Rektör Çomaklı, “Üniver-
sitemizde yetişen öğretim üyelerinin 
farklı üniversitelerde başarı sağlama-
ları bizleri mutlu ediyor. Birçok 

üniversitenin rektörü, dekan veya 
akademisyenleri bizim üniversitemi-
zin mensubu. Atatürk Üniversitesi 
olarak üniversitelerin gelişmesi ve 
kalkınması için her türlü yardımı yap-
maktan geri kalmayız.” diyerek sözle-
rini tamamladı.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ALMA, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ ÇOMAKLI’YI ZİYARET ETTİ

IĞDIR ARAS SPOR BAŞKANI
VE YÖNETİMİ REKTÖR 
ALMA’YI ZİYARET ETTİLER
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