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1- Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun bize kendinizi 
tanıtır mısınız?

Öncelikle Iğdır Üniversitesi Dergisinin bu sayısında duygu 
ve düşüncelerimizi bir nebzede olsa ifade etmemize fır-
sat tanıdığınız için teşekkür ediyorum.

Kısaca kendimden bahsedecek olursam; Iğdır/Tuzluca 
doğumluyum. İlkokulu kendi köyüm olan Taşuçan Köyü İl-
kokulunda, Ortaokulu Kağızman’da, Liseyi ise Tuzluca 100. 
Yıl Lisesinde okudum. 1999 da girdiğim Atatürk Üniversi-
tesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümün’den 
2003 yılında mezun oldum ve aynı yıl Bingöl’ün Adaklı 
ilçesine Sınıf Öğretmeni olarak atandım. Adaklı Pansiyonlu 
İlköğretim Okulun’da, sınıf öğretmenliğinin yanında 1 yıl 
Müdür Yardımcılığı görevini de yürüttükten sonra 2005 
yılı Şubat ayında eş durumu atamasıyla Bitlis’in Güroymak 
ilçesine sınıf öğretmeni olarak atandım. Güroymak’ta Okul 
Müdür Yardımcılığı, Okul Müdürlüğü ve Milli Eğitim Şube 
Müdürlüğü gibi görevlerde bulundum. 2011 yılı ağustos 
ayında Iğdır Üniversitesine Sağlık Bilimleri Enstitüsüne, Ens-
titü Sekreteri olarak atandım. Daha sonra ihtiyaca binaen 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında şube müdürlüğü 
görevini belirli bir süre yürüttükten sonra Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığına atandım ve 8 Ağustos 2014 ta-
rihine kadar bu görevi yürüttüm ve bu tarihten itibaren 
Üniversitemizin Genel Sekreterlik görevini yürütmekteyim. 

Böyle kısaca okul ve iş hayatımdan bahsettikten sonra bir 
iki kelime ile kendimden bahsedecek olursam genelde 
insanlar benim çok sert göründüğümü ve ilk etapta irtibat 
kurmakta çekindiklerini söylüyorlar ancak tanıştıktan son-
ra tam aksine konuşmayı ve muhabbet etmeyi seven biri 
olduğumu gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Sporu severim 
özellikle futbolu hem oynamayı hem de izlemeyi çok se-
verim, bu arada koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğumu da 
belirtmek isterim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

2- Sizce iyi bir yönetici de bulunması gereken vasıflar 
nelerdir?

Yöneticilik hayatta herkesin sahip olmayı arzu ettiği fakat 
gereklerini genellikle yeterince yerine getiremediği bir 
mevkidir. Bir kişiye verilen her rütbe, makam veya amirlik; 
beraberinde taşıması gerçekten çok büyük bir ciddiyet 
gerektiren sorumluluklar getirir. Yönetici başarının kendi-
sine ait olduğu kadar, başarısızlığı da kabullenebilmelidir. 

Yöneticinin de en başta bir insan olduğu hiç bir zaman 
unutulmamalıdır. Bu yüzden onlardan her zaman mükem-
meli bekleyemeyiz. Günlük yaşantımızda herkesten birbi-
rine göstermesi beklenilen saygı, sevgi, nezaket ve tevazu 
gibi erdemler yöneticiler için elzem davranışlardır. Bun-
lara ilave olarak adil olmak ve empati kurabilme becerisi 
yöneticiliğin olmazsa olmazlarındandır. Çalışma ortamının 
güven ve huzurlu olması yöneticilerin elemanlarından 

Ahmet KIZILKURT- Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri

Röportaj
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Üniversitelerin temel fonksiyonları, bilimsel araştırma yapmak, sonuçlarını toplumla paylaşmak, kişisel gelişimi sağ-
lamak, insanların entelektüel yaşamlarına katkıda bulunmak ve her şeyden önemlisi iş yaşamının ihtiyaç duyduğu 

niteliklere sahip insan kaynağını yetiştirmektir.
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daha iyi verim almalarına yardımcı olur. Yönetici Personel 
seçiminde gayet titiz olmalı, dürüst, çalışkan ve güvenilir 
eleman seçimine dikkat etmelidir. Çünkü yöneticiyi başarılı 
kılan hususların başında nitelikli personel gelmektedir. 

3- Üniversitenin Ağrı Dağı’nın eteğinde kurulan Suveren 
Kampüsü’nde eğitim öğretime başlamasıyla şehrin ge-
lişimine nasıl bir katkıda bulunacağını düşünüyorsunuz?

Üniversitelerin temel fonksiyonları, bilimsel araştırma yap-
mak, sonuçlarını toplumla paylaşmak, kişisel gelişimi sağla-
mak, insanların entelektüel yaşamlarına katkıda bulunmak 
ve her şeyden önemlisi iş yaşamının ihtiyaç duyduğu nite-
liklere sahip insan kaynağını yetiştirmektir. Bunun yanı sıra 
üniversiteler özellikle sosyo-ekonomik açıdan gelişmesini 
sürdüren bölgelerde bölgenin kalkınmasına da katkıda bu-
lunmaktadırlar ve bu katkı süreklilik arz etmektedir. Özel-
likle sanayileşememiş ve tarıma dayalı ekonomiye sahip 
bölgelerde üniversitelerin ekonomiye katkısı önemlidir.

Bu durum tabi ki Iğdır Üniversitesinin gelişimini hızlandırdığı 
gibi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak Iğdır’ın da gelişi-
mini yakından ilgilendirmektedir. Özellikle öğrenci ve per-
sonelin talepleri doğrultusunda belirli alandaki işletmelerin 
ivme kazanacağını düşünüyorum bu faaliyet alanlarının; 
iletişim, ulaşım, giyim, gıda, sağlık, kırtasiye, spor, kuaförlük 
ve kafe işletmeciliği olduğunu söylemek mümkün. Özellik-
le şunu ifade etmek istiyorum; ilimizdeki mevcut barınma 
olanakları yetersiz, tabi ki bu durum öğrenci kontenjanla-
rımızı attırmakta bizi tedirgin ediyor, bu hususun öncelikli 
olarak ele alınıp çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

4- Üniversitesi’nin geleceği hakkında ileriye dönük pro-
jeleriniz nelerdir?

Iğdır Üniversitesi ülkemizin en genç ve gelişimini hızla ta-
mamlayan üniversiteleri arasındadır. Üniversitemiz gerek 
ülkemizin 2023 hedeflerine uygun beklentileri karşılamak 
hem de bölgenin bilim alanında yükselen bir değeri olmak 
için hazırlanan stratejik planlarına uygun olarak çalışmaları-
na devam etmektedir. Bizim önceliğimiz Üniversitemizde 
Akademik eğitimine devam eden öğrencilerimize rahat ve 
bilgiye erişilebilir bir eğitim ortamı sunmaktır. Bunun için 
öncelikli projelerimiz; Suveren kampüsümüzün peyzaj 
çalışmasını tamamlamak, içinde bir çok sosyal alanı ba-
rındıran (Cafe, Süper Market, Mini Sinema, Öğrenci Kulüp 
odaları, Sağlık Merkezi, Kantin, Banka Şubesi vb) Mediko-
Sosyal Binasını hizmetine sunmak, öğrencilerin kendilerini 
ifade edebilecekleri serbest kürsü ve öğrencilerimizin et-
kinlik düzenleyebileceği festival yeri yapmayı planlıyoruz. 
Ayrıca yeni biten kapalı spor salonumuzu etkin ve verimli 
bir şekilde kullanıp başarılı sporcular yetiştirmenin yanında 
Üniversiteler arası spor müsabakalarında hem ilimizi tanıt-
mak hem de üniversitemizi sportif müsabakalarda üst sıra-
lara taşımayı planlamaktayız.

5- Yeni kurulan üniversitelerle kıyasladığınızda Iğdır 
Üniversitesi’nin hem fiziki yapılaşmasını hem de akade-
mik ve bilimsel gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni kurulan Üniversiteler ile kıyasladığımızda Üniversite-
mizin hem fiziki yapılaşma hem de akademik ve bilimsel 
gelişimini birçok üniversiteden önde götürdüğünü gö-
rebilmekteyiz. Üniversitemiz özellikle fiziki yapılaşmasıyla 
yeni kurulan üniversiteler arasında göz doldurmaktadır. Bu 
durumu şöyle ifade edebiliriz, üniversitemiz şehir merke-
zinde bulunan karaağaç kampüsünde 24 derslik, 2 amfi 
3 laboratuvar ile 1 konferans salonundan oluşan bir mer-
kezi derslik binasını ve 44 odalı 88 yatak kapasiteli uygu-
lama otelini 2012 yılından itibaren hizmete açmış olup; 
Iğdır-Doğubayazıt yolu üzerinde yer alan ve 3.000.000 
metrekareden oluşan Suveren Kampüsünde 15.500 Met-
re kare kapalı alana sahip rektörlük binası, 25 derslikten 
oluşan merkezi derslik binası, 1310 seyirci kapasiteli kapalı 
spor salonu, 1 merkezi araştırma laboratuvarı ile Suveren 
Kampüsü ve Karaağaç Kampüsünün çevre duvarları bitiri-
lerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca 22500 metrekareden 
oluşan Ziraat Fakültesi binası, 1 adet rektörlük konutu ile 
96 adet lojman bitirilerek geçici kabul aşamasına getiril-
miştir. Üniversitemiz çalışanlarınca kurulan Iğdır Üniversite-
si Suveren Kampüs Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
tarafından yaptırılan 3000 kişilik caminin de kaba inşaat 
kısmı bitirilme aşamasına getirilerek 2015 yılında ibadete 
açılması planlanmaktadır. Bütün bunlar göz önünde bu-
lundurulduğunda 6 yıllık bir sürede epey bir mesafe kat 
edildiği görülmektedir. Ancak şunu ifade etmeden geçe-
meyeceğim bütün bu çalışmaları bire bir takip edip mesai 
mefhumu gözetmeksizin çalışan, son derece mütevazi 
ve işini severek yapan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı YILMAZ’ın emekleri göz ardı edilemez. Kendisiyle 
çalışmak onur verici…

6- Son olarak Iğdır Üniversitesi’nde yeni başlayan öğ-
renci arkadaşlara neler tavsiye edersiniz?

Iğdır malum Türkiye’de mikro klima iklimin yaşandığı iki 
yerden birisi çevre illere göre yaşam şartları daha rahat 
ve ekonomik. Eğitimine Üniversitemizde devam eden 
öğrencilerimizden aynen anne ve babaların beklentisi 
neyse bizim de beklentimiz odur. Okullarına devam ve 
derslerinde başarılı olmaları. Belki öğrencilerimiz şu tenkit-
te bulunabilirler Iğdır sosyal yaşam alanları açısından fakir 
bir il. Evet! Bunu bizde kabul ediyoruz fakat öğrenci arka-
daşlarımız bu durumu avantaja çevirip bu alanlarda har-
cayacakları vakitlerini derslerine harcayarak başarı çıtalarını 
daha üst seviyeye taşıyabilirler. Üniversitemizde eğitimle-
rine devam eden öğrencilerimizin imkânlar dâhilinde her 
zaman yanlarında olduğumuzu da bilmelerini isterim.
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-Yemen’deki dil eğitimi gezisine ne zaman karar ver-
diniz?

Prof. Dr. Şadi Eren: Geçen yılı eğitim öğretim yılının ba-
şında öğrencilere İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında okuyan 
200 öğrencimizden ilk 50’ye giren başarılı öğrencileri yurt 
dışına götüreceğimizi duyurduk. Bu konu öğrencilerimizin 
bir yarış havası içinde olmalarına vesile oldu. Mayıs ayında 
dereceye giren öğrenciler belli oldu ve bu şekilde yola 
çıkıldı. Bizim gideceğimiz günlerde Yemen de dahili bazı 
doğu ülkelerinde karışıklıklar vardı şu ana kadar devam 
eden problemler var. Bu nedenle vize işlemleri geciktiği 
için program 60 gün değil de 45 gün oldu. Türk Hava Yol-
ları da biletlerde yüzde elli indirim yaptı. Programa katılan 
5 öğretim üyemizin masrafını Üniversitemiz karşıladı öğ-

rencilerimizin masraflarını ise Iğdırlı esnaflardan topladığı-
mız mebla ile karşılamış olduk ve böylece bu öğrencilere 
bir ödül oldu bize de tecrübe oldu.

-Arapça dil eğitimi Yemen’de hangi üniversite de ve ne 
kadar süreyle verildi?

Ş.E: Yemenin Başkenti Saana da bulunan Azal 
Üniversitesi’nde 45 gün süreyle Arapça dil eğitimi gördük. 
Öğrencilerimiz Iğdır Üniversitesi’nde bir yıl Arapça dil eği-
timi aldılar ama Arapça konuşmak ayrı bir olay, bir yabancı 
dili konuşmak için o dilin konuşulduğu ülkeye gitmek ge-
rekir. Bizde bu açından böyle bir şey düşündük ve ba-
şarılı 50 öğrencimizle Yemen’e gittik. Başlangıçta hemen 
herkes Arapça konuşmaktan çekiniyordu fakat programın 
ortasına geldiğimizde öğrencilerimiz cesaretlerini topla-

“Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında okuyan 200 öğrenci arasından ilk 50’ye giren 
başarılı öğrencilerin Yemen gezisi sona erdi. Öğrencilerle birlikte Arapça dil eğitimi için Yemen’in 

Sanaa şehrine giden İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren ve iki öğrenci kendileri için son derece 
verimli geçen programı anlattılar”

YEMEN’E GİDEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
PROF. DR. ŞADİ EREN VE ÖĞRENCİLERİN İZLENİMLERİ

Röportaj



ÜNİVERSİTE HABER
 

9www.igdir.edu.tr

mışlardı ve rahatlıkla Araplarla konuşmaya başladılar. 45. 
günün sonunda çok güzel bir kapanış töreni düzenlendi 
ve bu kapanış törenine Yemen Büyükelçimiz Fazlı Çorhan 
ve KTA Başkanı Faruk Bozgöz, Azal Üniversite Rektörü Ha-
lit Gaylani, Yemen YÖK Temsilcisi Mahmut Abdülhakselvile 
ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tümü Arapça olan kapanış 
programında tamamen bizim öğrenciler görev aldı ve 
çok iyi bir sunup yaptılar.

-Öğrenciler Yemen’de nerede konukladılar?

Ş.E: Azal Üniversitesi öğrencilerimizi kendi bünyelerinde-

ki yurtlarda misafir ettiler. Üniversite çalışanları öğrencileri-
mizle yakından ilgilendiler. Öğrencilerimiz orada gördük-
leri misafirperverlikten son derece memnun oldular. 

-Arapça dil eğitimi için Yemen nasıl bir ülke?

Ş.E: Türkiye’den ilk defa Arapça dil eğitimi için Iğdır Üni-
versitesi öğrencilerini Yemen’e götürdü. Yemen açısından 
da iyi bir başlangıç oldu. Yemen bu programa müsait bir 
ülkeydi müsait oluşuna üç sebep var diyebilirim. Birincisi 
başkent Sanaa tarihi bir şehir, yaz ayında da havası müsait 
2400 metre rakım ve yayla havası olduğu için çok güzel 

bir şehirdi. İkinci sebebi de Yemen’deki Arapça kitapta 
okuduğumuz Arapça’yla aynıdır. Böyle olunca sokaktaki 
adamla da anlaşabiliyorsun ve bu şekilde öğrencilerimiz 
Arapçalarını ilerletebilmek için çok mükemmel bir fırsat 
buldular kısacası Yemen’de her şey size Arapça öğretiyor 
diyebilirim. Üçüncü sebebi ise Yemenliler Türkiye’yi çok 
seviyorlar, fakir bir ülke olmalarına rağmen Müslümanların 
yoğun yaşadığı ve insanları çok samimi olan bir ülkedir. 
İslami ülkeler içinde biraz öne çıkmış sadece Türkiye’dir. 

Bundan dolayı Türkiye’ye bakış açıları gayet güzel ve bizi 
de çok güzel ağırladılar. Bir takım etkinliklerine de katıl-
dık. Düğünlerine gittik. Kimsesiz çocukların kaldığı Yetimler 
evi vardı orayı ziyaret ettik. Zaten Yemen’in kendisi tari-
hi bir şehir bize yakın olan tarihi yerlerin çoğunu gezdik. 
Yemen’in en büyük Camisi Mescidi Salih Heral de yirmi 
bin kişi birden namaz kılabilir büyüklükte bu tarihi camii 
de gezdik. Mescidi Salih Camii’sinin imamı Türkiye’den 
geldiğimizi öğrendikten sonra bize dedi ki “Biz sizi çok 
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seviyoruz, sizin tarihiniz bembeyaz bir tarih.” genelde 
sömürgeci ülkeler oraya gitmiş sömürmüşler ama Osmanlı 
oraya gittiğinde hizmet götürmüştür adeta o günleri bazı 
insanlar özlüyor. Birde yemenin başka özelliği yemen tür-
küsü falan var ya oralarda epey askerimiz şehit olmuştur. 
O da ayrı bir bağ hem bizim hem de onlar için.

-Bu gezileri geleneksel hale getirmek istiyor musunuz?

Ş.E: Bu eğitim gezisinin çok faydasını gördük. Bu yılki eği-
tim öğretim yılında öğrencilerimizden 30-40 tanesini 6 ay-
lık süreyle göndermeyi düşünüyoruz. Döndüklerinde çok 
faydalı olacaktır ve arkadaşları da bundan faydalanacaktır. 
Bu da yeni projemiz inşallah hayata geçiririz.

-Arapça dil eğitimi size göre verimli oldu mu?

Ş.E: Yemen’deki Arapça dil eğitimi programımız son de-
rece verimli geçti. Hem bizim için hem de öğrencilerimiz 
için eğitim umduğumuzdan daha başarılı oldu diyebilirim.
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YEMEN’E GİDEN ÖĞRENCİLER DİL EĞİTİMİNİ ÇOK FAY-
DALI BULUYOR

-Yemen’deki eğitim programı sizin için verimli oldu mu?

İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Hedyetullah Kabayer: Üniver-
sitemizin bizim için düzenlediği Arapça dil eğitimi prog-
ramı bize çok şeyi kattı. Yemen’deki ilk günlerimizde 
Arapça konuşma konusunda hepimiz çekiniyorduk. Fakat 
yavaş yavaş oradaki insanlarla tanışınca cesaretimizi topla-
yıp Arapça konuşmaya başladık. Bu programın bizim için 
çok verimli geçtiğine inanıyorum.

-Yemen’deki Arapça dil eğitimi programı düşündüğü-
nüz gibi mi geçti?

İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Büşra Kaya: Arapça eğitim 
programımızın çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Hoca-
larımız bizimle çok yakından ilgilendi. Bu eğitim programı-
nın bize çok şey kattığına inanıyorum. Bu eğitim progra-
mından sonra rahatlıkla her ortamda Arapça konuşabiliriz. 

-Arapça dil eğitimi programı geleneksel hale getirilmeli 
mi? 

B. K: Benim düşünceme göre her üniversitenin mutlaka 
öğrencileri için düzenlemesi gerekir. Arapça konuşma 
açısından büyük bir mesafe kat ettiğimize inanıyorum. 
Bu eğitim programının düzenlenmesinde emeği geçen 
başta Iğdır Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Hak-
kı Yılmaz’a ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şadi 
Eren’e ve programın organize edilmesinde emeği geçen 
herkese öğrenci arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim.
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Iğdır Üniversitesi’nde 2014-2015 Akademik Yılı Açılışı do-
layısıyla tören düzenlendi. Program; Iğdır Belediye Mey-
danındaki Atatürk Anıtına çelek sunmayla başladı, çelenk 
sunma programından sonra Iğdır Üniversitesi Karaağaç 
Kampüsündeki konferans salonunda devam etti. Konfe-
rans salonunda devam eden program Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından üniversiteyi ve aka-
demik çalışmaları anlatan slayt gösterimi yapıldı.

Slayt gösteriminden sonra tören Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başla-
dı. Görevde olduğu süre boyunca üniversitede yapılan 
yenilikleri anlatan Rektör Yılmaz, şunları söyledi: “Konuş-
mamda sizleri altı yıl öncesine götürerek başlamak istiyo-
rum. Altı yıl önce, bu sene faaliyete giren ana kampüsü-
müz, üzeri taşlarla dolu bir meraydı. Iğdır; gündem olacak 
kötü bir olay olmazsa pek kimsenin aklına gelmezdi ve 
Iğdır, orta büyüklükte bir ilçeye yetecek olan hastaneye 
sahip, hava ulaşımının olmadığı, insanların ulaşım için Kars’ı 
kullandığı, anayolları bile yapılmamış, önemli ve ağır has-
taların Erzurum gibi gelişmiş illere sevk edildiği, inşaat sek-
törünün hemen hemen durma noktasında olduğu, evlerin 
çocuğunun boş olduğu olanların da ancak 250-300 tl’ye 
kiraya verildiği bir il idi.

2008 yılında üniversitenin kurulması ile birlikte Iğdır’ın önü 
açıldı, Iğdır’ın ağırlık katsayısı artmaya, gelişmeye ve büyü-

meye başladı. Son altı yılda Iğdır’da ne değiştiğini bir ha-
tırlayalım: Iğdır-Doğubeyazıt karayolu üzerinde bölgenin 
en büyük kampüs inşaatı büyük oranda tamamlandı ve 
faaliyete sokuldu, şehir merkezinde bulunan bu kampüs 
faaliyete sokuldu ve burada bulunan konuk evimiz beş 
yıldızlı otel konforunda sadece Üniversiteye değil Iğdır’a 
hizmet etmeye başladı. Üniversitemizdeki öğrenci sayısı 
5000’e toplam personel sayısı 635’e ulaştı. Iğdır tarihinde 
ilk defa yabancı uyruklu öğrenci ile buluştu. Iğdır’da he-
men hemen her hafta sosyal, kültürel ve bilimsel içerikli bir 
faaliyet yapılan bir il haline geldi. Bundan iki yıl önce Iğdır 
ve Üniversitemiz ilk defa bir Cumhurbaşkanı ağırladı. Yine 
bu dönemde başta başbakanımız olmak üzere, milletve-
killerimiz ve devlet büyüklerimiz Iğdır’a geldi. Üniversite-
mizin etkinlikleri ile Iğdır, ulusal ve uluslararası dünyada sık 
sık gündeme gelmekte, her ay en az üç veya dört saygın 
isim, bu şehirde konferanslar vermektedir. Bu sene Ziraat 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesine, Fen-
Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine 
lisans öğrencisi aldık ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesini Su-
veren ana kampüsümüzde faaliyete soktuk. Önümüzdeki 
yıl ise Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Sağlık Bi-
limleri fakültelerine öğrenci alacağız ve aktif fakülte sayımı-
zı 8’e çıkaracağız. Üniversitemizde 4 Meslek Yüksekokulu 
bulunmaktadır. Bunlardan Iğdır Meslek Yüksekokulu, Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE 2014-2015 AKADEMİK YILI AÇILIŞI YAPILDI
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Yüksekokulumuz aktif durum-
dadır. Tuzluca Meslek Yükse-
kokulumuz ise yeni kurulmuş 
olup bu Meslek Yüksekoku-
luna seneye öğrenci alıp aktif 
hale getireceğiz. Bu yıl Sağlık 
Hizmetleri MYO’muzun Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreter-
lik, Tıbbi Laboratuvar Teknik-
leri, İlk ve Acil Yardım, Çevre 
Sağlığı, Yaşlı Bakım Hizmet-
leri, Çocuk Gelişimi ve Evde 
Hasta Bakımı Programlarına 
öğrenci almış bulunmaktayız, 
Sağlık Hizmetleri MYO’muzun 
bütün programları % 100 
doluluk oranına sahip olan, 
üniversitemizin en çok tercih 
alan programlarıdır. Ayrıca 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulumuz da kurulmuş olup, 
bu Yüksekokulumuza bu yıl 
akademik personel alacağız, 
önümüzdeki yıl ise bu Yüksek 
Okulumuza öğrenci alarak ak-
tif hale getireceğiz. Üniversitemizde ön lisans, lisans eği-
timinin başlatılmasının yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitümüz ile 
Sosyal Bilimler Enstitülerimiz yapılandırılmış ve şu anda Fen 
Bilimleri Enstitüsünde 167 ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
ise 69 Yüksek Lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. 

Eğitim-öğretim ve araştırma üniversitelerin olmazsa ol-
mazlarındandır. Bizler bu temel görevlerin yanı sıra, ken-
dimize belirli disiplinlerde söz sahibi olma, ülkemizde ve 
bölgemizde öne çıkma hedefi belirledik. Bu durumun bir 
gereği olarak önemli araştırma merkezleri kurduk ve kur-
maya devam edeceğiz Üniversitemizde Caferilik Araştır-

ma Merkezi, Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Tarımsal Uygulama ve Araştırma merkez ile Çevre Sorun-
ları Uygulama ve Araştırma Merkezleri aktif durumda olup 
faaliyetlerini sürdürmektedir.   Bilindiği üzere Iğdır ilimiz 
ülkemizin en doğusunda ve üç ülkeye sınır olan bir ilimiz-
dir. Böylece bir lokasyonda olan Iğdır Üniversitemiz de 
komşu ülkelerdeki üniversitelerle güçlü bilimsel işbirlikleri 
yaparak, ülkemizin doğuya açılan bir penceresi olmayı 
hedeflemiştir. Bu bağlamda Iğdır Üniversitesi, bölgedeki 
diğer 6 üniversite ile birlikte Kafkasya Üniversiteler birliğini 
kurmuştur. Şu an bu birlikte Türkiye’nin bu bölgesindeki 
üniversiteler ile Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kırgızistan, 
Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkeden 58 üniver-
site yer almaktadır. Yine Atatürk Üniversitesi’nin öncülü-
ğünü yaptığı ve 50’den fazla ülkenin önde gelen yaklaşık 
150 üniversitenin bir araya geldiği konsorsiyum’a da Iğ-
dır Üniversitesi dahil olmuştur. Geçtiğimiz yıl yurt dışın-
dan öğrenci almaya başladık, bu yıl da Fildişi dahil birçok 
ülkeden üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci geldi, 
önümüzdeki yıl yurt dışı kontejanımızı daha da artıracağız, 
özellikle Azerbaycan ve İran gibi komşu ülkelerden ağırlıklı 
olarak öğrenci almayı planlamaktayız.

Iğdır Üniversitesinin iki adet kampüsü bulunmaktadır, bun-
lardan birincisi Iğdır şehir merkezinde şu an bulunduğu-
muz mekan olup, burası Üniversitemiz kurulur kurulmaz 
inşa edildi ve yaklaşık üç yıldır burayı kullanmaktayız. Ana 
kampüsümüz  ise Iğdır-Doğubeyazıt karayolu üzerinde 
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ve Suveren köyü yanına ve Iğdır merkeze yaklaşık 12 km 
mesafede bulunmakta, buradaki inşaatlarımız büyük oran-
da tamamlandı ve buraya rektörlük ve bağlı birimlerini, 
Iğdır Teknik MYO’yu Ziraat Fakültemizi, Fen-Edebiyat Fa-
kültemizi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerimizi taşımış 
bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl Mühendislik Fakültemizi 
de buraya taşıyacağız. Yine burada inşaatı tamamlanan 
96 dairelik lojmanlarımıza da seneye taşınacağız. Bunlara 
ilaveten ana kampüsümüzde Iğdır’ın ve bölgenin en mo-
dern, her türlü ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerinin 
yapılabileceği kapalı spor salonumuz tamamlanmıştır. Ay-
rıca önümüzdeki yıl İlahiyat Fakültemiz ile üniversite sosyal 
tesis binalarımızın inşaatlarını başlatacağız ve bu binaları 
da inşallah iki yıl içerisinde bitirmeyi hedeflemekteyiz. 
Ülkemizin dünyada saygınlığının hemen her alanda arttığı 
bir dönemde üniversitelerimizi evrensel bilim değerlerinin 
egemen olduğu üretken kurumlar yapmaya gayret edelim. 
Geçmişe takılıp kalmadan tarihe ibret gözüyle bakıp eski 
sözleri unutmadan her alanda yepyeni sözler söylemeye 
gayret edelim. Türkiye, dünya, yayın bakımından son yıl-
larda önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak ne yazık ki artık 

yayın sayısı ve hatta kalitesinden çok üretilmiş olan bilginin 
sosyal hayattaki karşılığı, teknolojiye uygulanabilirliği daha 
önem kazanır hale gelmiştir. Bu nedenle, bireysel araştırma 
projeleri kadar kolektif ve multidisipliner araştırma projele-
rini geliştirmek de günümüz bilim anlayışının bir gereğidir. 
Dahası, artık kampüs içine kapanıp toplumdan yalıtılmış 
bilgi üretimleri devri sona ermiş, üretilen bilginin mutlaka 
teknoloji üretimine ve toplumsal hizmete dönüştürülme-
si gerekmektedir. Iğdır Üniversitesi olarak, hocalarımızın 
ve öğrencilerimizin kendi kapasitelerini kullanarak yeni 
şeyeler üretmeleri için her türlü desteği vermeye devam 
edeceğiz. Siz akademik personel ve öğrencilerimizden 
beklentimiz ise kendi sınırlarınızı daha çok zorlamanız, 
taklitten kaçınmanız ve özgün olmanızdır. Bu duygu ve 
düşüncelerle, değerli öğretim üyelerimizin ve sevgili öğ-
rencilerimizin 2014-2015 akademik yılının başarılarla dolu 
geçmesini, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.”dedi.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz konuşmasından sonra 
Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı tarafından “Din ve Laiklik” konu-
lu açılış dersi verildi. Prof. Dr. Kavakçı açılış dersinde şunları 
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söyledi: “Din kelime anlamı itibariyle hesap, ahiret anla-
mına gelir. Fakat terminoloji olarak da dinler bakımından 
yüksek varlığa, cenabı hakka, tanrıya onun isteklerine inan-
ma anlamındadır. Din ayrıca ibadet etme, bağlanma ma-
nalarına gelen bir kelimedir. İslam dini semavi dinlerin en 
sonuncusu ve Kur’an-ı Kerime dayanmaktadır. İslam dini 
kitabi bir dindir. İslam dini; kitabı Kur’an-ı Kerim, peygam-
ber efendimizin hadisleri, sünneti olan bir dindir. Kur’an-ı 
Kerim yeryüzünde metin olarak en kuvvetli metini olan ki-
taptır. Daha kuvvetli bir metine sahip olan hiç kitap mev-
cut değildir. Din öyle bir sosyal müessese ki aile yapımıza, 
toplumumuza, dilimize, kültürümüze kelimeleriyle girmiş 
ve milletimizin yapısını oluşturmuştur. İslam dini başka kül-
türlere de tesir etmiştir. Hatta birçok ülkenin hukuklarına 
tesir etmiştir. Almanca da laiklik kelimesi yok, hukuk terimi 
olarak da yok, İngilizcede de laiklik yoktur. Amerika da 
ise devlet ve kilise ayrımı diye bir şey vardır. Amerika’da 
devlet hiçbir dini kuruluşa yardım etmez. Laiklik kelimesi 
sadece Fransa’da var. Biz laiklik kelimesini Fransa’dan almı-
şız. Ülkemizde 1981 yılında çıkan Anayasa’da tarihimizde 
ve dilimizde kullanılan temel kelimeler var. Bunlar Cum-
huriyet, halk, millet gibi Osmanlı, Selçuklu ve diğer bütün 
Türk devletlerinde kullanılmış kelimelerdir. Fakat laiklik ya-
bancı bir kelimedir eskinden dilimizde de olamayan bir 
kelimedir. Laiklik kelimesini sosyal bir müessese olan İslam 
dini ile kanımıza, ruhumuza, dilimize, ahlakımıza ve huku-

kumuza girmiş olan bu kelime eğer gerçek anlamı bu ise 
İslamiyet’in kendisinde de var.” 

Daha sonra Rektör Yılmaz konuşmacı Prof. Dr. Yusuf Ziya 
Kavakçı’ya plaket takdim ederek, verdiği önemli bilgiler-
den dolayı kendisine teşekkür etti. Açılış töreni Deniz Yur-
dabak orkestrasının verdiği konserle devam etti. Akade-
mik personelin ve öğrencilerin sık sık Deniz Yurdabak’ın 
seslendirdiği türkülere eşlik ettiği ve büyük beğeni topla-
yan konserin ardından Uygulama Otel’inde verilen koktey-
lin ardından Açılış Töreni sona erdi.
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Iğdır Üniversitesi’ne geçtiğimiz yıl KPSS tercih sonuçlarına 
göre atanan memurlar için Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kam-
püsü Uygulama Otel’inde “Asalet Töreni” düzenlendi.

Yaklaşık 30 memur için düzenlenen törene Iğdır Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bal, Genel Sekreter 
Ahmet Kızılkurt, Personel Daire Başkanı Bünyam Şentürk ile 
adaylığı sona eren memurlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Iğdır Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bal, adaylığı sona eren 

memurları tebrik ederek onlara önemli tasfiyelerde bulun-
du.

Rektör Yardımcısı Bal’ın konuşmasından sonra yemin tö-
renine geçildi. Adaylığı sona eren memurların yemin tö-
reninden sonra aday memurlar için düzenlenen asalet 
töreni, Uygulama Oteli’nde verilen ikramların ardından Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ında 
katılımı ile çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ADAY MEMURLAR İÇİN “ASALET TÖRENİ” DÜZENLEDİ
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yaban hayatı geliştirme 
projesi kapsamında, Ağrı Dağı eteklerine 51 ceylan bıra-
kıldı. Ceylanların doğaya bırakılma törenine katılan Rektör 
Yılmaz, Iğdır Üniversitesi Suveren kampüsünde önümüz-
deki yıllarda ceylan yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Ceylanların bırakılma törenine Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Doğa Koruma ve Milli 
Parklar İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk katıldı. Gaziantep Erik-
çe Ceylan Üretme İstasyonu’ndan geçen ay Iğdır’ın Aralık 
İlçesi’ne getirilen 51 ceylan, Dilucu’nda bulunan Kazım Ka-
rabekir TİGEM’de çitle kapatılan 10 hektarlık alanda yakla-
şık bir ay kaldı. İklime adapte olma suresini tamamlayan 51 
ceylan barındıkları tel örgülerin kapısı açılarak Ağrı Dağı’na 
bakan taraftan doğaya bırakıldı. Ceylanların fotokapan ile 
çekilen fotoğraflarında rahat tavırlar sergilediğini söyleyen 
Mete Türkoğlu, “İklime adapte olma suresini tamamlayan 
30 dişi, 21 erkek olmak üzere toplam 51 adet ceylanın 
barındıkları tel örgülerin kapısı açılarak Ağrı Dağı’nın Iğ-
dır yüzüne bakan tarafından doğaya bıraktık. Ceylanlara 
yaban hayvanlarının zarar verme ihtimali var. Ceylanların 
6’sını uydudan takip etmek için cihaz taktık. Bakanlıktan 
yine ceylan talep edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Yılmaz ise üniversite kampüsünde 2 bin metrekare 
alanda ceylan yetiştirmeyi düşündüklerini söyledi. Rek-
tör Yılmaz “Bizim de Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl 
Müdürlüğümüz ile ortak bir projemiz var. Iğdır’ın Melek-
li Beldesi’nde bulunan 130 dönüm arazimiz için Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı ile ortak bir proje gerçekleştireceğiz. 
Orda bir ceylan evimiz olacak daha sonra orada bakıp 
yetiştirdiğimiz ceylanları Suveren ana kampüsümüze nakil 
edeceğiz. Bizim yaklaşık 2 bin dönüm arazimiz var yabani 
hayvanlarla ilgili bir çiftlik veya bir park oluşturma planımız 
var. Iğdır’a bu yönde de katkıda bulunmayı Iğdır’ın tanıtı-
mına da bu konuda destek olmayı planlıyoruz.”dedi.

51 CEYLAN AĞRI DAĞI ETEKLERİNE BIRAKILDI
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hacı Mustafa 
Yılmaz Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
Yılmaz’a iadeyi ziyarette bulundu.
Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyaretinde Rektör Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Üniversitenin gelişimi ve mevcut 

durumu hakkında bilgi verdi.
Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen ziyarette so-
nunda Rektör Prof. Dr. Yılmaz Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı 
Hacı Mustafa Yılmaz’a Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin yap-
tığı bir ebru tablosu hediye etti.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI HACI MUSTAFA YILMAZ, REKTÖR YILMAZ’I ZİYARET ETTİ
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Iğdır Üniversitesi’nin 2008 yılından beri kullandığı eski rektör-
lük binası önceki gün düzenlenen törenle Belediye’ye teslim 
edildi. 
Mülkiyeti Iğdır belediyesine ait olan Iğdır Üniversitesi eski rek-
törlük binasının devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Be-
lediye Başkanı Av. Murat Yikit, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz katıldı. Törende kısa bir açıklamada 

bulunan Rektör Yılmaz, belediyeye ait olan binanın yaklaşık 6 
yıl boyunca Rektörlük binası olarak kullanılmasında emeği ge-
çen herkese teşekkür etti. Devir teslim töreni Yılmaz’ın binanın 
anahtarlarını belediye başkanı Yikit’e teslim etmesi ile son bul-
du. 
Eski rektörlük binası 2008 yılında Iğdır Belediyesi Meclis kararı 
ile Iğdır Üniversitesine tahsis edilerek rektörlük binası olmuştu.

Iğdır Şoförler Odası (IŞO) Başkanı Selahattin Artantaş, Iğdır 
Üniversites’inin yeni kampüsüne taşınmasından dolayı Rektör 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bu-
lundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yılmaz, 
Artantaş’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek üniversitenin gelişimi hakkında kendisine bilgi verdi. Kre-
di Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin ulaşım sıkıntısı yaşadık-

larını belirten Rektör Yılmaz, öğrencilerin bu mağduriyetlerinin 
giderilmesi için IŞO Başkanı Artantaş’tan öğrencilerin mağdur 
olmaması için bu konuda yardımcı olmalarını istedi. Artantaş, 
Iğdır Üniversitesi’nin Iğdır’ın kalkınmasında büyük etkisi olduğu-
nu söyleyerek en kısa zamanda Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin 
ulaşım sıkıntısını çözeceklerini belirtti. Yaklaşık bir saat süren zi-
yaret hatıra fotoğrafı çekitirilmesinin ardından sona erdi.

ESKİ REKTÖRLÜK BİNASI IĞDIR BELEDİYESİNE TESLİM EDİLDİ

IĞDIR ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI SELAHATTİN ARTANTAŞ REKTÖR YILMAZ’I ZİYARET ETTİ 
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Çanakkale Destanı Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile Iğdır 
Üniversitesi’nin iş birliği ile Iğdır Üniversitesi Konferans Sa-
lonunda hazırlanan “Çanakkale Savaşlarında Çekilen Sıkın-
tılar ve Çanakkale Beklemeleri” adlı programda anlatıldı.

“Çanakkale Savaşlarında Çekilen Sıkıntılar ve Çanakkale 
Beklemeleri” adlı programa Iğdır Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hasan Bal, Öğretim Üyeleri ve öğrencileri 
katıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memu-

ru Ali Öztaş’ın hazırlayıp sunduğu slayt gösterisi salonda 

bulunan herkesi duygulandırdı.

Çanakkale Savaşı’nın dünyada bir benzerinin olmadığını 

vurgulayan Öztaş, yokluk içerisindeki bir milletin 15 yaşın-

da çocuk denecek yaştaki nesli dahi askere alarak varlık 

yokluk mücadelesi yaptığını, milletin top yekün büyük fe-

dakarlıklarının sonucu olarak savaşlardan galip ayrıldığını, 

ancak bunun çok pahalıya mal olduğunu söyledi. Öztaş, 

Çanakkale Savaşı’na katılanların ya şehit ya gazi olduğunu, 

cephe gerisinde kalanların ise ömürlerini yoklukla müca-

dele yanında savaşa gönderdikleri sevdiklerini beklemek-

le geçirdiklerini, o günleri unutmanın şimdiki toplum için 

adeta intihar olacağını söyledi.

Programda sonunda konuşmacı Öztaş’a Iğdır Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bal tarafından plaket tak-

dim edildi.

ÇANAKKALE DESTANI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE ANLATILDI
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Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. İrfan Aycan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz’ı ziyaret etti. YÖK Denetleme Kurulu 
üyesi Aycan daha sonra Rektör Yılmaz’ın daveti üzerine 
Suveren Kampüsünü gezdi.

Kampüste inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Rektörlük ve 
Ziraat Fakültesi binalarını gezen Aycan, yapılan binaların 
son derece modern bir şekilde yapıldığını ifade etti. İnşa-

atı devam eden üniversite camiiyi de gezen Aycan, ca-
miinin yaklaşık 5 bin kişilik olmasının kendisini son derece 
memnun ettiğini belirtti.

Rektör Yılmaz ve YÖK Denetleme Kurulu üyesi Aycan, Iğ-
dır İmam Hatip Lisesi’ni de ziyaret ederek, okul müdürü ve 
yöneticilerine Iğdır Üniversitesi’ni tanıtan İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Sosyal Bilimler Dergisi, Üniversite bülteni ve gaze-
tesi ile birlikte çeşitli tanıtıcı materyaller hediye etti.

YÖK DENETLEME KURULU ÜYESİ PROF. DR. İRFAN AYCAN,
SUVEREN KAMPÜSÜNÜ GEZDİ
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2014-2015 eğitim öğretim yılında Iğdır Üniversitesi’ni 
kazanan öğrenciler, kayıt yaptırmak için Iğdır’a geldiler. İl 
dışından gelen öğrenciler, kayıt işlemlerini biran önce biti-
rebilmek için ilk günden yoğun ilgi gösterdiler. 
Iğdır Üniversitesi’nde 1 Eylül itibariyle başlayan kayıt işlem-
leri, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Iğdırlı öğrencilerin 
yanı sıra il dışından Iğdır’a gelen öğrenciler de, kayıt için 
ilk günden üniversiteye akın ederken üniversite yönetimi-
nin kayıtların sıkıntısız yapılabilmesi için oluşturduğu kayıt 

masaları hem öğrenci velilerinden hem de öğrencilerden 
takdir aldı.  

Iğdır Üniversitesi’ni tercih ederek yerleşen 1445 öğrenci-
nin 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında Iğdır Üniversitesi Ka-
raağaç Kampüsü Merkezi Derslik binasında kayıtlarını yap-
maları bekleniyor. Yeni kayıt yapacak öğrencilerle birlikte 
Iğdır Üniversitesi’nde okuyan öğrenci sayasının yaklaşık 4 
bin 500 olacağı belirtildi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE KAYITLAR BAŞLADI
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Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Bal, ÖSYM 
tercihleri sonucunda Iğdır Üniversitesi’ni kazanıp kayıt yap-
tırmaya gelen öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite’nin 
Karaağaç Kampüsü Merkezi Derslik binasında kurulan ka-
yıt masalarında başvurularını yapan öğrencilerle görüşen 
Prof. Dr. Bal, kayıt işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamam-
lanması için öğrencilere her türlü kolaylığı sağlamaya çalış-
tıklarını ifade etti. Yurt başvurusu yapacak olan öğrencilere 
de Kredi Yurtlar Kurumuna gitmek için üniversite tarafından 
öğrencilere iki servis aracı tahsis edildiğini belirten Prof. 
Dr. Bal, kayıt işlemlerinin yaklaşık 15 dakika kadar kısa bir 
sürede yapıldığını söyledi. Rektörü Vekili Bal, son olarak 
Karaağaç Kampüsünde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünün 

öğrenciler için açtığı standı ziyaret ederek, kayıt işlemleri 
sırasında öğrencilere yardımcı olan emniyet personeline 
teşekkür etti.

Kayıt yapan öğrenciler de Iğdır Üniversitesi çalışanlarının 
kendilerine her konuda yardımcı olduklarını, kayıt işlemleri 
sırasında hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, kendile-
rine bu kolaylığın sağlanmasında katkısı olan başta Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

1 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayan kayıt işlemleri 5 Eylül 
2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

REKTÖR VEKİLİ PROF. DR. HASAN BAL, KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfını başarıyla 

bitiren bir grup öğrencinin beş öğretim üyesi ile birlikte 

Arapça dil eğitimi için Yemen’in başkenti San’a’daki ça-

lışmaları devam ediyor. Azal Üniversitesi bünyesindeki 

programda dil eğitimi yanında kültürel etkinlikler de yer 
alıyor. İlk gün, üniversite rektörü Prof. Dr. Halid Gaylan ve 
diğer üniversite yetkililerinin katılımıyla açılış töreni yapıl-
dı. Türkiye’den bir heyetin dil eğitimi amacıyla Yemende 

kendi üniversitelerinde bulunmasından 
son derece memnun olduklarını ifade 
eden Gaylan, Karşılıklı ilişkilerin daha da 
ileri boyutta olması gerektiğine dikkat 
çekti. “Ülkemiz ikinci ülkeniz, evlerimiz 
de ikinci evlerinizdir” dedi.

Türkiye’nin San’a elçiliği ziyaretinin ar-
dından Büyükelçi Fazlı Çorman ve di-
ğer yetkililerle bir araya gelen öğretim 
üyeleri ve öğrencilere Büyükelçi, Ye-
mendeki faaliyetleri hakkında aydınlatıcı 
açıklamalarda bulundu, bu tür aktivite-
lerin çok faydalı olduğunu ve geliştiri-
lerek devam ettirilmesinin öneminden 
bahsetti. Heyet daha sonra Yemen şe-
hitliğine ziyarette bulundu.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi heye-
tinin Yemen seyahati 29 Ağustos 2014 
de sona erecek.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ YEMEN’DE
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 Gaylan, Karşılıklı ilişkilerin daha da ileri boyutta olması gerektiğine dikkat çekti. “Ülkemiz ikinci ülkeniz, evlerimiz de 
ikinci evlerinizdir” dedi.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından akademik ve idari 
personele Iğdır Üniversitesi Uygulama Oteli’nde iftar ye-
meği verildi. Geleneksel hale gelen İftar yemeğine Iğdır 
Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, Genel Sekreter 
Doç. Dr. Bilal Keskin, dekanlar, müdürler, akademik ve idari 
personel aileleri ile birlikte katıldı. İftar vesilesi ile üniversite 

personeli bir araya gelerek, sohbet etme ve beraberce 
iftar açma imkânı buldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği sonrası kısa 
bir konuşma yapan Rektör Yılmaz, Ramazan Ayı’nın rah-
met ve bereketiyle bir iftarı daha personel ile birlikte ge-
çirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iftara katı-
lımlarından dolayı bütün personele teşekkür etti.
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REKTÖR YILMAZ TRT OKUL KANALIN’DA IĞDIR ÜNİVERSİTESİNİ ANLATTI

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
TRT Okul Kanalın’da canlı yayınlanan “Rektörler Anla-
tıyor” programına katılarak, üniversite adaylarına Iğdır 
Üniversitesi’ni anlattı. Rektör Yılmaz, konuk olduğu prog-
ramda Iğdır Üniversitesi ile ilgili merak edilen tüm konuları 
ayrıntıları ile cevapladı.

Programın başında Iğdır’ın doğal güzellikleri ve coğrafi ko-
numu hakkında bilgiler veren Yılmaz, konuşmasının deva-
mında Iğdır Üniversitesi’nin bugünkü durumunu, Karaağaç 

Kampüsü ve Suveren Ana Kampüsü’nde devam eden 
çalışmaları, Iğdır Üniversitesi’nin şehre olan ekonomik ve 
kültürel katkısını anlattı. Iğdır Üniversitesi’nin 2008 yılında 
kurulduğunu ve her geçen gün daha da geliştiğini belirten 
Rektör Yılmaz, Iğdır Üniversitesi’ndeki fakülteler ve meslek 
yüksekokulları hakkında genel bilgiler verdi. Öğrencilerin 
Iğdır Üniversitesi’ni neden tercih etmeleri gerektiğini de 
söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Iğdır mikro kılma iklimi 
sahip doğunun çukurovası olarak bilinir. Iğdır farklı etnik 
insanların barış içinde yaşadığı bir ilimizdir. Vatandaşlar ile 
öğrenciler arasında son derece iyi ilişkiler vardır. Iğdır’da 
öğrencilerimiz için barınma sorunu da yoktur. 7 fakülte-
miz var fakat; Mühendislik, İlahiyat, Ziraat, Fen Edebiyat ile 
İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerimize öğrenci alıyoruz. 
20’nin üzerinde öğrenci kulübümüz var; birçok sosyal 
ve kültürel etkinlikleri bu öğrenci kulüplerimiz organize 
ediyor. Iğdır Üniversitesi’ni tercih edecek öğrencilerimiz 
burada yalnızlık çekmezler çünkü üniversitemiz büyük bir 
ailedir. Ayrıca başta ben olmak üzere bütün yöneticileri-
mizin kapılarının öğrencilerimize sonuna kadar açık oldu-
ğunu ve olacağını ifade etmek isterim.” diyerek Üniversite 
adaylarını Iğdır Üniversitesi’ni tercih etmeye davet etti.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE “BEBEK BESLENMESİ”
KONULU EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Iğdır Üniversitesi konferans salonunda Iğdır Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu “Bebek Beslenmesi” 
konusunun tartışıldığı toplantı düzenlendi.
Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve sağlık 
emekçileri tarafından yoğun ilgi gören “Bebek Beslenmesi” 
konulu toplantıya Iğdır Halk Sağlık Müdürü Dr. Timur Yusu-
foğlu, Iğdır Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Ahmet Kızılkurt ve konuşmacı olarak Op. Dr. Abdulhamit 
Bozyiğit ile Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı katıldı. Toplantı Iğdır 

Halk Sağlık Müdürü Dr. Timur Yusufoğlu’nun açılış konuş-
ması ile başladı. Daha sonra söz alan Op. Dr. Abdulhamit 
Bozyiğit, gebe beslenmesi, eksami, preeklamsi konula-
rında bilgi verdi. Son olarak söz alan Ege Üniversitesi tıp 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, bebek 
beslenmesi konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
anlattı.

Program soru cevap bölümünden sonra sona erdi.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Dönem mezunları için 
düzenlenen mezuniyet programına Iğdır Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şadi Eren, Iğdır İl Müftüsü Cüneyt Kulas, İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyeleri, mezun olan öğrenciler ile öğrenci 
aileleri katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Iğdır Alyans Dü-
ğün Salonu’nda yapılan mezuniyet töreninin açılış konuş-
masını Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Faik 

Yılmaz yaptı. Rektör Vekili Yılmaz “Bugün burada dört yıllık 
eğitimin sonunda diploma almaya hak kazanan gençlerimi-
zin mutluluklarını paylaşmaya geldik. İnsan bir şeye emek 
verdiği zaman sonucunda o işten iyi neticeler elde eder. 
Bugün burada 4 yıl önce başladığınız üniversite marato-
nun sonuna geldiniz. Ben mezun olan öğrencilerimizi teb-
rik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.” 
dedi. Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz’ın konuşmasından sonra 
söz alan Prof. Dr. Eren de, şunları söyledi: “İnsan hayatında 
bazı günler diğer günlerden farklıdır, öğrenciler açısından 
da dört yıllık eğitim hayatının sonunda sevdikleriyle aileleriy-
le bu günü kutlamak önemli bir olaydır. Üniversitemizin dört 
bin civarında öğrencisi var; bunların sekiz yüz kadarı İlahiyat 
Fakültesi öğrencisidir. İlahiyat Fakültesi üniversitemizin en 
önemli fakültelerinden olup buradan yetişen kardeşlerimiz 
gerek öğretmen olarak, gerek vaiz veya vaize, imam ya da 
müftü olarak ülkemizin değişik yerlerinde hizmet edecek-
ler. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatların-
da başarılar dilerim.” dedi.
Açılış konuşmalarından sonra mezuniyet töreni Mustafa 
Özcan Güneşdoğdu’nun ilahi dinletisiyle devam etti. İlahi 
dinletisinden sonra Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Faik Yıl-
maz, Mustafa Özcan Güneşdoğdu’ya plaket takdim etti. 
Tören, mezun olan öğrencilerin kep atma töreniyle sona 
erdi.
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Rektör Vekili Yılmaz “Bugün burada dört yıllık eğitimin sonunda diploma almaya hak kazanan gençlerimizin mutluluklarını 
paylaşmaya geldik. 
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GELENEKSEL EL SANATLARI MEZUNİYET SERGİSİ’NE YOĞUN İLGİ

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu’nun düzen-
lediği Geleneksel El Sanatları Mezuniyet Sergisi Karaağaç 
Kampüsü Merkezi Derslik ve Konferans Salonu sergi ala-
nında yapıldı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından 
büyük ilgi gören sergiye Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Bal, Iğdır Teknik Bilimler Yüksekokulu Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Sefa Altıkat katıldı.
Geleneksel El Sanatları Mezuniyet Sergisi’nin açılışını yapan 
Rektör Yılmaz, “Böyle önemli bir serginin düzenlenmesin-
de emeği geçen öğrenci ve öğretim üyelerimize teşekkür 
ediyorum.” diyerek serginin açılış kurdelesini kesti.
El sanatları sergisini gezen Rektör Yılmaz ve beraberinde-
kilere el sanatları bölümü öğrencileri yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Geleneksel El Sanatları Mezuniyet 
Sergisi’nin düzenlenmesine emeği geçen öğretim görev-
lilerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör 
Yılmaz, öğretim görevlilerine plaket takdim ederek başarılı 
çalışmalarının devam etmesini temenni etti. Serginin so-
nunda Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencilerden Si-
bel Korkunç yaptığı tabloyu Rektör Yılmaz’a hediye etti. 
Yaklaşık 3 gün boyunca mesai saatleri arasında açık olan 
sergi Iğdırlı vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin ilgisini 
bekliyor.
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Geleneksel El Sanatları Mezuniyet Sergisi’nin açılışını yapan Rektör Yılmaz, “Böyle önemli bir serginin düzenlenmesin-
de emeği geçen öğrenci ve öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum.”
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EĞİTİMCİ YAZAR VE ŞAİRLERDEN REKTÖR YILMAZ’A ZİYARET

Iğdır Kurtuluş İlkokulu’nda görev yapan Şair Kemalettin Kal-
kan ve İMKB Mehmetçik İlkokulu’nda görev yapan Fatma 
Çetin Kabadayı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundular. Yapılan zi-
yarette eğitimci yazar ve şairler Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a çiçek hediye ettiler. Rektör 
Prof. Dr. Yılmaz’da eğitimci yazar ve şairlerin ziyaretinden 
son derece memnun olduğunu dile getirdi. Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz, eğitimci yazar ve şairlere Iğdır Üniversitesi adı-
na çeşitli hediyeler takdim etti.
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Tuzluca Al-i Aba Ehlibeyt Derneği Başkanı Seyyid Haşim Erdoğan derneğin yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Alçiçek’le 
birlikte Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Iğdır Üniversitesi’nin gelişim süreci ile ilgili konuklara bilgi verdi.
Al-i Aba Dernek Başkanı Erdoğan da Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ın kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan son 
derece memnun olduğunu belirterek, Iğdır Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmaların Tuzlucalı vatandaşlar tarafından 
takdirle karşılandığını ifade etti.
Iğdır Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen ziyaret Al-i Aba Dernek Başkanı Erdoğan’ın üniversiteden ayrılmasıyla 
sona erdi.

AL-İ ABA EHLİBEYT DERNEĞİ BAŞKANI SEYYİT HAŞİM ERDOĞAN, REKTÖR PROF. DR. 
YILMAZ’I ZİYARET ETTİ

Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı makamın-
da ziyaret ederek, Ağrı Dağı Flora Faunası ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Yapılan ziyarette Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğü ve Iğdır Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı Ağrı Dağı Flora Fa-
unası hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu Iğdır Üniversitesi ile 
uyum içinde çalışmaktan memnun olduğunu bildirdi. Rektör Yılmaz da, Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete 
Türkoğlu’nun kendisini ziyaret etmesinden ötürü memnun olduğunu ifade ederek, Iğdır’ın gelişmesi için diğer tüm ku-
rumlarla olduğu gibi Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğü ile de uyum içinde çalışmalara devam edeceğini söyledi.
Son olarak Şube Müdürü Türkoğlu, Rektörü Yılmaz’a yaptıkları çalışmalar ile ilgili fotoğraf ve dergi hediye etti.

ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ METE TÜRKOĞLU REKTÖR YILMAZ’I ZİYARET ETTİ
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ŞAİR - YAZAR KAAN MURAT YANIK IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE

 Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
birlikte düzenlemiş olduğu “Söyleşi ve İmza Günü” prog-
ramına Türkiye’nin tanınan en genç şairlerden ve yazarla-
rından biri olan Kaan Murat Yanık konuşmacı olarak katıldı. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, öğretim üyeleri ve 
öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı program Kaan Murat 
Yanık’ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Söyleşinin ön-
cesinde Iğdır Üniversitesi öğrencileri Kaan Murat Yanık’a 

doğum günü sürprizi yaptı. Yapılan minik jest karşısında 
şaşkınlığını gizleyemeyen Yanık, öğrencilere teşekkür etti. 
Şiir kitapları, 20 hikayesi, 49 denemesi ve 25 makalesi bu-
lunan başarılı yazar Yanık, dinleyiciler tarafından büyük ilgi 
gördü.

Söyleşinin sonunda Rektör Prof. Dr. Yılmaz, şair Kaan Murat 
Yanık’a Iğdır Üniversitesi öğrencileri adına teşekkür ederek 
plaket takdim etti.
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 Söyleşinin öncesinde Iğdır Üniversitesi öğrencileri Kaan Murat Yanık’a doğum günü sürprizi yaptı. Yapılan minik jest 
karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yanık, öğrencilere teşekkür etti. 
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE “HELAL GIDA” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Iğdır İl Müdür-
lüğü işbirliğiyle “Helal Gıda ve TSE” konulu konferans Iğdır 
Üniversitesi konferans salonunda düzenlendi. 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal’ın açılış 
konuşması yaptığı konferansa TSE Gıda Sektörü Müdürü 
Ercan Kurt ve TSE Ankara Belgelendirme Müdürü Ayhan 
Türkel konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Bal’ın konuşma-

sından sonra TSE’nin tanıtım filmi izletildi. Daha sonra söz 
alan TSE Gıda Sektörü Müdürü Ercan Kurt, helal gıda ve 
belgelendirme süreci ile ilgili bilgi verdi. Kurt; “TSE, 1954 
yılında kurulan bugün atmış yaşında olan bir kurumdur. 
Dünyada her yıl 14 Ekim Dünya Standartlar Günü olarak 
kutlanıyor. Enstitümüzün birçok uluslararası alanda üyelik-
leri bulunmaktadır. Bunların en önemlisi uluslararası stan-
dartlar teşkilatı dediğimiz kısa adı ISO olan ve tüm dünya-
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da uluslararası alanda çok değişik sektörlerde standartlar 
hazırlayan ve ülkemizde de bu standartlar aynı kabul edi-
lerek uygulanmaya alınan standartları hazırlayan teşkilattır. 
Biz helal gıda belgesini bu uluslararası kuruluşlarla birlikte 
yaptığımız araştırma ve laboratuvar testleri sonucunda ve-
riyoruz. Vatandaşlarımızın son yıllarda özellikle helal gıda 
sertifikası olan ürünlere de yöneliyor olması yapılan işin 
toplum tarafından da takdir edildiğini gösteriyor.” dedi.

 Son olarak söz alan TSE Ankara Belgelendirme Müdürü 
Ayhan Türkel, “Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği ” konu-
sunda bilgi verdi. Türkel, “Dünyadaki ilk standart 1502 yı-
lında Sultan İkinci Beyazıt Han tarafından hazırlanan Bursa 
Belediyesi Kanunnamesi adı altında yayınlanmış ve dünya-
da ilk standart hükmünde kararların olduğu dökümandır. 
Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen 
bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test 
ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının 
belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan 
ölçümler dizisidir. Helal gıda için bize yapılan başvuruların 
tümünü kalibrasyon yöntemini kullanarak değerlendiriyo-
ruz. Ürünlerle ilgili bağımsız ve uluslararası standartları olan 
kurumlarla işbirliği içinde ölçüm ve analizler yapıyoruz. Bu 
ölçüm ve analizlerin sonuçlanmasının ardından helal gıda 
ile ilgili oluşturulan komisyonumuz belge verilip verilme-
yeceği yönünde kararını veriyor.” dedi.

TSE Gıda Sektörü Müdürü Ercan Kurt ve TSE Ankara Bel-
gelendirme Müdürü Ayhan Türkel’in konuşmalarının ardın-
dan soru cevap bölümüne geçildi. Konferans Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal ve İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren’in konuşmacılara plaket verme-
lerinin ardından sona erdi.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE KALİTE STANDARTLARI KONUSUNDA SEMİNER DÜZENLENDİ

Iğdır Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencile-
rine yönelik 7-8-9 Kasım 2014 tarihleri arasında düzen-
lediği seminerde; ulusal ve uluslararası geçerliliği olan 
ISO(International Organization for Standardization-Ulus-
lararası Standart ve Organizasyon) konusunda bilgilendir-
me, belgelendirme ve çeşitli konularda bilgi verildi. 
Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen se-
minere konuşmacı olarak Gıda Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Doğan Duman ve Eğitmen-Baş 
Denetçi Gıda Mühendisi Onur Tenekeci katıldı. Seminer-
de Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bal yaptığı 
açılış konuşmasında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri 
için düzenlenen bu eğitimlerin son derece önemli oldu-
ğuna dikkat çekerek, programın düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 
Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ilgi gösterdi-
ği ve 3 gün boyunca devam eden programda; ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), ISO 2200:2005 
Gıda Güvenliği Yönetim (GGYS), OHSAS 18001:2007, 
ISO 14001:2004 ile Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eği-
timi ile ilgili bilgiler verildi. Seminerde ayrıca Stratejik Yö-
netim, Natürel Sızma Zeytin Yağlarında Duyusal Analizler, 
Salamura Zeytinlerde Duyusal Analiz ve Gıda Mevzuatı 
konusunda da önemli ve güncel bilgiler anlatıldı.
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3 gün boyunca devam eden programda; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), ISO 2200:2005 Gıda Gü-
venliği Yönetim (GGYS), OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ile Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi ile ilgili 

bilgiler verildi. 
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE MEZUNİYET HEYECANI

Iğdır Üniversitesi 6. Mezunlarını vermenin gururunu ya-
şıyor. Iğdır Üniversitesi’nin İskender Iğdır Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenlemiş olduğu 6. Mezuniyet Törenine 
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
Iğdır Üniversitesi Rektör yardımcıları, kurum amirleri, aka-
demisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. 

Programda ilk olarak Iğdır Üniversitesi’ni ve Ziraat 
Fakültesi’ni birincilikle bitiren Murat Güven mezun olan 
öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Zor bir maratonu 
geride bırakarak mezun olduklarını belirten Güven şöyle 
devam etti: “Bugün Iğdır Üniversitesi diploma törenini iz-
lemek ve Iğdır Üniversitesi mezunu olmanın haklı guruna 
tanıklık etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle 6. 
dönem mezunları adına sizlere hitap etmekten büyük bir 
onur duyduğumu belirtmek isterim. Gayet iyi biliyorum ki; 
hepimiz farklı zorluklardan, uykusuz gecelerden, teslim 
tarihi yaklaşan projelerden, ödevlerden, ağır sınavlardan 
geçerek bugünlere geldik. Birçoğumuzun kafasında gele-
cek konusunda ciddi soru işaretleri olabilir. Hatta potan-
siyelimizi hangi alanlarda açığa çıkartabileceğimizi henüz 
bulamamışda olabiliriz. Enerjimizi yüksek, üniversiteli ruhu-
muzu diri tutalım. Eminim ki, bunca yıllık eğitimin ve aka-
demik çalışmanın sonucunda bize reva görülen istihdam 

koşulları ne olursa olsun, önce ülkemiz sonra da bütün 
insanlık için var gücümüzle çalışacağız. İhtiyacımız olan 
şevk ve enerjiyi bir türlü doygunluğa ulaşmak bilmeyen 
üniversiteli ruhumuzda aramalıyız. Emin olun ki bizler, Iğ-
dır Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığı ve üniversiteli 
ruhunu alın terimizle birleştirecek ve bizlere işaret edilen 
toplumsal sorumluluğun bilincinde çalışarak ve üreterek 
yaşayacağız. Bize güveniniz. Çünkü biz, dünyanın hangi 
köşesinde hangi işi yapıyorsak yapalım, hangi akademik 
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çalışanların içinde bulunursak bulunalım bu üniversiteden 
mezun olmanın haklı gururunu ve yüksek sorumluluğunu 
taşıyor olacağız.” dedi.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz da öğ-
rencilere çok önemli tavsiyelerde bulundu. Rektör Prof. 
Dr. Yılmaz; “Bugün Iğdır Üniversitesi’nin en anlamlı günlerin-
den birini yaşıyoruz. Bugün Iğdır Meslek Yüksekokulu’nun 
on sekizinci mezuniyet dönemi, Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu’nun dördüncü, Iğdır Ziraat Fakültemizin 
üçüncü ve İlahiyat Fakültemizin ikinci mezunlarını verdiği 
gündür. Bugün Iğdır Üniversitesi fakültelerin ve meslek 
yüksekokulların 2014 yılına ait meyvelerini veriyor. Bu yıl 
Üniversitemizden toplam 1109 öğrencimiz mezun olu-
yor. Bugüne kadar Iğdır Üniversitesi’nden mezun olan 
öğrenci sayısı ise 4697’dir. Öğrencilerimizin yetişmesinde 
emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili 
öğrenciler bugün elbette ki bizim olduğu kadar sizlerin 
de en mutlu ve en önemli gününüzdür. Bu sebeple siz-
leri ve ailelerinizi kutluyorum. Iğdır Üniversitesi her geçen 
gün çıtasını yükselten, uluslararası saygınlığı artan bir üni-
versitedir ve gelecekte daha iyi noktalarda olacaktır. Sizler 
böylesi bir üniversitenin mezunlarısınız; bu vesileyle me-
zuniyet sonrasında üniversitenizle bağınızı kopartmayın, 
hep iletişim halinde olunuz. İçerisinde yaşadığınız dünya 
gün geçtikçe küçülürken ülkemizin saygınlığı aynı oranda 

büyümektedir. Ülkemizin kalkınmasında, büyümesinde, 
şüphesiz sizlerin önemli katkıları olacaktır. Sizler üniversi-
temizin varlık sebepleri ve en güzel meyvelerisiniz. Bura-
da belirli bilgi ve beceriler kazandınız, ancak unutmayınız 
ki öğrenmede sınır yoktur. Sizler Iğdır Üniversitesi’nin artık 
birer elçilerisiniz umarım gittiğiniz yerlerde üniversitemize 
ve Iğdır’ın tanıtımına önemli katkılarınız olacaktır. Sizlere bu 
düşünceler gelecek hayatınızda başarılar diliyorum. De-
ğerli öğrenci velileri, sizleri kutluyorum yıllarca emek verip 
büyütüp okullara gönderdiğiniz çocuklarınız, bugün ar-
tık mezun durumda ülkemize hizmete hazır hayırlı evlat-
lar olarak karşınızda durmakta, onları alınlarından öperek 
tebrik ediniz. İnşallah onlar sonraki hayatlarında sizlere ve 
vatanımıza hayırlı evlatlar olacak ve bu ülke için nice hiz-
metler vereceklerdir.” dedi.

Rektör Yılmaz’ın konuşmasından sonra Iğdır Üniversitesi’ni 
derece ile bitiren öğrencilere plaket takdim edildi. Daha 
sonra Iğdır Üniversitesi akademik ve idari personeller ile 
üniversite öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnu-
vasında dereceye giren takım kaptanlarına kupaları verildi. 
Yapılan ödül ve kupa törenin ardından mezun olan öğ-
renciler için düzenlenen kep atma töreni gerçekleşti. Kep 
atma töreninde duygulu anlar yaşayan öğrenciler sevinç-
lerini aileleri ve arkadaşlarıyla yaşadılar.



44 www.igdir.edu.tr

ÜNİVERSİTE HABER
 

Rektör Yılmaz’ın konuşmasından sonra Iğdır Üniversitesi’ni derece ile bitiren öğrencilere plaket takdim edildi. Daha 
sonra Iğdır Üniversitesi akademik ve idari personeller ile üniversite öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvasın-

da dereceye giren takım kaptanlarına kupaları verildi. 
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Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün organizasyonuyla “Dünya Süt 
Günü” etkinlikleri kapsamında bir panel düzenlendi. Iğdır 
Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panel Iğdır 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Bal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Bal: “ Dünya-
ya gelen her yavrunun ilk tanıştığı mucizevi gıda süttür. 
Süt ve süt ürünleri insanların her yaşta her insanın dengeli 
beslenmesini sağlayan önemli bir gıdadır. İnsanın beden-
sel ve zihinsel gelişiminde mükemmel bir gıda olan sütün 
üretimi dünyada her geçen gün daha da artmaktadır. Süt 
üretiminde dünya dokuzuncusu Avrupa’da üçüncü olan 
Türkiye’de maalesef yeteri derecede süt tüketilmiyor.” 
dedi. 
Panelde söz alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili 
Aziz Durak da konuşmasında şunları söyledi: “Süt içerdiği 
besin öğelerinden dolayı insanın günlük besin ihtiyacını 
karşılayabilecek besin değeri en yüksek gıda maddele-
rinden olup yaşamımızın her döneminde mutlak suret ile 
tüketilmesi gereken gıda maddesidir. Ülke genelinde baş-
layan okul sütü projesi, okul sütü akıl projesi süt alışkanlığı 
kazanılması açısından çok faydalı olmuştur.” dedi.
Yapılan açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Nurhan Ak-
yüz başkanlığında düzenlenen panele geçildi. Panelde ilk 

söz alan panelist Yrd. Doç. Dr. Önder Yıldız, “Süt ve süt 
ürünlerinde bilgi kirliliği” konusunda bilgi verdi. Daha sonra 
söz alan panelist Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt da, “Sütün 
beslenmedeki önemi” ile ilgili bilgiler aktardı. Söz alan di-
ğer panelist Veteriner Hekim Hüccet Türkoğlu, “Brusella 
Hastalığı” hakkında bilgi verdi. Panelde son olarak söz alan 
Gıda Mühendisi Ahmet Bekmez, “Iğdır İli Süt İşletmelerinin 
Durumu ve İşletme Denetimi” ile ilgili önemli bilgiler verdi. 
Panelin sonunda Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Bal, panelistlere verdikleri önemli bilgilerden 
ötürü teşekkür ederek, plaket takdim etti. Panel çıkısında 
Iğdır’da süt üretimi yapan birçok firma kendi ürünlerini ser-
gileyerek konuklara da ikramlarda bulundular.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE “DÜNYA SÜT GÜNÜ” PROGRAMI DÜZENLENDİ
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MUAY THAİ DALINDA TÜRKİYE DERECESİ ALAN SPORCUMUZ
REKTÖR PROF. DR. YILMAZ’I ZİYARET ETTİ

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun Muğla’da 
düzenlemiş olduğu 2013-2014 Muay Thai Türkiye 
Şampiyonası’nda erkekler 63,5 kiloda Iğdır Üniversitesi’ni 
temsil eden sporculardan Muhammed Akakoç büyük bir 
başarı göstererek üçüncü oldu.

Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda 3. olan Muhammed 
Akakoç, antrenörü Zekeriya Mert, Iğdır Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Kızılkurt ve sporcu ar-
kadaşları ile birlikte Iğdır Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. İbra-
him Hakkı Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Muay Thai Türki-
ye Üniversite Sporları Şampiyonası’na Iğdır Üniversitesi’ni 
temsilen katılan sporcuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz, şampiyonada büyük bir başarı gös-
tererek 3. olan Muhammed Akakoç’a da başarılarının de-
vamını diledi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz “Muay Thai Türkiye Üniversite Spor-
ları Şampiyonası’nda erkekler 63,5 kiloda Iğdır’ımızı ve 
üniversitemizi temsil eden sporcumuzun başarısı bizleri 
son derece mutlu etti. Iğdır Üniversitesi olarak sporcula-
rımızı maddi ve manevi her konuda destekliyoruz ve bu 
desteğimiz her zaman devam edecek. Sporcumuza ba-
şarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda 3. olan Iğdır Üniversi-
tesi sporcusu Muhammed Akakoç da, Iğdır Üniversitesi’nin 
kendisine verdiği destekten dolayı Rektör Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz’a teşekkür etti.
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Her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Aile Haf-
tası” nedeniyle Iğdır Üniversitesi’nde bir program dü-
zenlendi. Iğdır Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği programa Iğdır Vali 
Vekili Mevlüt Özmen, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Bal, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Şadi Eren, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Özgür Turhan, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Zeki Tan ve Çocuk Gelişimci Emel Bozkurt’un yanı sıra 
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Programda ilk olarak söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Özgür Turhan günün anlam ve önemini belirten 
konuşma yaptı. Yapılan açılış konuşmasından sonra Iğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, ço-
cukların eğitimi ile ilgili anne babaya düşen sorumluluklar 
hakkında bilgi vererek, ailelere önemli tavsiyelerde bulun-
du. Daha sonra söz alan Iğdır Vali Vekili Mevlüt Özmen, 
bizim için en önemli değerlerin başında aile olduğunu 
belirterek, Türk aile yapısının önemini vurguladı. Programın 
devamında Çocuk Gelişimcisi Emel Bozkurt, yaptığı ko-
nuşmada şunları söyledi: “Empati bir kişinin kendisini baş-
ka bir kişi yerine koyabilme onun baktığı gibi bakma onun 
duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu ona iletmesin-
den ibarettir. Çocuklara karşı sert dil kullanılmamalıdır. Sert 

dil ve tutumlar insanı yaralar. Kalpleri etkileyen sözler yu-
muşak sözlerdir.” dedi. Son olarak söz alan Iğdır Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan’da “Çocuk Ye-
tiştirilmesinde Anne ve Babanın Rolü ve Önemi” hakkında 
konuşmasını yaptı. Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan; “En çok muhtaç 
olduğumuz hususların başında merhamet gelmektedir. 
İlahi kudretin merhametine nail olmanın yolu da kendi ara-
mızdaki merhamet duygusunun inşasına bağlıdır. Ailelerin 
çocuklarına vermeleri gereken en önemli duyguların ba-
şında merhamet duygusu gelmektedir.” dedi.

“AİLE HAFTASI” IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE IĞDIR-KARAKOYUNLU
TARİHİ MEZAR TAŞLARI KONULU PANEL DÜZENLENDİ

Iğdır Üniversitesi, Karakoyunlu Kaymakamlığı ve Serhat 
Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın işbirliğinde hazırlanan proje 
kapsamında Iğdır Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Iğ-
dır- Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları” konulu panel dü-
zenlendi. Başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Cengiz Atlı’nın yaptığı 
panele, Yrd. Doç. Dr. Gonca Sutay, Arş. Gör. Hasan Biçim, 
Arş. Gör. Galip Güler, Arş. Gör. Hazal Ceylan Öztürker 
panelist olarak katıldı.
Panel Karakoyunlu Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz 
ve Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet 
Özdoğan’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra 
panelde ilk önce söz alan Panel Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Cengiz Atlı, Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları ile ilgili yapılan 
çalışmaları kısaca anlattı. Yrd. Doç. Dr. Atlı; “Karakoyunlu 
Açık Hava Müzesi mezarlık alanında ayrıntılı bir arazi ça-
lışması yapılmıştır. Bu çalışma dahilinde mezar taşları üze-
rinde bulunan kitabeler okunmuş, fotoğrafları çekilmiş, 
ölçüleri alınarak çizimleri yapılmıştır. Bu çalışmanın neticesi 
olarak genelde Iğdır özelde Karakoyunlu’nun kültürel var-
lıklarından birisi olan mezar taşları tüm yönleriyle kayıt altı-
na alınmıştır.” dedi.
Daha sonra söz alan panelist Yrd. Doç. Dr. Gonca Sutay 
“Iğdır- Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları” hakkındaki araştır-
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malar sonucunda elde edilen bilgileri tarihi yön-
den değerlendirdi. Diğer panelist, Arş. Gör. Ha-
san Biçim de, “ölüm sosyolojisi ve ölüm-mekan 
ilişkisi kapsamında mezarlık kültürü ile ilgili bilgi 
verdi. Panelde söz alan diğer Panelist Arş. Gör. 
Galip Güler de tarihi Karakoyunlu mezar taşları-
nın epigrafik incelemesi ile ilgili değerlendirmede 
bulundu. Son olarak konuşan panelist Arş. Gör. 
Hazal Ceylan Öztürker, “Tarihi Karakoyunlu me-
zar taşlarının sanatsal değerlendirmesi” ile ilgili 
solonda bulunanları bilgilendirdi.
Panel, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hasan Bal’ın Karakoyunlu Kaymakamı Elif Canan 
Tuncer Ersöz’e, Serhat Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan’a ve panelist-
lere plaket takdim etmesinin ardında sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ BAKÜ’DEKİ “TANITIM GÜNLERİ” FUARINDA YERİNİ ALDI

Iğdır Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu Kafkasya Üni-
versiteler Birliği (KÜNİB) üyesi üniversiteler, Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de düzenlenen ‘KÜNİB Tanıtım Günleri’ fu-
arında tanıtıldı. 

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB)’ne üye üniversitele-
rin eğitim olanaklarının tanıtıldığı organizasyonda Iğdır 
Üniversitesi’ni, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bal, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Bilal Keskin, Iğdır Üniversitesi Rektör Da-
nışmanı Öğr. Gör. Hakan Güngörmez ve üniversite per-
soneli temsil etti. Birlik üyesi birçok devlet ve özel üni-
versitenin katıldığı program, Azerbaycan’daki öğrencileri 
Türkiye üniversiteleriyle buluşturarak, gençliğin üniversite 
seçimini daha bilinçli bir şekilde yapmasına katkı sunmayı 
hedefliyor.

Türkiye ve Kafkas ülkelerinde bulunan yaklaşık 50 üniver-
sitenin stant kurduğu tanıtım günlerinde Azerbaycanlı öğ-
renciler Iğdır Üniversitesi’nin tanıtım standına yoğun bir ilgi 
gösterdiler. KÜNİB’e üye üniversitelerin eğitim olanakları-
nın tanıtıldığı organizasyona Türkiye Bakü Büyükelçisi Alper 
Coşkun, üniversite rektörleri, akademisyenler, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik süresince 
üniversitelerin hazırladıkları stantları ziyaret eden öğrenci-

lere üniversitelerin bölümleri hakkında görsel sunumlar ve 
çeşitli broşürlerin dağıtımı yapıldı. Tanıtım Günleri etkinliği 
ile ilgili bir açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz da, bu tür etkinliklerin üniversite-
lerin tanıtımı için son derece önemli olduğunu söyledi. 
Iğdır Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu öğrencinin 
olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yılmaz, bu öğren-
cilerin Iğdır Üniversitesi’ni tercih etmelerinin kendilerini 
son derece mutlu ettiğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Yılmaz 
Türkiye’nin genç üniversitelerinden biri olmamıza rağmen 
en hızlı gelişen üniversiteleri arasındayız. Çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda üniversitemizde oku-
yan yabancı uyruklu öğrencilerimizin çoğu verdiğimiz eği-
timin kalitesinden çok memnunlar. Bu memnuniyet bizleri 
de mutlu eder. Azerbaycanlı öğrencilerimizin standımı-
za göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri çok sevindirdi. Bu 
fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi. Başkanlığı ve Sekretaryası Ardahan Üni-
versitesi tarafından yürütülen Kafkasya Üniversiteler Birliği 
(KÜNİB)’nin 14 farklı ülke üniversitelerinden 67 üyesi bu-
lunuyor.
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Türkiye ve Kafkas ülkelerinde bulunan yaklaşık 50 üniversitenin stant kurduğu tanıtım günlerinde Azerbaycanlı öğrenci-
ler Iğdır Üniversitesi’nin tanıtım standına yoğun bir ilgi gösterdiler. 



52 www.igdir.edu.tr

ÜNİVERSİTE HABER
 

REKTÖRLER, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR . İBRAHİM HAKKI YILMAZ’A
NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İrfan 
Aslan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin 
Uysal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Orhan Büyükalaca ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a nezaket ziyaretin-
de bulundular. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz konuklarını 
makamında kısa bir süre misafir ettikten sonra Karaağaç 
Kampüsü’nü ziyarette bulundular. Konuk rektörlere Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr . İbrahim Hakkı Yılmaz tarafın-
dan Karaağaç Kampüsü hakkında bilgi verildi. Daha sonra 
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, konuk rektörlere Iğdır Üniversitesi 
için yapımı süren Suveren Kampüsü’nü gezdirdi. Suveren 
Kampüsü’nde yeni yapılan modern rektörlük binası hak-
kında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yılmaz, rektörlük binası-
nın büyük ölçüde tamamlandığını, ziraat fakültesi, merkezi 
derslik, spor salonu inşaatlarının da devam ettiğini ve yakın 
zamanda buraya taşınmaya başlayacaklarını söyledi.
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“21. İLAHİYAT FAKÜLTELERİ DEKANLAR TOPLANTISI”
İSHAKPAŞA SARAYI GEZİSİYLE SONA ERDİ

Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “21. İlahiyat 
Fakülteleri Dekanlar Toplantısı” Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçe-
sinde Osmanlı devletinden günümüze kalan en önemli 
tarihi eserlerden biri olan İshakpaşa Sarayı gezisiyle son 
buldu. 80 üniversiteden yaklaşık 100 akademisyenin ka-
tıldığı Dekanlar Toplantısı’nda İlahiyat Fakülteleri’nin temel 
sorunları masaya yatırıldı. 4 farklı oturumda gerçekleşen 
dekanlar toplantısında İlahiyat Fakülteleri’nde yaşanan so-
runlar için çözüm önerileri geliştirildi. Toplantının ilk gü-
nünde akşam saat 20.00’da musiki konseri ikinci gününde 
ise Iğdır İl Müftülüğü ilahi grubu konseri verildi.

Toplantının sonunda ise sonuç bildirgesi okunarak, tüm 
dekanların onayına sunuldu. Toplantıda alınan ortak karar-
lar için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nu ilgili yönetmelikte 
gereken değişiklik için teklifte bulunulması yönünde karar 
alındı. Ayrıca gelecek yıl düzenlenecek olan 22. İlahiyat 
Fakülteleri Dekanlar Toplantısı’nın 15-16 Mayıs 2015 tarih-
lerinde Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipli-
ğinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Dekanlar İshakpaşa Sarayı’nın mimarisine hayran kaldı

 “21. İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı” kapsamında 
düzenlenen İshakpaşa Sarayı gezisine katılan ilahiyat fakül-

teleri dekanlarına İshakpaşa Sarayı’nın tarihi hakkında bilgi 
verildi. Osmanlı Devlet’inden kalan en önemli tarihi yapı-
lardan biri olan İshakpaşa Sarayı’nı gezen dekanlar sarayın 
mimarisine hayran kaldılar.  

Dekanlar toplantısı için Iğdır’a gelen dekanlar, Iğdır 
Üniversitesi’nin misafirperverliğinden çok memnun olduk-
larını, bu organizasyonun düzenlenmesinde başta Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’a ve İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren ve emeği geçen 
herkese teşekkür ettiler.
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80 üniversiteden yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı
“21. İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı”
tarihi İshakpaşa Sarayı gezisiyle son buldu.
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REKTÖR PROF. DR. YILMAZ BAKÜ’DE DÜZENLENEN KÜRESELLEŞME
SEMPOZYUMUNA KATILDI
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Kafkas 
Üniversitesi’nde milli lider Haydar Aliyev’in 91. yıldönü-
mü nedeniyle “Küreselleşme sürecinde Kafkasya ve Orta 
Asya” konulu IV. Uluslararası Kongre açılış törenine Iğdır 
Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’da Iğdır 
Üniversitesi heyetiyle birlikte katıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, Bakü Devlet 
Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, NASA 
Ekonomi Enstitüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve 
Sanayi Bakanlığı Ekonomik Reformlar Bilimsel Araştırma Ens-
titüsü, TÜSİAB İşadamları Derneği ve Kafkas Üniversitesi’nin 
birlikte düzenlediği kongrede evrensel sorunların çözü-
mü yönünde tartışmalar yapıldı. Kongrenin ana teması 
küreselleşen dünyada, diğer tüm alanlarda olduğu gibi, 
ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanındaki sorunların da 
insanlığın ve tüm varlığın ortak çıkarları doğrultusunda çö-
züm yolları tartışıldı. Tartışmalar sırasında dünyada küre-
sel evrensel sorunlardan çevre kirlenmesi, küresel ısınma, 
atmosferin kirlenmesi gibi konuların yanı sıra, ekonomi 
alanında istikrarlı gelişme, yoksulluğun azaltılması, gıda 

güvenliği, refahın iyileştirilmesi, uluslararası ilişkiler çerçe-
vesinde küresel ve bölgesel sorunların çözümü, barışın 
temini gibi sorunlar da çözümü gereken konular olarak 
değerlendirildi.

Bu kongre milli lider Haydar Aliyev’in profesyonellik mira-
sına, bağımsızlık ve devletçilik amaçlarına sadakat, onun 
tavsiyelerini rehber almak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
etrafında yoğun bir şekilde birleşerek, Azerbaycan’ın 
güçlenmesi adına yapılan işlerde rol almak ve bilimsel ca-
mia olarak bu sürece katkı vermek amacı taşıyor. Küresel-
leşen dünyada Kafkasya ve Orta Asya’nın yerini ve rolünü 
bilimsel olarak analiz etmek için düzenlenen kongrede 
dünyanın birçok ülkesinden bilim adamı katıldı. Törende 
Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Abel Meherremov, İktisat 
Üniversitesi Rektörü Adalet Muradov, Azerbaycan Cum-
huriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Ekonomik Reformlar 
Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Vilayet Veliyev, aynı 
zamanda Türkiye’nin, Iğdır Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üni-
versitesi rektörleri katıldılar.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE “MESNEVİ’DEN PEDAGOJİK TELKİNLER”
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Iğdır Üniversitesi Sosyal Hareketler ve Bilinçli Eğitim Top-
luluğu tarafından organize edilen “Mesnevi’den Pedago-
jik Telkinler” konulu konferans Iğdır Üniversitesi Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Süleyman Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Faik Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 
Eren, öğretim üyeleri ile öğrenciler dinleyici olarak katıldı.
Doç. Dr. Süleyman Doğan, konferansta mesnevi ve eği-
tim ilişkisini ele aldı. Mevlana’nın Mesnevisinin bir tür İs-
lam ansiklopedisi olduğunu ve eserde modern gözlem, 
mantık metotlarına yer verildiğini belirten Doç. Dr. Doğan, 
Mevlana’nın öğretmeni süte, öğrenciyi ise bala benzete-
rek,  balın süte karıştırıldığında onun özelliklerini alması gibi 
öğrencinin de öğretmenine benzediğine dikkat çekti.
Mevlana Hazretlerinin hem batı hem doğu âlimleri tarafın-
dan en çok tanınan ve saygı duyulan ilim adamları arasında 
ilk sırada geldiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan,  Mevlana’nın 
bu saygıyı herkesi kucaklayan bakış açısı sayesinde elde 
ettiğini dile getirdi.
 Mesnevide pedagojinin dört başlıkta ele alındığını söyle-
yen Doç. Dr. Süleyman Doğan, bunları hür (aklı yerinde) 

olmak, özgür olmak (maddenin kölesi olmamak), muha-
keme yeteneğine sahip olmak ve aşk ve sevgi şeklinde sı-
raladı. Doğan, Descartes’ın ‘Düşünüyorum; o halde varım’ 
ifadesinin Mevlana tarafından farklı biçimlerde çok daha 
uzun zaman önce dile getirilmiş olduğunu ifade etti. Doç. 
Dr. Doğan, Mesnevi’ye dünya çapındaki çok sayıda bi-
limsel çalışmada atıf yapıldığını belirttiği konuşmasını soru 
cevap bölümü ile sonlandırdı. Konferansın sonunda Iğdır 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz 
konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Doğan’a te-
şekkür ederek plaket takdim etti.
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Rektörlük Binası
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Ziraat Fakültesi

Yemekhane

SUVEREN KAMPÜSÜ
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Merkezi Derslik Binası

Derslik
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Merkezi Laboratuvar

Merkezi Laboratuvar
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Kapalı Spor Salonu

Kapalı Spor Salonu
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Kapalı Spor Salonu
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Lojmanlar

Lojmanlar
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Cami İnşaatı

Cami İnşaatı
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SUVEREN KAMPÜSÜ

Rektörlük Binası

Röktörlük Binası
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Teras

Katlar
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Lobi

Odamızdan Görünüm
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Resepsiyon

Uygulama Oteli Toplantı Salonu

KARAAĞAÇ KAMPÜSÜ
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Otelimizden Görüntüler
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