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Değerli okurlar;

Dergimizin yeni sayısında sizlere buradan “merhaba” demekten, sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyo-
rum...

Üniversite Haber Dergisi ile amacımız, üniversitemiz ile sizler arasında bir köprü vazifesi görmek, üniversitemizde 
gelişen olayları, yapılan etkinlik ve aktiviteleri sizlerin takip etmesine imkân sağlamak ve sesimizi duyurarak kendimizi 
anlatabilmektir.

Üniversite; çalışmayı, kendisine ve çevresine faydalı üretimler yapmayı, faaliyetlerde bulunmayı ilke edinmiş in-
sanların doğru şekilde kanalize olmasına destek verecek kuvvette olmalıdır. Üniversitemiz de bu kapsamda her geçen 
gün daha da emin adımlarla ilerlemekte ve mesafe kat etmektedir.

Dergimizin bu sayısında 2016 yılı içerisinde üniversitemizde gerçekleşen bilimsel, sanatsal, kültürel etkinlik ve 
faaliyetlerin ve üniversitemizden haberlerin bir kısmını bulabileceksiniz.

Bizlere destek verip katkıda bulunan herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Başta üniversitemizin çalışanları olmak üzere siz değerli okurların istek ve önerilerinizi de bekler, bir sonraki sayı-
mızda görüşene kadar sevgiyle kalmanızı dilerim... 

Saygılarımla…

Öğr. Gör. Servet TÜRKAN

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Editörden
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim 
Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerin rektörleriyle bir 
araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı 
gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, YÖK Başkanı Saraç’ın yanı sıra, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’daki üniversitelerin rektörleri katıldı. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kanaat ön-
derleri, STK yöneticilerini önceki haftalarda kabul eden 
ve bölgede yaşananlara ilişkin kendileri ile istişare eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kabulünde bölgelerde hiz-
met veren üniversitelerin rektörlerini misafir etti. 

Bugün Türkiye’deki 176 üniversitede 1,5 milyon öğren-
cinin eğitim-öğretim gördüğünü dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Açtığımız yurtlarla, verdiğimiz burs ve kre-
dilerle, akademisyenlere sağladığımız destekle üniversite 
eğitimi konusunda hiçbir engel bırakmamaya çalışıyoruz” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerden önemli beklen-
tileri olduğunu belirterek, her üniversitenin, en azından bir 
alanda, sadece Türkiye’nin değil tüm bölgenin hatta dün-
yanın en iyilerinden biri haline gelmesini istedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÖK BAŞKANI SARAÇ İLE DOĞU VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU’DAKİ ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLERİYLE BULUŞTU



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Merkezi Derslik 
Binası’nda açılışı yapılan Çocuk Gelişimi Atölyesi’nin açı-
lışı yapıldı. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin bir yıllık 
çalışmalarının da sergilendiği açılış programına Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, eşi Çiğdem 
Yılmaz hanımefendi, Iğdır Girişimci Kadınlar Derneği baş-
kanı ve derneğin bazı üyeleri ile serginin düzenlenmesine 
büyük katkıda bulunan öğretim görevlileri Mustafa Dal ve 
Yunus Tunç’un yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Çocuk Gelişimi Atölyesi’nin açılış kurdelesini kesen Rektör 
Yılmaz, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için atölyelerin 
son derece önemli olduğunu belirterek Iğdır Üniversite 
olarak öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için her türlü 
desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti. Atölyede çocuk-
ların psiko-motor, sosyal ve duygusal, bilişsel ve dil ge-
lişimine katkıda bulunacak eğitim materyallerinin yer aldı-
ğını belirten Rektör Yılmaz, açılışı yapılan Çocuk Gelişimi 
Atölyesi’nde öğrencilerin dönem içerisinde büyük bir 
özveri ile yapmış oldukları çalışmaların güzel bir şekilde 
sergilendiğini ifade etti.

Sergide Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından 
büyük bir özveri ile hazırlanan çocuk ve müzik, özel 

eğitimde araç ve gereç geliştirme, çocuk animatörlüğü, 
çocuk edebiyatı ve medya derslerinde hazırlanan müzik 
aletleri, kuklalar, maskeler, kostümler, eğitici oyuncaklar, 
eğitim materyalleri, duyu materyalleri, mobiller, hikaye 
kartları ve eğitici çocuk dergileri yer aldı. Ayrıca sergide 
dikkatleri çeken bir diğer çalışma da sayın Çiğdem Yılmaz 
hanımefendi tarafından bölüm öğrencilerine yaptırılan 
“otizm ile farkındalık yaratma” konulu bir birinden renkli 
önlükler oldu.

REKTÖR YILMAZ, ÇOCUK GELİŞİMİ ATÖLYESİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI

ÜNİVERSİTE HABER
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Iğdır Üniversitesi; ihtiyaç sahibi öğrenciler için hayata ge-
çirdiği “İnsanın İki Gayesi Olmalı, Üretmek ve Paylaşmak” 
sloganı ile askıda elbise projesi kapsamında “Üniversite 
Butik”in açılışını yaptı.

Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Girişimci Kadınlar Derneği’nin 
işbirliği ile Üniversite Butik’in açılışı yapıldı. Açılışa Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile eşi 
Çiğdem Yılmaz hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Faik Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 
Eren, Iğdır Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri, Iğdır esnafı 
ve öğrenciler katıldı. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür ederek konuşma-
sına başladı. Rektör Yılmaz, “Iğdır Üniversitesi’nde bir ilki 
gerçekleştiriyoruz. Açılışını yapmış olduğumuz Üniversite 
Butik’ten ihtiyaç sahibi öğrenciler faydalanacak buradaki 
amacımız da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek çık-
maktır. Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli’nde bulunan pay-
laşım evine Iğdırlı iş adamlarımızdan esnafımızdan ve Iğdır 
halkından da destek bekliyoruz.” dedi.

 

ÜNİVERSİTE HABER

ÜNİVERSİTEMİZDE “ÜNİVERSİTE BUTİK” AÇILDI



ÜNİVERSİTE HABER
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Iğdır Üniversitesi 8. mezuniyet törenini yaptı. Iğdır Üni-
versitesi Suveren Kampüsünde yapılan törene Iğdır Vali 
Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Adalet ve Kalkınma Partisi İl 
Başkanı Ahmet Tutulmaz, çok sayıda kurum amiri, öğretim 
üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Iğdır Üniversitesi 8. mezuniyet töreninde mezun olan öğ-
renciler adına söz alan Iğdır Üniversitesini ve Ziraat Fakül-
tesini aynı puanla birincilikle bitiren Aynur Türkan ve Mu-
habbet Uca konuşmalarını yaptı. Başarılı öğrenci Türkan; 
“Bu gün burada çok çalışıp, verdiğim emeğin karşılığını 
almanın onuru ve gurunu yaşamaktayım. Yaşamımızın bir 
dönemini kapatıyor ve ondan aldığımız güçle başka bir 
dönemin başlangıcını açıyoruz. Yaşamdan, zorluklardan, 
çok çalışmaktan korkmadık korkmayacağız. Üniversite 
eğitimimiz bu gün sona ermiş olabilir ancak gelişen bilim 
dünyasında varlığımızı sürdürebilmek adına sizin bizlere 
aktarmış olduğunuz disiplin ve anlayışla öğrenmeye de-
vam edeceğiz. Bundan sonraki hayatımızda ihtiyaç du-
yacağımız bilgileri buradan öğrendik. Bu bilgilerin kılavuz-
luğunda kendi geleceğimizi inşa ederken ülkemizin de 
geleceğini inşa ettiğimizi asla unutmayacağız. Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde belirttiği gibi “Eğitimdir 
ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır; yada milleti esaret ve sefalete terk eder.” 
bizler bu sözleri düşünüp hayatımıza uygulayıp, topluma 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE 8. MEZUNİYET COŞKUSU



11www.igdir.edu.tr

ÜNİVERSİTE HABER
 

ve insanlığa faydalı kişiler olabilmek için elimizden geleni 
yapacağız.” dedi. 

Daha sonra aynı puanla birinci olarak mezun olan Muhab-
bet Uca’da eğitim öğretim süresince kendisine desteğini 
hiçbir zaman esirgemeyen ailesine teşekkür ederek ko-
nuşmasına başladı. Başarılı öğrenci Uca, şunları söyledi: 
“Bugün hayatımızın güzel bir dönemini kapatıp yeni bir 
döneme yelken açacağız. Bir nebze başarılı olduysam 
bunun sebebi ailemin bana verdiği destek ve emeğin 
sayesindedir. Ayrıca burada bizim için özveri ile çalışan 
değerli hocalarımızın da tüm öğrenci arkadaşlarım adına 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi.  

Üniversitemizi birincilikle bitiren öğrencilerden sonra 
konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hak-
kı Yılmaz da Iğdır Üniversitesinin en anlamlı günlerinden 
birini yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Bugün, üni-
versitemizin fakültelerinden ve MYO’ların çeşitli bölüm 
ve programlarında öğrenimlerini başarı ile tamamlayan 
2276 öğrencimizi mezun ediyor olmanın mutluluğunu 
paylaşmak için buradayız. Öncelikle mezun olan öğren-
cilerimizi tebrik ediyor ve öğrencilerimizin yetişmesi için 
özverili çalışmalarından dolayı değerli öğretim üyesi mes-
lektaşlarımı kutluyorum. Evlatlarının yetişmesi için yaptıkları 
ve yapacakları fedakarlıklardan dolayı değerli ailelerimizi 
kutluyorum. 2015- 2016 Eğitim-Öğretim döneminde 
toplam 5.500 öğrencimizin öğrenim gördüğü Üniversi-
temizde, bu sayının 2016-2017 eğitim-öğretim döne-
minde yeni açılan bölümlere alınacak öğrencilerle birlikte 
toplam 6500-7000 bin olması planlanmaktadır. Öğrenci 
sayımızın her geçen gün artarak üniversite ailemizin daha 
da genişlemesi bizleri mutlu etmektedir. Ülkemizin farklı 
bölgelerinden gelerek ilimizde öğrenim görmek isteyen 

gençlerimize hizmet etmek, bizim için kutsal bir görevi-
dir. Tabii ki bu durum zorlu bir süreci de beraberinde 
getirmektedir. Bizler, bütün kadromuzla birlikte öğrencile-
rimizin daha nitelikli öğrenim görmeleri için çalışmalarımızı 
yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Iğdır Üniversitesi sekiz 
yıllık yeni bir üniversitedir. Bu sekiz yıllık süre biz insanlar 
için uzun bir süre olmakla birlikte Üniversite gibi kurumlar 
için çok kısa bir süre sayılır. Bu kısa süre içinde Üniver-
sitemizde 7 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekoku-
lu, 2 yüksek lisans eğitimi veren enstitüsü ve 5 araştırma 
merkezi kurulmuş olup, Iğdır Üniversitesi 274 akademik ve 
215 idari personeli ve 177 güvenlik görevlisi ve temizlik 
personeli ile ülkemizin ve bölgemizin önemli bir yüksek 
öğretim kurumu haline gelmiş ve her ile üniversite projesi-
nin örnek bir modelini oluşturmuştur.”

Dünyadaki bütün uğraşıların bireylerin ve toplumların re-
fah ve mutluluğu için olduğunu ifade eden Rektör Yılmaz 
“Bireylerin ve toplumların mutluluğu için en iyi çözüm yolu 
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isi eğitimdir. Eğitim, insanlığın var olduğu günden bugüne 
kadar insanları meşgul eden en önemli sorun olmuş ve ol-
maya da devam edecektir. Anneler ve babaların çocukla-
rına büyük paralar ve mallar bırakmak yerine onları erdemli 
birer insan olarak yetiştirmeleri halinde çok daha iyi sonuç 
alacakları şüphesizdir.  Çünkü, birçok aile mallarını ve pa-
ralarını iyi yetişmemiş evlatlarına bıraktıklarında o malların 
ve paraların bir zaman sonra başka ellere geçtiği görül-
müştür. Aynı şekilde ülkeler savaşlar yoluyla ganimet elde 
etme yerine vatandaşlarını eğitmiş olsalardı bugün çok 
daha mutlu bir dünyada yaşıyor olacaktık. Eflatunu’un de-
diği gibi halkın yaşaması ve mutlu olması isteniyorsa eğitim 
ön plana alınmalıdır. Eğitime yapılan yatırım, en pahalı, en 
önemli ve en uzun vadeli olan yatırımdır. İnsana yapılan 
bu yatırım, yücelmek ve ilerlemek isteyen toplumların göz 
ardı edemeyecekleri bir yatırımdır. Ülkemizde son yıllarda 
eğitime büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda gerçek-
leştirilen her ile üniversite projesi büyük önem taşımakta-

dır. Başlangıçta  tabela üniversiteleri kuruluyor diye eleştiri-
len bu proje, kısa süre içinde meyvelerini vermiştir. Bunun 
somut ve en iyi örneği Iğdır Üniversitesidir. Her ile üniver-
site kurulması ile; eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına, 
daha fazla gencimizin yüksek öğretim görmesine, dengeli 
ekonomik büyümeye, istihdama ve eğitilmiş insan gücü-
nün artırılmasına ve Üniversitelerin kurulduğu şehirlerin ge-
lişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlanmıştır.”diye 
konuştu.

Eğitilmiş insan gücünün artırılması ve Türkiye’nin çağ-
daş ülkeler arasında güçlü bir konuma ulaşmasında Iğdır 
Üniversitesi’nde önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü 
vurgulayan Rektör Yılmaz “Bu sorumluluğunu en iyi şekilde 
yerine getirme gayreti içinde olan Üniversitemiz nitelikli 
insan gücüne bu yıl 2276 gencimizi katmanın mutluluğu-

nu yaşamaktadır. Değerli gençler son yıllarda ülkemizde 
istikrar ve büyüme olmasaydı her ile bir üniversite kurula-
mayacak ve siz değerli gençlerimiz öğrenim alamayacaktı. 
Şu anda sizlerin ve bizlerin burada olması ve Ağrı Dağı’nın 
eteğinde bu güzel üniversitenin yükseliyor olması, son 
yıllardaki ülkemizde görülen istikrar ve ekonomik büyü-
menin bir sonucudur. Sevgili gençler Ülkemizin geldiği 
bu durumdan sürekli büyüme ve gelişmesinden rahatsız 
olanlar var. Bu nedenle, ülkemizin refah ve istikrarını boz-
maya dönük bütün olayları iyi analiz etmeli, refahımızın ve 
geleceğimizin çalınmasına müsaade etmemeliyiz. Hak ta-
lebimizi ve görüşümüzü gündeme taşımayı çağdaş insana 
yakışır ve demokratik bir şekilde yapmalısınız. Öğreniminiz 
boyunca edindiğiniz bilgiler, sosyal ve bireysel gelişiminiz 
ile Dünya’nın her yerinde başarılı olacağınızı düşünüyo-



13www.igdir.edu.tr

ÜNİVERSİTE HABER
 

rum. Ancak unutmayınız ki; hızlı bir değişimin yaşandığı 
günümüzde bilgiler de hızla eskimekte ve yeni bilgiler or-
taya çıkmaktadır. Almış olduğunuz diploma yaşamınız için 
bir araçtır. Fakat, gelecekteki yaşamınız için yeterli bir bel-
ge olmadığını bilmenizi isterim.  Geleceğiniz için sürekli 
öğrenen bireyler olmayı ilke edinmelisiniz ve kendinizi her 
alanda sürekli geliştirme gayreti içinde olmalısınız. Hangi 
alanda olursanız olun, farklı olmaya ve farklılık yaratmaya 
çalışınız. Zira, rekabet üstünlüğünün farklılıklarda yattığını 
unutmayınız. İş hayatında rakiplerinizle aranızdaki farklılık-
lar üstünlüğünüzün temeli olacaktır. Çünkü, aynı şekilde iş 
yapmayı düşünen iki rakip kuruluşun ikisi de ayakta kala-
mayacaktır. Dolayısıyla başarılı olabilmek için farklılaşmak 
büyük önem taşımaktadır. Son olarak Üniversitemizle bağ-
larınızı kesmeyeceğinizi ümit ediyor, sizlere, ailelerinizle 
birlikte sağlıklı, mutlu, onurlu ve başarılı bir yaşam diliyo-
rum. Değerli Öğrenci Velileri: Sizleri kutluyorum, yıllardır 
emek verip büyütüp okullara gönderdiğiniz çocuklarınız, 
bugün artık mezun durumda, ülkemize hizmete hazır, ha-
yırlı evlatlar olarak karşınızda. Onların alınlarından öperek 
tebrik ediniz. İnşallah onlar bundan sonraki hayatlarında 
da sizlere ve vatanımıza hayırlı evlatlar olacak ve bu ülke 
için nice hizmetler vereceklerdir. Kıymetli Öğretim Üyeleri; 
Bu öğrencilerimizi yetiştirdiğiniz için ve geleceğe en iyi 
şekilde hazırladığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. 
Öğrencilerimiz hayatlarının sonuna kadar sizleri unutma-
yacaklar, sizlerle olan hatıralarını gelecekte hep anımsa-
yacaklardır. Onlara hakkınızı helal ediniz, onlar sizlerden 

aldığı bilgi ve becerilerle bu güzel vatanımıza ömürleri 
boyunca nice hizmetler edeceklerdir. Son olarak değer-
li vakitlerinizi ayırıp mezuniyet törenimize katılmanızdan 
dolayı konuklarımıza teşekkür ediyor şahsım ve Üniversi-
tem adına hepinizi saygıyla selamlıyor, mezun olan öğren-
cilerimize hayat boyu başarılar diliyorum.” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi. Ödül töreninden sonra, öğrencilerin bü-
yük bir heyecanla beklediği kep atma törenine geçildi. 
Öğrencilerle birlikte kep atan Rektör Yılmaz öğrencilerin 
mezuniyet heyecanını paylaştı. Ülkemizde yaşanan son 
olaylar ve şehitlerimizden ötürü mezuniyet programı pro-
tokol konuşmaları ve dereceye giren öğrencilere ödülle-
rin verilmesi ile sınırlandırıldı.
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Iğdır Üniversitesi Sosyal Tarih Topluluğu tarafından “Dünü 
Unutma ki Yarına Hakkın Olsun” başlıklı panel düzenlendi. 
Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz ATLI’nın moderatör-
lüğünü yaptığı panele; Doğu Cephesi Komutanı Kazım Ka-
rabekir Paşa’nın küçük kızı Timsal Karabekir Yıldıran ile millî 
mücadelenin önemli kahramanlarından, bölgemiz için de 
ayrı bir önemi olan Cenubî Garbî Kafkas Hükumeti Dahiliye 
Nazırı ve TBMM ilk dönem milletvekili Ali Rıza Ataman’ın 
yeğeni Gülsen Ataman panelist olarak katıldı. 

Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir’in hatıralarında 
Osmanlı Devleti’nin son yıllarını ve çekilen sıkıntıları anlattı. 
Kazım Karabekir’in çocukluk yıllarından başlayarak kesitler 
sunan Timsal Karabekir Yıldıran, “Çanakkale Savaşlarının, 
dünya tarihinde bir benzeri görülmemiştir. Yedi düvel 
Çanakkale’ye Türkü boğmak üzere geldi. Neden geldiği-
ni, kimle savaşacağını bilmeyen İngiliz safındaki Müslüman 
askerler, ezan okunduğu zaman namaza durmuş, Türk 
askerini de namazda olduğunu görünce, ‘Öldürülen be-

nim din kardeşimdir’ demiştir. Müslüman kardeşlerine silah 
çekmeyen Hintli Müslümanlar, İngilizler tarafından kurşuna 
dizilmişlerdi. Çanakkale Savaşları esnasında askerin sabah 
şekersiz üzüm hoşafı, öğlen yemeği yok ve akşam yağlı 
buğday çorbasından oluşan yemek menüsüne değinen 
Timsal Karabekir Yıldıran, “Bu vatanın nasıl kazanıldığını bil-
meyenlere ya da anlamak istemeyenlere anlatmak şehitle-
rimize olan vicdan borcumuzdur. Vatanımızın her yerin-
den akın akın Çanakkale’de ölmeye koştular. Bugün bizim 
burada mutlu yaşamamız için canını verdiler” dedi.

Timsal Karabekir; Kazım Karabekir Paşa’nın dünyaya gel-
diği 1882’li yıllarda Anadolu topraklarında Ermenilerle 
Türklerin kardeş ilişkileri içerisinde yaşadığını, Sonrasında 
menfaatleri gereği Ermenilerin Türk düşmanı olarak ha-
reket ettiklerini ifade etti. Kazım Karabekir’in Erzurum’da 
yaşanan Ermenilerin zulmünü anlatan bir hatırasını aktaran 
Timsal Karabekir Yıldıran, Kazım Karabekir’in anılarında; 
“Erzurum’a, zaten biraz daha geç kalsaydık ortada kur-

ÜNİVERSİTEMİZDE “DÜNÜ UNUTMA Kİ YARINA HAKKIN OLSUN” PANELİ
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taracak can bulamayacaktık. O kadar yaklaştık ki insanların 
dişlerini görecek mesafedeydik gülerek beni karşılıyorlar. 
Daha da yaklaştığım zaman anlayamadım hiçbiri kımılda-
mıyordu bu insanların. Daha da yaklaştığım zaman dehşet-
le gördüm ki her biri Ermeniler tarafından canlı canlı birer 
kazığa oturtulmuştu ve öyle can vermişlerdi. Allah benim 
gözümün gördüklerini dünya üzerinde kimseye göster-
mesin.” ifadeleriyle yaşanan zulmü anlattığını söyledi.

Savaş yıllarında ortada kalan Ermeni çocuklarına sahip 
çıktığını ve Trabzon’da Amerikalıların açtığı Ermeni ye-
timhanesine gönderdiğini ve onlara da babalık yaptığını 
kaydeden Timsal Yıldıran Karabekir, Kazım Karabekir’in, Er-
meni yetimleri tarafından Yetimler Babası Kahraman Kazım 
Karabekir diye vasıflandırıldığını sözlerine ekledi.

Kazım Karabekir’in Ermeni yetimleri dışında 6000 Müs-
lüman yetime de babalık yaptığını ve bu sayede 6000 
abi ve ablasının olduğunu kimsenin kendisi kadar kardeşi 
bulunmadığını ve bundan çok gurur duyduğunu bildirdi. 

Timsal Yıldıran Karabekir; Kazım Karabekir’in, daha çocuk-

ken Rus işgalindeki Kars’ı kurtarmayı kafaya koyduğunu, 

yıllar sonra Kars’ı düşmandan kurtardıktan sonra Kars kale-

sine çekilen Al sancağı vefat ettiğinde tabutuna sardıklarını 

fotoğraflar eşliğinde anlattı. 

Gülsen Ataman da, babası Mehmet Ataman’ın kendi-

si çok küçük yaştayken vefat ettiğini ve amcası Ali Rıza 

Ataman’ın kendilerine babalık ettiğini, bölgenin kalkınması 

için babasının çok çalıştığını sözlerine ekledi.

Yoğun ilginin olduğu konferansın ardından Iğdır Üniver-

sitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Emin Erdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 

Eren, Iğdır’a gelerek tarih bilinci kazandıran bir konferans 

verdiklerinden dolayı teşekkür ederek konuklara plaket 

takdim ettiler.



Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. 
sınıf öğrencileri tarafından toplanan yüzlerce böcek, ko-
leksiyon haline getirilerek ‘II. Geleneksel Böcek Festivali’ 
adı altında sergilendi ve 8 koleksiyoner öğrenci grubu 
arasında yarışma düzenlendi. 

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik 
Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murad Aydın Şan-
da, İktisadi İdari Birimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Ba-
şar, Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu 

ile öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 
Böcek Festivali etkinliği Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampü-
sü Konferans Salonunda yapıldı. 

Festivalin açış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Bitki Ko-
ruma Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mesude Figen Dönmez, 
‘II. Geleneksel Böcek Festivali’ etkinliği dahilinde böcek-
lerin öğrenciler tarafından Iğdır’ın farklı coğrafyalarından 
toplandığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Mesude Figen Dönmez, 
Iğdır’ın Ağrı Dağı ile birlikte geniş bir yelpazede çeşitlilik 

ÜNİVERSİTE HABER
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arz eden ve araştırılmaya değer bir faunaya sahip oldu-
ğunu söyledi. 

‘II. Geleneksel Böcek Festivali’ etkinliğinde daha sonra En-
tomoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Celalettin Gö-
züaçık ve Zooteknik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Kazım Kara da böceklerin doğal yaşama zararları 
ve faydaları ile böcek türleri hakkında sunumlarını yaptılar. 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murad Aydın Şanda, gele-
neksel hale getirdikleri Böcek Festivali etkinliğinin önümüz-
deki yıllarda da devam edeceğini söyledi.  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz da, yapı-
lan çalışmaların son derece özveriyle hazırlandığını ifade 
ederek, ‘II. Geleneksel Böcek Festivali’nin düzenlenmesin-
de emeği geçen herkese teşekkür etti.  

 Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından böceklere ilişkin 
sunumlar yapıldı. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. 
sınıf öğrencileri 8 farklı grupta yarıştılar. ‘Böcek Dünyası’na 
yönelik yapılan yarışmada, Ziraat Fakültesi’nin her bir bölü-

münden 8 jüri üyesi böcek gruplarına 10 üzerinden puan 
vererek değerlendirmede bulundu. Yapılan değerlendir-
me sonucunda 2. grup, yarışmanın birincisi olarak salonda 
bulunan herkes tarafından büyük bir övgü aldı. 

Festival, yarışmada dereceye giren öğrenci gruplarına çe-
şitli hediyeler verilmesi ve davetlilere yapılan ikramla sona 
erdi. 



Iğdır Üniversitesi Sosyal Tarih Topluluğu tarafından, Iğ-
dır Üniversitesi Karaağaç kampüsü Konferans Salonunda 
“Çanakkale Zaferi’nin 101. Yıl Dönümü ve İstiklal Marşı’nın 
Kabulü” konulu program düzenledi. Başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını siper 
eden Çanakkale şehitleri ve gazilerinin anıldığı programa 
öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programda açılış konuşmasını yapan Sosyal Tarih 
Topluluğu’nun danışmanı Arş. Gör. Görevlisi Halit Başı, 
Çanakkale Zaferi’nde, Türk milletinin imkansızı başararak 
bir destan yazdığını dile getirirken, bu zafer Türk milleti-
nin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp dünya 
milletlerinin de düşünce yapısını değiştirdiğinin altını çizdi.

Atik, Çanakkale Zaferi’nin 101. yıldönümünün gururunu 
yaşadığını belirtirken, “101 yıl geçti ama Çanakkale geçil-
medi. Tarihimizdeki her muharebenin ayrı bir önemi ve 
manevi bir değeri vardır. Çanakkale Şavaşları ülkemiz ve 
dünya tarafından unutulamayan bir muharebe özelliği ta-
şımaktadır. ”dedi.

Program Üniversitemizin öğrencilerinin Çanakkale ile ilgili 
şiirler okuyup Çanakkale Zaferi’nde yaşanan olayları sah-
nelendirdikleri gösteriden sonra hatıra fotoğraflarının çe-
kilmesiyle sona erdi.
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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

MEHMET AKİF ERSOY

ÜNİVERSİTEMİZDE “ÇANAKKALE ZAFERİNİN 101. YIL DÖNÜMÜ VE İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABULÜ” KONULU PROGRAM



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç’ın özel davetlisi olarak, Ardahan Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşen “Kültür Sanat Söyleşileri” prog-
ramına katıldı.

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu’nun “Fotoğraf Sanatına Biçim-
sel Yaklaşımlar” adlı söyleşisine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. 
A. Yekta Saraç, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Hakkı Yılmaz, Ardahan Valisi Ahmet Deniz, Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Kafkas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan’ın yanı sıra çok 
sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Söyleşiden önce konuşman YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç, YÖK olarak yapılan yeni çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Bilgiyi üretme ve bilgiyi toplum yararına da-
ğıtma temel misyonu ile hareket ettiklerini ifade eden baş-
kan Prof. Dr. Saraç, üniversitelerin bölgesel kalkınmaya ve 
refaha katkılarının olduğunu belirtti. 

“Fotoğraf Sanatına Bilimsel Yaklaşımlar” isimli söyleşisinde 
Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, fotoğraf sanatının teknik ve sa-
nat yönü doğrultusunda iyi fotoğraf nasıl çekilir, fotoğrafın 
temel prensipleri, dijital fotoğraf rehberi, dijital fotoğrafta 

pozlandırma gibi teorik bilgiler hakkında katılımcılara bil-
giler sundu.

Söyleşinin tamamlanmasının ardından YÖK Başkanı M. A. 
Yekta Saraç salonda bulunan öğrenci ve akademisyenler-
den gelen soruları cevapladı.

Daha sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç; Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Kafkas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan tarafından Kars 
Havaalanı’ndan uğurladı.

REKTÖR YILMAZ YÖK BAŞKANI SARAÇ İLE BİRLİKTE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ’NDE 
DÜZENLENEN SÖYLEŞİYE KATILDI
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Karaağaç 
Kampüsü Konferans salonunda Turnitin(İntihal) veritabanı 
konulu eğitim semineri düzenledi. Seminere Iğdır Üniver-
sitesi Rektör Yard. Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz ve çok 
sayıda akademisyen katıldı. Turnitin programı ile ilgili eği-
tim semineri, Turnitin Türkiye temsilcisi Tecknowledge fir-
masından gelen Eğitim Danışmanı Serdinç Kaya tarafından 
verildi.

 Eğitim danışmanı Kaya yaptığı sunumunda şunları söyledi: 
“Turnitin, öğrenci ödev ve projelerinin kontrolünü sağ-
lamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla 
kullanılan, makale, ödev ve benzeri çalışmaları, internet, 
veri tabanları ve daha önce programa yüklenmiş olan do-
kümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini 
hesaplayan bir programdır. Dünyanın en büyük karşılaş-
tırma veri tabanını kullanarak, özgün olmayan içerik açı-
sından öğrencilerin çalışmalarının anlık kontrolünü sağlar. 
Daha yoğun geri bildirim sağlamayı kolaylaştırarak öğren-
cilerin öğrenmesini ve katılımını geliştirmeye yardımcı olur. 
Özelleştirilebilir sürükle-bırak işaretleri, sesli yorumlar ve 

bölüm başlıkları ile eğitmenlerin zamandan tasarruf etme-
sini sağlar. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ge-
liştirmesini ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmesini teşvik 
eder.”

Seminerin sonunda Rektör Yard. Yılmaz, eğitim danışmanı 
Serdinç Kaya’ya hediye takdim etti.

ÜNİVERSİTEMİZDE TURNİTİN VERİTABANI SEMİNERİ



Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Başarı ve Mo-
tivasyon” konulu seminer verildi. Kişisel Gelişim Uzmanı Ali 
Avcı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminere öğretim üye-
leri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kişisel gelişim uzmanı Ali Avcı, başarının insanların bey-
ninde kilitli kalmaması gerektiğine dikkat çekerek başarılı 
olmak için insanın mutlaka kendisine güvenmesi gerekti-
ğini söyledi. Avcı, dünya çapında isim yapmış olan Ste-
we Jobs, Walt Disney, Silvester Stallone, Picasso gibi ünlü 

isimlerin başarı hikâyeleri hakkında anlatımlarda bulunarak, 
“Başarıyı yakalayamayanların yüzde 90’ı yenilgiye uğrama-
mıştır, sadece pes etmişlerdir. Pes etmeyenler ise mutlaka 
başarıya ulaşacaklardır. Hedefleriniz sizi amaçlarınıza yani 
sonuca götürür. Bir şeyi başarmak için ortada gözle görü-
lür bir hedef olmalıdır. Planlı çalışmak ve planlı bir yaşam 
sürmek insana her zaman fayda getirir.” dedi.

Seminer hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona 
erdi. 

“Başarıyı yakalayamayanların yüzde 90’ı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. Pes 
etmeyenler ise mutlaka başarıya ulaşacaklardır. Hedefleriniz sizi amaçlarınıza yani sonuca 
götürür. Bir şeyi başarmak için ortada gözle görülür bir hedef olmalıdır. Planlı çalışmak ve planlı 
bir yaşam sürmek insana her zaman fayda getirir.”
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ÜNİVERSİTEMİZDE “BAŞARI VE MOTİVASYON” SEMİNERİ
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Iğdır Üniversitesi Köprü Öğrenci Kulübü tarafından “Wal-
dorf Eğitim Sistemi” konulu konferans düzenlendi. Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Emin Erdem ve Prof. Dr. Mehmet Faik 
Yılmaz ile öğretim elemanları ve üniversite öğrencilerinin 
ilgi gösterdiği konferansta; Türkiye’nin tek Uzman Sosyal 
Pedagogu Cavit Zırtlan, aile eğitimi ve babanın ailedeki 
sorumluluğu konusunda bilgi verdi.

Çocuk gelişiminde anne babanın önemi hakkında bilgi ve-
ren Pedagog Cavit Zırtlan, “Herkes belli bir çocukluk dö-
neminden geçiyor. Sağlıklı bir toplum istiyorsak iyi bir aile 
eğitimi ve sağlıklı bir eğitim sistemine sahip olmalıyız. Eğer 
bunları yerine getirirsek iyi bir toplum yetiştirmiş oluruz. 
Türkiye’de çocuklarımızın fiziksel gelişimine ve ders notla-
rına bakılarak çocuklar arasında karşılaştırılma yapılır, oysaki 
bu çok yanlış bir tutumdur. Biz böyle yaparak çocukları-
mızın duygusal zekalarını önemsememiş oluruz. Liselerde 
eğitim veriyorum; örneğin 300 kişilik bir grupta herkesin 
bildiği çok basit bir soru soruyorum, sadece 5 öğrenci 

el kaldırıyor. Bunun da en önemli nedeni özgüven eksik-
liğidir ve ailede de çocuğa özgüveni babalar verir.”dedi. 

Türkiye’de trafik kurallarının toplumda herkes tarafından 
bilindiğini fakat bunlara hiçbir şekilde uyulmadığını ifade 
eden Pedagog Cavit Zırtlan, bunun nedeninin bireyin ai-
leleri tarafından toplum kurallarına karşı saygılı yetiştirilme-
mesinden kaynaklandığını ifade etti. 

Çocukların eğitiminde 0-7 yaş eğitiminin çok önemli ol-
duğunu ifade eden Pedagog Cavit Zırtlan, çocukların 
eğitimi için ülkemizde okul öncesi eğitimin yeteri kadar 
önemsenmediğini ifade ederek, bu eğitimde en önemli 
rol modelin hem kız hem de erkek çocukları için babalar 
olduğunu kaydetti. 

Konferans yapılan sunumun ardından Rektör Prof. Dr. Yıl-
maz, Pedagog Cavit Zırtlan’a verdiği önemli bilgilerden 
dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Yoğun ilgi bulan konferans son olarak sürpriz semazen 
gösterimi ile son buldu.

ÜNİVERSİTEMİZDE “WALDORF EĞİTİM SİSTEMİ” KONFERANSI
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Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Mühendislik Araş-
tırmalarında Ar-Ge Faaliyetleri ve Mevcut Proje Destekleri” 
konulu konferans düzenledi. Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Bal’ın katıldığı programa öğretim elemanları 
ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Osman Sağdıç, Ar-Ge 

inovasyon, ulusal Ar-Ge istatistikleri, TÜBİTAK’ın proje des-

tekleri, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı proje destekleri 

ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM proje des-

tekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konferans hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından 

sona erdi.

 

ÜNİVERSİTE HABER

ÜNİVERSİTEMİZDE AR-GE FAALİYETLERİ VE MEVCUT PROJE DESTEKLERİ KONFERANSI
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Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Ziraat Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda “İletişim” konulu konferans düzenlendi. 
Konferansa Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erhan Eroğlu konuşmacı ola-
rak katıldı. Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan Bal’ın da dinleyici olarak katıldığı konferan-
sa öğretim üyesi ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Eroğlu, toplumsal iletişimde doğru dilin ve me-
sajın önemine işaret ederek, “İletişim çağında yaşıyoruz. 
Birbirimizi doğru anlamalıyız. Verilen mesajları iyi algılama-
lıyız. Ebeveynler çocukları üzerinde baskıya son verme-
li. Ebeveyneler olarak bizler; çocuğu anlamalı, çocuğun 
önündeki engelleri kaldırıcı birer rol oynamalıyız. Beden 
dili, mimikler ve ağzımızdan çıkan sözlerin karşımızdakiler 
tarafından doğru algılanmasına önem vermeliyiz. İletişim 
çağında, iletişim kurbanı olmamak için kendimizi çok iyi 

ve doğru ifade edebilmeliyiz. Toplumda yaşanan prob-

lemlerin çoğu iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor.” dedi. 

Konferans hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından 

sona erdi.

 

ÜNİVERSİTE HABER

Ebeveynler çocukları üzerinde baskıya son vermeli. Ebeveyneler olarak bizler; 
çocuğu anlamalı, çocuğun önündeki engelleri kaldırıcı birer rol oynamalıyız

ÜNİVERSİTEMİZDE “İLETİŞİM” KONFERANSI



Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Girişimci Kadınlar Derneği’nin 
işbirliğiyle “Otizm Farkındalık Günleri” etkinlikleri kapsa-
mında şehit ailelerine yardım amacıyla Iğdır Haydar Aliyev 
Park’ında kermes düzenledi. 

Düzenlenen kermese; Iğdır Valisi Davut Haner, Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Ak Parti 

Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ile Iğdır Girişimci Kadınlar 
Derneği üyeleri, üniversite yöneticileri, üniversite çalışanla-
rı ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haydar Aliyev parkında gıda ve yiyecek üzerine açılan 
kermesten elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi Şehit ailele-
rine destek sağlanacak. 

ÜNİVERSİTE HABER
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ VE IĞDIR GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ KERMES DÜZENLEDİ



ÜNİVERSİTE HABER
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Iğdır Üniversitesi bünyesinde bulunan Araştırma Labo-

ratuvarı Uygulama Araştırma Merkezin’de cihaz kuru-

lum ve laboratuvar eğitimine başlandı.

Laboratuvarda eğitimi alınan elementel analiz cihazının 

kurulumu ve eğitimi, alanında uzman personeller tara-

fından veriliyor.

Eğitimi alınan cihazın; katı veya sıvı örneklerde bulu-

nan anorganik ve organik maddelerin yapısında bulu-

nan Karbon (C), Hidrojen (H), Azot (N) ve Kükürt (S) 

‘ün aynı anda tayinine yönelik bir cihaz olduğu ifade 

edildi. Elemental analiz cihazı ile; Petrokimya Endüstrisi 

(yağlar ve türevleri), Endüstriyel Kimya (polimer), Çevre 

(toprak, sediment, su) İlaçlar, Protein analizi gibi ho-

mojen olan bütün bileşiklerin mikro analizi yapılabiliyor.

 

ÜNİVERSİTE HABER

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARINDA CİHAZ KURULUM VE 
LABORATUVAR EĞİTİMİNE BAŞLANDI
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Iğdır Üniversitesi halk oyunları ekibi, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu’nun 31 Mart -3 Nisan 2016 tarih-
leri arasında düzenlemiş olduğu “Halk Dansları ve Şenliği” 
programında büyük bir başarı göstererek dereceye gir-
miştir. 

Üniversitemiz halk oyunları ekibi “Halk Dansları ve Şenliği” 
programında Artistik dalında birinci olarak 27-30 Nisan 
tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan büyük finale 
katılma hakkı kazanmıştır. 

 

ÜNİVERSİTE HABER

ÜNİVERSİTEMİZ HALK OYUNLARI EKİBİ “HALK DANSLARI VE ŞENLİĞİ” 
PROGRAMINDA DERECE YAPTI



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 31 Mart -3 
Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu “Halk 
Dansları ve Şenliği” programında artistik dalında birinci 
olan Iğdır Üniversitesi halk oyunları ekibi, Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı ziyaret etti. 

 “Halk Dansları ve Şenliği” programında büyük bir başarı 
göstererek dereceye giren halk oyunları ekibinin kendisini 
ziyaret etmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu 
belirten Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Iğdır Üniversitesi’ni en iyi 

şekilde temsil edip büyük bir başarı elden eden halk oyu-

nu ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Halk 

oyunu ekibi Antrenörü Zafer Çiftçi, kendilerine göstermiş 

olduğu desteklerden dolayı öğrencileri adına Rektör Prof. 

Dr. Yılmaz’a teşekkür etti. 

Ziyaretin sonunda Rektör Yılmaz, halk oyunu ekibinin üye-

lerine birer hediye vererek, 27-30 Nisan tarihleri arasında 

Antalya’da yapılacak olan büyük finalde başarılar diledi.
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DERECEYE GİREN HALK OYUNU EKİBİ, REKTÖR YILMAZ’I ZİYARET ETTİ
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Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

Tıbbi Dokümantasyon Sekreterliği bölümü öğrencilerinin 

Ögr. Gör. Hakan Irak öncülüğünde kendi yazıp yönettik-

leri “İletişimin Etkisi Şukufe’nin Tepkisi” adlı tiyatro oyunu, 

merkezi derslik konferans salonunda sahnelediler.

Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin büyük 
ilgi gösterdiği tiyatroda, toplumda yaşanan iletişim sorun-
ları ve kişiler arası etkili iletişimin nasıl olması gerektiği traji-
komik bir dille sergilendi.

Büyük beğeni ile izlenen tiyatro oyunu öğrencilerinin Ögr. 
Gör. Hakan Irak ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

 

ÜNİVERSİTE HABER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI TİYATRO OYUNU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
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Iğdır Üniversitesi Konferans Salonu’nda Iğdır Üniversitesi 
ve Genç Çözüm Derneği Öğrenci Konseyinin iş birliğiyle 
gençlere geleceğini tasarla programı master eğitmenleri 
Nihat Alçan ve Metin Bilir tarafından Habitat Kalkınma ve 
Yönetişim Derneği, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye’nin 
desteklediği, “Geleceğini Tasarla” programı bünyesinde 
“Sosyal Medya Okur Yazarlığı” eğitimi verildi.

Programın başında Iğdır’da faaliyet gösteren Genç Çö-
züm Derneğinin yaptığı projeler ve çalışmalar üzerine; 
dernek başkanı Nihat Alçan ve Kazım Çalar tarafından bil-
gilendirme yapıldı.

Katılımcılara; internetin geçmişten günümüze yaşadı-
ğı tarihsel dönüşümden başlayarak sosyal medyanın ne 
olduğu ve neden önemli olduğu, ne gibi yararlarının ve 
zararlarının olabileceği, hangi araçlarla yönetildiği, sosyal 
medyada kişisel itibarın nasıl yönetilebileceği konuların-
da bilgilendirme içeren bir eğitim verildi. Aynı zamanda 
eğitim, sosyal medyanın yaygınlaşması ile konuşulmaya 
başlanan sosyal medya etiği ve internet hukuku hakkında 
bilgilendirme sağlandı ve nefret söyleminin ülke çapında 
önüne geçmek için bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Eği-
tim kapmasında, sosyal medyanın geleneksel medyadan 

ayrıldığı noktalar da göz önünde bulundurularak, kullanı-

cıların aktif ve bilinçli sosyal medya kullanıcıları olmalarının 

püf noktaları da anlatıldı.

Eğitimin sonunda gençlere Avrupa’yı gezme fırsatları hak-

kında da bilgi verildi, ücretsiz Avrupa’ya nasıl gidildiği hak-

kında gençlere sunulmuş fırsatlar hakkında da bir sunum 

yapıldı. Öğrenciler tarafından yoğun bir katılım olduğu 

gözlenen eğitimin sonun da katılımcılara ücretsiz sosyal 

medya okur yazarlığı katılım belgesi verildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE “SOSYAL MEDYA OKUR YAZARLIĞI” EĞİTİMİ VERİLDİ
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Üniversitemiz Suveren Kampüsü’nde, ağaç dikimi çalış-
maları kapsamında çok sayıda ağaç dikildi. Ağaç dikimine 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile 
eşi Çiğdem Yılmaz hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Faik Yılmaz, çok sayıda akademik ve idari per-
sonel ile öğrenciler katıldı.

Ağaç dikim çalışmalarında Rektör Yılmaz, “Bu çalışmalarla, 
kampüs alanında akademik ve idari personelimizin yanı 

sıra öğrencilerimizin dikili bir ağacının olmasını istedik. İn-
şallah bu ağaçların gölgesinde ilim sofraları kurulur. Dikti-
ğimiz ağaçlar, öğrencilerimizin muhabbetine ev sahipliği 
yapar.” dedi.

Ağaç dikimi programının sonunda katılımcılara sandviç ve 
meyve suyu ikram edildi. 

ÜNİVERSİTEMİZ SUVEREN KAMPÜSÜNDE ÇOK SAYIDA AĞAÇ DİKİLDİ



34 www.igdir.edu.tr

 

ÜNİVERSİTE HABER



35www.igdir.edu.tr

 

ÜNİVERSİTE HABER

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
kampüs alanında inşaatı devam medikososyal binası ile 
spor kompleksleri ve üniversite camiinde incelemede bu-
lundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz ve Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal, Genel Sekreter 
Ahmet Kızılkurt ve daire başkanlarının da hazır bulun-
duğu incelemelerde Rektör Yılmaz, inşaatı devam eden 
binaları gezerek inşaatı yapan yüklenici firma yetkililerin-
den bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyerek inşaatlar 
hakkında kısa bir değerlendirme yapan Rektör Yılmaz, 
Iğdır Üniversitesi’nin kaliteli, ilkeli ve gelişmiş bir üniver-

site olma yolunda adım adım ilerlediğini ifade etti. Iğdır 
Üniversitesi’nin yeni kurulan çoğu üniversite arasından 
adından söz ettiren bir üniversite olduğunu kaydeden 
Rektör Yılmaz, yaptıkları inşaatlarla geleceğe yatırım yap-
tıklarını belirtti. 

Rektör Yılmaz, “Yaptığımız inşaatlarla, hazırladığımız fiziki 
şartlarla geleceğin üniversitesini kurarken, bir taraftan da 
gelecek nesillere, geleceğimizin teminatı gençlerimize 
modern şartlarda eğitim görecekleri eserler bırakmanın, 
onlara ilim yuvası hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şek-
linde konuştu.

REKTÖR YILMAZ, SUVEREN KAMPÜSÜNDE YAPIMI DEVAM EDEN İNŞAATLARDA 
İNCELEMEDE BULUNDU
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İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayan ve dünyanın en büyük 
5. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Iğdır Üniversitesi standı yoğun 
ilgi gördü.

Iğdır’ı temsilen kurulan stantta misafirlere kentin geleneksel 
lezzetleri ikram edildi. Iğdır Üniversitesi standından da 
yöreye özgü meyve ve tarihi yapıların oluştuğu kaya 
tuzundan yapılmış maketler ve gece lambaları sergilendi. 
Konu hakkında açıklamada bulunan Iğdır Üniversitesi 
Genel Sekreteri Ahmet Kızılkurt, Iğdır Üniversitesi 
olarak her yıl düzenli bir şekilde tanıtım programlarına 
katıldıklarını, buradaki amaçlarının hem Iğdır’ı hem de 
Iğdır Üniversitesi’ni tanıtmak olduğunu söyledi. Kızılkurt, 
“Iğdır Üniversitesi 7 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 3 
enstitüsü ile hızla gelişen, doğunun en büyük kampusu 
olan üniversitelerden bir tanesidir. Burada Türkiye’de kaya 
tuzu ihtiyacını karşılayacak ve ilimizin Tuzluca ilçesinde 
olan kaya tuzu madeninin tanıtımı için üniversitemiz 
bünyesinde öğrencilerimizin yaptığı kaya tuzundan 
yapılmış çeşitli objeler ve gece lambaları ile katılıyoruz. 
Bu anlamda Iğdır Üniversitesi olarak ilin tanımı açısından 
böylesi organizasyonlara katılmaya gayret gösteriyoruz” 
dedi.

DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI’NDA IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 
STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



37www.igdir.edu.tr

 

ÜNİVERSİTE HABER

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
üniversitemiz Uygulama Oteli’nde verilen kahvaltıda Iğdır 
Girişimci Kadınlar Derneği’nin üyeleri ile bir araya geldi. 

Kahvaltıya eşi Dr. Çiğdem Yılmaz ile birlikte katılan Rektör 
Yılmaz, ülkemizde girişimciliğin her geçen gün daha da 
desteklendiğini özellikle genç girişimcilere devletimizin 
her türlü desteği verdiğini söyleyerek, özellikle bayan 
girişimcilerimize de pozitif bir ayrıcalık tanınarak destek-
lenmeleri gerektiğini ifade etti. Rektör Yılmaz, Iğdır Üniver-
sitesi olarak Iğdır Girişimci Kadınlar Derneği’nin yapacağı 

her türlü etkinliğe imkânları ölçüsünde destekleyeceklerini 
sözlerine ekledi.

Iğdır Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri de Rektör Yılmaz’ın 
kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür 
ederek, Rektör Yılmaz’ın eşi Dr. Çiğdem Yılmaz’a bir çiçek 
takdim ederek teşekkür ettiler. 

REKTÖR YILMAZ, IĞDIR GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ ÜYELERİ İLE 
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve 

Iğdır eski valisi Saim Saffet Karahisarlı 8 Mart Dünya Ka-

dınlar Günü nedeniyle Iğdır Suveren Kampüsünü gezerek 

çiçek dağıttılar.

Bir gün değil her gün kadınlara çiçek almak gerektiğine 

dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, “Aslında inan-

cımız gereği her günü 8 Mart gibi düşünmemiz gerekiyor. 

Ona göre başta kadınlarımız ve çocuklarımız olmak üzere 
kimseye saygı ve sevgide kusur etmeden birbirimize karşı 
sonsuz olan sevgimizi göstermeliyiz. Son dönemde ya-
şanan olaylar bizleri zaten üzüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü fırsat bilerek inşallah bundan sonraki süreçte in-
sanların birbirlerine karşı daha çok saygılı bir hayat sürdür-
mesi en büyük temennilerimizdendir. Bu vesileyle tekrar 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

 

ÜNİVERSİTE HABER

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÜNİVERSİTEMİZDE KUTLANDI
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Iğdır Üniversitesi öğrenci toplulukları, akademik koordina-
törleri, topluluk başkanları ve öğrenci konsey başkanı Rek-
tör Prof.Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile Iğdır Üniversitesi Uy-
gulama Oteli’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Iğdır Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Faik 
Yılmaz, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Kızılkurt 
ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yadullah Keser’in 

de katıldığı programda öğrenciler Rektör Prof. Dr. Yılmaz’a 
istek ve şikayetlerini ilettiler. Katılımcıların fikir alışverişinde 
bulunduğu toplantıda Rektör Yılmaz; “isteklerinizi ve şika-
yetlerinizi imkanlar ölçüsünde değerlendirip öğrenci top-
luluklarımıza destek olacağım.” dedi.

Toplantı öğrenci konseyi yönetimi ve topluluklarının tanış-
mak amacıyla yaptıkları sohbetten sonra sona erdi.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI REKTÖR YILMAZ’LA BİR ARAYA GELDİ



Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
oluşturduğu Sosyal Sorumluluk Topluluğu, Iğdır Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti.

Sosyal Sorumluluk Topluluğu, Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı topluluklarına onursal üye 
olarak katılmasını talep ettiler. Rektör Yılmaz da Sosyal So-

rumluluk Topluluğuna onursal üye olarak katılmaktan son 

derece mutlu olduğunu ifade ederek, Iğdır Üniversitesi 

olarak tüm öğrenci topluluklarına olduğu gibi Sosyal So-

rumluluk topluluğuna da destek olacağını belirtti. 

Bu anlamlı ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardın-

dan son buldu.

ÜNİVERSİTE HABER
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REKTÖR PROF. DR. YILMAZ SOSYAL SORUMLULUK TOPLULUĞUNA 
ONURSAL ÜYE OLARAK KATILDI
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 Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 

oluşturduğu Sosyal Sorumluluk Topluluğu, ilkokul öğrenci-

lerine Nevruz Bayramı hediyesi olarak okullarını tamir edip 

eksiklerini giderdi.

 Iğdır Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi adı 

altında Iğdır’ın Oba Köyü İlkokulu’nun temizlik, boya ve 

tamirat işlemini yaptı. Üniversite öğrencileri, Nevruz Bay-

ramını, aslına uygun olarak dostluk, kardeşlik, yardımlaşma 

ve kışın kirlerinden arınarak, temiz bir çevre temiz bir ruhla 

karşılama olduğunu bu sosyal sorumluluk faaliyetiyle ifade 

ettiler.

Topluluk üyeleri, üniversite öğrencisi olarak içinde bulun-

dukları topluma karşı sorumluluklarını kendi imkânlarıyla 

yerine getirmenin vermiş olduğu manevi hazzı yaşamış 

olmanın mutluluğu ile bir sonraki sosyal sorumluluk faa-

liyetinde yine bir arada birlik içinde bu ülke için hizmet 

etmeye devam edeceklerine söz verdiler.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BAYRAM HEDİYESİ
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Iğdır Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu “Parkına 
Sahip Çık” sloganı ile Iğdır Vali Konağı karşısında bulunan 
halka açık parkı temizleyerek çim ekimi ve gül dikimi yaptı.

Topluluk üyeleri bu faaliyetleri ile mahalle insanlarını ken-
di mahallelerinde bulunan parklara sahip çıkmaya davet 
ederek, yaşanabilir güzel alanlara kavuşmayı hedefledikle-
rini ifade ettiler. Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin bu faaliye-

ti, bölge esnafı ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı. 

Iğdır Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu bu etkinlik-
lerinde kendilerini yönlendiren danışman öğretim eleman-
larına, desteklerinden dolayı Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın şahsında Iğdır Üniversitesi’ne 
ve işbirliğinden dolayı Iğdır Belediyesi yönetici ve çalışan-
larına teşekkür ettiklerini ifade ettiler.
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SOSYAL SORUMLULUK TOPLULUĞU “PARKINA SAHİP ÇIK” SLOGANIYLA ÇİM EKİMİ VE 
GÜL DİKİMİ YAPTI



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğu-
munun 1445. yıldönümü münasebetiyle Iğdır Üniversite-
si ve İl Müftülüğü tarafından Iğdır Üniversitesi konferans 
salonunda vatandaşların yoğun katılımıyla “Kutlu Doğum 
Haftası” paneli düzenlendi.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan pane-
le, Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Mehmet Faik Yılmaz, Emekli Öğretim Görevlisi Turgut 
Öcal, “Tevhid ve Vahdet, Gelin Birlik Olalım.” konuların-
da konferanslarını sunmak üzere katıldılar. Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başlayan program, İl Müftülüğü ilahi korosunun 
seslendirmiş olduğu ilahiler ile devam etti.

Panel İl Müftüsü Cüneyt Kulaz’ın panelistlere plaket taktim 
etmesiyle sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE “HZ. PEYGAMBER, TEVHİD VE VAHDET” PANELİ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koor-

dinasyonu Dairesi Başkanlığı ile Iğdır Üniversitesi tarafından 

1 Şubat 2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan ‘Serhat İlleri 

Lojistik Sektöründe Genç İstihdamın Desteklenmesi’ pro-

jesinin tanıtımı yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli’nde Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof.Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Belediye Başkanı 

Murat Yikit, Iğdır İl Mili Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Iğdır İşkur 

İl Müdürü Halis Erdoğan ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreteri Gökçen Turan, Meclis Üyesi Erhan Yaycılı 

ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla “Serhat İlleri Lojistik 

Sektöründe Genç İstihdamın Desteklenmesi” projesinin 

tanıtımı amacıyla kahvaltı verildi.

“Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamın Destek-

lenmesi” projesi ile ilgili bilgi veren Iğdır Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Yılmaz; lojistik projesi kapsamında öğrencilere 

yönelik her türlü mesleki ve teknik kurs açılabileceğini, ay-

rıca kursa katılacak öğrencilere belli bir miktar ücret öde-

neceğini söyledi. 

Projenin ayrıntıları şöyle; Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hazırlanan projenin 
eğitimleri 1 Nisan’da kendi alanında uzman 12 akademis-
yenin vereceği eğitimle başlayacak. “İnsan Kaynakları Ge-
liştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında hazırlanan 
proje dahilinde 100 öğrenciye 220 saat ulaştırma ve lo-
jistik mesleki eğitim ile 240 saat genel beceri eğitimi veri-
lecek. Projenin 1. ayında ders materyallerinin hazırlanması 
sonraki aylara ait faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Projenin genel hedefi ülkemizin gittikçe önem kazanan ve 
serhat illerinin (Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı) en önemli sek-
törü olan ulaşım ve lojistikte genç istihdamı destekleyerek 
genç işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlamaktır. Proje-
nin özel hedefleri; üniversitemizin ve diğer üniversitelerin 
lojistik programından mezun işsiz 30 genç, lojistik prog-
ramında okuyan 30 genç, meslek lisesi mezunu 40 genç 
olmak üzere toplam 100 genç işsizin genel beceri, lojis-
tik mesleki eğitim bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak 
ulaştırma ve lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerini 
attırmaktır. Böylece serhat illerinde ulaşım ve lojistik sektö-
ründe nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve genç istih-
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“SERHAT İLLERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE GENÇ İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ” 
PROJESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE



damına 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 planlanmaktadır.

Hedef grubu oluşturan 100 genç ulaştırma ve lojistiğin 
üçüncü bileşeni olarak mevzuat bileşeninde - 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 yönetimi müş-
teri-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 art-
tırmış olacaklardır. 

Projede öngörülen başlıca yayınları; T.C. Milli Eğitim Bakan-
lığı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı ulaştırma ve lojistik 
modülü kitaplarında oluşmaktadır.

Ulaştırma ve lojistik ülkemizin en hızlı gelişen, nitelikli ele-
man ihtiyacı olan ve gençlere istihdam fırsatları sağla-
yan bir sektördür. Bilindiği gibi; şuan aktif olarak çalışan 
ve serhat illerimiz için önem arz eden Dilucu Sınır KapIsı 

Nahcivan’a, Gürbulak Sınır Kapısı İran’a ve Türkgözü Sınır 
Kapısı ise Gürcistan’a açılıyor. 

Ulaştırma ve lojistik sektöründe yaklaşık 15000 kişi doğ-
rudan istihdam edilmektedir. Sektörün desteklediği orga-
nize sanayi bölgeleri ve diğer ilgili sektörler de dikkate 
alındığında sektör bölgede 75000 kişiye istihdam sağla-
maktadır. Mevcut durumda istihdam edilenlerin mesleki 
yetersizleri ve istihdam edilecek nitelikli eleman sektörün 
rekabet şansını azaltmaktadır. Firmalar mezunların yeter-
sizliklerinden söz ederken, mezun veren eğitim kurulma-
larıyla işbirlikleri yoktur. Iğdır Üniversitesi bu sebeplerle 
bünyesinde Lojistik Programı açmıştır. Gençlerin ulaştırma 
ve lojistik sektöründe istihdamı için lise düzeyinden baş-
layarak üniversiteye kadar hizmet edecek sürekli kendisini 
yenileyen işgücü arz ve işgücü talep cephelerinin işbirli-
ğinde mevcut eğitimin kalitesinin arttırılması, ilave eğitimler 
ve seminerler düzenlenmesi ve okuldan iş hayatına geçi-
şin kolaylaştırılması gerekmektedir.

Ulaştırma ve lojistik mesleki eğitim modül ve programı 
geliştirilmesi: Bunun için MYK ile işbirliğinde bölge sektör 
paydaşlarının, MYO ve meslek liselerinin katılımlarıyla mo-
dül geliştirilecektir. İşgücü talep cephesinin istediği özel-
likler, MYK modülü ve MYO lojistik programında yer al-
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mayan konularda eğitimler uygulanarak gençlerin nitelikleri 

artırılmış olacaktır. 

Serhat illerinde lojistik mezunları izleme sistemlerinin oluş-

turulması; Bunun için bir ana makine, yazılım hizmeti alın-

ması ve veri tabanın oluşturulması yanında istihdam fırsatı 

yakalayanların mezun oldukları okullara katkıları planlan-

maktadır. Iğdır Üniversitesi’nde kurulacak lojistik mezun-

ları izleme sistemi meslek lisesi mezunlarına ve TIR Karnesi 

almış şirketlere e-yönetişim fırsatı sağlayarak güncellemeyi 

hızlandırmış olacaktır. 

Ulaştırma ve lojistik mesleki eğitiminde okuldan iş hayatına 

geçiş ve işgücü piyasasındaki gençlerin durumları ile ilgili 

Serhat illerine ait araştırma ve strateji raporu hazırlanması; 

Bunun için paydaşların katılımcılığında 3 günlük bir çalıştay 

yapılacaktır. Iğdır Üniversitesi, proje ortağı Iğdır Ticaret ve 

Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşra teşkilatı, Mesleki Yeterlilik 

Kurumu, TIR Karnesi olan şirketler ve diğer üniversiteler ile 

kamu kurum kuruluşlarından yaklaşık 15 kişinin katılımı ile 

serhat illerinin lojistik sektöründe genç istihdamı konusun-

da Vizyon 2023 hazırlanacaktır.

PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER

• 100 Öğrenciye 220 saat ulaştırma ve mesleki eği-
tim verilecek

• 100 Öğrenciye genel beceri eğitimi verilecek

• 100 Öğrenciye İŞKUR’un rehberlik ve danışmanlık 
hizmetleri eğitimi verilecek

• Ulaştırma, lojistik ve genel beceri eğitim ders notları 
hazırlanacak ve öğrencilere verilecektir.

• Iğdır Üniversitesinde ulaştırma ve lojistik kariyer 
merkezi oluşturulacaktır.

• Serhat illeri (Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan) lojistik me-
zunları izleme sistemi oluşturulacaktır.

• Serhat illerinde lojistik sektöründe faaliyet gösteren 
firma bilgileri web sitesinde gösterilecektir.

• Serhat illerine ait ulaştırma ve lojistik araştırma viz-
yon 2023 raporu hazırlanacaktır.

• 100 genç için bireysel istihdam eylem planı gelişti-
rilecektir.

• Ulaştırma ve lojistik mesleki eğitim hakkında farkın-
dalık semineri düzenlenecektir.
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Hayatını kaybeden Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. Sı-

nıf öğrencisi Özkan Kont’un anısına üniversitemizde anma 

programı düzenlendi. Karaağaç Kampüsü konferans sa-

lonunda gerçekleşen programa Iğdır Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Emin Erdem, Iğdır Üniversitesi Genel 

Sekreteri Ahmet Kızılkurt, İlahiyat fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Şadi Eren ve çok sayıda öğretim üyesi ile öğrenci katıldı.

 Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Iğdır Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, merhum 
Özkan Kont’un anısına ölüm hakkında konuşmasını yaptı. 
Program dualar edilmesinden sonra sona erdi.

 Program çıkısı misafirlere helva ikram edildi.

VEFAT EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖZKAN KONT İÇİN ANMA PROGRAMI



Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Müftülüğü ve Iğdır İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün ortak organizesiyle yapılan ve İlahiyat Fa-
kültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, adı ge-
çen kurumlar dışında STK’lardan temsilciler de katıldı.

Çalıştayda aşağıdaki konular ele alındı:

“Iğdır’da okullarımızdaki din eğitim ve öğretiminin durumu 
ele alındı. Kur’an kursları ve camilerde yapılan din eğitimi 
ve öğretimi anlatıldı. Yükseköğretim düzeyinde yapılan 

dini eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler verildi, Iğ-
dır ili ile Türkiye genelinde din eğitimi ve öğretimi arasında 
istatiksel olarak karşılaştırmalar yapıldı, STK’ların din eğitimi-
ne ve öğretimine yapıkları ve yapacakları katkılar tartışıldı.

Çalıştayda yapılan müzakerelerde:

-Kurumlararası koordinasyon kurulup iletişimin güçlen-
dirilmesi, din eğitimi ve öğretiminin yaygınlaştırılması için 
tanıtım yapılması, 4-6 yaş grubu din eğitimi faaliyetinin 
yaygınlaştırılıp devam ettirilebilmesi, gerekli şartların oluş-
turulabilmesi için çalışmalar yapılması, din eğitimi alan öğ-
rencilerin başarı ve kalitesinin artırılması, din eğitimiyle ilgili 
hazırlanan kitap ve materyallerde görselliğe önem veril-
mesi ve çekicilik kazandırılması, uygulayıcı öğretmenlerin 
konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve eğitilmesi hususu üzerinde 
çalışılması, sahiplenme konusunda yeterli destek sağlan-
ması, yer ve fiziki imkânlarla ilgili problemlerin kurumlar ara-
sı işbirliğinde çözüme kavuşturulması, ele alınan konuların 
Iğdır’da din eğitimi ve öğretimini yansıtacak şekilde bir 
kitap haline getirilmesi konuları ele alındı.

Çalıştayın sonunda; 2016 Mayıs ayında bütün STK’ların 
katılımıyla “Iğdır’da Dini Hayat” başlıklı bir panel düzenlen-
mesi öngörüldü.
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Ortadoğu’da 
Mezhep çatışmaları ve İslam’ın Geleceği” konulu konferans 
düzenlendi. Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen konferansa Prof. Dr. Hasan Onat konuşmacı 
olarak katıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik 
Yılmaz, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şadi Eren’in yanı sıra öğretim elemanları ve öğ-
rencilerin ilgi gösterdiği konferansta konuşan Prof. Dr. Ha-
san Onat, Ortadoğu’da Mezhep Çatışmaları ve İslam’ın 
geleceği hakkında bilgi verdi. 

Prof. Dr. Onat mezhepleri, din anlayışındaki farklılaşmala-
rın kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlar 
şeklinde tanımlayarak, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
(S.A.V.) sağlığında mezhep, cemaat ve tarikat kavramları-
nın olmadığını, mezhebin beşeri; dinin ise ilahi bir kavram 
olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Hasan Onat, mezhep çatışmalarıyla ilgili örnekler 
vererek konuşmasında; Mezhep çatışması riskinin önüne 
geçebilmek için mezhep farklılıklarından dolayı hiç kim-
senin tekfir edilmemesi. İmanın ve sorumluluğun bireysel 

olduğunu ve İslam ortak paydası bilincinin geliştirilmesi 
gerekir. Bir kimsenin Müslüman olması için Kuran’da be-
lirtilen tevhit, ahiret, nübüvvet gibi temel iman esaslarına 
inanması yeterli olacaktır. İslam hiçbir mezhebin, cemaatin 
veya tarikatın tekelinde olamayacaktır.” dedi.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Faik 
Yılmaz, Prof. Dr. Hasan Onat’a verdiği önemli bilgilerden 
dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti. 

“ORTADOĞU’DA MEZHEP ÇATIŞMALARI VE İSLAM’IN GELECEĞİ” KONULU 
KONFERANSA YOĞUN İLGİ



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda 
düzenlenen “Farklı Boyutlarıyla Helal Gıda” konulu panel 
yoğun bir ilgi gördü. Panele Iğdır Üniversitesi Rektör Yard. 
Prof. Dr. Emin Erdem ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Bal’ın yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler 
de ilgi gösterdiler. 

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ha-
san Bal, panelde yaptığı açılış konuşmasında son yıllarda 
helal gıdanın tüketilmesi için yapılan çalışmaların son de-
rece önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de ve dünya da 
bilim insanlarının helal gıda ile ilgili yaptığı çalışmaların insan 
sağlığını korumaya dönük son derece faydalı olduğunu 

belirten Prof. Dr. Bal, bu çalışmaların bilinmesi için böyle 
bir panel düzenlediklerini ifade etti. 

“Farklı Boyutlarıyla Helal Gıda” konulu panelin başkanlığını 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başka-
nı Prof. Dr. Ömer Rıza Akgün yaparken, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Sağdıç, Çanakkale Müf-
tülüğünden Dr. Mustafa Boran ve Gıda ve İhtiyaç Madde-
leri Denetleme ve Sertifikalama Araştırma Derneği (GİM-
DES) Baş Denetçisi Ahmet Tunç Cengiz panelist olarak 
katıldı.

Panelde ilk olarak söz alan Prof. Dr. Osman Sağdıç, “Helal 
ve Sağlıklı Beslenme” konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Sağ-
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dıç “Gıda güvenliği, hammaddeden başlayarak, işlenmesi, 
hazırlanması, depolanması ve tüketiciye sunulmasına ka-
dar olan süreçte gıda kaynaklı biyolojik, fiziksel ve kimya-
sal problemlere karşı gıdaları korumaktır. Helal gıdalar ise; 
gıda güvenliği çerçevesinde İslâmî kurallara uygun olarak 
üretilmiş, işlenmiş ve sunulmuş gıdalardır. Dinimizde helal 
ve haram sınırları çok keskindir.” dedi.

Panelde daha sonra söz alan Dr. Mustafa Boran da “Helal 
ve Sağlıklı Gıdanın Dini Boyutu” ile ilgili bilgi verdi. Dr. Boran 
“Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘Helâli istemek ve aramak 
her Müslümana farzdır, gereklidir.’ buyurmuşlardır. Helâli 
aramak farz olunca alıveriş, ticaretle ilgili dini hükümleri bil-
mek de farzdır. Hiç kimse bunun dışında kalamaz.”dedi. 

Panelde son olarak söz alan GİMDES Baş Denetçisi Cen-
giz de “Helal Gıda Kavramı” konusunda bilgi verdi. Baş 
Denetçi Cengiz “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve 
Sertifikalama Araştırma Derneğimiz 2005 yılında kurulan ve 
bizlere müracaatta bulunan firmalardan dinimiz ölçüsün-
de belirlenen şartlara uyanlara ‘Helal Üründür’ sertifikası 
veriyoruz. Bu sertifikalamayı ayet ve hadisler ışığında helal 
lokma ürünün özelliklerine göre yapmaktayız. Bu tarzda 
yaptığımız çalışmalarla dünyada tanınan 10 denetçi firma 
arasında yer alıyoruz.”dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından soru cevap bölümüne 
geçildi. Panel, Rektör Vekili Prof. Dr. Emin Erdem ve Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal’ın panelistlere 
plaket vermelerinin ardından son buldu. 



54 www.igdir.edu.tr

İletişim Uzmanı Mehmet Derindağ, Iğdır üniversitesi öğ-
rencilerine bir konferans verdi. Konferansa, çok sayıda 
öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda 
gerçekleşen konferansta konuşan Derindağ, “Ses kumaş 
gibidir. Terzinin kumaşa şekil verdiği gibi bizde sesimize 
şekil vermeliyiz. Kötü ses yoktur, terbiye edilmemiş ses 
vardır” dedi. İletişimin öneminden de bahseden Derin-
dağ, diksiyonu da, “Düşünceyi kolay ve etkili bir şekilde 

anlatma sanatıdır” şeklinde tanımladı. Harflerin ve kelime-
lerin doğru okunuşları, doğru tokalaşma gibi konularda 
öğrencilere uygulama yaptıran Derindağ, beden dili ve 
diyafram ile doğru nefes almanın sağladığı faydalardan da 
bahsetti.

Sunumuna Hazret-i Mevlana’nın Şems-i Tebrizi’nin gidişi-
nin ardından yazmış olduğu “Etme” isimli şiiri seslendire-
rek son veren Mehmet Derindağ’a, Iğdır Üniversitesi kon-
sey başkanı Tarık İşeri plaket taktim etti.
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“Ses kumaş gibidir. Terzinin kumaşa şekil verdiği gibi bizde sesimize 
şekil vermeliyiz. Kötü ses yoktur, terbiye edilmemiş ses vardır”

ETME

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme. 

Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme. 

Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? 

Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme. 

Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru. 

Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. 

Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için... 

Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme. 

Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, 

Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. 

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. 

Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme. 

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. 

Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. 

Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer; 

Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. 

Ey, cennetin cehennemin elinde oldugu kişi, 

Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. 

Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize, 

O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. 

Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. 

Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. 

Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. 

Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme. 

İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. 

Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.

 Mevlana Celaleddin Rumi



Iğdır Üniversitesi Karağaç Kampüsü Merkezi Derslik Konfe-

rans Salonu’nda Kuveyt Türk Maslak Şubesi Şube Müdürü 

Cüneyt Hakan Demir’in katılımı ile “Katılım Bankacılığı ve Fa-

izsiz Bankacılık” temalı konferans yapıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Iğdır Üniversitesi İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Ba-

şar, “Bu gün İktisadi bilimde fon arz eden ve fon talep 

edenler arasında faiz dışında bir mekanizma olabilir mi 

sorusu uzun yıllardır bilim adamlarını meşgul etmektedir. 

Bu kapsamda katılım bankacılığı önemli bir alternatif olarak 

ortaya çıkmıştır. Konunu uzmanı Kuveyt Türk Maslak Şube-

si Şube Müdürü Cüneyt Hakan Demir bize değerli bilgiler 

sunacaktır.” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE “KATILIM BANKACILIĞI VE FAİZSİZ BANKACILIK” KONFERANSI
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Daha sonra konuşan Kuveyt Türk Mas-
lak Şubesi Şube Müdürü Cüneyt Hakan 
Demir’ ise katılım bankacılığı tarihi geli-
şimi, dünya uygulamaları, finansal ens-
trümanlar, yeni yaklaşımlar konularında 
bilgi verdi. 

Kuveyt Türk Maslak Şubesi Şube Müdü-
rü Cüneyt Hakan Demir, Katılım bankaları 
ve günümüzdeki özellikleri konusunda 
şunları kaydetti; “Katılım bankaları, gü-
nümüzde mali sektör içinde hem klasik 
bankaların yaptıkları birçok bankacılık 
faaliyetlerinde hem de finansal kiralama, 
sigortacılık, takas gibi diğer ticari faali-
yetlerde bulunmaktadırlar. 

Yani, katılım bankaları, kendi prensip-
lerine ters düşmemek koşuluyla, klasik 
bankaların yaptıkları hemen hemen tüm 
işlemleri farklı yöntemlerle yapmaktadırlar. Bu tür bankacı-
lığın temel amacı; faizsiz finansman esasları çerçevesinde, 
faiz hassasiyeti olan kesimlerin yastık altında kalan atıl ser-
mayelerini, milli ekonomiye kazandırmaktır. Klasik bankacı-
lık işlemlerini yaparlarken faiz yerine kar – zarar ortaklığını 
esas almaları nedeniyle, literatürde bu tür bankacılık mo-
deline faizsiz bankacılık modeli denilmektedir. Faizle ilgili 

olmayan hemen hemen tüm bankacılık hizmetlerini farklı 
usullerle yapan bu tür kuruluşlar, bir bakıma bankaların al-
ternatifi, bir bakıma da bankaların yaptıkları faize dayanan 
kimi işleri yapamadıkları için onları tamamlayan ve finans 
sektörüne derinlik ve çeşitlilik kazandıran kuruluşlardır.

Program Soru ve cevap bölümünden sonra İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Başar konuş-
macıya plaket taktim etmesiyle sona erdi.

 

ÜNİVERSİTE HABER
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Iğdır Üniversitesi Sosyal Tarih Topluluğu tarafından dü-

zenlenen “Iğdır Tarihinde Urartu İzleri” konulu konferansa 

konuşmacı olarak Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan katıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem ile üni-

versitede görevli öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda 

öğrenci de konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda yer alan Iğdır’ın 

Aras Nehri boyunca Ermenistan sınırı tarafından ikiye bö-

lündüğünü söyleyen Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Ermenistan 

tarafında kalan Revan Ovası ile birlikte Iğdır Ovası, “Sürmeli 

Çukuru” olarak adlandırılır. Bölgenin kuzey ve kuzeydoğu 

sınırını Ermenistan, batı ve kuzeybatısını Kars (Kağızman ve 

Digor) oluşturur. Güneyinde Ağrı (Doğubayazıt Taşlıçay) 

yer alır. Güneydoğusunda ise Nahcivan ve İran yer almak-

tadır. Iğdır’ın güneyi, yine bölgenin önemli volkanik dağ-

larından olan doğu-batı doğrultulu Karasu-Aras dağları ile 

sınırlanmıştır.” dedi.

Iğdır bölgesinin, eskiçağlardan beri üzerinde yer aldığı 

konum ve elverişli coğrafi yapısı sebebiyle önemli yolla-

rın tam merkezinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Alpaslan 

Ceylan, “İran düzlüklerinin ve transit yollarının bağlandığı 

Iğdır Ovası, aynı zamanda eskiçağlardan günümüze böl-

genin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısının oluşumunda 

da önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca içinde barındırmış 

olduğu Asma Geçidi, Çilli Geçidi ve Pamuk Geçidi ile di-

ğer komşu yöreler ile bağlantılarını geliştirmiştir. Özellikle 

Urartular döneminde Doğu Anadolu Bölgesi, imar ve iskan 

bakımından son derece önemli yeniliklere sahne olmuş-

tur. Urartular, bilhassa yaptıkları geniş yol şebekeleri ile bu 

bölgenin hem ticari açıdan hem de askeri açıdan kalkın-

masına vesile olmuşlardır. Nitekim Van (Tuşpa)’dan baş-

ÜNİVERSİTEMİZDE “IĞDIR TARİHİNDE URARTU İZLERİ” KONFERANSI
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layıp, Erciş, Patnos-Tahir- Horasan-Hasankale-Erzurum-

Erzincan’a kadar giden yolun yanında Iğdır-Kars tarihi yolu 

da Urartuların bu bölgelerde hakimiyet kurmasında çok 

önemli olmuştur” diye konuştu.

Iğdır Ovası’nın çevresine göre rakımının azlığı, elverişli 

toprak yapısı, ulaşım ağının kolaylığı, tarihi yollar üzerinde 

bulunması, iklim ve yeryüzü şekillerinin de müsait olması 

bölgenin eski çağlardan itibaren yerleşim görmesini sağla-

dığını kaydeden Prof. Dr. Ceylan, “Iğdır ve yöresindeki ilk 

tarihsel ve arkeolojik bilimsel çalışmalar 1943 yılında yapıl-

mıştır. Yapılan çalışmada, bölgeyle ilgili olarak Iğdır-Gök-

çeli Köyü’nde tespit edilen mikrolit aletleri Mezolitik veya 

Neolitik Çağ’a tarihlendirirken, Iğdır’ın en eski yerleşim 

yerinin Gökçeli olduğu ifade edilmiştir. Iğdır Bölgesindeki 

diğer tarihi ve arkeolojik bulgular ise Kalkolitik, Tunç, Demir 

ve Orta Çağ özelliği göstermektedir. İlerleyen zamanlarda 

çeşitli bilim adamları tarafından birçok araştırmalar yapıl-

mıştır. 2002 yılından itibaren yaptığımız yüzey araştırma-

larında çok sayıda arkeolojik merkez tespit edilmiştir. Bu 

merkezler arasında; Küllütepe Höyük, Kız Kalesi, Melekli 
Yerleşmesi, Kur(u)gan Kalesi, Deliklitaş Kalesi, Karakoyun-
lu Kalesi, Karakale Kalesi, Sürmeli Kalesi, Kasımıntığı Kalesi, 
Kalaca Kalesi, Akbulak Kalesi, Örgülütepe Kırkbulak Yerleş-
mesi, Abbasındüzü Yerleşmesi, Gökçeli Höyüğü, Asma 
Köyü Kaya Mezarı, Ülkütepe Kalesi ve Höyüğü, Atatepe 
Yerleşmesi, Caf Kalesi veYerleşmesi, Aşağı Erhacı Kaya 
Odaları, Aşağı Aktaş Kalesi, Sürmeli Kalesi, Yüceotağı Ka-
lesi, Katırlı Kalesi ve Su Göleti, Yağlı Kalesi, Gedikli Kalesi, 
Aslanlı Kalesi, Gülahmet Kalesi, Âşık Hüseyin Kalesi I-II, Âşık 
Hüseyin Nekropolü ve Su Göleti, İnceköy Kalesi, Şedik 
Kalesi, Yüceotağı Kalesi II yer almaktadır. Iğdır’ın coğrafi 
konumu, tarım ve hayvancılığa elverişli yapısı ve önemli 
yolların üzerinde bulunmasından dolayı M.Ö. IV. Binden 
itibaren yerleşim gören bir yer olduğunu söyleyebiliriz. 
Hem antik kaynakların vermiş olduğu bilgiler hem de 20. 
Yüzyılın ortalarından itibaren bölgede yapılan küçük çaplı 
kazılar ve ekibimiz tarafından yapılan geniş çaplı yüzey 
araştırmaları Iğdır’ın eskiçağ tarihi hakkında oldukça önemli 
bilgiler vermektedir. 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz 
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yüzey araştırmaları sonucunda Iğdır’ın Doğu Anadolu, 
Kafkaslar ve Anadolu için son derece önemli olan arkeo-
lojik bulgular verdiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte özellikle 
Iğdır’ın İlk Tunç, Erken Demir ve Demir Çağlarında yoğun 
bir yerleşime sahne olmuştur.” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Emin Erdem Iğdır ile ilgili verdiği önemli bilgilerden do-
layı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a teşekkür ederek bir plaket 
takdim etti. Konferans hatıra fotoğrafının çekilmesinin ar-
dından son buldu. 



Yazar Sinan Yağmur, Iğdır Üniversitesi öğrencilerine “Yu-

nusça Sevmek” konulu bir konferans verdi. Iğdır Üniversi-

tesi Karaağaç Kampüsü konferans salonunda gerçekleşen 

konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, İş-

kur İl Müdürü Halis Erdoğan ve çok sayıda öğretim görev-

lisi ile öğrenci katıldı.

Sinan Yağmur, sunumunda Yunus Emre ve Mevlana’da hü-

manizm, insani değerler ve ilişkiler, gerek bireysel gerekse 

toplumsal anlamda barış ve huzur dolu bir hayat sürme-

nin temel anahtarları gibi konularda değerlendirmelerde 

bulundu.

Yoğun ilgi gören konferans hatıra fotoğraflarının çekilme-

sinden sonra son buldu.

ÜNİVERSİTE HABER
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Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı 
ortaklaşa “Vakıf Ve Sivil Toplum” temalı panel düzenledi. 
Büyük bir ilgi gören panele Iğdır Vali Yardımcısı Muhlis As-
lan, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Müftüsü Cüneyt 
Kulaz, Iğdır üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet kızılkurt’un 
yanı sıra öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri de yoğun 
ilgi gösterdiler.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde açılış konuşma-
sını Iğdır Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı Başkanı Tahir 
Kaman yaptı.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şadi 
Eren’in başkanlığında gerçekleşen panele Prof. Dr. Meh-
met Faik Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Bayram Demir ve Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Akgün panelist olarak katıldı. İlk panelist olan 
Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, konuşmasında; “İnsanın 
yaradılışında var olan yardımlaşma duygu ve düşüncesi, 
insanlığın tarihi ile yaşıttır. Her toplum, yardımlaşma husu-
sunda kendi yaşadığı zamanın sosyal yapısına göre bazı 
faaliyetlerde bulunmuştur. Yardımlaşmanın teşkilatlandırıl-

mış en ideal şeklini ise, vakıf olarak görmekteyiz. İslam hu-
kukunda vakıf muamelesi için “VAKIF”, “Habs veya Hums” 
ve “Sadaka” olmak üzere üç terim kullanılmıştır. Vakf veya 
vakıf Arapça bir mastar olup sözlükte habsetmek anlamına 
gelmektedir.” dedi. İkinci panelist olan Yrd. Doç. Dr. Bay-
ram Demir ise konuşmasında; “İnsan sosyal bir varlıktır. Bu 
yüzden toplum içerisinde yaşamak zorundadır. Toplum-

62 www.igdir.edu.tr

ÜNİVERSİTE HABER
 

ÜNİVERSİTEMİZDE “VAKIF VE SİVİL TOPLUM” PANELİ



da yaşayan insanların sosyal ve ekonomik durumu farklıdır. 
İnsan, doğası gereği, muhtaç olanlara yardım etme eğili-
mindedir. Önceki insanlar, ihtiyaç sahibi kimselere birey-
sel yardımlarda bulunmuşlardı. Uygarlık seviyesi geliştikçe, 
bireysel yardımlaşmaya dönülmüştür. Bu yüzden, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma kurumları ortaya çıkmıştır. Bu 
kurumlardan biride vakıfdır.” dedi. Son Panelist olan Yrd. 
Doç. Dr. İbrahim Akgün ise; Vakıf meselesi hem fıtratta 
hem de dinimizde esaslı bir konudur. Çünkü kainat ta-
mamen fedakarlık, yardımlaşma, fazilet ve vakıf ruhuyla 
sevk ve idare edilmektedir. Menfaat kesinlikle söz konusu 
değildir. Zira güneş kendisi için ısıtmıyor, yağmur kendisi 
için yağmıyor, gözler kendisi için görmüyor demek ki kai-
natta her şey başkasına büyük fedakarlıkla hizmet ediyor. 
Bir nevi karşılıksız vazife ifa ederek kendilerini başkalarına 
vakıf ve feda etmişlerdir.” dedi. 

Panel panelistlere plaket taktim edildikten sonra sona erdi. 
Panel sonrası davetlilere pilav ikram edildi.
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 İlimizde kamu kurumlarında çalışan gönüllü personel ile 

temel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ara-

sında bir bağ oluşturup kamu kurumlarındaki personelle-

rin görevleri konusunda  öğrencilerde farkındalık yaratmak 

amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

“Bir Tebessüm Armağan Et” projesi kapsamında Iğdır Üni-

versitesi  bu projeye destek vermek amacıyla Aşağı Çarık-

çı İlkokulu’nda  39 öğrenci ile buluştu.

    Iğdır Üniversitesi ve İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafın-
dan görevlendirilen personellerin ziyaretinde öğrencilerin 
mutlulukları gözlerinden okunuyordu.  

Ziyareti gerçekleştiren Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri 
Ahmet Kızılkurt, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımı-
zın, yüzlerindeki gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut 
çiçeklerinin hiç solmamasını diliyorum” dedi. Bu anlamlı 
ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
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“BİR TEBESSÜM ARMAĞAN ET” PROJESİNE IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’DE DESTEK VERDİ



Iğdır Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 
Iğdır’ın Tuzluca İlçesine bağlı Doğanyurt Köyü İlkokulunda 
tadilat ve boya işlerini yaptı.

Doğanyurt İlkokulu’nda yapılan tadilat ve iyileştirme çalış-
masına Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz, Çiğdem Yılmaz, Doganyurt İlkokulu Müdürü Hikmet 
Yüzgüleç katıldı.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluğu’nun onur-
sal üyesi olan Rektör Yılmaz; “Okulu öğrenciler için daha 
eğlenceli ve cazip bir eğitim yeri haline getirmek istedik. 

Öncelikle iyileştirme çalışmaları için gerekli araç ve gereç 
temin ettik. Bu işi esnafla işbirliği içerisinde yapıyoruz. Gö-
nül bağı ile bu işi yapıyoruz. Okul idaresi ile yaptığımız 
görüşmelerde okulun boya ihtiyacının olduğunu öğrendik 
ve bu malzemeleri temin ettik. Başta Iğdır esnaflarından 
Dursun Kaya olmak üzere tüm Iğdır esnafına destekleri için 
teşekkür ederim.” dedi.

Okul Müdürü Hikmet Yüzgüleç ise sınıfları boyayarak, oku-
lu daha da güzel hale getirdikleri için Iğdır Üniversitesine 
teşekkür etti.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDEN KÖY OKULUNA DESTEK



Iğdır Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Genç 
Liderler Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği  “Şans Ha-
zırlıklı Olanları Sever” adlı söyleşi yapıldı. Iğdır Üniversitesi 
Suveren Kampüsü Konferans Salonunda yapılan söyleşiye 
Konuşmacı olarak Garanti Bankası Iğdır Şube Müdürü Öz-
kan Şimşek katıldı.  Yapılan söyleşi öğrencilerden yoğun 
beğeni gördü.

Garanti Bankası Iğdır Şube Müdürü Şimşek, konuşmasın-
da; planlamasının kişinin kendi elinde olduğunu belirterek 
yabancı dil ve mali analiz gibi özelliklere sahip olmanın 

kişiyi bir adım önce çıkarır. İşe alım süreçlerinde mezun 

olunan üniversitenin önemli değil kendini geliştirebilmek 

önemlidir. Her işte olduğu gibi bankacılığın da severek 

yapılması gerekir. Bankacılıkta BES, SAGEM ve SPK sertifi-

kaları işe alınmada büyük avantaj sağlar. Bankacılık zor ve 

sabır isteyen bir meslektir bugün burada olmakla belli bir 

kariyer çizmişsiniz. Bu yolda sabırla ilerlemeniz ileride sizi 

başarılı kılacaktır.’’ dedi.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği “Bahar” konulu şiir dinletisi Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda yapıldı. Konuk 
şair olarak Müştehir Karakaya’nın katıldığı programa, Iğdır 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, İl 
Emniyet Müdürü Yüksel Babal ve çok sayıda öğretim üyesi 
ve öğrenci katıldı.

Programda ilk olarak Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü 
Mustafa Alagöz bir şiirini okudu. Okunan şiirden sonra ko-
nuk şair Müştehir Karakaya “Şiir Nedir” konulu sunumunu 

yaptı. Şair Karakaya sunumunda; “Bir ayaklanmadır şiir, bir 

baş kaldırıdır, bir soluktur. Şiir yazılmaz yaşanır, okunmaz 

hissedilir, şiir sestir, şiir bir hayat çizer kaygıdan, düşün-

ceden yana. Rüzgar uğuldar kulaklarda, dudaklarda ölüm 

fermanı imzalar.” dedi. Şair Karakaya sunumunun ardından 

şiir dinletisini yaptı.

 Programda son olarak Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 

Dr. Mehmet Faik Yılmaz şair Müştehir Karakaya’ya plaket 

taktim etti.

ÜNİVERSİTEMİZDE “BAHAR” KONULU ŞİİR DİNLETİSİ



Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca Iğdır Üniversitesin’de “Her 
Genç Bir Hazinedir” konulu konferans verdi. Iğdır Üniversi-
tesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen 
konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, Ge-
nel Sekreter Ahmet Kızılkurt ve çok sayıda öğretim üyesi 
ile öğrenci katıldı.

Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca’nın yaptığı esprilerle  oldukça 
keyifli geçen konferansta Çamlıca; eğitim, motivasyon ve 
gençlik üzerine öğrencilerle sohbet etti. Yaşadığımız tek-
nolojik çağın önemine dikkat çekerek, teknolojiye mahkum 
olmamayı, teknolojiye hakim olmayı öğütledi. Dünya´da 
gençlerin hedef alındığına vurgu yapan Çamlıca: “Çünkü 
genç gelecek demektir. Gençleri kazanmak geleceği ka-
zanmak, gençleri kaybetmek geleceği kaybetmek anlamı-
na gelir. Lütfen anlık hatalara uymayın. Geleceğinize siz 
yön vereceksiniz. Teknolojinin, bilgisayarın, cep telefonu-
nun, internetin, sosyal medyanın esiri olmayın. Onu her 
zaman kontrol altında tutun. Bol okuyun, öğrendiklerinizi 
tekrar edin, yaptığınız iş de dürüst olun, kendinizi gelişti-

rin. Çünkü ilerde sefasını da siz çekeceksiniz, cefasını da.”  
dedi.

Yoğun ilgi gören konferans İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şadi Eren’in Eğitimci-Yazar Sait Çamlıca’ya plaket tak-
tim etmesiyle sona erdi.
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Mardin’in  Nusaybin ilçesinde terörle mücadelede görev 
yapan güvenlik güçlerine “ Anneler Günü hediyesi” olarak  
Iğdır Üniversitesi, Iğdır Girişimci Kadınlar Derneği,  AK Parti  
Iğdır Kadın Kolları Başkanlığının  hayata geçirdiği projeyle,  
Nusaybin’de terör örgütüyle mücadele eden polis ve as-
kerler için yemekler yapıldı.

Iğdır Üniversitesi  Karaağaç kampüsü yerleşkesinde top-
lanan yiyecekler ile bunları hazırlayan kadınların yazdığı 
mektuplar, kolilere konuldu. Bunların üzerine “Vatan size 
minnettardır”, “Annelerden evlatlarına”, “Dualarımız sizin-
le” şeklinde notlar yazıldı.

 Programa katılan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  İbra-
him Hakkı Yılmaz, yaptığı açıklamada, “anne eli değmiş” 
yemekleri  Nusaybin’deki güvenlik güçlerine gönderdik-
lerini söyledi.

Anneler Günü’nün yaklaştığını belirten Yılmaz, “Onlara 
anne sıcaklığını hissettirmek istedik. Çünkü onlar, anneleri, 

eşleri, çocukları ve evlerinden uzak, canları pahasına bu 

vatanın birliği ve bütünlüğü için orada önemli bir görev 

icra ediyorlar.” dedi.
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NUSAYBİN’DE GÖREV YAPAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE 
“ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ” GÖNDERİLDİ



Iğdır Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin organizasyonuyla 
üniversitemiz Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda 
“İnsan ve Çevre Kirliliği” konulu panel düzenlendi. Iğdır 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, Or-
man ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü, öğretim elemanları ve 
öğrencilerin ilgi gösterdiği panelin moderatörlüğünü Yrd. 
Doç. Dr. Züleyha Bingül yaptı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın 
okunmasından sonra panelin açılış konuşmasını yapan 
moderatör Yrd. Doç. Dr. Züleyha Bingül, Iğdır’daki çevre 
kirliliği ile ilgili genel bir bilgi verdikten sonra sözü pane-
listlere bıraktı. 

Paneline ilk önce söz alan Öğr. Gör. Esma Şahin “Çevre 
Sorunlarının Sağlığa Etkileri” konusunda bilgi verirken bir 
diğer panelist olan Öğr. Gör. Sevtap Doğru da “Iğdır’daki 
hava kirliliği” ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. 

Panelin de ikinci olarak söz alan Yrd. Doç. Dr. Celalettin 
Gözüaçık’da “Pestisitlerin Çevreye Zararları” konusunda 
bilgiler aktardı. Panelde son olarak konuşan Yrd. Doç. Dr. 

Peiman Molaei de “Evsel Atıklar” konusunda önemli bil-
giler verdi. 

Panelde yapılan konuşmaların ardından Iğdır Üniversitesi 
Öğrenci Konseyi Başkanı Tarık İşeri, yaptığı kısa konuşma-
da kendilerini kırmayıp panele katılan konuşmacılara te-
şekkür etti.  
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ÜNİVERSİTEMİZDE “İNSAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ” PANELİ



Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda 
“Dünya Göçmen Kuşları Günü” konulu panel düzenlendi. 
Büyük bir ilgi gören panele Iğdır Üniversitesi Rektör Yard. 
Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Emin Erdem’in yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve 
öğrenci katıldı.

“Dünya Göçmen Kuşları Günü” adlı panel Yrd. Doç. Dr. 
Zeynep Turhan Irak moderatörlüğünde gerçekleşti. Prog-
rama konuşmacı olarak katılan Ziraat Mühendisi Mete Tür-
koğlu  “Dünya Göçmen Kuşlar Günü, Kuşların Avlanması 
ve Ticareti”  konulu konuşmasında; “Milyonlarca göçmen 
kuşun uzun mesafeler kat ederek yaptığı yolculuk insan-
lar için hayati değer taşır. Kuşlar zararlı böceklerin baş 
düşmanıdır. Karaların çoğunun bulunduğu kuzey bölge-
lerine göç etmeselerdi ve yılın dörtte üçünü burada ge-
çirmeselerdi, haşereler buralarda muazzam bir bitki katli-
amı yapardı. Baharda milyonlarca böcek, bitkiler üzerine 
yumurta bırakır. Bunlardan çıkan tırtıllar, kuşlar tarafından 
yenilerek kontrol altında tutulur. Çeşitli kurt, böcek ve çe-

kirge yumurtalarını yiyerek mutlak bir kıtlığın önüne geçer-
ler. Ticaret, bazen bir türün doğal ortamındaki neslini yok 
edebilmekte, bazen de ticaret ile taşınan bir tür başka bir 
ortamda doğaya bırakılır veya kaçar ise oradaki bir türün 
neslinin tükenmesine neden olabilmektedir.” dedi.
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Diğer bir panelist olan Yrd. Doç. Dr. Aysun Altıkat “Küre-
sel Kirlilik ve Ekolojik Dengeye Etkileri” konulu sunumunda, 
ekoloji bilimine ait terminolojiden, ekosistemlerdeki besin 
ve enerji akışından bahsederek, özellikle kirleticilerin bu 
sistemlere verdiği zararlara değindi. Yrd. Doç. Dr. Altıkat 
konuşmasında;  “İnsanoğlu tarafından hava, toprak ve su 
kirlenmesi neticesinde ekolojik dengede kimi zaman geri 
dönüşümsüz tahribatlar oluştuğu, bu kirleticilerin yalnız-
ca ülkelerin sınırlarında hapsolmadığı, tüm dünyayı da eşit 
oranda etkilediği görülmektedir. Özellikle küresel ısınma-
nın ivedilikle tedbir alınmadığı taktirde dünyadaki canlılığın 
sonunu getireceği aşikardır. İnsanlar karbon ayak izlerini 
küçültmez iseler, gelecek nesillere teslim edilecek bir 
dünya kalmayacağı görülmektedir.” dedi.

Panelde son konuşmacı olan Yrd. Doç. Dr. Züleyha Bingül 

“Çevre Kirliliğinin Kuşlar Üzerinde Etkisi” konulu konuşma-

sında; “genel anlamda yaban hayatı etkileyen, özelde ise 

yabani kuşların göç yollarını, beslenme ve üreme davra-

nışlarını değiştiren ve sonuçta pek çok kuş türünün yok 

olmasıyla neticelenebilecek hava, toprak, su, gürültü ve 

ışık kirliliğidir.” Diyerek dünyada bu alanda saygın bilim 

çevrelerince yapılmış çalışmalardan örnekler verdi. Kayıt-

lara geçen ve yüksek sayıda kuş ölümüyle sonuçlanan pek 

çok çevre felaketine değinerek dinleyicilere yaban hayatı 

korumaya yönelik tavsiyelerde bulundu.

Panel soru cevap bölünün ardından sona erdi.
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