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Iğdır Üniversitesi'nin kuruluş temelleri Iğdır Meslek Yük-
sekokulu'na dayanır. 1995 yılında Kafkas Üniversitesi'ne
bağlı olarak kurulan Iğdır Meslek Yüksekokulu, o yıl
sadece İşletmecilik bölümüyle, 20 öğrencisine 16 okut-
man 1 hizmetli 1 memur ile hizmet vermekle başladı.

Hızla büyüyen Iğdır MYO kısa sürede 8 örgün 5 ikinci
öğretim programıyla 1500'ü aşkın öğrenciye hizmet
verir hale geldi. 2001 yılından itibaren süren bir fakülte
kurulması girişimleri 2006 yılında sonuç verdi ve değerli
tarım alanlarına sahip ilimiz Kafkas Üniversitesi'ne bağlı
olarak Iğdır Ziraat Fakültesi'ne kavuştu. Iğdır Ziraat
Fakültesi yoğun faaliyetleri sonucu nihayet 2008 ÖSS
kılavuzunda yerini aldı ve 30 öğrencisi ile eğitime
başlarken 2008-2009 Öğretim Yılı'nda Iğdır Üniversitesi
kurulması kararı alındı.

Prof. Dr. İbrahim H. YILMAZ'ın rektör olarak atanması
ile Iğdır Üniversitesi resmen hizmete başladı. Iğdır halkı
ve yöneticilerinin de desteği ile Iğdır Üniversitesi kısa
sürede gelişip Iğdır ili ve çevresine eğitimin ışığını yansı-
tacaktır.





Iğdır Üniversitesi olarak akademik kadrosu, imkanları,
uluslararası bağlantıları ve sürekli gelişim anlayışıyla Tür-
kiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olmayı he-
defliyoruz. Sürekli gelişen ve daima iyiyi arayan bir
üniversite olarak, öğrencilerimizin çağdaş, yenilikçi, di-
namik ve en önemlisi de sorgulayan ve düşünen birey-
ler olmalarını arzuluyoruz. 

2008 yılında Iğdır Üniversitesi Rektörü olarak göreve
başladığımda uzun, yorucu fakat keyifli bir yolculuğa çık-
tığımın farkındaydım. Iğdır Üniversitesi akademik ve idari
kadrosuyla hepimiz görevimizin ağırlığının ve sorumlu-
luğumuzun bilincinde olup var gücümüzle çalışıyoruz.
Kapasitemizi daha da zorlayarak başta bizi tercih eden
gençlik olmak üzere tüm insanlığa layık bir üniversite
kuracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Nasıl ki
üniversitelerin omurgasını ‘akademik’ çalışmalar oluştu-
ruyorsa; insanın omurgasını da ‘özgürlük’ duygusu oluş-
turur. Bu nedenle; temel hedefimiz ‘Akademik ve
Özgür bir Üniversite’ kurmaktır. Bu hedef doğrultu-
sunda düşünen, içten ve üstün bir çalışma prensibini
benimseyen akademik ve idari personelimizden oluşan
fedakâr bir kadromuz var. Kısacası, asıl işi yapan bir
‘Mutfak Takımımız’ var. Tüm kadroya, bu özverili çalış-
malarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Amacımız, Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği çağ-
daş Türkiye’nin geleceğine şekil verecek olan, düşünen,
düşündüğünü paylaşabilen, tartışan, geleceğin bilim in-
sanlarını yetiştirmektir. Iğdır özelinde, farklılıkların bir
zenginlik olarak yaşatıldığı toplumsal bir mutabakat ze-
minin oluşmasına katkı sağlama gayreti içindeyiz. Iğdır’da

oluşturulan karşılıklı anlayış ve hoşgörü atmosferinin ül-
kemiz genelinde tesir uyandıran çığır açıcı bir işlevi ola-
cağı inancını taşıyoruz. 

Kurduğumuz, büyüttüğümüz ve belirli bir noktaya ge-
tirdiğimiz üniversitemizin kalan işlerini ve projelerini ta-
mamlamak temel hedeflerimizin başında geliyor.
Suveren Ana Kampüsü’nü büyük oranda tamamlayarak
hizmete girmesini sağlamak en önemli projelerimizden
biriydi ve şu anda bitme aşamasına geldi. Ayrıca Üni-
versitemizin kalan birimlerini kurup faal hale getireceğiz.
Çağdaş ülkelerde yükseköğretim ve özellikle üniversi-
teler, özerkliğe ve akademik özgürlüğe sahip ‘Bilgi ve
hizmet üreten fabrikalar’ olarak tanımlanmaktadır. Bilin-
diği gibi, en değerli servet, en büyük zenginlik, en iyi
rehber ve en iyi silah bilgidir. Bilginin önemi arttıkça yük-
seköğretimin önemi de artmaktadır. Uluslararası yarışta
üniversitelerde üretilen bilginin önemi ve ekonomiye
olan katkısı, gittikçe belirleyici rol oynamaktadır. İşte bu
yüzden, yükseköğretimi ve üniversiteyi ilgilendiren so-
runlar, sadece bizde değil gelişmiş ülkelerde de üze-
rinde çok düşünülen, kafa yorulan temel meselelerin
başında gelmektedir.

“Iğdır Üniversitesi Haber Bülteni”nin 4. sayısı, Üniver-
sitemiz tarafından son aylarda gerçekleştirilen faaliyet-
lerin haberlerini içermektedir. Kuruluşundan günümüze
kadar Iğdır Üniversitesi’nin akademik, idari ve fiziki kap-
asitesinde meydana gelen gelişmeleri gerçekleştirenleri
gönülden kutluyor, akademik ve idari personelimize ve
öğrencilerimize esenlikler diliyorum. 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ   
Rektör

Rektör’den...
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BEDEN DİLİNİ OKUMAK

Prof. Dr. Şadi Eren
(Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
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Hz. Peygamber şöyle buyurur: 
"Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allah’ın nuruyla
bakar" 
Feraset sahibi biri, beden dilini okumakta da maharetli
olur. Feraseti dillere destan olan İmam-ı Azam’la alakalı
olarak anlatılan şu menkıbede bunun bir misalini göre-
biliriz: 

Kendisi bir gün Kûfe'de dostlarıyla sohbet ederken,
mescit önünden geçen bir adam gördüler. Be-
raberindekilere, bu şahısla ilgili dedi:
"Bu, yabancı biridir. Çantasında da yağlı bir azık vardır.
Büyük ihtimalle kendisi çocuk öğretmenidir..."

Merak edenler adamın yanına varıp durumundan sor-
dular. Aynen İmam-ı Azam’ın dediği gibi çıkınca, geri
gelip “efendim, nereden bildiniz” dediler. 

İmam-ı Azam şöyle anlattı: "Yolda hem yürüyor, hem de
çevresine tecessüsle bakıyordu. Yabancı olduğunu bundan
anladım. Azık çantasına sinekler üşüşüyordu. Ondan çan-
tasında yağlı yiyecek olduğunu tahmin ettim. Çocuğa rast-
layınca gözü takılıyor, tebessüm ediyordu. Buradan da
çocuk mürebbisi olduğu kanaatine vardım."

Beden dilini bilmede herkes aynı mertebede değildir.
Bazıları muhatabını âdeta bir kitap gibi okurken, bazıları
onun sözsüz işaretlerini pek de anlamayabilir. Bu, ya o
işaretlerin dilini bilmemekten, ya dikkat etmemekten,
ya da başka sebeplerden kaynaklanabilir.

Kur’an’daki şu ayete, bu açıdan bakabiliriz:
“(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan kimseleredir.
Onlar, yeryüzünde çalışmaya güç yetiremezler. İffet-
lerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin
zanneder. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp
kimseden bir şey istemezler.” (Bakara, 273)

Ayet, kendini tümüyle İslâmî hizmetlere vermiş olan
Ashab-ı Suffa hakkında nazil olmuştur. Bunlar, Hz.
Peygamberin yatılı medresesinin talebeleri idi. Onların
masraflarını Hz. Peygamber karşılamaktaydı. 

Ashab-ı Suffa’dan olan Ebu Hüreyre’nin anlattığı şu
olayla,  ayetin muhtevasını daha iyi anlayabiliriz:
“Bir gün pek aç olduğumdan, sahabenin geçmekte olduğu
bir yola oturdum. Ebu Bekir geldi. Ona Allah’ın kitabından
bir ayet sordum. Maksadım yemek için beni alıp
götürmesi idi, ama olmadı. Biraz sonra Ömer geçti; ona
da Allah’ın kitabından bir ayet sordum. Yine amacım beni
alıp götürmesi idi, ama yapmadı. Biraz sonra Rasulullah
oradan geçti. Hâlimi anladı ve “Ey Ebu Hüreyre, beni
takip et” dedi.

Rasulullahın peşine takılıp gittim. İçeride bir kapta süt
gördüm. Bir yerden hediye gelmişti. Rasulullah bana
“Suffa ehline git, onları buraya çağır” dedi.

Ben ise o sütü kendim içmek ümidindeydim. “Onlar
gelince sütü onlara dağıtacak olan ben olacağım, bana
bir şey kalmayacak” diye üzüldüm. Ama Allah Ra-
sulü’nün emrine itaat gerektiğinden, çıkıp onların yanına
gittim, Rasulullahın evine davet ettim. Onlar da geldiler,
izinle içeri girip oturdular. Rasulullahın emriyle kâseyi
aldım, sütü dağıtmaya başladım. Gelenler sırasıyla bar-
dağı alıyor, doyasıya içtikten sonra geri veriyordu. En
sonunda Rasulullaha verdim. Bardağı eline aldı. İçinde
biraz süt kalmıştı. Sonra bana baktı ve gülümsedi:
“Ey Ebu Hirr! İkimiz kaldık” dedi.

“Sadakte ya Rasulallah” dedim.

“Otur sen de iç” dedi.

Oturdum, içtim. Sonra bana “İç” dedi. Ben yine içtim.
“İç” dedi, yine içtim. O içmemi söyledikçe ben de içm-
eye devam ediyordum. Sonunda dedim ki:

“Ey Allahın Rasulü! Seni hak peygamber olarak gönderen
Allah’a yemin ederim ki, bende içecek yer kalmadı!”

“Öyleyse kâseyi bana ver” dedi.

Ben de süt kâsesini ona verdim. Geriye kalan sütü ken-
disi içti.”
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Iğdır Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş
olup, bu tarih ve sonrasında kurulan üniver-
siteler arasında kuruluşunu en hızlı tamam-
layan üniversitelerin başında gelir.

Üniversitemizde şu ana kadar 6 fakülte,
2 MYO 1 Yüksekokul, 3 enstitü ve 4 araş-
tırma merkezi kurulmuştur. Bunlar büyük
oranda alt yapısı tamamlanmış kurumlardır.

Bu yıl Haziran-Temmuz aylarında üniversi-
temiz ana kampüsüne taşınacaktır. Ana
kampüse taşındıktan sonra üniversitemiz

daha da bir gelişme performansı yakalayacak
ve hak ettiği konuma gelecektir.

SORU: Iğdır Üniversitesinin gelecekteki
planlarından bahseder misiniz?
CEVAP 3 :Bu soru uygun bir şekilde bağla-
nabilir.
➢ Araştırma ve geliştirme planlarını arttır-
mak, 
➢ Eğitim öğretim etkinliğini ve verimliliğini
arttırmak,
➢ Üniversitenin tanınırlığını arttırmak,



➢ Sosyal ve akademik faaliyetleri destekle-
yecek ortamları geliştirmek,
➢ Üniversite sektör işbirliğini geliştirmek,
➢ Iğdır üniversitesinin kurum kültürünü ve
kimliğini geliştirmek,
➢ Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek,
➢Ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak.

SORU : Sayın Rektörüm, Iğdır Üniversitesi
2008 yılında kurulmuş yeni bir üniversitedir.
Bu üniversitenin Iğdır şehrine ekonomik kat-
kısı oluyor mu? Şehrin üniversiteye bakışı
nasıl?
CEVAP 6: Bir kentte üniversitenin varlığı, o
kentin hem sosyal hem de ekonomik dü-
zeyde şekillenmesi için büyük bir şanstır.
Özellikle o üniversite, kaynak ve güç anla-
mında proje üretebilecek düzeyde ise, kentin
vizyonunun da ana sürükleyicisi olur. Üniver-
sitelerin bulundukları şehirlerde toplumla iliş-
kisinin gelişmesi sadece üniversite için değil
bilhassa toplumun da yararına olan ve deği-
şen dünya koşullarına paralel olarak yeniden
gözden geçirilmesi gereken temel bir konu-
dur. Üniversiteler artık birer bilim yuvası ol-
manın ötesinde anlam taşımaktadır. Sadece
kampüste yaşayan bir üniversite hayatı artık
düşünülemez. Son zamanlarda ülkemizde de
eğitim öğretim faaliyetlerini bütün toplumsal
katmanlara indirme gayesi taşıyan “her şeh-
rimize bir üniversite” düşüncesinin hayata uy-
gulanmasıyla üniversite sayısında ciddi bir artış
olduğu gözlemlenmektedir. Bu süreç, üniver-
site şehir etkileşiminin sonucunda bölgesel
kalkınmayı da beraberinde getirmektedir.
Üniversitelerin bulundukları şehre ve bölgeye
sağladığı sosyo-ekonomik katkılar göz ardı
edilemeyecek kadar büyüktür. Üniversitelerin
bulundukları şehir ve bölgeye katkılarının en
başında üniversitelerde üretilen akademik bil-
ginin çeşitli yollarla topluma yansıtılarak sosyal
ve kültürel değerlerin korunmasına ve zen-
ginleşmesine sağladığı katkıdır. Öte yandan
hem öğrencilerin hem de akademik ve idari
personelin varlığı şehrin ekonomik anlamda
gelişmesine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır.
Yine çoğunlukla üniversitelerin düzenlemiş
oldukları sempozyum, konferans, seminer

gibi kültürel etkinlikler ile konser ve dinleti gibi
sanatsal faaliyetler toplumsal yapıyı oluşturan
bireylerin hem kişisel hem de sosyal gelişim-
lerini olumlu yönde gelişmesine yardımcı
olur. 
Bununla birlikte istihdam oluşturma, üretim
artışı, teknoloji transferi, nüfus artışı, ticari sek-
törlerde hareketlenme, kamu hizmetlerinde
çeşitlilik gibi etkinlikler de üniversitemizin sağ-
ladığı diğer faydalar arasında sayılabilir. Üni-
versiteleri kurumsal anlamda sadece devlet
desteğiyle ayakta durabilen kurumlar şeklinde
tarif etmek yanlış olur. Toplum desteği olma-
dan kurumların varlığından bahsetmek de güç
olur. Iğdır Üniversitesi de kurulduğu zaman-
dan bu yana küçükten büyüğe her kesimden
Iğdır halkının desteğini almıştır. 

SORU : Üniversite sınavlarına hazırlanan öğ-
rencilere Iğdır üniversitesinden bir  mesaj yol-
lamak ister misiniz?
CEVAP : Iğdır Üniversitesi fakülte bazında Zi-
raat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi ve Yüksekokul bazında ise Iğdır
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokuluna sahiptir. Üniversite-
miz sahip olduğu akademik kadro sayesinde
mezun olup iş hayatında başarılı olmalarını
sağlayacak kalitede bir eğitim sözü vermek-
tedir. Üniversite olarak bütün fiziki koşulları-
mızı (Konferans salonu, anfi, bilişim ve
yabancı dil sınıfları, laboratuar vs.) bu amaçla
dizayn ettik. Öte yandan Iğdır Üniversitesi,
gençlerimizin akademik gelişimleri dışında ki-
şisel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek
için elinden gelen çabayı harcamaktadır. Öğ-
rencilerimizin kültürel anlamda gelişimlerini
sağlamak için konferans, seminer, sempoz-
yum; sanatsal ve estetik değerlerini geliştir-
mek için ise dinleti, tiyatro ve konser gibi
etkinlikleri bazen üniversite kanalıyla bazen
de öğrenci topluluklarımız aracılığıyla icra et-
mekteyiz. Bu yüzden öğrencilerin kaliteli eği-
tim-öğretim ve üniversite düzeyinde sosyal
ve kişisel gelişimlerini en uygun ortamda ger-
çekleştireceklerine inandığımız Iğdır Üniver-
sitesi’ni tercih etmelerini istiyoruz. 
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Sürmeli Emiri Şerefetin Ejder tarafından 13.yüz yıl son-
larında Anadolu Selçuklu devletini döneminde
yapılmıştır.

GENEL   TANIM : Dikdörtgen planlı, avlusu kapalı ker-
vansaray; önünde üç odalı giriş sahını ve arkada üç nefli
kapalı hol sisteminde bir kale görünümü gösterir. Dış
duvarları kuleleriyle desteklenmiş ve yapı 13.Yüz yıl so-
nunda yapılmıştır.

AYRINTILI TANIM: Iğdır ilçesinden 20 km mesafede
Harmandöven köyü yakınında yol üzerinde yer alan
kervansaray Batum, Ani ve Doğu Beyazıt kervan yolu
üzerinde bugünkü Harmandöven köyü dışında yer al-
maktadır. Iğdır kervansarayı 13.yüzyıl sonlarında
Anadolu Selçuklu devletinin yaptırmış bulunduğu son
abidevi eserlerden biridir. Selçuklular döneminde
Anadolu’da çokça yaptırılan açık avlulu ve kapalı hol is-
temi planı çerçevesinde kale görünümündeki bu büyük

konsol yapılar Özellikle sultan ve vezirlerin talimatları ile
önemli yol güzergahları üzerine inşa edilmişlerdir. Iğdır
kervansarayı ise tali bir yol üzerinde inşa edilmiş plan
olarak diğerlerinden avlusu olması ile ayrılmıştır. 13.yüz
yıl sonunda yapılan kervansaray Elazığ Çemişgezek
yakınında aynı yüz yıl sonlarında kaldığı tahmin edilen
İbrahim şah hanının planına benzemektedir. 

Yapı üzerindeki usta monogamlarından (işaret) bu ker-
vansarayın inşasında 16 değişik taşçı ustasının çalıştığı an-
laşılmaktadır. Kervansarayın üzerinde herhangi bir
kitabesi yoktur. Kervan yollarını ve hanları konu alan
eserlerde de adı geçmemektedir. Avlusuz oluşu ve taç
kapısının cephede bir çıkıntı oluşturmayışı bir geç devir
eseri olduğu kanaatim uyandırmaktadır. Bu özelliklerden
yola çıkarak, bu kervansarayı XIII. yy.'m sonlarıyla XIV.
yy.'m başlarına tarihlemek mümkün görünmektedir.
Zira bilinen avlusuz hanların pek çoğu geç devir eserleri
olup, genellikle XIV. yy'a tarihlendirilebümektedir105.

IĞDIR KERVANSARAYI
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Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Iğdır Şube Başkanı Kam-
ber Güzelkaya ve dernek üyeleri Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı ziyaret etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Iğdır Şubesi Başkanı Kam-
ber Güzelkaya, yeniden atanması nedeniyle Rektör
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı tebrik etti. Iğdır Üni-
versitesinin Iğdır İline kattığı güzellikleri gurur duyarak
takip ettiklerini ifade eden Başkan Güzelkaya, Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz’ın yeniden Rektör olarak atanma-
sından Iğdır adına sevinç duyduklarını belirtti. Öte yan-
dan, Iğdır’a Üniversite tarafından yapılan hizmetlerin
devam etmesi ve geliştirilmesi bakımından, Prof. Dr. İb-
rahim Hakkı Yılmaz’ın bu güne kadar gösterdiği gayretin
görev yapacağı yeni dönemde de artarak sürdüreceği
konusunda şüphelerinin olmadığının altını çizdi.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ise kendisini ziyaret eden
Dernek Başkanı Güzelkaya ve dernek üyelerine teşek-

kür ederek başladığı konuşmasında; ülkeye canları ile
hizmet etmiş olan kahramanların yadigâr bıraktıkları ai-
lelerin temsilcilerinin kendisini ziyaret ederek, Iğdır Üni-
versitesine güven duyduklarını ifade etmelerinin
kendileri adına büyük anlam taşıdığını söyledi. Rektör
Prof. Dr. Yılmaz “Iğdır Üniversitesi olarak bundan önce
yaptığımız hizmetlerde olduğu gibi, bundan sonra da
yapacağımız hizmetlere ve bize duyulan güven Üniver-
sitemize büyük güç verecektir. Iğdır Üniversitesi önü-
müzdeki yıllarda da fiziksel ve akademik düzeydeki
gelişimini sürdürmeye devam edecektir. İşte bu bü-
yüme, Iğdır’a her alanda büyük katkı sağlayacaktır.
Bunun sonucu olarak bizde görevimizi yapmış olmanın
huzuruna ereceğiz. Ancak bu büyümede Iğdırlı vatan-
daşların yapacağı ekonomik katkı kadar bizlere güven
duymaları da büyük önem taşımaktadır. Şehit ve Gazi
Aileleri Derneği olarak buraya kadar gelip güveninizi
ifade ettiğiniz için teşekkür ederim” dedi. 

Başkan Güzelkaya ve dernek üyelerinin yaptıkları ziya-
ret, günün anısına Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz’a bir şilt takdim etmeleri ile sona erdi.

ŞEHİT ve GAZİ AİLELERİ DERNEĞİ 
IĞDIR ŞUBESİNDEN ANLAMLI ZİYARET



Gençlik ve Spor Bakanlığının katkısıyla, Iğdır Üniversitesi
ve Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün
ortaklaşa gerçekleştirdikleri çalışma ile Iğdırlı gençlerin
“Çanakkale 1915” filmini izlemelerine olanak sağlandı. 

Mehmetçiğin destanlara sığmayan Çanakkale savaşının
beyaz perdeye aktarıldığı “Çanakkale 1915” filmi, Iğdır-
lılarla buluştu. 

“Çanakkale 1915” filmi, 3 Kasım 2012 Cumartesi günü
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesindeki Konferans
Salonunda 11: 00 ve 19.00’da ve pazar günü de Iğdır
Kültür Merkezinde ücretsiz izlendi. 

"Çanakkale 1915" filminin Iğdır Üniversitesi Karaağaç
Yerleşkesi Konferans Salonunda sergilenen ilk gösteri-
mine, Iğdır Valisi Ahmet Pek, İl Emniyet Müdürü İbra-
him Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ethem
Güler, Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Bilal
Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Erdem Yılmaz,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Salih
Dursun, kurum müdürleri ile birlikte öğretmenler, çok
sayıda öğrenci ve öğrenci velileri katıldı. Filmin ikinci se-
ansı ise aynı gün saat 19.00'da aynı salonda gösterime
sunuldu. 

Vizyondaki ”Çanakkale 1915” filminin Türkiye’deki
diğer sinemalar ile aynı zamanda Iğdır’da gösterime gir-
mesi üzerine Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. İbrahim Ethem Güler bir açıklama yaptı. Prof. Dr.
Güler “üniversite olarak Iğdır Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Iğdır gençliğine olanakları-
mızı sunmaktan çok memnun olduğumuzu ifade etmek
isterim. Tarihimizin bir dönüm noktası olan Çanakkale
Savaşını beyaz perdeye taşıyan önemli bir filmi gelece-
ğimizin teminatı olan gençlerimize aktarma fırsatı bul-
duk. Ayrıca, bu filmin Iğdır gibi sinema salonu
bulunmayan bir ilde, vizyon tarihinde üniversitemizin
imkanları çerçevesinde Iğdırlılar ile paylaşmamıza olanak
sağlayan Valiliğe ve Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür
ederiz” dedi. 
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“ÇANAKKALE 1915” FİLMİ



Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz bütçe çalışmaları
nedeniyle bulunduğu Ankara’ da, Gençlik ve Spor Ba-
kanı Suat Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Son derece sa-
mimi bir havada geçen ziyaretin konusu, Iğdır
Üniversitesi ve sportif çalışmaları oldu. 

Ziyarette, Iğdır Üniversitesinin kuruluşundan beri ger-
çekleştirilen çalışmaları özetleyen Prof. Dr. İbrahim

Hakkı Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç’a öğrencile-
rin sportif faaliyetlere olan ilgisinin yoğun olduğu aktardı.
Görüşmede, üniversitenin gelişme performansının hayli
yüksek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yılmaz,
Bu hıza şehrin ayak uydurmaya çalıştığını da ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz aynı zamanda, bakanlığın son
yıllarda Iğdır’da gerçekleştirdiği çalışmaların memnuniyet
verici olduğuna değindi. 

REKTÖR PROF.DR. YILMAZ’DAN
GENÇLİK ve SPOR BAKANI KILIÇ’a ZİYARET
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Prof. Dr. Yılmaz, Iğdır’da Bakanlık saye-
sinde semt sahalarının iyileştirilmesi ve
yeni spor salonlarının yapılması, Iğdırlıları
spor yapmaya yönlendirdiğini ifade etti.
Bu tür çalışmaların bakanlık tarafından art-
tırılacağını umut ettiğini sözlerine ekleyen
Prof. Dr. Yılmaz bu sayede, Iğdır Üniver-
sitesinin hedeflerinden biri olan, Iğdır’ın
gençlik kenti olması yolunda hayli mesafe
kat edileceğini ifade etti. 

Ziyarette, Iğdır Üniversitesi Futbol Kulü-
bünden de bahseden Rektör Prof. Dr.
Yılmaz, üniversitenin imkânlarıyla kurulan
takımın kısa zamanda Bölgesel Amatör
Liginde mücadele etme başarısını yaka-
ladığını, bu başarı ile birlikte, bu yıl Tür-
kiye Kupası eleme turlarında mücadele
eden tek üniversite takımı olduğunun al-
tını çizdi. 

Bakan Suat Kılıç konuşmasında, Iğdır Üni-
versitesinin Iğdır şehrini öğrenciler için
cazip hale getirme yolundaki çalışmalarını
takdirle karşıladıklarını belirtti. Üniversite-
nin Iğdır’ı gençlik kenti haline getirmenin
yollarını aramasının önemli bir hedef ol-
duğunu aktaran Bakan Kılıç, bu konuda
bakanlık olarak Iğdır Üniversitesi’ni des-
tekleyecelerini söyledi. Sözlerine, Iğdır
Üniversitesi’nin gelişme sürecindeki hıza
dikkat çekerek devam eden bakan, dört sene gibi bir
zaman dilimi içerisinde üç binin üzerinde öğrenciye eği-
tim verebilmenin, aynı zamanda sekiz binin üzerindeki
gencimizi yüksek öğretimimize kazandırabilecek eğitim
ve öğretim alt yapısını hazırlayabilmenin vatana ve mil-
lete gençlerimiz için yapılmış büyük bir hizmet olduğunu
aktardı. Bu anlamda, Iğdır Üniversitesi’nin bir bilim ve
gençlik kenti olma yolundaki çalışmalarında gösterdiği
başarıları nedeniyle kutlayan Kılıç, spor tesisleri konu-
sunda, Türkiye’deki tüm iller için bakanlıkça devam
eden çeşitli çalışmaların olduğunu, illere yeni tesisler ka-
zandırmak ve bu tesisler ile birlikte var olan tesislerinde
yenilenmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Bu
çalışmalar sonrasında tüm illerde spor yapan gençlerin

sayısının hızla artacağını umut ettiğini vurgulayan Bakan
Kılıç, Üniversitelerde gençleri spor’a yönlendirmek aşa-
masında önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Kılıç,
ayrıca Iğdır Üniversitesi Futbol Takımının Türkiye Kupa-
sındaki mücadelesinde gösterdiği sportif başarı konu-
sunda kutladığını dile getirdi. 

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz tarafından Bakan Kılıç’a, Tuzluca ilçesinde çıkarılan
tuz madeninden yapılmış el işi bir gece lambası hediye
etti. Bakan Suat Kılıç’ında Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı
Yılmaz’a Iğdır Üniversitesinin gençlik ve spor adına ger-
çekleştirdiği çalışmaların başarısından dolayı bir plaket
vermesinin ardından Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz’ın yapmış olduğu ziyaret sona erdi.. 
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Tüm sosyal projelerde öğrencilerimizle iç içeyiz.
Birlikte paylaşıyor, birlikte hareket ediyoruz.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz, Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İbrahim Ethem Güler, Rektör Yardımcısı ve Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi,
Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin ve Özel
Kalem Müdürü Öğr. Gör. Hakan Güngörmez’in oluş-
turduğu bir heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere,
Azerbaycan Cumhuriyetine gitti. 

Iğdır Üniversitesi ile Azerbaycan Cumhuriyetinde bu-
lunan üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
yapmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bu ziyaretlerin çok
olumlu geçtiği öğrenildi. 

2008 yılında kurulmasına rağmen yaptığı akademik ça-
lışmalar ve her geçen gün arttırdığı eğitim kalitesi ile aka-
demik alanda adından sık sık söz ettiren Iğdır
Üniversitesi, üyesi olduğu Kafkas Üniversiteler Birliği
çerçevesinde yapmış olduğu anlaşmalar ile birlikte, İran
İslam Cumhuriyetindeki Tahran ve Tebriz Üniversiteleri
ile gerçekleştirilen bilimsel anlaşmalara Azerbaycan
Cumhuriyeti ziyareti ve akabinde yapılan temaslar ve
antlaşmalarla uluslararası bilim dünyasında adını bir kez
daha duyurdu. 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve beraberlerin-
dekilerin Azerbaycan Cumhuriyetindeki ilk durakları ül-

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ile BAKÜ DEVLET
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA “AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

ve DEĞİŞİM” PROTOKOLÜ İMZALANDI



kenin büyük ve köklü üniversitelerinden olan Bakü
Devlet Üniversitesi oldu. 

Rektör Akademik Abel Muharremov’un üniversite hak-
kında bilgi vermesinin ardından, heyetler arasındaki gö-
rüşmelere geçildi. Heyetler arasında yapılan
görüşmelerde, her iki üniversite arasında öğretim ve
araştırma elemanlarının değişimini de içeren ortak bi-
limsel araştırma olanaklarını arttırmak ve teşvik etmek,
öğrenci değişim programları geliştirmek, her iki ülkenin
mevzuatına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Yüksek-
öğretim Kurulu’nun onayı alınarak, mezunlarına her iki
ülke üniversitesinin de diploma olanağını sağlayan lisans
programları açmak, akademik ve kültürel aktivitelerde
işbirliği ile birlikte ortak akademik konferanslar düzen-
leme konuları hakkında görüş birliğine varıldı. Yine bu
görüşmede, akademik olarak ileride ortaya çıkacak ih-
tiyaçlara göre bu anlaşmanın kapsamının geliştirebileceği
ve ayrıca yeni protokoller düzenlenerek iki üniversite
arasındaki iş birliği düzeyinin arttırılabileceği karara bağ-
landı. 

Heyetler arasındaki görüşmelerin sonlanmasının ardın-
dan varılan anlaşma sonucunda, hazırlanan “Akademik
İşbirliği ve Değişim” protokolünün imza törenine ge-
çildi.

Iğdır Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi için
önemli bir anlaşma olan “Akademik İşbirliği ve Değişim”
protokolünün imza törenine uluslararası akademik çev-
reden de büyük ilgi gösterildi.

İmza törenine, Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Aka-
demik Abel Muharremov ve Iğdır Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın yanı sıra Çin’in Sints-
yan Üniversitesi Rektörü Prof. Taxi Fuketi Tayibai ve
ABD’nin Tublayn Üniversitesi Dekanı Prof. David
Meyer, yabancı akademisyenler ile birlikte Çin Halk
Cumhuriyetinin Azerbaycan Büyükelçisi Xon Cyuyin,
Amerika Hukukçular Birliği'nin Uluslararası Deniz ve
Enerji Programı Koordinatörü Mari Thomson ve ABD
nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Adli Mü-
şaviri Eric Peterson da katıldı.

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Akademik Abel Mu-
harremov ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından protokolün imzalan-
masından sonra, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İb-
rahim Hakkı Yılmaz bir konuşma yaptı. Rektör Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz, dost ve kardeş ülke Azerbay-
can’da kendilerini konuk değil ev sahibi olarak hissettik-
lerini söyleyerek başladığı konuşmasında, Iğdır
Üniversitesi’nin ve Bakü Devlet Üniversitesi’nin karşılıklı
olarak imzaladıkları bu anlaşmanın Türk Bilim Dünyasına
ve yükseköğretimine yeni bir soluk getireceğinin altını
çizdi. Türkiye Cumhuriyetinin Iğdır gibi, Kafkaslar ve
Orta Asya’daki büyük Türk Dünyasına en yakın olan bir
ilinde üniversite rektörü olarak, soydaşlarımız ile ortak
çalışma fırsatı yakalandığının altını çizen Prof. Dr. Yılmaz
“ Her iki ülke üniversitesi için çeşitli fırsatlar açan bu an-
laşma çok kısa bir sürede uygulanmaya başlanacak.
Umut ediyorum olumlu sonuçlarını da çok kısa bir sü-
rede alacağız. Gerek öğrenci gerekse öğretim elemanı
değişimi ve bunların yanında da ortak lisans ve lisansüstü
programları sayesinde bilimsel işbirliğimizi hızla arttırarak
sınırlar ötesine çıkmış olacağız” diyerek konuşmasını
sonlandırdı.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz’ın eşi Ayşenur Yılmaz’ın öncülüğünde Iğdır İMKB
İlköğretim Okulu konferans salonunda velilere yönelik
“Çocuk Eğitiminde Anne Babanın Rolü” konulu konfe-
rans düzenlendi. İMKB İlköğretim Okulu Müdürü Naci
Aydın, okulda görevli öğretmenler ve çok sayıda velinin
ilgi gösterdiği konferansa Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin de
konuşmacı olarak katıldı. 

Yarının geleceği olan çocukların eğitimine katkı bulun-
mak amacıyla konferans düzenlendiğini dile getiren Iğdır
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın
eşi Ayşenur Yılmaz, çocukların eğitiminde anne babanın
çok önemli olduğunu ve özellikle bilinçli bir annenin ye-
tiştireceği çocukların topluma çok faydalı bireyler olarak
hizmet edeceklerini belirtti. 

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Musa
Çetin, çocuklarının başarılı olmasını isteyen velilere altın
değerinde altı temel öneride bulundu. Bu altın önerileri;

“Bilgi, ilgi, sevgi, model, hedef belirleme ve çocukların
arkadaş edinmelerinde onlara yardımcı olma” diye ifade
eden Yrd. Doç. Dr. Çetin, anne babaların çocukların
eğitiminde ve kişilik kazanmalarında çok önemli oldu-
ğunu vurguladı. 

Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin “Bilgi olmadan ilgi olmaz.
Annelerimizin günde bir sayfa da olsa kitap okumaları
gerekir. Annelerimizden tek bir şey istiyorum; mini de
olsa evlerinizde mutlaka bir kütüphaneniz olsun. Anne-
lerimizin hem dini bilgilerini hem de bilimsel bilgilerini
geliştirecek bazı kitapların bu kütüphanede bulunması
çocuklarının gelişimine büyük bir katkı sunacaktır. İkinci
altın önerimiz ise, ilgidir. Çocuklarınızla ilgilenin çünkü
onların en çok sizin ilginize ihtiyaçları var. Peygamber
efendimiz; “Çocuklarla çocuk olunuz” diye buyurmuş-
tur. Üçüncü altın önerimiz ise sevgidir. Çocuklarınızı
sevdiğinizi onlara hissettirin. Annelerimiz sevgide ve şef-
katte sınırsızdırlar. Fakat bu sevgilerini çocuklarının iyi ye-
tişmesi için biraz da kendilerini geliştirerek ve onların
topluma faydalı bireyler olması için göstermeliler” dedi.

ÇOCUK 
EĞİTİMİNDE 
ANNE BABANIN 
ROLÜ 
KONFERANSI



Dördüncü altın önerinin de “Model” olduğunu söyle-
yen Yrd. Doç. Dr. Çetin, her anne babanın çocuğu için
en iyi model olduğunu ve çocukların anne babalarının
her davranışını bir kamera gibi kaydettiğini söyledi. Yrd.
Doç. Dr. Çetin “Çocuklar genelde anne ve babalarının
davranışlarını taklit ederek gelişir. Eğer siz evde kitap
okursanız çocuklarınız da sizlere özenip onlar da kitap
okurlar. Şunu da unutmayın özellikle yetişme çağında
olan çocuklar sizlerin kötü davranışlarınızı da örnek alır-
lar bu nedenle onların yanında çok dikkatli olunuz. Be-
şinci altın önerimiz ise, çocuklarınızın hedef
belirlemelerine yardımcı olun. Hedef belirlemek ço-
cuklarımız için çok önemlidir. Çocuklarınızın belirlediği
hedeflere ulaşması onları coşturur, motive eder ve ha-
yatta başarılı olmaları için onlara tecrübe kazandırır. Son
altın önerimiz ise “Çocuklarınızın arkadaş edinmele-
rinde onlara yardımcı olun” çünkü arkadaşlar insanı vezir
de eder rezil de eder. Çocuklarınızın başarılı arkadaşları
olursa çocuğunuz da başarılı olur. Fakat çocuğunuzun
tembel arkadaşları olursa hiç şüphesiz ki çocuğunuzun
da başarısız olması kaçınılmazdır. Bu nedenle lütfen ço-
cuklarınızın arkadaşlarını seçerken onlara yardımcı olun”
diyerek konuşmasını tamamladı.

Iğdır İMKB İlköğretim Okulu Müdürü Naci Aydın da
konferansın sonunda Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin’e ailelere
yönelik “Çocuk Eğitiminde Anne Babanın Rolü” konfe-
ransına konuşmacı olarak katıldığı için çok teşekkür etti.
Okul Müdürü Aydın, bu konferansın anne babalar için
çok faydalı olduğunu belirterek, konferansın düzenlen-
mesine öncülük eden Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın eşi Ayşenur Yılmaz’a kon-
feransa katılan anne babalar adına teşekkür ederek, bu
tür konferansların sıklıkla düzenlenmesini istedi.
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Geleneksel hale gelen Ehl-i Beyt panellerinin IV.sü 14
Aralık 2012 tarihinde üniversitemiz Karaağaç Kampüsü
Konferans salonunda gerçekleştirildi.   

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz’ın ev sahipliğini yaptığı panele Vali Ahmet Pek, Rek-

tör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler ve Prof.
Dr. Vahdettin Çiftçi’nin yanı sıra Genel Sekreter Yrd.
Doç. Dr. Bilal Keskin, Kurum Müdürleri, Iğdır Üniver-
sitesi Öğretim Üyeleri ve İdari Personeli ile birlikte öğ-
renciler ve Iğdırlı vatandaşlar katıldı. 

IV. EHL-İ BEYT PANELİ YAPILDI 



Bu yıl ki panelin konusu “Hasaneyn” yani Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin idi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren’in başkanlı-
ğında gerçekleşen panele, panelist olarak Yrd. Doç. Dr.
Necmettin Şeker, İlahiyatçı yazar ve tv programcısı
Musa Aydın, Iğdır’ın kanaat önderlerinden Cafer Yucal
katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker “Peygamber Efendi-
miz’in hadislerinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin” başlıklı
konuşmasını yaptı. Ardından Cafer YUCAL, Hz.

Hasan’nın Muaviye ile Sulh yapmasının gerekçelerini an-
lattı. Daha sonra İlahiyatçı yazar Musa AYDIN ise “Hz.
Hüseyin” hakkında bilgi verdi. 

Panel yöneticisi Prof. Dr. Şadi Eren Azerbaycanlı yazar
Sabri Mehdiyev’den şu cümleleri nakletti: “Türkiye’de
en küçük Türk uşağından en yaşlı babasına gadar Her-
kes Hz. Ali’yi ve evladını sever. “Ali” diyenlere asebleşir,
“Hz. Ali Efendimiz “demek lazım deyirler. Türkiye’de
her on kişiden birinin adı Ali, Hasan ve Hüseyin’dir. Bir
kişiye Hasan Hüseyin diye de isim verilir. Kadınlarının
çoğunun adı Fatma ve Hatice… Yezid ismi verilmiş bir
tek kimse bile görmedim duymadım, Yezidi sevene de
rastlamadım.” 

Panel, Iğdır valisi Ahmet Pek, Üniversite Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından panelistlere birer
katılım belgesi ve günün anısına çeşitli hediyeler veril-
mesi ile son buldu. Ayrıca, Sayın Başbakanımız maze-
retleri dolayısıyla panele katılamadıklarını belirterek
tebrik telgrafı göndermiş ve katılımcıları saygıyla selam-
ladığını belirtmiştir.
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CAFERİLİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA
MERKEZİ (CAMER) YÖNETİMİ, BASIN

MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BULUŞTU
Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesindeki konukevinde
verilen bir kahvaltıda CAMER yöneticileri ile basın men-
supları buluştu. 

CAMER’in gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında kamu
oyuyla bilgi paylaşmak amacıyla düzenlenen toplantıya
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, Dekan Yar-
dımcısı Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker, CAMER Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin, Müdür Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu, CAMER Yönetim Kurulu
Üyeleri Em. Öğr. Gör. Turgut Öcal, Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Metin Kumlay ve İlahiyat Fakültesi Sekreteri

Erdal Aktaş ile birlikte yerel ve ulusal ölçekteki yayın ku-
ruluşlarının temsilcileri katıldı.

CAMER toplantısı, Prof. Dr. Şadi Eren tarafından yapılan
açılış konuşması ile başladı. İslam dinini yaşayan insanla-
rın birbirlerine kardeşlik bağı ile bağlı olduklarını vurgu-
layan Prof. Eren, CAMER’in tüm faaliyetlerinde bu bağı
güçlendirmenin ana amaç olduğunu kaydettiği konuş-
masını, Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürlüğüne yeni atanan Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin’i
tanıtarak sonlandırdı. 



Prof. Dr. Şadi Eren’den sonra söz alan CAMER Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin, “CAMER kurulduğundan
beri önemli işler gerçekleştirdi. Caferlik Mezhebi üze-
rine önemli bir kaynak merkezi olmaya aday kütüpha-
nemiz, Caferilik üzerine çalışma yapacak olan
araştırmacıların hizmetinde. Bu kütüphaneyi gerek Rek-
törümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz gerek Deka-
nımız Prof. Dr. Şadi Eren’in destekleri ile dahada
geliştirmeye çalışıyoruz. Bu aşamada CAMER’in bu ki-
tapları elde ederken büyük yardımlarını esirgemeye sivil
toplum kuruluşlarına da değinmeden geçemeyeceğim.
Özellikle bir sivil toplum örgütü olan İstanbul Ticaret
Odasının (İTO) kitap temini konusunda verdikleri büyük
destek ile CAMER’in hedeflerine ulaşmasında büyük
yardımları olmakta” diyerek konuşmasını bitirdi. 

CAMER Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şahin Ahme-
toğlu da Basın Bilgilendirme toplantısında yaptığı konuş-
masında “4 Temmuz 2010 tarihli 27631 sayılı Resmî
Gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde kurulu-
şunu tamamlayan CAMER’in kuruluş amacını tarih bo-
yunca süregelen Caferiliğin Türkiye’de kültür ve
düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı
olarak tespit etmek, elde edilen bilgi, belge ve bulguları
araştırmak ve merkez tarafından yayımlanacak olan aka-
demik araştırma dergisi, kitap, elektronik posta, bülten
ve benzeri vasıtalarla araştırma yapan kişilere, kurumlara
ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyum gibi
etkinliklerle öğrencilere ve geniş halk kitlelerine sunmak,

Caferilik ile ilgili araştırma yapmak üzere lisansüstü eği-
tim programları açmak ve yürütmektir” şeklinde özet-
ledi. Konuşmasına CAMER’in faaliyet alanları hakkında
bilgi vererek devam eden Yrd. Doç. Dr. Şahinoğlu
“CAMER Caferilik ile ilgili temin edilen yazma eserleri
dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevire-
rek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik or-
tamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve Iğdır
ve yöresinde alan araştırmaları yapmak, Iğdır yöresinde
değişik dönemlere ait yazılı belge, kitap ve dokümanları
bulmak ve araştırmacıların istifadesine sunmaktır” dedi.

CAMER bünyesindeki kütüphanenin geliştirilmesine yö-
nelik çalışmalara hiç durmadan devam edildiğini ifade
eden Yrd. Doç. Dr. Şahinoğlu, bu güzel kütüphanenin
konuya ilgi duyan herkese açık olduğunun bir kez daha
altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Şahinoğlu; aynı zamanda, CA-
MER’de haftalık “Nehcü’l-Belağa” okuma programı dü-
zenlendiğini söylediği konuşmasını, bu programın hem
İlahiyat Fakültesi hocalarının hem de Iğdır Caferi âlim-
lerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini ve dinlemek iste-
yenlere açık olduğunu belirterek sonlandırdı.

Basın bilgilendirme toplantısında yeniden söz alan İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, CAMER’in Mu-
harrem Ayı etkinliklerinden olan Geleneksel “Ehl-i Beyt
Panel’lerinin IV.’sünün 14.12.2012 günü yapılacağını be-
lirterek tüm halkımızın bu panele davetli olduğu söyle-
yerek toplantıyı sona erdirdi.





Birlikte eğleniyor, birlikte gelişen üniversitemiz’in
temellerini sağlamlaştırıyoruz.
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ULUSLARARASI
EĞİTİM
ANLAŞMALARI
İMZALANDI

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz beraberinde Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler ve Vahdettin
Çiftçi, Genel Sekreter vekili Yrd. Doç. Dr. Bilal
Keskin ve öğretim görevlisi Hakan Güngörmez
ile birlikte eğitim kurumları ile çeşitli temaslarda
bulunmak üzere gittiği Azerbaycan Cumhuri-
yetinde Bakü Devlet Üniversitesi’nden sonra
“Qafqaz” Üniversitesi ile de iş birliği protokolü
imzaladı. 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın başkanlığın-
daki Iğdır Üniversitesi heyeti Azerbaycan Cum-
huriyetinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine
devam eden üniversitelere ve çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarına yaptıkları ziyaretlerden biri de
Bakü Kafkas “Qafqaz” Üniversitesi’ne oldu. He-
yeti, Bakü Kafkas “Qafqaz” Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saniç ve akademisyenler kar-
şıladı. İki üniversitenin heyetleri arasında ol-
dukça samimi bir ortamda geçen eğitim, öğretim,
bilimsel işbirliği, öğrenci ve öğretim üyesi değişimini
konu alan görüşmenin sonucunda, Bakü Kafkas “Qaf-
qaz” Üniversitesi toplantı salonunda bir protokol imza-
landı. 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz imza töreninden
sonra yaptığı açıklamada, Iğdır Üniversitesi’nin uluslar-
arası bilimsel alandaki etkinliğinin gün geçtikçe arttığını

vurguladı. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “Iğdır Üniversitesi
olarak başta Azerbaycan olmak üzere bölgedeki üni-
versitelerden gördüğümüz ilgiden dolayı çok memnu-
nuz. Çalışmalarımız sonucunda imzalanan ortaklık
anlaşmaları sayesinde Türkiye ve bölge ülkelerindeki
gençlerin yükseköğrenim konusunda önlerinde yeni
ufuklar açılmaktadır. Gençlerimizin Iğdır Üniversitesini
tercih ederek bu olanakları en iyi şekilde değerlendire-
ceklerine inancım tamdır” diyerek konuşmasını sonlan-
dırdı.



Iğdır Üniversitesi Heyeti, Azerbaycan Cumhuriyetine
gerçekleştirdiği çalışma ziyaretlerinin ikinci gününde Tu-
rizm Enstitüsü ve Sumqayıt Devlet Üniversitesiyle de
Akademik İş Birliği Protokolü imzalayarak çalışmalarına
hız verdi. 

Türkiye’nin genç üniversitelerinden biri olan Iğdır Üni-
versitesi, Uluslararası bir üniversite olma yolunda çalış-
malarına bir yenisini daha ekledi. Iğdır Üniversitesi’nin,
Azerbaycan Cumhuriyeti Turizm Enstitüsü ve Sumqayıt
Devlet Üniversitesi işbirliği protokolü imzalanmasıyla
bölge ülkelerindeki genç öğrenci ve akademisyenler için
hedef üniversite olacağı belirtildi. 

Azerbaycan Cumhuriyetine üniversiteler ve sivil toplum
örgütleri ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden,
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz başkanlığındaki; Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, Rektör
Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Vahdettin Çiftçi, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal
Keskin ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Hakan Gün-
görmez’den oluşan heyet, Azerbaycan’ın en köklü üni-
versitelerinden biri olan Bakü Devlet Üniversitesi ile
yaptığı anlaşmadan sonra, iki üniversite ile daha protokol
imzaladı. 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz Başkanlığındaki
Iğdır Üniversitesi Heyetinin, önemli eğitim ve akademik
çalışmalara sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti Turizm
Enstitüsü ve Sumqayıt Devlet Üniversitesi ziyareti sıra-
sında yaptığı görüşmeler sonucunda işbirliği protokolü
imzalandı. Böylece, Iğdır Üniversitesi bu önemli anlaş-
malara imza atarak hedeflediği uluslararası eğitim kali-
tesine sahip bir üniversite olma yolundaki çalışmalarında
bir basamağı daha atladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’de düzen-
lenen işbirliği protokolü imza törenine Iğdır Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve Azerbaycan
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Turizm Enstitüsü Akademik Rektörü Prof. Dr. Jafar Jafa-
rov, Sumqayıt Devlet Üniversitesi Rektörü Nadir Fer-
ruxoğlu yanı sıra Iğdır Üniversitesi Heyeti ile çok sayıda
Azerbaycanlı akademisyen katıldı. Samimi bir ortamda
gerçekleşen imza töreninde, her iki ülke üniversite yö-
neticileri “Hayırlı olsun” dilekleri ile protokol metnini im-
zaladılar. İmza töreni sonrasında yaptığı konuşmada,
dost ve kardeş iki ülke üniversiteleri arasında yapılan bu
akademik iş birliği protokolleri ile Iğdır Üniversitesi’nin
sadece şehirde fakülte, yüksekokul ve öğrencileriyle
değil uluslararası akademik alanda da büyümeyi sürdür-
düğünü ifade eden Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Üniversitesi’nin uluslararası
kimliğini kazanması adına çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Prof. Dr. Yılmaz sözlerinin devamında şunları kaydetti:
“Azerbaycan Cumhuriyeti’nde köklü geçmişe sahip eği-
tim kurumlarının bilgi ve deneyimlerinin üniversitemize
aktarılmasını sağlayacak bu anlaşmaların imzalanması
üniversitemiz adına sevindirici gelişmelerdir. Kendimizi
ülkemizde gibi hissettirerek gerçek bir misafirperverlik
örneği gösteren mevkidaşlarım Azerbaycan Turizm
Enstitüsü Akademik Rektör Prof. Dr. Jafar Jafarov, Sum-
qayıt Üniversitesi Rektörü Nadir Ferruxoğlu’na üniver-
sitem adına teşekkür ediyorum. Mevkidaşlarımın
olumlu yaklaşımları sayesinde her iki ülkenin akademik
bilgi birikimlerinin karşılıklı hareket etmesi konusundaki
engellerin kalkmasında önemli aşamalar kaydettik. Bu
protokollerin yürürlüğe girmesi ile aramızda başlayacak
olan bilimsel hareketlilik, genç nüfusumuzun yükseköğ-

retimindeki başarısını körükleyecektir. Kanımca, biz yö-
neticilere düşen asıl iş de asıl şimdi başlıyor”.

Iğdır Üniversitesi, Azerbaycan Turizm Enstitüsü ve
Sumqayıt Devlet Üniversitesi ile imzalanan Akademik
İşbirliği Protokolünde yükseköğrenimi ilgilendiren birçok
konunun bulunduğu, ancak öne çıkan konu başlıklarının
ise öğretim üyesi ve öğrenci değişimi olduğu öğrenildi. 

Yine aynı protokolde üniversiteler arasında ortak bilim-
sel araştırma çalışmalarının yapılması, çeşitli kültürel ak-
tivitelerde ve akademik konferansların birlikte
düzenlemesi konularında görüş birliğine varıldığı ifade
edildi. Yine bu protokol kapsamında her iki ülke Üni-
versiteleri arasında karşılıklı olarak kurulan bağın önü-
müzdeki yıllarda kapsamı artacak şekilde geliştirilmesi
konusunda görüş birliğine varıldı. 



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Ethem
Güler, Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Genel Sekreter Yrd.
Doç. Dr. Bilal Keskin ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör.
Hakan Güngörmez ile birlikte, Azerbaycan Cumhuri-
yetindeki yükseköğretim kuruluşlarını içeren çalışma ge-
zisinin ikinci durağı Gence vilayeti oldu. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz ve beraberindeki heyet Gence şehrinde, Azerbay-
can Devlet Agrar Üniversitesi'ni ziyaret ederek,
temaslarda bulundu.

Iğdır Üniversitesi heyeti, Rektör Prof. Dr. Mirdamad Sa-
digov’un davetlisi olarak gittikleri heyet Azerbaycan
Devlet Agrar Üniversitesi'nde (ADAU) akademik iş bir-
liği konusunda incelemelerde bulundu. İncelemeler bo-
yunca Iğdır Üniversitesi heyetine eşlik eden Rektör Prof.
Dr. Mirdamad Sadigov heyet üyelerinin üniversite, eği-
tim ve öğretim üzerine sordukları soruları yanıtladı.

İncelemeler sırasında Iğdır Üniversitesi heyetine, Azer-
baycan Devlet Agrar Üniversitesinin veterinerlik, su
ürünleri ve ziraat bilimlerine yönelik eğitim verdiğini be-
lirten Rektör Prof. Dr. Mirdamad Sadigov, bilimsel ça-
lışmalarda ortak hareket etmek istediklerini vurguladı. 

Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi yerleşkesinde ya-
pılan incelemelerin sonrasında bir araya gelen Iğdır Üni-
versitesi heyeti ve Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi
akademisyenleri, Iğdır ve Agrar Üniversiteleri arasında
kurulabilecek akademik bağ üzerine görüş alışverişinde
bulundular.

Her iki üniversitenin yetkilileri arasında yapılan görüş-
menin olumlu sonuçlanması üzerine toplantıda bir aka-
demik iş birliği protokolü de imzalandı. Heyetler
arasında yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan
eğitim programları ve çift diploma konularını içeren pro-
tokolün imza törenine geçildi. Azerbaycan Devlet Agrar
Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen törende
Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı.

Akademik İş Birliği Protokolüne imza attıktan hemen
sonra bir açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yılmaz, Gence ilindeki Azerbaycan Devlet Agrar
Üniversitesi’nin özelikle ziraat, su ürünleri ve hayvan
sağlığı konularında eğitim veren fakülteleri olduğunu
söyleyerek “Azerbaycan’daki üniversiteler ile özelliklede
imzaladığımız protokollerle kurduğumuz bağlar saye-
sinde, önümüzdeki dönemde önemli akademik çalış-
malara imza atacağız. Ben ve üniversitemdeki tüm
arkadaşlarım bu çalışmaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Azer-
baycan’daki temaslarımız sırasında daha önce imzaladı-
ğımız diğer bilim dallarını konu eden anlaşmaların
yanında, tarım ve hayvancılık konusunda son derece iyi
eğitim veren Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesinin
deneyimlerini, ülkemizin en doğusunda mikro klima ik-
limine ve tarımsal üretim konusunda son derece yüksek
potansiyele sahip Iğdır’a ve üniversitemize aktarılmasını
da bu protokol ile birlikte sağlamaktan mutluluk duyu-
yorum. Bu konuda başta değerli Rektör Prof. Dr. Mir-
damad Sadigov olmak üzere emeği geçen herkese
teşekkür eder, bu anlaşmanın her iki üniversiteye hayırlı
olmasını dilerim” diyerek sözlerini sona erdirdi.
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AGRAR (ZİRAAT)
ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA İŞBİRLİĞİ
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Iğdır Üniversitesi’nde aday memurluk dönemini ta-
mamlayarak asaletleri tasdik edilen 19 aday memur, asil
devlet memurluğuna ilk adımlarını attı. Iğdır Üniversitesi
Karaağaç Yerleşkesi Konukevi toplantı salonunda yapılan
törene Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin
Çiftçi, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, Per-
sonel Daire Başkanı Süleyman Demir ve asli devlet me-
murluğuna geçen personel katıldı. Törende konuşma
yapan Rektör Yılmaz, aday memurluktan asil memur-
luğa geçen personelleri tebrik etti. 

Asil göreve atanan memurları tebrik edip, görevleriyle
ilgili bazı nasihatlerde bulunarak görevlerinde başarılar
dileyen Prof. Dr. Yılmaz, "Iğdır Üniversitesi olarak biz
bir aileyiz. Sizler hayatınızın mesleki anlamında ilk basa-
maklarına tırmanıyorsunuz. Önünüzde çok uzun yıllar
var. Bundan sonra büyük başarılara imza atacağınıza ina-
nıyorum. Bu başarılarınız üniversitemizin başarılarına
büyük katkılar sağlayacaktır. Yeni ve genç bir üniversite
olarak büyük ideallerimiz var. Bu idealleri gerçekleştire-
bilmek için de büyük gayretler gerekiyor. Büyük gay-
retleri başaracak olanlar genç, dinamik nesiller, işte onlar
sizlersiniz. Sizlerle birlikte bütün güçlükleri omuzlayarak
ortaya koyduğumuz büyük idealimizi gerçekleştirmek
istiyoruz."dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz’ın konuşmasının ardından aday memurlar Türk
bayrağı üzerine el basarak yemin ettiler.

ADAY MEMURLARI TEMEL EĞİTİM veSTAJ 
DÖNEMLERİNİ TAMAMLAYARAK YEMİN ETTİ



Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Iğdır’a gelen 25 ki-
şilik heyet, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz’ı, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi
Konukevinde ziyaret etti  

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Fahrettin Korkmaz ve Prof. Dr. Semih Diyarbakır
ile Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat,
Mimarlık ve Tasarım, Veteriner, Ziraat Fakültesi Dekan-
ları ve Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekiminin
de bulunduğu 25 kişilik heyeti, Iğdır Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler ve Prof. Dr. Vahdettin
Çiftçi ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren kar-
şıladı. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz, Atatürk Üniversitesi’nden gelen heyete Iğdır Üni-
versitesinin kuruluşundan bugüne kadar olan hızlı
gelişimi ile ilgili bilgi verdi. Iğdır Üniversitesi’nin her
geçen gün biraz daha büyüdüğünü belirten Rektör Prof.
Dr. Yılmaz, Suveren Yerleşkesi’nde de çalışmaların tüm
hızıyla devam ettiğini aktardı. 

Suveren Yerleşkesinde bulunan Iğdır Üniversitesi Rek-
törlük binası inşaat çalışmalarının bitme aşamasında ol-
duğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yılmaz,
“Üniversitemizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak şekilde
yapılan rektörlük binamıza önümüzdeki yıl geçmeyi
planlıyoruz. Diğer inşaat çalışmalarımızı da en yakın za-
manda bitirmeyi hedefliyoruz. 2013 yılı bütçemizin
büyük bir bölümünü inşaat çalışmalarımıza ayırdık. Eği-
tim kalitemizi de her geçen gün arttırıyoruz. Son olarak
da bir hafta önce Azerbaycan’a giderek oradaki en köklü
ve gelişmiş üniversitelerle iş birliği protokolleri imzaladık.
Eğitim kalitemizi uluslararası standartlara çıkarmak için
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Üniversitemizin yaptığı
çalışmalar, Iğdırlı hemşerilerimiz tarafından takdirle kar-
şılanıyor” dedi. 

Heyet, Karaağaç Yerleşkesindeki Merkezi Derslik ve
Konferans Salonu’nu gezdikten ve yenilen yemek
sonra, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Rektör Yılmaz’a yakın ilgi-
sinden ve misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniver-
sitesi heyeti adına teşekkür etti. Atatürk Üniversitesi
heyetinin Iğdır Üniversitesine ziyareti heyetin Iğdır’dan
ayrılmasıyla sona erdi.
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ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
HEYETİNDEN IĞDIR ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET 
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Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonunda “Erozyon”
konulu bir konferans düzenlendi. Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ta-
rafından verilen konferansa, Iğdır Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Yardımcıları Prof. Dr.
İbrahim Ethem Güler, Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Genel
Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, kamu kurumlarının
yöneticileri ve öğretim üyeleri ile birlikte öğrenciler ka-
tıldı. 

Hazırladığı slayt gösterisi ile ülkemizin yaşadığı erozyon
sorununu gözler önüne seren Yrd. Doç. Dr. Fevzi Öz-
gökçe yaptığı konuşmada, insan hayatında suyun, ha-
vanın ve toprağın önemine değinerek, erozyonu
önleme yöntemlerinden birinin de su kaynaklarının ve
havzaların korunmasına öncelik verilmesi olduğunu vur-
guladı. 

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ nin katılımcılar tarafından
ilgi ile takip edilen konuşmasının ardından, kürsüye
davet edilen Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz Üniversite olarak Iğdır’ın önemli sorunla-
rından biri olan erozyona dikkat çekmek ve erozyonla
mücadele için de gerekli bilinci oluşturmak amacında
olduklarını belirterek, katılımından dolayı Yrd. Doç. Dr.
Fevzi Özgökçe’ye teşekkür ederek kendisine bir plaket
takdim etti.

IĞDIR 
ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 
“EROZYON” 
KONULU 
KONFERANS 
DÜZENLEDİ



Iğdır Üniversitesi ile Iğdır Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği  “2023'e Doğru
Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Destekler” programı
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda dü-
zenlendi. 

İki oturumda düzenlenen program, sabah saat
09.30’da Iğdır Üniversitesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile
Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzen-
lenirken öğleden sonra saat 14.00’da ise Iğdır Üniver-
sitesi akademik, idari personeli ile sanayici ve iş
adamlarına yönelik gerçekleştirildi. 

Düzenlenen programa Iğdır Vali Yardımcısı Şenol Kaya,
Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi
ve Iğdır Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cevdet
Aydın’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri
katıldı. 

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi
konuşmasında, Iğdır’daki sanayici ve iş adamlarının Iğdır
Üniversitesi ile iş birliği yapmaları konusunda kapılarının
kendilerine açık olduğunu ve bu konuda her türlü des-
teği verebileceklerini belirtti. Prof. Dr. Çiftçi “2023'e
Doğru Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Destekler
programının hem öğrencilerimiz hem de Akademik,
idari personel ile birlikte sanayici ve iş adamlarımız için
çok yararlı olacağını düşünüyorum. Dünyada teknolo-
jinin önemi her geçen gün artıyor. Biz de gelişen bir
ülke olarak teknolojik çalışmalarımızla ilkleri başarabiliriz.
Bunun için de, hem sanayici ve işadamlarımızın hem de
bilimsel araştırma merkezleri olan üniversitelerimizin
birlikte çalışmaları çok büyük bir önem arz etmektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde
2023 hedeflerinin birçoğunun gerçekleşeceğine inanı-
yorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ederim” dedi. 
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“2023’E DOĞRU AR-GE, YENİLİKÇİLİK, 
GİRİŞİMCİLİK ve DESTEKLER” PROGRAMINA

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ
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Iğdır Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cevdet Aydın
ise “Türkiye’nin gelişmesi için özellikle genç nesile çok
büyük görevler düşüyor. Ama idareciler olarak bizim
de gençlerimizin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapa-
bilmeleri için onlara gereken imkânları sunmamız ge-
rekir. Iğdır Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü olarak
bu programı organize etmemizin temel amacı da bi-
limsel ve teknolojik projelere verilen destekler hakkında
gençlerimizi bilgilendirmek, sanayici ve iş adamlarımızın
da bu projelerden haberdar olmalarını sağlamaktır”
dedi. 

Açılış konuşmalarından sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Temsilcisi Süleyman Bulut, “Sanayi Tezleri
(Santez), Teknogirişim ve Ar-ge Merkezleri” konusunda
bir sunum yaptı. Çelik’in konuşmasından sonra KOS-
GEB Ağrı Hizmet Merkezi Müdürlüğü uzmanı Kutay
Şenel ve Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA) Uzmanı Mah-
mut Dik, kendi alanları ile ilgili sinevizyon ile destekle-
dikleri sunumlarını yaptılar.

Katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen, Iğdır Üniversitesi
ile Iğdır Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün bir-
likte organize ettiği “2023'e Doğru Ar-Ge, Yenilikçilik,
Girişimcilik ve Destekler” programı soru cevap bölümü
ile sona erdi.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı
Suat Kılıç, Kars Valisi Eyüp Tepe, Iğdır Valisi Ahmet Pek,
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı
Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda
vatandaş, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversite
öğrencileri ve askeri birlikler Kızılçubuk köyünden Yukarı
Sarıkamış Şehitliği'ne yürüdü. 

Yoğun kar yağışı altında Şehit Kurmay Albay Faruk
Sungur Yolu'nda yapılan anma yürüyüşü 2,5 saat sürdü.
Yürüyüşe katılanları, yürüyüş sonunda tiyatro sanatçısı
Ahmet Yenilmez, Hafız Hakkı Paşa rolünde Enver
Paşa'nın ''Eğer Ben Savaşta Ölürsem'' adlı performansıyla
karşıladı. 

Sarıkamış Şehitlerini anma amacıyla düzenlenen törene
katılan Bakanlar Şahin, Kılıç ve beraberindekiler, Yukarı
Sarıkamış Mahallesi'ndeki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen
törende anıta çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu. 

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin burada katılanlara
hitaben yaptığı konuşmada, yürüyüşün son derece

büyük bir amaç içerdiğini belirtti. Konuşmasında
“Düşmandan daha ötede ve öncelikle doğa şartlarıyla
karşılaşarak, adeta iki cepheli bir savaş verildiğini
anımsatan Şahin, ''Vatan müdafaası için Sarıkamış
Harekâtı’nda çok açık bir şekilde gördük ve yaşadık,
Türk milletinin tarihte sürekli sınavı olmuştur. Türk
milletinin tarihinin büyük başarılar ile dolu bir millet
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ve ÖĞRENCİLERİ
SARIKAMIŞ’ta “TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE 
YÜRÜYOR” PROGRAMINA KATILDI.
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olduğunu vurgulayan Şahin, ''Derin kökleri olan bir
tarihten geliyoruz. Bugün burada on binler yürüdü.
Türk milletinin onurlu, gururlu birer ferdi, şerefle bu
dünyaya geldik, şerefli birey olarak terk edeceğiz. Gök
kubbe var oldukça bu millet var olacaktır. Bu varlığın en
büyük teminatı Türk askeridir, Mehmetçiktir'' dedi.

Bakan Suat Kılıç, bugün çok anlamlı bir güne tanıklık
ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Şühedanın ayak
izini takip ettik. Kahraman ecdadımızın yerine, onlara
vekâleten on bin gencimizle şehadetlerini getirdik.
Tekbirler getirerek, Allahuekber Dağları'nı aştık. Kat kat
giyindik, ama onların çektiği çileleri çekmedik. Bugün
öğrencilerimizle, polisimizle, askerimizle hep birlikte bu
dağları adımladık. Bu gençleri doğuran analardan, vesile

olan babalardan Allah bin kez razı olsun. Yürüyüşte bize
eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz
için herkesten birer Fatiha istirham ediyorum'' diyerek
konuşmasını sonlandırdı.

Iğdır üniversitesi öğrencileri ile birlikte yürüyüşe katılan
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz “Bu memleketin
kahraman evlatları yıllar önce Allahuekber dağlarında
soğukta ve zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve
feda ettiler. Bu fedakârlık tarihte eşine rastlanılmayan bir
kahramanlık örneğidir. Bu anlamlı günü öğrencilerimiz
ile birlikte paylaşmak üzere buradayız.” diyerek, Ülkenin
her yerinden gelenler ile birlikte, Iğdır Üniversitesi
öğrencilerinin ve personeli ile bu yürüyüşe katılmaktan
gurur duyduğunu belirtti.
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Iğdır üniversitesi öğrencileri ile birlikte yürüyüşe katılan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz “Bu
memleketin kahraman evlatları yıllar önce  Allahuekber dağlarında soğukta, zor şartlarda bu vatan

için canlarını seve seve feda ettiler. Bu fedakarlık tarihde  eşine rastlanılmayan bir kahramanlık örne-
ğidir. Bu anlamlı günü öğrencilerimiz ile birlikte paylaşmak üzere buradayız.” dedi.



Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan “Gençlik Danışma
Birimi” (GEDAB) Rektörlük Binasındaki ofisinde faaliyete
geçti. 

Öğrencilere ücretsiz olarak hizmet edecek olan Gençlik
Danışma Biriminde (GEDAB) yapılacak çalışmalar güler
yüzlü yaklaşımı, modern anlayışı ile birlikte gönüllük ve
gizlilik esaslarına uyularak gerçekleşecek.   

Psikolojik danışmanlık ve beslenme alanlarında ko-
ruyucu sağlık hizmeti sunmak, gençlerimizin psiko-so-
syal gelişimlerine katkı sağlamak konularında danışmanlık
hizmetlerini yerine getirmeyi hedefleyen Gençlik
Danışma Biriminde (GEDAB) Öğretim Gör. Ercan Aras

ve Diyetisyen Canan Yılmaz danışman olarak görev ya-
pacaklar.

Gençlik Danışma Biriminin Iğdır Üniversitesi bünye-
sinde faaliyete geçmesi üzerine bir açıklama yapan Rek-
tör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz “Modern çağda
yaşama koşullarının özellikle gençler üzerindeki olum-
suz etkileri yapılan araştırmalar sonucunda gerçekliği
kanıtlanmıştır. Bu gerçeğin ışığında bizlerinde öğrenci-
lerimiz üzerindeki var olan bu tür olumsuz etkileri ber-
taraf etmek amacıyla GEDAB birimini oluşturduk.
Gençlerimiz burada beslenme, diyet ve psikolojik
danışmanlık hizmetlerini alarak daha sağlıklı bir kişisel
gelişim süreci yaşayacaklarına inanıyorum” dedi.  
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KURULAN
“GENÇLİK DANIŞMA BİRİM”İ (GEBAD) 

REKTÖRLÜK BİNASINDA BULUNAN OFİSİNDE
FAALİYETE GEÇTİ.
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BESLENME VE DİYET HİZMETİNE KİMLER BAŞVU-
RABİLİR?
Beslenme ile ilintili, doktor tanısı almış hastalığınız (mig-
ren, reflü, gastrit,ülser, kolesterol yüksekliği, hipertan-
siyon, diyabet, demir yetersizliği anemisi, B12
yetersizliği vb.) varsa;

Çevre, ekonomik nedenler, alışkanlıklar vb. nedenler-
den dolayı yeterli ve dengeli beslenemediğinizi
düşünüyorsanız,
Öğrenci evi veya yurtlarda yaşayanlarda sıklıkla görülen
gastrit, kabızlık, ishal, iştahsızlık, anemi, vb. beslenme
kaynaklı hastalıklara sahipseniz,
Sınav dönemlerinde beslenme sorunları (mide bulantısı,
iştah artışı veya azalması, tıkınırcasına yeme sendrom-
ları, açlık atakları vb.) yaşıyorsanız,

Sağlıklı pişirme yöntemleri, yeterli ve dengeli beslenme,
besin grupları, besin ögeleri, obezite, zayıflık, yeme bo-
zuklukları, glisemik indeks  vb. konularında bilgi almak
istiyorsanız; BAŞVURABİLİRSİNİZ…

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETİNE
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Üniversite ve yurt yaşamına uyum sağlayamadığınızı
düşünüyorsanız,

Kendinizi sık sık üzüntülü, çökkün, umutsuz hissediyor-
sanız,

Probleminizi kimseyle paylaşamayacak kadar özel, aynı
zamanda da artık tek başınıza taşıyamayacağınız kadar
ağır olduğunu düşünüyorsanız,

Kendinizi sosyal ortamlarda ifade edemediğinizi, arka-
daşlarınıza kıyasla utangaç olduğunuzu düşünüyorsanız
ve bu durumun ilişkilerinizi olumsuz yönde etkilediğini
düşünüyorsanız,

Mezun oluyorsanız ve geleceğe yönelik kaygılarınız
hayatınızı olumsuz yönde etkilemeye başladıysa,

Herhangi bir fiziksel hastalıkla açıklanamayan baş, mide
ağrısı, uykusuzluk ya da sürekli uyku isteğiniz varsa,

Aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde zorluklar yaşıyorsanız,
Karşı cinsle olan ilişkilerinizde zorluklar yaşıyorsanız,

Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız veya bunların
dışında başka sıkıntılarınız varsa, bunları paylaşmak ve
çözmek için yardım almak istiyorsanız;  BAŞVURABİ-
LİRSİNİZ.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ EMİTT FUARI’NDA

17. Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm
Fuarı’nda (EMİTT) Iğdır Valiliği bir stant açtı. 

Türkiye’nin en büyük turizm, dünyanın da en önemli
10 turizm etkinliğinden birisi olan EMITT’te Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Iğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Va-
lisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Kars Valisi Eyüp Tepe, Ar-
dahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, , Kars Milletvekilleri
Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Iğdır Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Kars Belediye Başkanı
Nevzat Bozkuş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Kök-
soy, SERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar, Iğdır,
Ağrı ve Ardahan Vali Yardımcıları Ercan Ateş, Şenol Kaya
ve Deniz Pişkin, Kültür ve Turizm Müdürleri ve Iğdır İl
Özel İdaresi Genel Sekreteri katılarak Iğdır’ın tanıtımına
destek verdiler. 

Iğdır Valiliğinin kurduğu ve Iğdır Üniversitesi’nin de des-
tek verdiği stant, dünya turizm sektöründe söz sahibi
şirketlerin temsilcilerinin ve fuar katılımcılarının yoğun il-
gisini çekti. Iğdır’ın sahip olduğu birçok değerin tanıtıldığı
stantta, Iğdır Üniversitesi El Sanatları Bölümünde üre-
tilmiş yöreye has el sanatlarından örnekler de ziya-
retçilerin dikkatini çekti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı
Yılmaz’ın tanıtım çalışmalarına bizzat katılarak destek
verdiği Iğdır’ın tanıtımı için açılmış olan standa gelen tu-
rizm şirket yetkilileri ve diğer ziyaretçiler ile tek tek ilgi-
lendi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, gelen ziyaretçilere
özellikle de turizm acentelerinin yetkililerine üç ülkeye
komşu bir serhat kenti olan Iğdır’ın Ağrı dağı, Ejder Ker-
vansarayı ile birlikte diğer tarihi ve doğal güzellikleri sa-
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yesinde turizm açısından taşıdığı potansiyelin büyük ol-
duğunu söyledi. Iğdır Şehrinin tarih ve kültür turizminin
yanı sıra dağcılık, trekking, yayla turizmi, botanik turizmi,
inanç turizmi, kuş gözlemciliği bakımından sınırsız im-
kanlar sunduğunu ve modern konaklama imkanlarına
sahip olduğunu vurgulayarak, acente yetkililerine
müşterilerine sundukları seyahat seçenekleri içine Iğdır
ilini de katmaları için çağrıda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ olmak üzere standı ziyaret ederek Iğdır’ın tanımına
katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Iğdır’ın kalkınması

ve tanıtımı için her türlü fırsatı Iğdır Üniversitesi olarak
değerlendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Rektör
Prof. Dr. Yılmaz açıklamasında yurt içi ve yurt dışı turizm
ve tanıtım fuarlarına katılmanın Iğdır’ın tanıtımı için öne-
mine değindi. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz sözlerinin
sonunda “Turizm potansiyeli hayli yüksek olan Iğdır’ın
ülkemiz insanına, yabancılara tanıtmak ve sonucunda
şehrimize turistlerin ilgisini artırmak amacıyla bu tür fuar-
lara katılmanın faydalı olduğuna inanıyorum. İnşallah
yaptığımız bu çalışmalarla birlikte Iğdır’ın, turizm geliri
artacaktır” dedi.
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Türkiye Muay Thai Federasyonu 2013 Faaliyet prog-
ramında olan Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası ön
elemeleri geçtiğimiz hafta sonu Iğdır’da yapıldı.

Iğdır Üniversitesi sporcularını başarılı sonuçlar aldığı Iğdır
Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda dü-
zenlenen Türkiye Muay Thai Federasyonu Doğu Ana-
dolu Bölge Şampiyonası ön elemelerine, çeşitli illerden
gelen yaklaşık iki yüz sporcu katıldı.

Iğdır Üniversitesi Spor Kulübünün iki bayan bir erkek
sporcu ile ilk defa katıldığı müsabakada, bayan sporcu-
larımıza rakip çıkmaz iken, 75 kg.’da mücadele eden
Ekrem Kızılkuş yaptığı üç müsabakadan galibiyet ile ay-
rılarak bölge birincisi oldu.

Iğdır Üniversitesi Spor Kulübü Sporcularından Ekrem
Kızılkuş ilk kez katıldığı müsabakalarda aldığı başarı so-
nuçlar sonrasında Iğdır Üniversitesi Rektör vekili Prof.
Dr. Vahdettin Çiftçi’yi, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr.
Bilal Keskin, Sağlık Kültür Daire Başkanı Ahmet Kızılkurt
ve Antrenörü Murat Kızıkuş ile birlikte makamında zi-
yaret etti.

Rektör vekili Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ziyaret sırasında
yaptığı açıklamada Iğdır Üniversitesi Spor Kulübü’nün
futbolun yanı sıra, diğer spor dallarında aldığı başarıların
üniversite camiasını mutlu ettiği gibi Iğdırlıları da mutlu
ettiğine inandığını belirtti. Prof. Dr. Çiftçi yaptığı konuş-
mada  spor kulübünde faaliyet gösterilen her alanda alı-
nan başarıların arkasında, başta Rektör Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz olmak üzere Iğdır Üniversitesinde görevli
tüm personelin büyük katkısı  bulunduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi  “Bu şampiyonada, kilolarında
birinci olan sporcumuz Ekrem Kızılkuş ve karşılarına
rakip çıkmadığı için maç yapmadan eleme turlarını
geçen iki bayan sprocumuzun 24 Şubat 02 Mart 2013
tarihleri arasında Antalya ilimizin Alanya ilçesinde yapı-
lacak olan Muaythai Türkiye Şampiyonasıda da başarı-
larını tekrarlayıp, mart ayında İstanbul ilinde yapılacak
olan Dünya Şampiyonasına katılmalarını canı yürekten
diliyorum” dedi. Prof. Dr. Çiftçi Iğdır Üniversitesi Spor
Kulübüne bağlı Muaythai sporcularına, antrenörlerine
başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ede-
rek bitirdiği konuşmasının ardından, kendisini ziyaret
eden sporcu Ekrem Kızılkuç ve Antrenör Murat Kızıl-
kuş’a Iğdır Üniversitesi adına başarılarının devamını di-
leyerek  çeşitli hediyeler verdi .

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ MUAYTHAI

BÖLGE ELEME 
MAÇLARINA IĞDIR 

ÜNİVERSİTESİ 
SPORCULARI 

DAMGASINI VURDU.
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Başarılı Sporcularımızın ziyaretleri ve çeşitli hediyelirin takdimi.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
IĞDIR’IN HAYVANSAL ÜRETİM YAPISINI

ve POTANSİYELİNİ ARAŞTIRIYOR

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin hazırladığı ve
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından destek-
lenen “Iğdır İlinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potan-
siyelinin Belirlenmesi” projesi kapsamında Iğdır’ın
hayvansal üretim yapısı ve potansiyeli araştırılıyor. 
“Iğdır İlinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin
Belirlenmesi” projesinin Serhat Kalkınma Ajansı
(SERKA) tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği Prog-
ramı (DFDP) kapsamında desteklendiğini belirten
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü öğretim üyesi ve proje koordinatörü Yrd.
Doç. Dr. Kasım Şahin, proje süresinin 3 ay, bütçesi-
nin ise 26 bin 900 TL olduğunu kaydetti.

Projenin amacı hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr.
Kasım Şahin, Iğdır’ın hayvansal üretim yapısını tespit
etmeyi ve Iğdır’daki hayvansal üretimin(verim de
dahil) artırılmasının yanında çeşitlendirme imkanlarını
da araştırmayı hedeflediklerini söyledi. Yrd. Doç. Dr.
Şahin “Iğdır ilinin hayvansal üretim potansiyeli tespit
edilmelidir. Iğdır ilinin sahip olduğu mikroklima özel-
liği de dikkate alındığında, yem bitkileri için üretim
sezonunun uzun olabileceği düşünülerek ilde hay-
vansal üretimin (verim de dahil) artırılmasıyla birlikte
çeşitlendirilme imkanları da mevcuttur. Bir ülkenin
veya bölgenin kalkınmışlık değeri yem bitkileri ekimi
ile doğru orantılıdır. Iğdır’da tarıma dayalı sanayinin



geliştirilmesi için mevcut hammadde (başta süt ve et
olmak üzere) kaynaklarının tespiti ve hammadde üre-
timinin yönlendirilmesi gerekmektedir. Hayvansal üre-
tim yapan veya yapma eğiliminde olan üreticilerin
mevcut düşünceleriyle birlikte geleceğe dönük görüş
ve düşüncelerinin tespitinden hareketle, Iğdır’da hay-
vancılığın gelişimi hakkında bir projeksiyona ihtiyaç var-
dır. Iğdır ilindeki mevcut hayvansal üretimin katma
değerinin yükseltilmesi de gerekmektedir. Stratejik bir
alan olan hayvansal üretimin devamlılığı sağlanmalıdır.”
dedi. 

Proje kapsamında yapılacak olan araştırma faaliyetleri ile
ilgili bilgi veren proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Şahin,
çalışma ekibinin oluşturulması ve eğitimi, anket formla-
rının hazırlanması, araştırma alanının tespiti ve anketlerin
uygulanması ve analizi gibi çalışmaların yapılacağını be-
lirtti. Yrd. Doç. Dr. Şahin “Çalışmanın başlamasıyla bir-
likte 15 günlük süre zarfında literatür taraması, anket
formlarının hazırlanması ve ana kitlenin tespitini yapa-
cağız. Aynı süreçte araştırma ekibi oluşturulduktan
sonra anket çalışmasında yer alacak akademik personel
belirlenerek, konuyla ilgili bir eğitim çalışması da yapa-
cağız. Iğdır’da hayvansal üretimin yaygın olarak yapıldığı
merkez başta olmak üzere Karakoyunlu, Aralık ve Tuz-
luca ilçelerinden seçilecek köylerde hayvansal üretim
yapan üreticilerden birincil veriler toplayacağız. Köy-
lerde yaşayan çiftçilerle birebir görüşme yoluyla anket
çalışması yaparak, araştırmayla ilgili veri toplayacağız.
Toplanacak olan bu veriler 2012 üretim dönemine ait
olacak.” diye vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Şahin, son olarak projeden beklenen so-
nuçları da şu şekilde açıkladı: “Süt ve besi sığırcılığının
günümüzdeki önemli sorunlarından biri örgütsüzlük ve
var olan örgütlerin yeterince aktif olamamalarıdır. Yü-
rürlüğe yeni giren üretici birlikleri yasası ile süt sığırcılı-
ğında örgütlenme süreci hızlanmış olsa da
örgütlenmenin yeterli düzeye ulaştığı söylenemez. Süt
sığırcılığındaki örgütsüzlük olgusu hem girdilerin pahalı
alınıp çiğ sütün ucuza satılmasına hem de son destek
kararnamesi örneğinde olduğu gibi tepkilerin cılız kal-
masına neden olmaktadır. Hâlbuki hayvancılık sektörü
gelişmiş kimi Batı ülkelerinde yetiştirici örgütleri sivil bir

güç olarak hükümetlerin üzerinde önemli bir baskı un-
suru oluşturabilmektedir. Dolayısıyla gelirin artması ve
üretilen hammaddenin değerlendirilmesiyle bu sorun
ortadan kalkmaya başlayacaktır. Hayvan yetiştiricileri ge-
leneksel küçük aile tipi işletmelerden kurtularak, mo-
dern tesislerde hijyenik ve çağın gerektirdiği modelle,
girdileri ucuza temin edilen ve pazarlama imkanları olan
hayvancılık yapmalarına katkı sağlanacaktır. Türkiye’de
ve Iğdır ilinde süt sığırcılığının en önemli sorunu aile içi
tüketime dönük üretim yapan ilkel yapıdan pazar için
üretim yapan modern aile işletmeciliği modeline bir
türlü geçilememesidir. Oysaki yaşamın tüm alanlarında
olduğu gibi hayvancılık alanında da son yıllarda yeni pa-
radigmalar (değişim olguları) ortaya çıkmakta, artık
nano-biyoteknolojik yöntemler de hayvancılık sektö-
ründe sıkça kullanılmaktadır. Böylece yeni teknolojiler-
den de yararlanma imkânı sağlanacaktır. Hayvansal
ürünleri işleyen ve yem üreten fabrikaların faal kapasi-
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teleri ile birlikte ve ülke ekonomisine sağlayacakları katkı
da artacaktır. Nakliyeciler, sağlık hizmeti sunan sektörler
vb. ilave gelir sağlayacaklardır. Ayrıca devletin vergi ge-
lirleri artacak, tüketiciler de hem kaliteli hem de ucuz
hayvansal gıda tüketeceklerdir. Hayvansal yan ürünler

ne kadar değerlendirilirse o kadar
da hem ülke ekonomisine hem de
hayvansal ürünlerde ki fiyat istikra-
rına yardımcı olacaktır. Süt ineklerin
hala ilkel ve kapalı ahırlarda barın-
dırılmasını, mevcut boğa altı inek-
düve varlığının yarısının bile hala
kültür ırkına dönüşememesini, yıllık
tohumlanan inek-düve sayısının
toplam boğa altı inek sayısının üçte
birini bile bulmamasını, üretilen
sütün çiğ yani katma değeri düşük
olarak pazarlanmasını, yetiştiricile-
rin eğitimsizliğini, yeni teknolojilerin
ve otomasyon sistemlerinin bir
türlü hayata geçirilmeyişini, kaba
yem üretiminin yetersizliğini saya-
biliriz. Bu durumu ortadan kaldıra-
rak sorunlarımızı çözebilme imkânı
sağlayabiliriz. Üretimin artması ve
örgütlenmeyle birlikte hayvancılık
sektörünün desteklerden daha
fazla yararlanma imkanı elde edile-
cektir. Ürünlerin çeşitlenmesi ya-
nında, pazarlanması sorunu da bir
dereceye kadar ortadan kalkmış
olacaktır. Üreticiler bilinçlendirile-
rek ürettikleri hayvansal hammad-
deleri değer fiyattan satmaları
sağlanmış olacaktır. Hayvansal üre-
timdeki katma değer artarak, il ge-
nelinde üreticilerin ekonomik refah
düzeyleri iyileşmeye başlayacaktır.
Tarıma dayalı sanayi işletmesi kur-
mak isteyen müteşebbislerin önü
açılarak, hammadde talebi ve
hammadde tedariki açısından çeşitli
imkanlar sağlanmış olacaktır. Üre-
tim ve verimlilikte artışlar meydana
gelirken, mevcut hayvan poplasyo-
nunda da genetik iyileşme ve ve-
rimlilik artacaktır. İl genelinde yem
bitkileri üretiminin artması, yem

bitkileri üreticilerinin gelirini de artıracak, hayvancılık
yapan işletmelerin de yem teminini kolaylaştırarak ma-
liyetlerini azaltacaktır.” diyerek konuşmasını tamamladı.
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Iğdır Üniversitesi’nin ilk genel sekreteri olarak görev
yapan ve 2012 yılı başında emekli olan Cemal Özaba-
cıgil, ikamet ettiği Erzurum’dan Iğdır ‘a gelerek, Iğdır
Üniversitesi’ni ziyaret etti. Cemal Özabacıgil, Iğdır Üni-
versitesi’ne yaptığı bu ziyaret sırasında eski mesai arka-
daşları ile tek tek görüştü. Bu görüşmelerde mesai
arkadaşları ile hasret gideren Cemal Özabacıgil, emekli
olmasından sonra göreve başlayan memurlara da ça-
lışma hayatlarında başarılar diledi.

Emekli Genel Sekreter Cemal Özabacıgil, Iğdır Üniver-
sitesi’ni ziyareti üzerine Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı
Yılmaz da bir yemek verdi. Prof. Dr. Yılmaz’ın verdiği
yemeğe Cemal Özabacıgil’in yanı sıra Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Nurhan Akyüz ve Prof. Dr. İbrahim
Ethem Güler ile birlikte Genel Sekreter vekili Yrd. Doç.
Dr. Tamer Eryiğit ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Turan Güneş katıldılar. Samimi bir ortam içerisinde
geçen yemekte ana konu Iğdır Üniversitesi’nin gelişmesi
oldu. 

Rektör Prof. Dr. Yılmaz yemek sırasında yaptığı konuş-
masına Emekli Genel Sekreter Cemal Özabacıgil’e
“Büyük hizmetlerinizin bulunduğu üniversitemize hoş
geldiniz” diyerek başladı. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz
sözlerinin devamında “Üniversitemizin kuruluş aşama-
sında tecrübelerinizi bizimle paylaşarak üniversitemizin
bu günlere gelmesi konusunda büyük emek sarf ettiniz.
Bu konuda size mesai arkadaşlarım adına teşekkür edi-
yorum” dedi.

Cemal Özabacıgil’de yaptığı konuşmada, kendisi için
düzenlenen bu yemeğe katılmaktan ve Rektör Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz’dan bu övgü dolu sözleri duy-
maktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Özabacıgil
sözlerine emekli bile olsa, kendisi için çok önemli bir
yeri olan Iğdır Üniversitesi’ndeki gelişmeleri yakından
takip ettiğini ekledi. Cemal Özabacıgil konuşmasını Rek-
tör Prof. Dr. Yılmaz ve üniversitedeki yöneticilerin
uyumlu çalışmalarının getirdiği başarı sayesinde Iğdır
Üniversitesi’nin hızla geliştiğini ve yapılanlarında kalıcı ol-
duğunu ifade ederek bitirdi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ EMEKLİ GENEL SEKRETERİ 
CEMAL ÖZABACIGİL ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Demir ve bölgedeki üniversite rektör-
lerinin katılımlarıyla düzenlenen ÖSYM 7. Durum
Analizi ve İstişare toplantısı Ağrı İbrahim Çeçen Üniver-
sitesi'nde yapıldı. 

Toplantı öncesi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir ve be-
raberindekiler, kampüs alanındaki Merkezi Araştırma ve
Uygulama Laboratuvarı, Çok Amaçlı Spor Salonu, Nu-
rettin Oruç Camisi ve Derslikleri inceledi. 

Toplantının açılışında konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr.
Ali Demir, üniversite giriş sisteminin Yükseköğretim Ku-
rulu'nun (YÖK) kontrolü altında olduğunu, ÖSYM ola-
rak YÖK'ün aldığı kararların uygulayıcısı olduklarını
söyledi. Son YÖK toplantısında Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersinden zorunlu olmayan veya farklı bir müf-
redat alanlara 5 felsefe sorusu sorulması yönünde karar
alındığını ifade eden Prof. Dr. Demir, "Biz, bunu uygu-
layacağız. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Dolayısıyla

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda ol-
mayan ya da farklı bir müfredatla almak durumunda
olan adaylarımız, 5 felsefe sorusuyla değerlendirilecek.
Özellikle bu durumda olan adayları belki de rahatlatan
bir karar oldu. Biz de bunu uygulayacağız. 24 Mart'ta
yapılacak sınavda bu şekilde bunu gerçekleştireceğiz"
diye konuştu.

Prof. Dr. Demir, şöyle devam etti. "Bugün Ağrı'da yap-
tığımız, Durum Analizi ve İstişare Toplantısı, ÖSYM'nin
son 2 yılda yaşadığı süreci öncelikle temel paydaşlar
olan rektörler ile paylaşmak ve ÖSYM'nin gelecekte ya-
pacakları çalışmaları birlikte planlamak üzere yaptığımız
toplantılardan yedincisidir.  Daha önce İstanbul, Sakarya,
Malatya, Manisa ve Ankara'da bu toplantıyı yaptık.
Bugün de Ağrı'da yapılan toplantı ile birlikte tüm rektör-
lerimizle görüşme imkânımız olmuş olacak. Toplantıda;
2010 yılında aldığımız ÖSYM'yi bugün ne duruma ge-
tirdiğimizi, sınavlarda hak ve adaleti tesis etmek adına
yaptığımız sınav güvenliği çalışmalarını paylaşacak ve

REKTÖR PROF. DR. YILMAZ AĞRI’DA YAPILAN
“ÖSYM 7. DURUM ANALİZİ VE İSTİŞARE

TOPLANTISI’NA” KATILDI
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sayın rektörlere bundan sonraki çalışmaları sunup
görüş ve önerilerini alacağız. Bizimle beraber
olan Ağrı Valimiz Mehmet Tekinarslan'a teşekkür
ediyorum. Bunun bir önemi de var. Vali Tekinars-
lan, ÖSYM özerk bir kurum olduğunda ilk yöne-
tim kurulu üyelerimizden idi. 

Rektör Prof. Dr. İrfan Aslan'ın Vali Tekinaslan'a pla-
ket verdiği toplantı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali
Demir ve Prof. Dr. Ömer Pekşen'in rektörlere
yaptığı sunumla sona erdi. 
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Genç bir üniversite olmasına rağmen, akademik ve bi-
limsel çalışmalarını aralıksız sürdüren ve her geçen gün
bu alanda büyük adımlar atan Iğdır Üniversitesi, bir ilke
daha imza attı. Iğdır Üniversitesi 2010 yılında başlatmış
olduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans progra-
mından ilk mezununu verdi. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim
Dalı, Hadis Bilim Dalı’nda yüksek lisansını başarıyla ta-
mamlayan İbrahim Kaya’ya mezuniyet belgesini Iğdır
Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker verdi. 

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak ilk me-
zunlarını vermenin haklı gururunu ve sevincini yaşadık-
larını kaydeden Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Necmettin Şeker, yüksek lisans eğitimini öz-
verili çalışmalarıyla tamamlayarak bilim uzmanlığına ilk
adımını atan İbrahim Kaya’ya başarılarının devamını di-
ledi. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 60 yakın öğrencinin Temel
İslam Bilimleri ile Din Bilimleri ve Felsefe Ana Bilim Dal-
larında yüksek lisans yaptığını kaydeden Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker, şun-
ları söyledi: “Enstitümüz ilk yüksek lisans öğrencilerini
2010 yılında almaya başladı. Ayrıca 2012 bahar dönemi
itibarıyla online olarak yayınlanan ‘Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü’ isimli dergimizi önümüzdeki günlerde matbu ola-
rak da iki sayı halinde yayınlayacağız. Dergimizde bahar
ve güz dönemlerine ait sosyal bilimler alanındaki her
türlü akademik çalışmalar bulunacak”dedi. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans eğitimini ba-
şarıyla tamamlayan İbrahim Kaya da kendilerine bu im-
kânı veren başta Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Necmettin Şeker’e teşekkür etti.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ İLK MEZUNUNU VERDİ
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Iğdır Gençlik ve Spor Bakanlığı İskender Spor Salo-
nunda düzenlenen Kulüplerarası Yöresel Halk Oyunları
yarışmasına Iğdır Üniversitesi Halk Oyunları Spor Ku-
lübü, Iğdır Yöresinden sergilediği oyunlarla katıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu İskender Iğdır Spor Salonu'nda
gerçekleşen yöresel halk oyunları yarışmasına il gene-
linde faaliyet gösteren spor kulüplerine ait 14 takım
katıldı. Katılan tüm takımların sundukları başarılı perfor-
mansların yanı sıra Iğdır Üniversitesi Halk Oyunları Spor
Kulübü Iğdır Yöresinden sunduğu oyunlar ile izleyicilerin
beğenisini topladı. Çeşitli kategoriler üzerinden ve pu-
anlama usulü olarak düzenlenen yarışmada, Iğdır Üni-
versitesi Halk Oyunları Spor Kulübü sergilediği
performans ile büyükler kategorisinde üçüncülük aldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz Halk Oyunları Spor Kulübünün kulüplerarası yö-
resel halk oyunları müsabakalarına katılmaları dolayısı ile
bir açıklama yaptı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-

maz yaptığı açıklamasında, yarışmada katılan tüm kulüp-
leri ve sporcuları bu yarışma için aylardır verdikleri
emekten dolayı kutlayarak, Iğdır Üniversitesi Halk
Oyunları Spor Kulübünün başta akademik danışmanı
Öğr. Gör. Baycan Demiral ve çalıştırıcısı Zafer Çiftçi
olmak üzere kulübün sporcularını da tebrik etti. Prof.
Dr. Yılmaz sözlerinin sonunda Iğdır Üniversitesi’nin aka-
demik alanda olduğu kadar sosyo, kültürel alanda da
etkin olmasının önemine vurgulayarak “Bu hafta sonu
gerçekleşen yarışmalarda üniversitemizin temsil edil-
mesi genç üniversitemiz için çok önemli bir adımdır.
Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri aktiviteler ile kendile-
rinden ve Iğdır Üniversitesi’nin adını birçok alandaki ba-
şarılarıyla söz ettiriyorlar. Iğdır’ın ve üniversitemizin
tanıtımına önemli ölçüde fayda sağlandığına inanıyorum.
Bu nedenle üniversite olarak, öğrencilerimizi bilimsel
aktivitelerde desteklediğimiz gibi gerçekleştirecekleri
sosyo- kültürel tüm faaliyetleri de desteklemeye devam
edeceğiz” dedi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KULÜPLERARASI YÖRESEL
HALK OYUNLARI YARIŞMASI’NA KATILDI
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Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından geçtiğimiz
hafta sonu Alanya’da düzenlenen 2013 yılı Türkiye
Şampiyonasında üçüncü olan Ekren Kızılkuş Rektör
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı ziyaret etti.

Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında başarılı maçlar
çıkararak bölge birinciliğini alan Iğdır Üniversitesi Spor
Kulübü sporcusu Ekrem Kızılkuş, başarısını Türkiye
şampiyonasında devam ettirerek Divüsyon Dalında
Türkiye üçüncüsü oldu.   

Türkiye Şampiyonasında yaptığı maçlarda sakatlanma-
sına rağmen, dalında Türkiye üçüncüsü olan Iğdır Üni-
versitesi Spor Kulübü Sporcusu Ekrem Kızılkuş Iğdır’a
gelir gelmez Iğdır Üniversitesi Genel Sekreter Yardım-
cısı Yrd. Doç. Dr. Tamer Eryiğit, Sağlık Kültür Daire Baş-
kanı Ahmet Kızılkurt ve Antrenörü Murat Kızılkuş ile
birlikte Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ı maka-
mında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, “Ülkemizde yeni
yeni tanınmaya başlayan Muay Thai sporunda, Iğdır
Üniversitesi Spor Kulübü Sporcularının Türkiye Şampi-
yonası gibi büyük bir organizasyonda mücadele ederek
derece alması, üniversitemiz adına gurur verici bir ge-
lişmedir. Iğdır Üniversitesi Spor Kulübünün aldığı başa-
rılar üniversitenin ve Iğdır’ın adının geniş çevrelere
duyurulmasına vesile olacaktır. Bu da kalkınma çabası
içerisindeki ilimize büyük fayda sağlayacaktır. Üniversi-
temizin Spor Kulübünde faaliyet gösterilen her alanda
alınan başarılarda imzası bulunan, Iğdır Üniversitesi per-
soneline ve özveri ile çalışmalarını sürdüren sporcula-
rımıza teşekkür ediyorum” diyerek bitirdi.

Prof. Dr. Yılmaz ziyaretin sonunda, Iğdır Üniversitesi
Spor Kulübü Muay Thai sporcusu ve Türkiye üçüncüsü
Ekrem Kızılkuş ile birlikte antrenörü Murat Kızılkuş’a
Iğdır Üniversitesi adına başarılarının devamını dileyerek
çeşitli hediyeler verdi. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ MUAY THAİ SPORCUSU
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ EKREM KIZILKUŞ REKTÖR 

PROF. DR. İBRAHİM HAKKI YILMAZ’I ZİYARET ETTİ.
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“Gönül Elçileri” Projesine destek olma amacıyla Iğdır
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz,
Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası’ndaki minik çocukları ziya-
ret etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz ve eşi Ayşenur Yılmaz, Iğdır Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren ve bazı üniversite
öğrencileri ile birlikte “Gönül Elçileri” Projesine destek
olma amacıyla Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası’ndaki minik
çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz ve beraberindekiler kahvaltıda minik çocuklarla ya-
kından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Hacı Ali Parim
Çocuk Yuvası’nı bundan sonra belirli aralıklarla ziyaret
edeceklerini belirten Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz, minik çocukların gözlerindeki
mutluluğu görmenin kendilerine apayrı bir huzur ver-
diğini vurguladı.

Iğdırlı vatandaşların da Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası ile
yakından ilgilendiğini öğrenen Rektör Prof. Dr. Yılmaz,
burada kalan çocukların bu ülkenin çocukları olduğunu

herkesin onlara destek olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Bundan sonra öğrencileri ve personelleri ile bu projenin
gönülden içinde olacaklarını belirten Yılmaz, "Bu öğren-
cilerimizle, çocuklarımızla beraber olacağız. Bu çocuk-
larımız yakında evlere çıkacaklar. Bu ziyaretlerimizi
evlerde de devam ettireceğiz. Bu çocukların maddi bir
desteğe ihtiyacı yok, manevi desteğe daha ziyade ihti-
yaçları var. Manevi anlamda destek vermek isteyen tüm
vatandaşlarımızı bu projeye katkı sağlamaya davet edi-
yoruz” dedi.

REKTÖR PROF. DR. YILMAZ HACI ALİ PARİM
ÇOCUK YUVASINDAKİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Turhan ise,
Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz
ve öğrenciler tarafından yapılan ziyaretin kendilerini
mutlu ettiğini belirterek, "Amaç bu çocuklarımızın ya-
nında yer almak. 'Gönül Elçileri' projesi sayesinde bu
çocuklar aile sıcaklığını anlamaya başladılar. Iğdır'da yak-
laşık bin gönül elçimiz var ve amacımız bu sayıyı daha
yükseğe çıkarmak. Bu proje, bu çocuklar için çok önem
arz etmektedir. Biz bütün vatandaşlarımızı da 'Gönül El-
çisi' olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Hacı Ali
Parim Çocuk Yuvası’nı ziyaret eden üniversite öğrenci-
leri de “Gönül Elçileri Başvuru Formunu” doldurarak
bu projeye maddi ve manevi konularda destek olmaya
çalışacaklarını söylediler.

Kahvaltıdan sonra Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası oyun
salonunda minik çocuklarla bir araya gelen Iğdır Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve be-
raberindekiler minik çocuklara çeşitli hediyeler vererek,
onları sevindirdi.

Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası ziyareti Iğdır Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve beraberin-
dekilerin çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeleri
ile sona erdi. 
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Iğdır Üniversitesi Konukevi Toplantı Salonunda düzen-
lenen törenle Iğdır Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü arasında “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Iğdır Valisi Ahmet Pek, Iğdır Üniversitesi Yöneticileri ve
kurum müdürlerinin katılımı ile Üniversite Konukevi
Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde; Vali
Pek, iki eğitim kurumun iş birliklerini geliştirerek ilimizin
eğitim imkânlarını arttırmaları, ilimizdeki eğitim kalitesinin
yükselmesine ve sonucunda da bireyin kalitesinin art-

masına fayda sağlayacağını ve imzalanan protokolün her
iki kurum açısından faydalı olacağını sözlerine ekleyerek,
gelecekte de kapsamının genişletileceğini umut ettiğini
belirtti. 

İmza töreninde, düzenlenen protokol hakkında bilgi
veren İl Milli Eğitim Müdürü Dinçer Ateş, uzun zaman-
dır her iki kurum arasında yapılan görüşmelerin sonu-
cunda anlaşmanın imza aşamasına geldiğini ifade etti.
Bu protokol ile Iğdır ilindeki orta öğretim kurumlarındaki

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLE IĞDIR İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA “EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ”



eğitimin niteliği ile birlikte başarısını da arttırmayı hedef-
lediklerini aktardı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ise Iğdır Üniver-
sitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan
“Eğitimde İş Birliği Protokolü”nün orta öğretim ile yük-
seköğretim kurumları arasında iş birliğinin arttırılması ko-
nusunda önemli bir misyon üstlendiğini söyleyerek
protokolün teknik detaylarını hakkında açıklayıcı bilgiler
verdi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz konuşmasında ilde görev
yapan öğretmenlerin, üniversitenin yüksek lisans ve
doktora programına başvurularında destek sağlayarak
öğretmenlerin akademik olarak gelişimlerine katkı sağ-
layacaklarını açıkladı. Öğretim üyesi-öğretmen işbirliği
ile ortak bilimsel araştırmalar yapmak, kongre, konfe-
rans, seminer, konser, sergi, yarışma vb. bilimsel, sosyal
ve kültürel etkinliklerin düzenlemesinde üniversitenin
deneyimlerinden faydalanma imkânını İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğüne sunduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. İbra-
him Hakkı Yılmaz “Iğdır Üniversitesi güçlü kadrosu ve
imkânları ile Iğdır’a hizmet etmeye devam edecektir.
Bu gün burada imzaladığımız protokol ile Iğdır’daki orta
öğretime Iğdır Üniversitesinin katkısı her geçen gün ar-
tacaktır. Bu sayede üniversitemizin gelecekte öğrencisi
olacak Iğdırlı gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” di-
yerek konuşmasını bitirdi.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz’ın konuşmasının ardın-
dan Iğdır Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasın-
daki “Eğitimde İş Birliği Protokolü”nün imzalanmasına
geçildi. Iğdır’ın eğitim kurumlarının arasındaki işbirliğini
arttırma yolunda önemli bir adım olan protokol metni-
nin altına Vali Ahmet Pek ile birlikte, Iğdır Üniversitesi
adına Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve İl Milli

Eğitim Müdürlü adına da İl Müdürü Dinçer Ateş “hayırlı
olsun” temennileri ile attılar.

İmza törenini sonunda tekrar söz alan Rektör Prof. Dr.
İbrahim Hakkı Yılmaz, Vali Ahmet Pek ve törene katılan
kurum amirlerini önümüzdeki pazartesi günü 18 Mart
1915 gibi büyük Türk Tarihinin dönüm noktalarından
biri olan Çanakkale Deniz Zaferi 98. Yıldönümü kutla-
maları için Üniversite yemekhanesinde hazırlanacak
olan “Çanakkale Menüsünden” yemeye davet etti. Prof.
Dr. Yılmaz 18 Mart Pazartesi günü üniversitemiz öğ-
rencilerine tarih şuurunun yaşatılması için ecdadımızın
o günkü tayını olan buğday çorbası, hoşaf ve ekmek da-
ğıtılacağını söyledi. “Bu büyük günde ülkemizdeki tüm
üniversite öğrencileri ile birlikte aynı anda aynı yemeği
birlikte yiyeceğiz. Bu önemli günde tayınımızı sizlerle
paylaşmak istiyoruz” diyerek Vali Pek ve kurum amirle-
rine yaptığı daveti yineledi. 
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yıl-
maz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, öğ-
retim üyeleri, idari personel ve öğrenciler ile birlikte
Çanakkale Zaferi’nin 98. yıldönümü nedeniyle buğday
çorbası, hoşaf ve ekmekten oluşan Çanakkale Menü-
sünden yediler.

Ecdadımızın Çanakkale’deki mücadelesi süresince tayını
olan buğday çorbası, hoşaf ve ekmekten oluşan Çanak-
kale Menüsü Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Mer-
kezi Derslik ve Konferans Salonu yemekhanesinde
Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, öğretim üyeleri,
idari personel ve öğrencilerle paylaştı.

Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin 98. yılının kutlanıldığını vur-
gulayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Çanak-
kale’de kazanılan bu zaferin ne zorluklarla kazanıldığını
hatırlatmak adına “Çanakkale Menüsü ” hazırladıklarını
söyledi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz gençlerimizin Çanak-

kale şuurunu hissetmeleri bizim için çok önemlidir. Biz-
ler ancak tarihimize sahip çıkarak, geleceğe emin adım-
larla yürüyebiliriz. Bu nedenle şanlı Çanakkale
destanımızı özümseyen ve ders alan şuurlu nesiller ye-
tiştirmeliyiz” dedi.   

Çanakkale Menüsünden alan üniversite öğrencileri de,
çok büyük zorluklar ve imkânsızlıklarla mücadele edi-
lerek kazanılan Çanakkale Zaferi’nde verilen binlerce
şehidin hatırlanması için; böyle bir menü hazırlatarak
ecdadı anmamıza vesile olan başta Iğdır Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz olmak üzere
emeği geçen üniversite personeline teşekkür ettiler.  

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, öğretim üyeleri
ve idari personel yemekten sonra kantinde öğrencilerle
birlikte çay içip sohbet ettikten sonra, Iğdır Üniversitesi
Karaağaç Yerleşkesinden ayrıldılar. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 
ÇANAKKALE MENÜSÜNDEN TATTILAR
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