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Mustafa Kemal Atatürk





Rektörden…
Üniversiteler, bilginin evrensel düzeyde ele alındığı ve farklı 

düşüncelerin ortak zeminde paylaşıldığı bilimsel kurumlardır. 

Üniversitelerin hür ortamlarında üretilen bilgi, öncelikle akademik düzeyde 

ve yükseköğrenim süreçlerinde paylaşılır ve ardından ilgili meslek 

gruplarının ve geniş halk kitlelerinin istifadesine sunulur. Bu çerçevede 

Iğdır Üniversitesi olarak çağdaş, insan-merkezli ve bilimsel esaslara uygun 

bir yönetim anlayışıyla eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari 

yapılanmamızı şekillendirmenin gayreti içerisindeyiz.

Üniversitelerin özgür kurumlar olarak yapılandırılmasının milletçe bir 

arada barış içerisinde yaşamaya ve toplumun bütün katmanlarında 

demokrasi kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sağladığı 

düşüncesindeyiz. Bu bağlamda, bireysel farklılıkların gözetilmesinin, farklı 

toplumsal taleplerin rasyonel zeminde ele alınmasının ve kolektif bilincin 

oluşturulmasının gereğine inanıyoruz. Bu bakışla Iğdır'da farklılıkların bir 

zenginlik olarak yaşatıldığı toplumsal bir mutabakat zeminin oluşmasına 

katkı sağlama gayreti içerisindeyiz. Iğdır'da oluşturulan karşılıklı anlayış ve 

hoşgörü atmosferinin ülkemiz genelinde de tesir uyandıran çığır açıcı bir 

işlevi olacağı inancını taşıyoruz. 

Üniversiteler, dünya ölçeğinde yerel ve evrensel düzeydeki bilgi 

birikimini eğitim öğretim programları aracılığıyla pratik hayata uyarlayan,  

yürürlükteki bilgi ve anlayışların tıkandığı noktalarda yeni bilimsel 

paradigmalar üretme dinamizmine sahip ve bu doğrultuda yüksek bilimsel 

hedefleri gerçekleştirme misyonunu üstlenen kurumlardır. Iğdır 

Üniversitesi de bu yüksek hedefleri gerçekleştirme yolunda faaliyetlerini 

sürdürmektedir.

Hayatın ve bilginin dinamik süreçlerinin daha da hız kazandığı ve 

çeşitlendiği günümüz dünyasında doğru ve işlevsel bilgiyi toplumla 

buluşturmak üniversitelerin asli hedefleri arasında yer almaktadır. Bizler 

üniversitemizi bu anlayışla yapılandırmak ve ürettiğimiz bilgiyi bölgemize 

ve Iğdır'a mâl etmek ve bölgemizin tabii ve beşeri imkânlarından maksimum 

düzeyde istifade etmek amacıyla  ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama 

azim ve kararlılığı içerisindeyiz.

Ülkemizin en doğusunda kurulan Iğdır üniversitesi, bölgemizin güçlü ve 

iyileştirilmeye açık yönlerini tespit ederek sahip olduğu potansiyel ve 

dinamiklerle ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve ileride birçok alanda söz sahibi 

olacak nitelikli ve aydın bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bununla 

birlikte üniversitemiz, serhat kentimiz olan Iğdır'da kurulması dolayısıyla 

ülkemizin doğusundaki komşu ülkelerle eğitim, kültür, sanat ve spor başta 

olmak üzere birçok alanda köprüler kurmayı kendisine misyon edinmiştir. 

Söz konusu misyonumuza uygun olarak ortaya koyduğumuz faaliyetlerin 

periyodik bir panoramasını sunan elinizdeki bültenle sizleri baş başa 

bırakıyor, bundan sonra yapmayı planladığımız faaliyetlerin heyecanı 

içerisinde yeni bir bültende buluşmak ümidiyle en kalbi sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ
Iğdır Üniversitesi Rektörü
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2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYITLARI

Iğdır Üniversitesi'nde kayıtların başlaması üzerine bir 

açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Şadi 

Eren: “Üniversitemize yeni gelecek öğrencilerimizin 

yapacakları işlemleri kolayca halledebilmeleri için, her türlü 

önlemi aldık. İlgili birimlerde görev yapan tüm 

arkadaşlarımız öğrencilerimize yardımcı olmak için 

çalışmaktalar. Bugün başlayan ve yaklaşık beş gün devam 

ederek cuma günü sona erecek olan kayıt işlemleri için 

öğrencilerimizi bekliyoruz. Halen yaklaşık 2000 öğrencinin 

öğrenim gördüğü Iğdır Üniversitesi'nin tüm bölümlerinin 

kontenjanları büyük oranda dolmuştur. Eksik kontenjan-

ların da ek yerleştirmelerle dolacağına inanıyorum. Öğrenci 

sayımız her geçen gün daha da çoğalmaktadır. Bu artışın 

üniversitemize de, Iğdır'a da katkısı büyük olacaktır.” dedi. 

Kayıtların başladığı ilk gün hem öğrenciler hem de 

yanlarında gelen velileri ile görüşen Prof. Dr. Şadi Eren, 

üniversitemize kayıt yaptıran her öğrencimize bir adet 

laptop çantası, anahtarlık ve kalemden oluşan hoş geldin 

hediyesinin verildiğini ifade etti. Prof. Dr. Şadi Eren 

açıklamasının devamında, “adayların sınav sonuç 

belgesinde belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekiyor. 

Öğrenci-lerimizin kayıt yapmaları için gerekli belgeleri ile 

bizzat  üniversitemizde kurulan kayıt masalarına 

başvurmaları gerekmektedir.” diyerek sözlerini sürdürdü. 

Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 

Merkezi'nin 
(ÖSYM), 

sonuçlarına göre 
Iğdır 

Üniversitesi'ni 
kazanan 

öğrenciler 5 Eylül 
Pazartesi günü 

itibari ile 
kayıtlarına 
başladılar.
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Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan adayların kayıt 

haklarını kaybedeceklerinin altını çizerek hiçbir adayın bu 

şekilde mağdur olmasını istemediklerini belirtti.

2011-2012 eğitim-öğretim yılı öncesi Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen sonuçlara göre 

Iğdır Üniversitesi'ne kesin kayıt yaptıran öğrenci 

oranlarının Fakülte ve Yüksekokullara göre dağılımı şu 

şekilde gerçekleşti.

İlahiyat Fakültesi:        211     Öğrenci

Ziraat Fakültesi:                     118   Öğrenci

Mühendislik Fakültesi:           50   Öğrenci

Sağlık Hizmetleri MYO:          88         Öğrenci

Meslek Yüksekokulu:            590        Öğrenci
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SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ 
ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL ATMA TÖRENİNDE

Temel atma töreninde konuşan Sağlık Bakanı Prof. 

Dr. Recep AKDAĞ, sözlerine, “Iğdır'a her gelişimiz 

daima güzel şeylere vesile olmuştur. Bugün de 

üniversite yerleşkemizin temel atma töreninde hep 

beraberiz.” diyerek başladı.

Bakan AKDAĞ konuşmasında üniversitenin bu 

kadar kısa bir zamanda gelişmesini sağlayan 

üniversite yöneticilerine ve onlardan desteklerini 

esirgemeyen Iğdırlı vatandaşlara teşekkür etti. Prof. 

Dr. Recep AKDAĞ sözlerini, “Bu topraklar 

Malazgirt'ten beri yurt edindiğimiz bir yerdir. En 

büyük huzursuzluk kaynağımız ise bilindiği gibi 

terördür. Terör gibi güvenlik sorunlarının varlığı da 

ekonomik açıdan kalkınmamıza engel olmaktadır. 

Terörün varlığı ciddi huzursuzlukların oluşumundaki 

temel sebeptir. Bu nedenle terörün ortadan 

kaldırılması da gelişme ve kalkınmayı beraberinde 

getirir.” diyerek sonlandırdı.

Bakan Akdağ konuşmasından sonra Rektör Prof. 

Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ ve öğrencilerle birlikte ilk 

harcın dökümünü sağlayacak pompanın şalterine 

“Hayırlı Olsun” temennisi ile bastı. Kampüs 

alanındaki törenden sonra Bakan Prof. Dr. Recep 

AKDAĞ geceyi Erzurum'da geçirmek üzere ilimizden 

ayrıldı.

Iğdır-
Doğubeyazıt 

karayolu 
üzerinde 3 

milyon 
metrekarelik 

araziye kurulacak 
olan Iğdır 

Üniversitesi 
Suveren 

Yerleşkesi'nde 
düzenlenen temel 

atma törenine 
Sağlık Bakanı 

Prof. Dr. Recep 
AKDAĞ, Iğdır 

Valisi Amir 
ÇİÇEK, kurum 

müdürleri, 
akademik ve idari 

personel, 
öğrenciler ve 

vatandaşlar 
katıldı.
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Iğdır Üniversitesi Rektörlük binasında bir araya gelen 

akademisyenler, başta Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ, 

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin ZENGİN ve Prof. Dr. Şadi 

EREN olmak üzere tören alanına akademik kıyafetleriyle gittiler. 

Rektörlük binası önünden Iğdır Belediye'si binası önündeki 

Atatürk anıtına çelenk koymak üzere hareket eden grup 

vatandaşların da ilgisini çekti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ 

tarafından Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayan 2011-

2012 akademik yılı açılış töreninin belediye binası önündeki 

bölümü saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son 

buldu. Öğretim üyeleri Atatürk anıtı önünde düzenlenen törenin 

ardından Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan 

organizasyona katılmak üzere alandan ayrıldılar. 

2011-2012 akademik açılış yılı münasebetiyle bir açıklama 

yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ, akademik 

kıyafetleri nedeniyle vatandaşların ilgi odağı olmalarından 

dolayı mutlu olduğunu belirtti .  Iğdır Üniversitesi 

akademisyenlerinin tören güzergahında yürümelerindeki 

amacın aynı zamanda üniversiteler için şenlik olan eğitim-

öğretim yılının açılışına Iğdırlı vatandaşları da ortak etmek 

olduğunu söyledi. Iğdır Üniversitesi'nin her biriminin Iğdır'ın bir 

parçası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ, 

toplum ile bütünleşmeyi başaran bir üniversitenin, bulunduğu 

bölgeye daha yüksek oranda katkıda bulunacağının altını çizdi. 

2011-2012 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ 
 

Iğdır 
Üniversitesi'nin 

2011-2012 
akademik eğitim-

öğretim yılı 
açılışındaki 

Atatürk anıtına 
çelenk koyma 

törenine 
akademisyenler 
yürüyerek gitti.
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Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz açıklamasının güvenen, teknolojiye hakim, araştırmacı, girişimci, ufku 

devamında “Iğdır Üniversitesinin 2011-2012 eğitim- ve vizyonu geniş bireyler olmaları için Iğdır Üniver-

öğretim yılına başlarken, Iğdır Üniversitesi öğrencilerine sitesinde görev yapan tüm arkadaşlarımla beraber 

yeni ufuklar açacak böyle bir başlangıç vesilesiyle azami gayret göstermekteyiz. Her yıl artan bir heyecanla 

duydukları coşkuyu yürekten paylaşıyorum. Müreffeh bir başladığımız eğitim ve öğretim yılımızda, öğren-

gelecek ve daha güçlü bir Türkiye hedefinin elde cilerimizin gözlerinde gördüğümüz ışıltı, özgüven ve 

edilmesinde en büyük güvencemiz olan eğitimli insan umut, verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğinin en 

gücünün şekillenmesinde üzerine düşen görevi yapmaya önemli göstergesi olduğunu düşünmekteyiz”  dedi.

çalışan Iğdır Üniversitesi, öğrencilerini çağın gereklerine 

uygun kaliteli bir eğitim sistemi içinde, yetenekleri ve 

becerileri doğrultusunda  yetişmeleri için tüm imkanlarını 

seferber etmektedir. Iğdır Üniversitesi kurulduğu günden 

bu yana, nitelikli eğitim ve öğretime aynı zamanda çağdaş 

bilimsel araştırmalara öncelik vermiştir. Bu vesile ile 

üniversitemizin var olan eğitim kalitesinin artırılması için 

çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüzü ve bundan 

sonra da sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Iğdır 

Üniversitesi günümüzde, gençlerimizin ruhsal 

gelişimlerini destekleyen, sosyal hayata katılmalarını, 

toplumda öncü rol oynamalarını, sorumluluklarının 

bilincinde bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan bir 

eğitim anlayışını benimsemiştir. Öğrencilerimizin dünyayı 

dönüştürecek fikirler üreten, eleştirel düşünen, kendine 
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YÖK BAŞKANI PROF. DR. YUSUF ZİYA ÖZCAN
 “IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DOĞUDA PARLAYAN YILDIZ

 OLDUĞUNU İSPAT ETTİ”

14 Kasım 2011'de 

Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) 

Başkanı, YÖK 

Üyeleri ve Bölge 

Üniversitelerinin 

Rektörlerinin de 

aralarında 

bulunduğu bir heyet 

Iğdır Üniversitesi'ni 

ziyaret etti.   YÖK 

Başkanı Prof. Dr. 

Yusuf Ziya Özcan ile 

beraberindeki 

heyetin Ankara'dan 

uçak ile başlayan 

yolculukları, Kars 

havaalanında son 

buldu. Karayoluyla 

Iğdır'a gelen heyet 

Iğdır Valisi Amir 

Çiçek ve Iğdır 

Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz 

tarafından karşılandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve 

beraberindeki heyete Atatürk, Kafkas ve 

Ardahan Üniversitelerinin Rektörleri de eşlik 

etti. Karşılama töreninin ardından YÖK 

heyeti, Bölge Rektörleri ve Iğdır Valisinin de 

katıldığı yemekli toplantıya geçildi. Bölgede 

ve Iğdır'da yapılabilecek eğitim çalışmaları 

hakkında karşılıklı görüş alışverişinin 

yapıldığı toplantıda Iğdır Üniversitesi ve 

bölgedeki yüksek öğretim kurumlarının ortak 

çalışmalar gerçekleştirmesi yönünde görüş 

birliğine varıldı. Bu toplantının ardından 

Karaağaç Yerleşkesine geçen Yüksek Öğretim 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve 

beraberindeki heyet kampüs alanında 

incelemelerde bulundu. YÖK Başkanı Prof. Dr. 

Yusuf Ziya Özcan bu inceleme sırasında, Iğdır 

Üniversitesi Karaağaç  Yerleşkesinde bulunan 

ve inşaatına 2010 yılı Ağustos ayında başlanan 

binalar ve diğer çalışmalar hakkında Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz' dan bilgi aldı. 
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Iğdır Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Iğdır Üniversitesinin 

Üniversitesinin şehir merkezinde bulunan Karaağaç gelişimine son derece anlamlı bir  katkı sunan bu ziyarette, 

Yerleşkesinde yaptığı inceleme sonrasında bir açıklama açıkça görülüyor ki yaptığımız çalışmaların doğruluğu bir 

yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan yaptığı kez daha ortaya çıkmıştır. Gelişim hızını her geçen yıl daha 

açıklamada, “Kurulduğu günden bu yana hızlı gelişimini da arttıran üniversitemizin mevcut 20 Yıllık Gelişme 

gözlemlediğimiz Iğdır Üniversitesinin, bir yıl gibi kısa bir Planındaki hedeflerine daha önce varması için var 

sürede geçici kabul aşamasına gelen Karaağaç gücümüzle çalışmaktayız.” dedi. Iğdır Üniversitesi 

Yerleşkesinde Konukevi ve Merkezi Derslik ile Konferans çalışanları olarak  bugüne kadar sürdürdükleri pozitif 

Salonu binalarının fevkalade modern bir düşünce ile çalışma arzusunu ilerideki çalışmalarında da devam 

planlandığı gözle görülmektedir. Bu binaların çağdaş ettireceklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

eğitimin gerektirdiği bütün fonksiyonları içerdiği   açıktır. Yılmaz, Iğdır şehrinin sosyo-ekonomik gelişiminde Iğdır 

Güçlü üniversitede üretilen bilgi ve düşünce sonucunda Üniversitesi'nin hızlı büyümesinin de büyük katkı 

her açıdan güçlü şehir ve bölge oluşumunu sağlar. Bu sağlayacağını ifade etti. 

nedenle, Iğdır Üniversitesi'nin bu şehre yapacağı katkıyı YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan ile Yönetim Kurulu 

bekleni lenden çok daha önce yapmışt ır  diye Üyeleri ve Çevre Üniversite Rektörlerinin Iğdır 

düşünüyorum. Iğdır Üniversitesi'nin çalışmalarını öteden Üniversitesine gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından heyet, 

beri izlemekteyiz. Üniversitenin kurulum aşamasını kısa Kafkas Üniversiteler Birliğinin Gençlik Sempozyumuna 

bir sürede tamamlayıp bu şekilde gelişmesi, ana kampus katılmak ve Nahcivan Devlet Üniversitesi'ni ziyaret etmek 

alanında da inşaatların tamamlanıp hızla devam etmesi amacıyla Nahçivan'a hareket etti. YÖK Başkanı Prof. Dr. 

memnuniyet vericidir.” şeklinde konuştu.  Özcan ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Nahcivan'a yaptıkları 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan ile Yürütme Kurulu yolculuğa Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Üyeleri ve Çevre Üniversite Rektörlerinin Iğdır Hakkı Yılmaz da eşlik etti.

Üniversitesine gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 
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PROF. DR. İBRAHİM HAKKI YILMAZ
KAFKAS ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

 I. GENÇLİK KURULTAYINA KATILDI

Iğdır 
Üniversitesi'nin 
de üyesi olduğu 

Kafkas 
Üniversiteler 

Birliği'nin 
Nahcivan'da 
düzenlemiş 

olduğu I. 
Gençlik 

Kurultayına Iğdır 
Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı 

Yılmaz da 
katıldı. 

14-15 Kasım 2011 tarihleri arasında Nahcivan Devlet 

Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı kurultayın onur konuğu 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan 

oldu. Kurultayda Türkiye'yi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya 

Özcan ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz'ın yanı sıra YÖK üyelerinden Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, 

Prof. Dr. Durmuş Günay, Prof. Dr. Muhittin Şimşek ile birlikte 

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Ağrı 

İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü İrfan Aslan, Kafkas 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Artvin Çoruh 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Atatürk 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Himmet Koçak'tan oluşan heyet 

temsil etti. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve bazı YÖK üyeleri ile 

birlikte bölge üniversitelerinde görev yapan rektörlerden oluşan 

Türkiye heyetini Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İsa Habibbeyli Türkiye-Nahcivan sınır kapısı olan Diliucu' nda 

karşıladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan 

başkanlığındaki heyet, Nahcivan Özerk Cumhuriyetindeki 

temaslarına Haydar Aliyev Müzesi ziyareti ve Atatürk büstüne 

çelenk sunulma töreni ile başladı. Ardından heyet Nahcivan Özerk 

Cumhuriyetindeki Meclis Başkanı Vasif Talibov'u makamında 

ziyaret etti. 
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Ziyarette yapılan görüşmede ardından Nahcivan Devlet Üniver-

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Ali sitesi'nin folklor ekibi tarafından 

Meclisi Başkanı Vasif Talibov, hazırlanan gösteriyi izledi.

Azerbaycan-Türkiye dostluğuna Nahcivan Devlet Üniversitesi 

değinerek, Kafkas Üniversiteleri kampüsünde düzenlenen I. Gençlik 

Birliği 'nin önemini vurguladı.  Kurultayı “Kafkasya Genç Bakışlar” 

Talibov'un konuşmasından sonra söz sempozyumu ile açıldı. Açılış törenine 

alan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ise katılan Türk heyeti burada, Nahcivan 

esas amaçlarının üniversiteler Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi 

arasındaki iş birliğini geliştirmek Başkanı Vasif Talibov'un yaptığı 

olduğunu söyledi. Özcan, Kafkas konuşmayı dinledi. Sempozyumda 

Üniversiteleri Birliği'nin dünyaya ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali 

Türk dünyasına önemli katkıları Meclisi Başkanı'nın açılış konuşma-

olacağına inandığını ve bu çalışmaları sının ardından Nahcivan Devlet 

desteklediğini bildirdi. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsa 

Türk heyeti Nahcivan Özerk Habibbeyli, Ardahan Üniversitesi 

Cumhuriyeti Ali Meclisine yaptıkları Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 

ziyaretin ardından Nahcivan'ın tarihi Gürcistan Axalsk Üniversitesi  

ve turistik yörelerinden birkaçını Rektörü Prof. Dr. Tuna Gilaşvili ve 

gezdi. Heyet bu kısa geziden sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya 

Nahcıvan Devlet Üniversitesi'nin Özcan da birer konuşma yaptı. 

kampüsüne geçti. Burada, Nahcivan Sempozyumda yapılan konuşmaların 

Devlet Üniversitesi Rektörü İsa sonrasında Nahcivan Devlet Üniver-

Habibbeyli üniversite hakkında YÖK sitesi Rektörü Prof. Dr. İsa Habibbeyli  

Başkanı Özcan'a ve beraberindeki tarafından YÖK başkanı Prof. Dr. 

heyete bilgi verdi. Prof. Dr. Yusuf Ziya Yusuf Ziya Özcan'a fahri doktora 

Özcan ve beraberindeki heyet, diploması ve unvanı takdim edildi.
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Iğdır Üniversitesi 'nin kültür-sanat 

faaliyetleri çerçevesinde Iğdır'a davet ettiği 

İlhan Şeşen seslendirdiği şarkılarıyla 

dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Konserine 'Rüzgar' adlı parçasıyla başlayan 

İlhan Şeşen, dinleyicileri coşturdu. Hep bir 

ağızdan söylenen şarkının ardından konuşma 

yapan İlhan Şeşen: “Iğdır'a gelmek aklımdan 

geçmezdi. Ancak buraya gelince böylesine 

güzel bir ortamda bulunmamakla, Ağrı dağını 

görmemekle ve her şeyden önemlisi Iğdır 

Üniversitesi öğrencileri ile buluşmamakla çok 

şeyler kaçıracağımı anladım. İyi ki varsınız. İyi 

ki Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz konser vermek için beni buraya 

davet etmiş” dedi. Yaptığı esprilerle 

salondakileri kahkahaya boğan Şeşen, “Son 

zamanlar yaptıklarıma bakmayın ne 

olursunuz” diyerek herkesin çok sevdiği o 

şarkıyı söyledi. İlhan Şeşen, iki saat süren 

konserde, Eller Gibiyim, Ankara'dan Abim 

Gelmiş, Sarılınca Sana, Aşk Layık Olanda 

Kalmalı, Neler Oluyor Bize, gibi dillerden 

düşmeyen şarkılarını söyledi.  Sahneye davet 

ettiği üniversite öğrencileri ile tango ve twist 

danslarını da yapan Şeşen, kendine coşku ile 

eşlik eden öğrencilere de teşekkür etti.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İLHAN ŞEŞEN KONSERİNDE ÇOŞTU

 

Iğdır Üniversitesi, 
öğrencilerine ve 

Iğdırlı 
vatandaşlara 

kültür ve sanat 
faaliyetleriyle 

dopdolu 
etkinlikler 

sunmaya devam 
etti. Bu etkinlikler 

çerçevesinde 
Kasım ayında Iğdır 

Kültür Merkezi 
muhteşem bir 

konsere ev 
sahipliği yaptı. 

Iğdır 
Üniversitesinin 
düzenlediği bu 

konserde Türk Pop 
Müziği'nin 

duayeni İlhan 
Şeşen, en güzel 

şarkılarını söyledi.
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Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, sanatçı İlhan Şeşen'e 

gösterdiği konser, hep bir ağızdan söylenen şarkılarla Iğdır Üniversitesinin düzenlendiği organizasyona 

sona erdi. İzleyiciler İlhan Şeşen'i ayakta alkışladı. katılımından dolayı teşekkür ederek bu günün anısına 

Konser bitiminde mutluluğu gözlerinden okunan bir plaket verdi.

katılımcılar: “İlhan Şeşen'i çok seviyoruz. Bir daha 

üniversitemize gelmesini istiyoruz. Böylesine değerli 

isimleri yakından dinleme fırsatı sunan, Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Hocamız Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konserin sonunda Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz, ”Aslında bu güzel konseri 

üniversitemizin akademik açılış töreni etkinleri için açık 

havada yapılmasını planlamıştık. Ancak o günlerde 

gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle, her birini rahmetle 

andığımız şehitlerimiz ve ardından Van ilimizde olan 

deprem felaketi nedeniyle bir aydan fazla bir süre 

ertelemek zorunda kaldık. Bu gecikme nedeniyle 

gösterdiği sabır için sanatçı İlhan Şeşen'e ayrıca teşekkür 

ederim. Ancak yine de Iğdır'ın Kurtuluş Günü'nün 

kutlandığı haftaya denk gelmesini sağladık. Bu güzel 

konseri, öğrencilerimizin ve Iğdırlı vatandaşlarımızın, 

Iğdır Üniversitesinin kendilerine verdiği bir “Kurtuluş 

Günü” hediyesi olarak kabul etmelerini diliyorum” dedi. 
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Sanatçı İlhan Şeşen daha sonra, Rektör Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz ile birlikte Karaağaç yerleşkesine 

geçti. Buradaki binaları gören Şesen Iğdır'ın “başarılı” 

bir üniversiteye sahip olmasından dolayı çok şanslı 

olduğunu dile getirdi. Iğdır'ın “Üniversite kenti” olma 

yolundaki çalışmalarına vurgu yapan Şeşen, Rektör 

Prof. Dr. İbrahim Yılmaz'a  “Üniversite kenti olma 

yolundaki çalışmalarınız takdir edilecek boyutta, Iğdır 

Üniversitesi'nin yine aynı çizgide sağlam adımlarla 

gelişmesini ve büyümesini diliyorum” dedi. 

Şeşen, Iğdır Üniversitenin 2008 yılında kurulup, bu 

kadar kısa zamanda binlerce öğrenciye eğitim – öğretim 

hizmeti vermesi ile güç bir olayın başarılmış 

olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir ilin 

gelişmesinin eğitimli ve kültürlü insanların yoğunluğu 

ile doğru orantılı olduğunu ifade eden sanatçı, Iğdır 

Üniversitesinin bu orantıyı kuracak nitelikte bir 

üniversite olduğunu gözlemlediğini söyledi.  

İlhan Şeşen, Iğdır 
Üniversitesinin Suveren ve 

Karaağaç Yerleşkelerini 
gezerek Iğdır 

Üniversitesinin Iğdır'ı 
“Üniversite kenti” yapma 

yolundaki çabalarına 
hayran kaldığını söyledi. 

Şeşen, Rektör Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz ile 

birlikte Suveren 
Kampusünü gezdi. Sanatçı 

Şeşen “Bu yerleşkenin 
Ağrı Dağı ve Iğdır 

manzarası ile öğrencilerin 
duygusal yönden de 

olumlu yönde gelişeceğini 
ve kendisinin de Suveren 

yerleşkesini gördükten 
sonra Ağrı Dağı eteğinde 
bir konser vermeyi hayal 

ettiğini ve bu hayalin 
gerçekleşeceğine dair 

inancının da tam olduğunu  
vurguladı.  
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Iğdır Üniversitesi'ni temsilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Şadi Eren'in oluşturduğu 

heyet, 2 - 7 Mart tarihleri arasında Kum kentinde bulunan El 

Mustafa Üniversitesi'nin davetlisi olarak İran İslam 

Cumhuriyetine gitti. Iğdır Üniversitesi heyeti, bu ziyarette Tahran 

Üniversitesi ile akademik işbirliği, öğrenci, öğretim üyesi 

değişimini ve ortak proje üretimini içeren iki ülke açısından 

önemli bir protokole imza attı.

Heyet, İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunduğu süre içerisinde 

İsfahan, Kum ve Tahran şehirlerinde bulunan üniversiteleri 

ziyaret ederek, çeşitli görüşmelerde bulundu.  Yaptıkları 

görüşmelerde Üniversite Rektörleri ile ortak yürütülebilecek 

bilimsel projeler ve akademik iş birliği konusunda görüş 

alışverişinde bulunan Iğdır Üniversitesi heyeti, bu üniversitelerin 

yerleşkelerini de gezerek yerleşkelerin yapılanmaları hakkında 

yetkililerden çeşitli bilgiler aldı.

Beş gün süren İran İslam Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere 

ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Kum kentinde bulunan 

ve sahibi olduğu el yazması eserlerin sayısı bakımından dünyanın 

3. büyük kütüphanesi olan Maraşi Necefi kütüphanesindeki el 

yazması kitapların, dünya kültür tarihi açısından son derece 

önemli bir yere sahip olduğunu ve akademik olarak incelemeye 

değer bulunduğunu söyledi. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ VE TAHRAN ÜNİVERSİTESİ
 ARASINDA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ VE DEĞİŞİM

 PROTOKOLÜ İMZALANDI
 

Iğdır Üniversitesi 
2011 yılı Kasım 

ayında Nahçivan 
Devlet Üniversitesi 

ile imzaladığı 
akademik işbirliği, 
öğrenci ve öğretim 

üyesi değişim 
protokolüne bir 

yenisini daha 
ekleyerek,  

uluslararası alanda  
önemli bir mesafe 

daha kat etti.
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Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz açıklamasının amacımıza kısa zamanda ulaşacağız. Sınırımız bulunan 

devamında “İlahiyat Fakültesi Dekanı değerli hocamız Prof. ülkelerdeki üniversiteler ile yaptığımız anlaşmalar 

Dr. Şadi Eren ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İran İslam neticesinde başlayacak olan bilimsel hareketlilik, 

Cumhuriyeti ziyaretimizde, bu ülkenin üç üniversitesindeki üniversitemizde ve ilimizde kültürel ve ekonomik alanda 

değerli muhataplarımız ile üniversitemiz açısından çok yakın zamanda kendini hissettirecektir. Önümüzdeki 

değerli görüşmeler yaptık.  Özellikle, İlahiyat Fakültesi yıllarda diğer ülkelerdeki üniversiteler ile bu tür akademik 

Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren tarafından, Tahran Üniversitesi işbirliği içeren anlaşmaların imzalanmasına devam 

İlahiyat Fakültesi dekanı ile karşılıklı imzaladıkları edeceğiz” dedi.

akademik işbirliği, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi Öte yandan, İran İslam Cumhuriyeti Tahran Üniversitesi 

protokolü, bu ziyareti Iğdır Üniversitesi açısından daha da İlahiyat Fakültesi ile Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

anlamlı bir hale getirdi. Bu anlaşmanın imzalanması ile arasında imzalanan bu önemli protokolün, Mart ayı 

Iğdır Üniversitesi'nin çevre ülkelerden bilimsel hinterlandı içerisinde toplanacak olan her iki üniversitenin 

daha da genişlemiştir. Iğdır Üniversitesi yönetimi olarak senatolarında onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği 

üniversitemizi bilimsel alanda uluslararası bir konuma öğrenildi.

ulaştıracak anlaşmaları yurt dışındaki üniversiteler ile ardı 

ardına imzalıyoruz. Yakın zamanda Nahcivan Devlet 

Üniversitesi ile imzaladığımız protokolle birlikte yürürlüğe 

girecek olan Tahran Üniversitesi ile yapmış olduğumuz 

anlaşmada bulunan hükümler gereği, hem Nahcivan Devlet 

Üniversitesi'ne hem de Tahran Üniversitesi'ne öğretim 

üyelerimizi ve öğrencilerimizi göndereceğiz. Aynı şekilde, 

bu ülkelerin öğrenci ve öğretim üyelerinin de 

üniversitemize gelmelerini sağlayacağız. Bu sayede, çevre 

ülkelerdeki üniversitelerden, Iğdır Üniversitesi'ne doğru 

yoğun bilgi hareketi başlayacak. Böylece hedeflerimizden 

biri olan Iğdır'ı çevre ülkelerin bilgi merkezi haline getirme 
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IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ
 VAN DEPREMZEDELERİNİ UNUTMADI

Van 
depreminin 60. 
gününde Iğdır 

Meslek 
Yüksekokulu 

öğrencileri Van'ı 
unutmadıklarını 

düzenledikleri 
“Gönlümüzdeki 

Van Teli” adlı 
yardım gecesinde 

hep bir ağızdan 
okudukları şiir ve 

şarkılarla dile 
getirdiler.

23 Ekim 2011 Pazar günü Van'da meydana gelen deprem öğrenciler, yaklaşık üç saat boyunca katılımcılara duygusal 

neticesinde hem maddi hem de manevi kayıplar yaşayan anlar yaşatarak izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Van'daki depremzedeleri üniversitemiz öğrencileri de Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenledikleri 

unutmadı. Ülkemiz insanlarının kardeşlik duygularıyla tek gece sonunda Van depremzedelerine yardım için 

yürek halinde hareket ederek destek çıktıkları bu büyük topladıkları parayı Türk Kızılay Derneği hesabına 

felakete Iğdır üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri de yatırdıklarını belgeleyen banka dekontunu seyircilerin 

duyarsız kalmadı. huzurunda Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 

 “Gönlümüzdeki Van Teli” ismini verdikleri gecede ana Dr. Tuncay Kaya'ya takdim ettiler. Yrd. Doç. Dr. Tuncay 

teması kardeşlik olan şiir ve ezgiler ile Van depremzedelerinin Kaya, “ Her biri Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelmiş 

acılarına ortak olan Iğdır Meslek Yüksekokulu öğrencileri olan öğrencilerin tek yürek halinde hareket ederek böyle bir 

geceye katılanlara hüzünlü dakikalar yaşattı. Iğdır gece düzenleyip topladıkları yardımı vakit geçirmeden 

Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonunda gerekli yerlere ulaştırma çabalarının takdir edilmesi 

düzenlenen geceye Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. gereken bir davranış olduğunun altını çizdi.

İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Kaya, Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri 

ve idari personelinin yanı sıra davetliler, öğrenciler ve çok 

sayıda Iğdırlı vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler tertip ettikleri gecede okudukları şiir ve 

ezgilerle depremin acı duygularını, kardeşlik ve dostluk 

bağlarıyla bir nebze de olsa hafifletebileceği mesajını verdi. 

Ayrıca böylesi felaketlerin yaşandığı anlarda birlik ve 

beraberliğin ne denli önemli olduğunu da vurguladılar. 

Sahnede okudukları şiir ve ezgi, söyledikleri şarkı ve 

türkülerle birbirinden başarılı performanslar gösteren 
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ'NDEN
VAN DEPREMZEDELERİNE

 PREFABRİK KONUT YARDIMI

Iğdır Üniversitesi, düzenlediği yardım kampanyası ile 

öğrencilerinden ve personelinden toplanan gıda ve ihtiyaç 

maddelerini çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Van'daki 

depremzedelere ulaştırdı. Iğdır Üniversitesi bu kampanyanın 

hemen ardından, öğrencilerin “Gönlümüzdeki Van Teli” adıyla 

düzenledikleri şiir ve dinleti gecesinde katılımcılardan toplanan 

nakdi yardımı da Kızılay'ın Van depreminde zarar gören 

vatandaşlar için kullanılmak üzere açmış olduğu banka hesabına 

yatırdı.

Iğdır Üniversitesi, depremin hemen ardından düzenlemiş 

olduğu yardım kampanyası ve katılımcıları tarafından nakdi 

yardımda bulunulan şiir ve dinleti gecesi ile de yetinmeyerek, 

deprem bölgesine 2 adet prefabrik ev yaptırarak yardım 

faaliyetlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. 

Depremzedeler için Iğdır Üniversitesi tarafından yaptırılan 

prefabrik yapıların teslimi dolayısıyla bir açıklamada bulunan 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 

“Depremden sonra Van'ı terk etmeyen vatandaşlarımızın büyük 

çoğunluğu çetin geçen kış şartlarına rağmen, maalesef hayatlarını 

halen çadırlarda sürdürmektedirler. Devlet tarafından 

oluşturulan konteyner kentlerin yapımı devam ederken, Iğdır 

Üniversitesi yönetiminin depremzede vatandaşlarımızın 

durumuna kayıtsız kalması düşünülemezdi. Üniversite olarak 

bugüne kadar  yapmış olduğumuz yardımların yanı sıra barınma 

sorunu ile de ilgili de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. 

Iğdır 
Üniversitesi Van 

depreminden 
hemen sonra 

başladığı gıda ve 
ayni yardım 

faaliyetlerine bir 
yenisini daha 

ekledi.  
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Bu nedenle üniversitemiz tarafından iki adet prefabrik prefabrik yapılar temel barınma ihtiyacına cevap 

yapı temin edilerek Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde verebilecek niteliktedir.

kullanılmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Üniversitemiz tarafından hibe edilen prefabrik 

Dr. Peyami Battal'a teslim edildi. Sayısal bakımdan evler Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne teslim edilmiştir. Bu 

düşünüldüğünde teslim edilen prefabrik evlerin orada durumun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin kış şartla-

yaşayan depremzedelerin dertlerine derman olduğu rından dolayı sekteye uğrayan hizmetlerini ifa 

söylenemez.  Ancak Iğdır Üniversitesi olarak yapmış etmesine katkıda bulunduğunu bilmek, Iğdır 

olduğumuz bu yardımın sembolik bakımdan önemli bir Üniversitesi camiası olarak bizlere büyük bir mutluluk 

değerinin olduğu bilinmelidir. Bu prefabrik evlerin hem yaşatmıştır. İnşallah böyle bir felaketi ülkemiz bir daha 

Van'da yaşanan acıların Iğdır'da da hissedildiğinin bir yaşamaz. Ancak bundan sonra da Iğdır Üniversitesi 

göstergesi, hem de yardımda bulunmak isteyen insanların olarak, yurdun neresinde yaşanacak olursa olsun her 

yardımlarına yön vermesi açısından sembolik bir değer türlü afette vatandaşlarımızın yanında olacağız” 

taşıdığı bilinmelidir.” dedi. diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz konuşmasına Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi'ne gönderilen prefabrik evlerin özellikleri 

ile ilgili bilgiler vererek devam etti.  Çok amaçlı kullanıma 

yönelik olarak hazırlanan prefabriklerin ihtiyaç duyulan her 

alanda kullanılabileceğini belirten Rektör Prof. Dr. İ. H. 

Yılmaz, prefabrik evleri farklı amaç ve işlerde 

kullanılabilecek şekilde temin ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. 

İ. H. Yılmaz, “Iğdır Üniversitesi tarafından hazırlanan 

prefabrik evler toplamda 60 metrekare genişliğindedir. 

İçinde bir odası, bir salonu, banyosu ve küçük bir mutfağı 

bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımı çok yönlü 

kullanıma yönelik olarak yapılmıştır. Hibe ettiğimiz 

Üniversiteden Haberler
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ÜNİVERSİTEMİZDE
 II. ULUSLARARASI ARAS HAVZASI SEMPOZYUMU

DÜZENLENDİ

Sempozyumun açılış törenine Iğdır Valisi Amir Çiçek, yönetimi olarak Iğdır'ı ve Iğdır Üniversitesi'nin gelişmesi 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, yönünde attıkları her adımın yerini bulacağına dair 

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü müdürü Prof. Dr. inançlarının tam olduğunu ifade etti. II. Uluslararası Aras 

Oktay Belli, Türkiye'den ve komşu ülkelerden çok sayıda Havzası Sempozyumu ve benzeri bilimsel çalışmaların 

bilim adamı, Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri, idari yaratacağı etkilerin önemine değinen Rektör Yılmaz, Iğdır 

personeli, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Üniversitesi'nin Aras Havzası'nın sosyo-ekonomik açıdan 

Sempozyumun açılış töreninde Azerbaycan ve Nahcivan gelişmesi yönünde yapılacak bilimsel çalışmalar için büyük 

Özerk Cumhuriyetinden gelen bilim insanları ,  bir fırsat olduğunu dile getirdi. 

organizasyona ev sahipliği yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'a Aras Havzasına karşı 

gösterdiği duyarlılıktan dolayı şükran plaketlerini 

sundular.

Düzenlemesini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü 

müdürü Prof. Dr. Oktay Belli'nin yaptığı ve Iğdır 

Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen II. Uluslararası 

Aras Havzası Sempozyumu üç gün sürdü. Sempozyumun 

açılış konuşmasını Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz yaptı. Sempozyuma katılan 

konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek 

konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz, Iğdır Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer 

üniversitelerin büyüyüp gelişmesinde bu tür bilimsel 

organizasyonların taşıdığı öneme vurgu yaptı ve üniversite 

Iğdır Valiliği, Iğdır 

Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi ve 

Türkiye Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) Van 

Şubesi'nin  ortak 

katkılarıyla organize 

edilen II. Uluslararası 

Aras Havzası 

Sempozyumu 13-15 

Aralık 2011 

tarihlerinde Iğdır 

Üniversitesi Karaağaç 

Yerleşkesi Konferans 

Salonu'nda 

gerçekleştirildi. 
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Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 'ın sempozyumlara ev sahipliği yapması bu Araştırılması, Aras Havzası Civarında 

yaptığı konuşmadan sonra söz alan Prof. üniversitesinin ne kadar çabuk Kurulan Medeniyetler, İshak Paşa Sarayı 

Dr. Oktay Belli söz uçar yazı kalır geliştiğine ve gelişeceğine en büyük Restorasyon Çalışmaları, Geleneksel 

diyerek Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi delildir.” diyerek sonlandırdı.  Iğdır Evleri, Klasik Nahcivan Mimarlık 

Sempozyumlarını örnek göstererek Iğdır Valisi Amir Çiçek ise açılış Geleneklerinin Etkileri, Aras Çayı Yolu 

sempozyumlar ın  kurumsal laş ıp  töreni konuşmasında Iğdır'ın bulun- Üzerinde Hizmet Eden Köprü ve 

süreklilik arz etmesinin şart olduğunu duğu konum itibariyle Aras Havzasının Geçitler, Kağızman Halk Şairleri, 

ve bu nedenle II. Uluslararası Aras çok önemli bir parçası olduğuna vurgu Azerbaycan Şiirinde Aras Konusu, Aras 

Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin yaparak şunları ekledi. “Benden önce Havzası'nda Derlenen Yılan Hikaye-

yer alacağı bir kitabın bastırılmasının k o n u ş a n  ve  a y n ı  z a m a n d a  b u  lerinin Mitolojik Değerlen-dirilmesi, 

önemini vurguladı. Prof. Dr. Belli sempozyumun özveriyle hazırlanmasın- Iğdır'daki Yer Adları Üzerine Bir 

konuşmasını: “Geçen yıl gerçekleştirilen da asıl emektar olan Oktay Belli hocama Değerlendirme, Azerbaycan Muhabbet 

I. Uluslararası Aras Havzası Sempoz- çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hocam, Destanlarındaki Aşık'la Maşuk'un 

yumunun kitabının yayın hazırlıkları II. Uluslararası Aras Havzası Sempoz- Sevgisinin Anadolu'daki Yansımaları, 

tamamlandı. Kısmet olursa 2012 yılında yumunun Iğdır'da yapılması konusunu Aras Nehri'nin Bölge Halkı Üzerindeki 

k i tab ı  yayınlayacağız .  B i l imsel  bize ilk getirdiğinde hiç şüphe etmeden Sosyal ve Psikolojik Etkileri, Toplumsal 

çabalarımız bölge kültürünün yok Iğdır'da yapılmalıdır dedik. Bilim Cinsiyete Bağlı İşbölümü Örneği Olarak 

olmasını engellemek içindir. Çünkü bu insanlar ını  buraya davet  e t t ik .  Kars Yaylacılığı, Taş Sembolizmi, Aras 

bölgenin insanı Aras Havzası kadar Karanlıklar içinde kalan konular Havzası'nda Kadınlara Pozitif Ayrım-

kültürlü, Ağrı Dağı kadar yüce, görkemli aydınlığa kavuşacak. Bizim gelecek cılığın Tanınması, Tuzda Tavuk, Iğdır 

ve gururlu bir millettir. Bu bölgenin nesillere kalıcı işler bırakmamız Kayısısı” adlı bildiriler sunuldu. 

değerlerinin yaşatılması ve sonraki lazımdır. Bunun için çalışıyor, çaba- Sempozyum Iğdır Üniversitesi'nin 

nesillere aktarılması konusunda Iğdır lıyoruz.” dedi. düzenlediği veda yemeğiyle sona erdi.

Üniversitesi gururumuz olacaktır. Bu Üç gün boyunca devam eden 

nedenle Iğdır Üniversitesi'ne destek sempozyumda Türk ve yabancı bilim 

olmalıyız. Iğdır Üniversitesi yeni adamları tarafından “Erken Demir 

kurulmasına rağmen böyle uluslararası Çağı'na Ait Kale ve Nekropollerin 
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PROF. DR. İBRAHİM HAKKI YILMAZ'IN 
EHL-İ BEYT ÂLİMLERİ DERNEĞİ'Nİ ZİYARETİ 

Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği Başkanı Veli Beder ve üyeleri 

tarafından dernek merkezi girişinde karşılanan Rektör Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz ve Prof. Dr. Şadi Eren bu sıcak 

karşılamadan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Iğdır'daki 

çeşitli camilerde görev yapan elli sekiz din görevlisinin mensubu 

olduğu derneği ilk defa ziyaret ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz, bunun aslında geç kalınmış bir ziyaret 

olduğunu ve bu tür ziyaretlerin üniversite ile halk arasında var 

olan diyalogu güçlendirdiğini ifade etti. 

Iğdır Ehlibeyt Âlimleri Derneği başkanı Veli Beder tarafından 

yapılan hoş geldiniz konuşmasında, Rektör Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz ve Prof. Dr. Şadi Eren'i, derneklerinde ağırlamaktan 

çok memnun olduklarını dile getirdi. Iğdır Üniversitesi tarafından 

düzenlenen etkinlikleri yakından takip ettiklerini de sözlerine 

ekleyen Veli Beder, özellikle İlahiyat Fakültesinin toplumun fikri 

yapısında önemli izler bırakan faaliyetlerde bulunmasını 

dernekçe memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Üniversitenin 

ve değerli öğretim üyelerinin Iğdır'ın sosyal ve ekonomik yapısına 

önemli değerler kattıklarını gözlemlediklerinin altını çizdi. Veli 

Beder Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin öncülüğünde 

kurulmuş olan Caferilik Araştırma Merkezinin İslam'ın ışığı ve 

bilimsel gerçeklerin altında, toplumsal birlik ve beraberliği 

sağlamak gibi yüce değerlere hizmet etmesinin de, Iğdır 

Üniversitesinin başarısı olduğunu söyledi. 

Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı 

Yılmaz, merkezi Iğdır 

da bulunan Ehl-i Beyt 

Âlimleri Derneği'ni 

ziyaret etti. Ehl-i Beyt 

Âlimleri Dernek 

merkezinde 

gerçekleşen ziyarette 

Rektör Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı 

Yılmaz'a, Iğdır 

Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Şadi Eren 

eşlik etti
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Dernek Başkanı Beder konuşmasının sonunda “Sayın olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Üniversiteler 

Rektörüm Karaağaç Mevkiinde yaptınız binalar ile Iğdır'a her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği, akademik 

yakışan, çok güzel bir ilim irfan yuvası hediye ettiniz. ortamlardır. Elbette ki, üniversitemiz bulunduğu il olan 

Buradaki konferans salonu da gerek donanım gerekse Iğdır'ın sosyo-kültürel değerlerine sahip çıkarak, onları 

tefrişat yönünden mükemmel olmuş. Hali hazırda, İlahiyat geliştirmek için gerekli ortamı hazırlayacaktır. Örneğin, 

Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliklere ek olarak, bu Caferilik Araştırma Merkezimizi bu amaçla kurduk. Siz 

yeni konferans salonunuzda Vahdet haftası, Velayet Iğdır  Âlimleri Derneği üyeleri olarak bu, alanında 

konusu, Kuran ve Tefsir ve daha birçok konuda paneller tek olan araştırma merkezimin tabii üyelerisiniz. Sizin 

düzenleyerek, halkı bilinçlendirmek çalışmalarına hız katkılarınızla bu araştırma merkezimiz önemli işler 

verilmesi konusunda hassasiyet göstermenizi talep yapacaktır. Sivil toplum örgütlerinin üniversitemiz ile 

ediyoruz” dedi. oluşturacakları işbirliklerinin sonunda kazanan yine Iğdır 

Iğdır Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği Başkanı'ndan sonra olacaktır. Kazananın Iğdır'ın ve Iğdırlının olması amacıyla, 

sözlerine başlayan Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, sizlerin isteği olan panel, sempozyum gibi etkinliklerin 

üniversitemiz sivil toplum örgütleri ile olan ilişkilerini daha sayısını arttıracağız” dedi.

da arttırmak hedefindedir. Bu hedef doğrultusunda bugün, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve Iğdır Üniversitesi 

Iğdır'ın önemli sivil toplum kuruluşlarından olan  İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren'in Ehl-i Beyt 

Âlimleri Derneğinin üyeleri ile beraberimde değerli Âlimleri Derneği'ne yaptıkları ziyaret, Prof. Dr. Şadi Eren'in 

hocamız Prof. Dr. Şadi Eren'inde katılımlarıyla toplanmış yazmış olduğu kitap serisini dernek adına Başkan Veli 

olmaktan büyük sevinç duymaktayım. Burada oluşan birlik Beder'e Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından hediye 

ve beraberlik ortamının Iğdır'a ve ülkemize çok önemli edilmesi ile son buldu. 

kazanımlar çıkartacağına da inancım tamdır. Özellikle de, 

dernek tarafından üniversitemizin etkinliklerinin takip 

edilip, takdir edilmesi de üniversite olarak doğru yolda 

Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt
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VALİ AMİR ÇİÇEK “IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
 DİĞER KURUMLARA ÖRNEK OLABİLECEK

 BİR HIZLA GELİŞİYOR”

Rektörlük makamında Iğdır Üniversitesi Rektör Vali Amir Çiçek Iğdır Üniversitesi'nin yaptığı 

Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim atılımlar ile sürdürdüğü gelişme hızının diğer kurumlara 

Ethem Güler, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin'in örnek olabileceğini ifade ettiği konuşmasını, “Iğdır'da 

de katılımı ile başlayan görüşmeler, samimi bir ortamda üniversitenin gelişmesi için gerekli çalışmaları, il 

devam etti. yöneticileri kadar toplumun her kesimine mensup 

Vali Amir Çiçek'e Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. bireylerin de üstlenmesi zaruridir.” diyerek sürdürdü. 

İbrahim Yılmaz tarafından Iğdır Üniversitesi'nin son bir Vali Amir Çiçek konuşmasının sonunda “Iğdırlı iş 

sene içerisinde gerçekleştirdiği fiziki ve akademik adamlarının da kendilerine hem gelir sağlayacak, hem de 

çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu çalışmalara ek Iğdır'ın gelişmesine katkıda bulunacak böylesi faydalı 

olarak, Iğdır Üniversitesinin üç fakülte daha açtığını yatırımlar yapmaktan çekinmeyeceklerini düşünü-

belirten Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz,  Iğdır'da yorum” dedi.

öğrencilerin yaşadığı barınma sorunları nedeniyle, bu 

fakültelere öğrenci almak konusunda tereddüt ettiklerini 

söyledi. Yeni açılan fakültelere öğrenci alınması 

sonrasında, halen 3000 civarında olan öğrenci sayısının 

yaklaşık 4000-5000 kişiye çıkmasının an meselesi 

olduğunu söyledi. İlde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 

olan yurt binalarının kapasitesinin de, yeni yapılan yurt 

inşaatının tamamlanması durumunda 1000 kişiye 

ulaşacağına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz, Vali Amir Çiçek'i iş adamları-mızın öğrencilere 

barınma imkânı sağlamaları için teşvik edilmesi 

gerektiğinin altını çizdi.

Iğdır Valisi Amir 
Çiçek,  Rektör 

Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz'ı 

makamında 
ziyaret etti. 

Ziyarette Iğdır 
Üniversitesi'nin 

faaliyetleri ve ilin 
sorunları 

görüşüldü. 
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REKTÖR PROF. DR. İBRAHİM HAKKI YILMAZ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ 

VE KULÜP BAŞKANLARI İLE BULUŞTU

Iğdır Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve 

Spor Daire 
Başkanlığı 
tarafından 

düzenlenen Öğrenci 
Kulüpleri Genel 

Kurul Toplantısı, 
Iğdır Üniversitesi 

Konuk Evinde 
yapıldı.

Toplantıya Rektör İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Nurhan Akyüz, Prof. Dr. Vahdettin 

Çiftçi,  Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, Sağlık 

Kültür Daire Başkan Vekili Ahmet Kızılkurt ile kulüp 

başkanları ve danışman öğretim elemanları katıldı. 

2011–2012 eğitim ve öğretim yılında öğrenci kulüplerinin 

daha aktif hale gelmesini sağlamak ve yeni kurulan 

öğrenci kulüpleri ile tanışmak amacıyla yapılan 

toplantıda öğrenci kulüplerinden gelen talepler 

değerlendirildi, fikir alış verişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, yapılan 

toplantıda öğrenci kulübü başkanlarına ve akademis-

yenlere kahvaltı ikram etti. 25 öğrencinin katıldığı 

etkinlik, Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın 

öğrencilere üniversitede yapılan faaliyetler hakkında 

bilgi vermesi ile başladı. Kapısının herkese açık 

olduğunun altını çizen Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz  

“Bugüne kadar benimle görüşmek ve konuşmak isteyen 

herkesi kabul ettim. Öğrencilerimin isteklerini ve 

sorunlarını kendi ağızlarından öğrenmek ve onlara 

çözüm üretmek için kapım ardına kadar açıktır” dedi.  
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Konuşmasının devamında, Iğdır Üniversitesi'ni 

birlik ve beraberliğin simgesi olarak gördüğünü 

söyleyen Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 

"Hem öğrencilerimizin, hem yöneticilerimizin bir 

paydada birleşmiş olması ve tüm öğrenci 

temsilcilerimizin üniversite yönetiminden 

memnun olduğunu söylemeleri, Iğdır Üniversitesi 

Rektörü olarak beni çok mutlu etti. Bizlerin burada 

olmasının nedenlerinden bir tanesi de, sizlerin en 

iyi şekilde eğitim almanız, üniversiteyi en iyi 

şekilde bitirmeniz ve üniversite sonrası iş 

hayatında da başarılı olmanızı sağlamaktır. Bu 

nedenle sizlerin iyi yetişmesi için, üniversitemizin 

imkânları doğrultusunda hem akademik hem de 

sosyo-kültürel alanda elimizden gelen gayreti 

gösteriyoruz.  Yaptığınız çalışmalar için hepinize 

teşekkür ediyorum. Bundan sonra hem 

Üniversitemizi hem çevremizi en iyi şekilde temsil 

edeceğinizden de en ufak bir kuşku taşımıyorum" 

diyerek sözlerini bitirdi.
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2012 YILI YEREL BASINI BİLGİLENDİRME KAHVALTISI

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Iğdır 

Üniversitesi Misafirhane binasında düzenlenen ikinci Basını 

Bilgilendirme Toplantısına, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcıları Mühendislik Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Nurhan Akyüz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Şadi Eren, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem 

Güler, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, 

Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri, daire başkanları ile birlikte 

Iğdır'da görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Iğdır Üniversitesi Misafirhanesindeki, üniversite yönetimi ve 

basın mensuplarının buluştuğu kahvaltı ile gerçekleşen ikinci 

basını bilgilendirme toplantısında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın “Bu güne kadar yapacaklarımızdan 

konuştuk, bugün ise yaptıklarımızdan konuşacağız” diyerek 

söze başlaması basın toplantısının gündemini belirledi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın 2008 yılında kurulan 

Iğdır Üniversitesinin geldiği mesafenin kendisine emsal olan 

diğer üniversitelerden hiç de az olmadığını vurguladığı 

konuşmasında “Üniversite olarak yaptıklarımızla; dört yıl önce 

başladığımız noktanın fersah fersah ilerisindeyiz. Iğdır 

Belediyesinden devir aldığımız mevcut Rektörlük ve Kafkas 

Üniversitesinden intikal eden Yüksekokul binalarımıza ek olarak, 

bu gün buluştuğumuz bu güzel misafirhane tesisini, konferans 

salonunu, merkezi derslik, anfi salonlarını, uzaktan eğitim sınıfını, 

dil ve bilgisayar laboratuarlarını inşa ederek Iğdır Üniversitesi'nin 

kuruluş aşamasını geçtiğini düşünüyorum.

Iğdır Üniversitesi 
tarafından ilki 

geçen yıl 
düzenlenen 

kahvatılı Basını 
Bilgilendirme 

Toplantılarının 
ikincisi, 24 Şubat 

2012 Çarşamba 
Günü, Saat 9:00'da 
Iğdır Üniversitesi 

Konukevinde 
bulunan yemek 

salonunda yapıldı.
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Artık üniversite olarak yeni bir döneme giriyoruz. Bu 

dönemde yapacaklarımızdan değil, yaptıklarımızdan 

konuşacağız. Üniversiteye ve Iğdır'a kazandırdıklarımız ile 

kamuoyu bizi hatırlayacaktır” dedi. Konuşmasına üniversite 

içerisinde huzurun hâkim olduğunu ekleyen Rektör Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz üniversiteye hâkim olan huzurunda 

başarıyı getirdiğini ifade etti.

Suveren Yerleşkesinde neredeyse bitme aşamasına 

gelinen Rektörlük Binası ile birlikte kampüsteki alt yapı 

inşaatlarının da hızla devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz, burada diğer fakülte, merkezi 

labarotuar ve lojman inşaatlarına da yakın bir zamanda 

başlanacağına da değindi .  Basın mensuplarına 

üniversitedeki eğitim birimlerinin sayısının, geçtiğimiz sene 

içerisinde iki fakülte ve bir meslek yüksekokulundan;  altı 

fakülte ve iki meslek yüksekokuluna ulaştığını aktardı. 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz Iğdır Üniversi-

tesi'ni “20 Yıllık Kalkınma Planına” göre inşa ettiklerini 

belirterek: Bu aşamadan sonra da çalışmalarını yine bu plana 

harfiyen uyarak devam ettireceklerinin altını çizdi. Rektör 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz yaptığı konuşmanın 

ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın 

Bilgilendirme Toplantısı Üniversite yönetimi ve basın 

mensuplarının birlikte Karaağaç Yerleşkesi ve misafirhane 

binasında yaptıkları  gezinti ile sona erdi.
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PROF. DR. ŞADİ EREN'DEN
 “GELECEKTEN HABERLER” KONULU SEMİNER

Iğdır Üniversitesi öğretim elemanları, 

öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı 

seminerde Prof. Dr. Şadi Eren, İslam ve gaipten 

bilgi verilmesi hakkındaki hurafeler ve 

gerçekler üzerine genel bir değerlendirme yaptı. 

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, 

küçük bir alem olan insanda şahadet ve gaybın 

ortak noktada buluştuğunu, büyük bir insan 

olan alemde de şahadet ve gaybın bir arada 

bulunduğunu, gözle göremediğimiz melek ve 

cinlerin bu gayb aleminin sakinlerinden 

olduğunu belirtti. Prof. Dr. Eren konuşmasının 

devamında  "Gayb alemi gözle gördüğümüz, 

elle tuttuğumuz şeylerin ötesinde bir boyuttur." 

diyerek, Müslümanlar için gayba inanmanın bir 

ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Etkinliğin sonunda seminere katılanlara 

Prof. Dr. Şadi Eren'in yazmış olduğu 'Kur'an'da 

Gayb Bilgisi' isimli kitabı hediye edildi.

Iğdır 
Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 
tarafından 
akademik 
faaliyetler 

çerçevesinde 
Çarşamba günleri 

yapılan seminerler 
serisinin ilki 
“Gelecekten 

Haberler” adlı 
seminer oldu. 

Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç 

Yerleşkesinde 
bulunan 

Konferans 
Salonunda 

yapılan bu ilk 
seminere 

konuşmacı olarak 
İlahiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. 
Şadi Eren katıldı.
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Seçkin Bilge İlahiyatçılar 

Topluluğu tarafından (SEBİT) düzenlenen "İslam Hukukunun 

Dinamizmi" konulu konferansa Iğdır Üniversitesi öğretim 

üyeleri ve idari personel, kamu kurum ve kuruluşlarının 

müdürleri, davetliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansa Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim 

üyesi Prof. Dr. Saffet Köse konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. 

Saffet Köse konferansta yaptığı konuşmada, İslam hukukunun, 

batı hukukunda temel alınan hukuk sistemlerinin aksine, sahip 

olduğu genel hükümler sayesinde her dönemde oluşabilecek 

ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Köse konuşmasının devamında, İslam hukukunun 

günümüze kadar kendisini yenileyerek dinamizmini koruyan 

tek hukuk sistemi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Köse, her ne kadar günümüzdeki hukuk 

sistemlerinde eski Roma hukuku temel almış olsa da dünyada ki 

birçok devletin hukuk sisteminde İslam hukukundan 

etkilenildiğini gösteren somut örneklerin bulunduğunu bildirdi.

Konferans, Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin İslam Hukuku 

ile ilgili sorularının, konuşmacı Prof. Dr. Saffet Köse tarafından 

yanıtlanması ile sona erdi.

  

IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE 
"İSLAM HUKUKUNUN DİNAMİZMİ" 

KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
 

Iğdır Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

Seçkin Bilge 
İlahiyatçılar 

Topluluğu 
tarafından (SEBİT) 

Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç 

Yerleşkesindeki 
konferans 

salonunda "İslam 
Hukukunun 
Dinamizmi" 

konulu konferans 
düzenlendi.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ'NDE KEMAN VE GİTAR ZİYAFETİ 

Dünyanın birçok ülkesinde kendi alanlarında ayrı 

ayrı başarılı konserler veren Vietnamlı ve Japon 

müzisyen Iğdır' da aynı sahnede buluştu.  İki sanatçı bu 

resitalde gelecek için umut veren gitarist Begül Erhan'la 

birlikte güçlü bir performans sergileyerek Iğdır 

Üniversitesi öğrencilerine klasik müzik ziyafeti verdiler. 

Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Konferans Salonunda 

düzenlenen etkinliğe Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Bilal 

Keskin, Iğdır Üniversitesi akademik ve idari personeli ile 

birlikte öğrenciler katıldı.  

Müzisyenler etkinliklerine ilkin öğlen saatlerinde 

yapılan ve yerel enstrümanlar çalan Iğdır Üniversitesi 

öğrencilerinin de sazları ile sanatçılara eşlik ettikleri 

WorkShop çalışması ile başladı. Sonrasında ise akşam 

verdikleri resital ile birlikte ikinci defa sahneye çıktılar. 

Konserlerinde salonu dolduran sanatseverlere üç bölüm 

halinde 'Klasik Gitar ve Keman Resitali' sunan sanatçılar, 

Latin Amerika'dan İspanya'ya Türkiye'den Vietnam ve 

Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyadan ezgiler sundu. 

Müzisyenler resitalde çaldıkları ezgiler ile salonda 

duygulu bir atmosfer oluşturdu. Sanatçıların 

programda seslendirdikleri son eser ise Türk ve Japon 

dostluğunun önemli simgelerinden olan sanatçı Barış 

Manço'nun “Gülpembe” adlı parçası oldu. 

Iğdır 
Üniversitesi'nin 

kültür sanat 
etkinlikleri 

çerçevesinde, 
Vietnamlı klasik 

gitarist Thu Le, 
Japon keman 

virtüözü Maya 
Yoshida ve 

ülkemizin genç 
ve başarılı 

klasik 
gitaristlerinden 

Begül Erhan, 
sundukları 

klasik gitar ve 
keman resitali 

ile  14 Mart 
Çarşamba günü 

Iğdır 
Üniversitesi 

öğrencileri ve 
Iğdırlı sanat 

severlerle 
buluştu.
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Iğdır Üniversitesi Konferans salonunda 

üç farklı ülkenin sanatçılarının kimi zaman 

tek kimi zaman da birlikte sergilemiş 

oldukları performans izleyiciler tarafından 

çok başarılı bulundu.  Salonda bulunan 

dinleyiciler, yaklaşık bir buçuk saat süren 

resitali büyük bir ilgi ile izlediler.  Sahneden 

alkışlar ile ayrılan sanatçılar, sergiledikleri 

performanstan sonra öğrenciler ile bir süre 

sohbet ettiler. Bu sohbette Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın 

daveti kapsamında Iğdır'da olmaktan 

mutlu olduklarını ifade eden Vietnamlı Le 

ve Japon Yoshida, bir yandan sanatsal 

çalışmalarını paylaşırken, diğer yandan da 

Türkiye'nin değişik illerinin kültürel 

birikimlerini tanımak istediklerini ifade 

ettiler. Program Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın 

sanatçılara çiçek takdim etmesi ile son 

buldu.
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IĞDIR'DA NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMALARI

Prof. Dr. İbrahim 
Hakkı Yılmaz: 

“Gelecekten 
beklentimiz 

dünyada barışın ve 
sevginin hâkim 

olmasıdır.” 
Iğdır'da Nevruz 

Bayramı 
yetkililerin, 

vatandaşların ve 
öğrencilerin 

katılımı ile İl 
Kültür Müdürlüğü 

bahçesinde 
düzenlenen 

şenliklerle 
kutlandı. 

Iğdır Valiliği tarafından organize edilen Nevruz Bayramı 

etkinlikleri, Iğdır Üniversitesi'nin de katılımıyla şenlik havasında 

kutlandı. Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Vali Amir Çiçek, Rektör 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

İbrahim Ethem Güler, Garnizon ve İl Jandarma Alay Komutanı 

Albay Mustafa Akış, Vali Yardımcıları, Kurum Müdürlerinin yanı 

sıra kutlamaya öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Etkinlikte yüzyıllardan beri var olagelen Nevruz gelenekleri 

tekrar hatırlandı.

Iğdır Üniversitesi öğrenci kulüplerinin tanıtım standı açarak 

renk kattığı etkinlikler, 21.03.2012 Çarşamba günü saat 10.00'da 

protokolün tören alanına girişiyle yakılan Nevruz Ateşi ile başladı. 

TRT 1 ve TRT Avaz kanallarının canlı yayınla dünya ile paylaştığı 

etkinlikler, Iğdır Valisi Amir Çiçek'in yaptığı konuşma ile devam 

etti. Iğdır Valisi Amir Çiçek konuşmasında, “Her şeyin en güzelini 

hak eden Iğdır'ımızda dostluk, kardeşlik ve sevgi ortamında bir 

Bahar Bayramını daha kutluyoruz. Nevruz bayramı Türk 

milletinin geleneğinde var olan bir bayramdır. Orta Asya'da 

atalarımız her Nevruz Bayramı'nda, baharın gelişiyle doğanın 

uyanışına tanıklık etmiş ve şenlikler yapmışlardır. İşte 

atalarımızın bizlere bıraktığı böyle güzel gelenekleri bizler de 

gelecek nesillere en güzel şekilde aktarma gayreti içerisindeyiz. 

Büyük Türk Milleti'nin Nevruz Bayramı kutlu olsun” dedi.
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Vali Amir Çiçek'in yaptığı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. 

konuşmanın ardından etkinliğe İbrahim Hakkı Yılmaz sözlerinin 

katılan ortaöğretim öğrencileri devamında,  “Ülkemizin ve 

tarafından yöresel halkoyunları Iğdır ' ımız ın  ge leceği  o lan  

sergilendi. Protokolün stant evlatlarımızla, atalarımızdan 

alanını gezmesi ile devam eden bizlere miras kalan sevgi ve barış 

etkinlerde, Iğdır Üniversitesi dolu bir günü, bir bayramı 

standında yapılan yumurta kutlamanın sevinci içerisindeyiz. 

tokuşturma ve çerez dağıtımı TRT Bu pırıl pırıl evlatlarımızın gele-

A v a z  e k r a n l a r ı  ö n ü n d e  ceği, barışın ve sevginin hâkim 

gerçekleşti. Bu eğlenceli çekimin olduğu temiz bir dünyadadır. 

ardından şenlik alanındaki Barış ve sevgi dolu bir dünya için, 

Nevruz Ateşinden Vali Çiçek ile bu güzel geleneği hep birlikte 

beraber atlayan Rektör Prof. Dr. yaşatarak, gelecek nesillerimize 

İbrahim Hakkı Yılmaz, Nevruz aktarmak gerektiğine inanıyorum. 

kutlamalarının güzel bir geleneği Böylece evlatlarımıza en güzel 

olan örs üzerinde çekiç ile demir hediyeyi de vereceğimizi düşü-

dövmeyi de yine Vali Amir nüyorum. Gelecekten beklentimiz 

Çiçek'le beraber yaptı. dünyada barışın ve sevginin 

Nevruz etkinlikleri sırasında hâkim o lmas ıd ı r.  Tab ia t ın  

TRT 1 ve TRT Avaz kanallarına uyandığını haber veren ve güzel 

demeç veren Rektör Prof. Dr. günlerin müjdecisi olan bu 

İbrahim Hakkı Yılmaz, verdiği Nevruz Gününde, ulusumuzun 

demeçte  ge lecek  nes i l l e re  Nevruz Bayramını kutlarım” 

bırakılacak en değerli mirasın, dedi.

sevgi ve barış dolu bir dünya 
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN
TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ

Iğdır Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

öğrenci 
topluluklarından 

İKSAT'ın tertip 
etmiş olduğu 

Tasavvuf Musikisi 
Konseri, 25 Mart 

2012 tarihinde 
Karaağaç Yerleşkesi 

Konferans 
Salonunda 

gerçekleştirildi.

İlahiyat fakültesi, sosyal fayda esaslı çalışmalarından bir 

yenisine daha imza attı. Daha önce seminer ve konferans gibi 

etkinliklerle öğrencileri çeşitli yönlerden aydınlatmayı 

amaçlayan İlahiyat Fakültesi öğrenci topluluğu İKSAT bu kez 

öğrencilerin karşısına Tasavvuf Musikisi Konseri'yle çıktı. 

Konser, Solist Musa Çelik; Neyzen Murat Ardahanlı; Udî 

Hacı Kaya; Kudümzen Nurullah Arslan ve İlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinden oluşan bir vokalist grup tarafından icra 

edildi.

İki bölümden oluşan programın ilk bölümünde Uşşak 

makamında, ikinci bölümünde ise Hicaz makamındaki 

eserlere yer verildi.  Birinci bölüm Neyzen Salim Dede'nin 

Uşşak Saz Semaisi ile başladı ve aynı makamdaki ilahilerle 

tamamlandı. İki bölüm arasında İlahiyat Fakültesi 

öğrencilerinden Mahmut Özat tarafından Sezai Karakoç'a ait 

“Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiir 

seslendirildi. İkinci bölüm Neyzen Murat Ardahanlı'nın icra 

ettiği Hicaz taksim ile başladı ve aynı makamdaki eserlerle 

programın ikinci bölümü tamamlandı. Programın bitiminde 

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi 

Eren tarafından üniversitemiz Mûsikî Topluluğu 

faaliyetlerine emek veren katılımcılara Iğdır Üniversitesi 

adına hediye takdim edildi.
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ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINDAN 
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci topluluk- Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren'in öğrenci kulüplerinin 

larından Seçkin Bilge İlahiyatçılar Topluluğu (SEBİT), düzenlediği program hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

İlahiyat Kültür Sanat Topluluğu (İKSAT) ile birlikte, Prof. Dr. Şadi Eren konuşmasının ardından Yrd. Doç. Dr. 

Çanakkale Şehitlerini Anma Programı düzenledi. Mehmet Göktaş'ı dinleyicilere takdim etti. Bu takdimin 

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci ardından, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş, Prof. Dr. Şadi 

topluluklarının birlikte hazırladıkları ilk organizasyon olan Eren'e teşekkür ederek hazırlamış olduğu slayt sunumu 

Çanakkale Şehitlerini Anma Programı, Iğdır Üniversitesi eşliğinde konuşmasına başladı. Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Konferans Salonunda Göktaş “Çanakkale Savaşı bir destandır” diyerek başladığı 

22.03.2012 Perşembe günü saat 14:45'de gerçekleşti.  konuşmasında, çeşitli şairlerin Çanakkale Savaşı hakkında 

Programa dinleyici olarak Rektör Yardımcıları Prof. Dr. yazdıkları dizeleri, akıcı ve duru yorumu ile dinleyicilere 

Nurhan Akyüz, Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, İlahiyat aktardı. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş sunumunda, 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Eren, akademik ve idari edebiyatta destanların önemli özelliklerinden olan abartma 

personelin yanı sıra öğrenciler ile birlikte vatandaşlar da sanatının, Çanakkale Savaşını anlatan dizeler için geçerli 

katıldı. olmadığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş 

Iğdır Üniversitesinin iki öğrenci kulübü tarafından konuşmasında Çanakkale'yi anlatan destansı dizelerin 

başarı ile organize edilen etkinlikte konuşmacı olarak, tamamının yaşanmış kahramanlıklar ve ilahi kudretin 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam tecelli etmesi sayesinde kifayetsiz kaldığını söyledi.  

Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Konuşmasını Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirini 

Mehmet Göktaş kürsüdeki yerini aldı. okuyarak sonlandıran Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş'a, Prof. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının Dr. Şadi Eren konuşmasından dolayı teşekkür ederek, Iğdır 

ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Üniversitesi adına hediye vermesi ile son buldu.

konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş'ın kısa 

özgeçmişinin okunmasının ardından İlahiyat Fakültesi 

Çanakkale 
Şehitlerini 

Anma 
Programını 

Sebit ve İksat 
birlikte 

düzenledi. 
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I. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU

Iğdır 
Üniversitesinin 
Iğdır'ı ve Iğdır 
Üniversitesini 

tanıtmak amacı ile 
düzenlemiş olduğu 
I. Uluslararası Iğdır 

Sempozyumu iki 
yüzü aşkın bilim 

insanının katılımı 
19-20-21 Nisan 2012 

tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında Iğdır'ın sosyal kültürel ve 

ekonomik değerlerinin ele alınarak tartışıldığı sempozyum 19-

21 Nisan 2012 tarihleri arasında Karaağaç Yerleşkesi Konferans 

Salonunda gerçekleşti. Hazırlık çalışmaları Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın öncülüğünde 

üniversitemiz akademisyenleri tarafından bir yılı aşkın bir 

süredir yapılan I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, ulusal ve 

uluslararası akademik çevrelerce büyük ilgi gördü.

I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 18 Nisan 2012 Çarşamba 

günü sempozyuma bildiri sunan bilim insanları, üniversitemiz 

akademik personeli ve davetlilerin katıldığı akşam yemeği ile 

başladı. Sempozyum, 19 Nisan Perşembe günü yapılan açılış 

töreni ile start alarak üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam 

etti. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapan iki 

yüzü aşkın bilim insanı ve üniversitemizde çeşitli fakültelerde 

görev yapan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen 

sempozyuma, Iğdır'da bulunan çok sayıda kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel sektörün verdiği destek sayesinde başarıya 

ulaştı. 19 ile 21 Nisan günleri arasında gerçekleşen I. Uluslararası 

Iğdır Sempozyumu'nda, 175 adet sözlü ve 4 adet çağrılı bildiri 

yer aldı. Iğdır ve çevresini tarihinden sosyolojisine, 

edebiyatından ekonomisine kadar birçok yönüyle ele alan bilim 

insanları sempozyumun zenginliğini kat be kat arttırdı.
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Açılış gününde yapılan törene Iğdır Üniversitesi yönetim 

kadrosunun yanı sıra Iğdır Valisi Amir Çiçek, Belediye Başkan 

Vekili Hüseyin Malk, kurum müdürleri, özel sektör temsilcileri, 

davetliler,  akademisyenler ve öğrenciler katıldı.  Iğdır Valisi Amir 

Çiçek, açılış töreninde yaptığı konuşmada,  Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz'ın şahsında Iğdır'ın tanıtılmasını sağlayan böyle bir 

sempozyumu organize ettiği için Iğdır Üniversitesine teşekkür etti. 

Vali Amir Çiçek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Iğdır, çeşitli 

yönleriyle ve en önemlisi doğasıyla Doğu Anadolu'nun en güzel 

şehirlerinden biridir. Türkiye'mizin en doğusunda olması dolayısı 

ile güneşin doğduğu ilk şehirdir. Tüm bunların yanında Iğdır 

Üniversitesi'nin kurulması Iğdır'a ayrıca artı bir değer katmıştır. 

Üniversitemiz bilgi toplumu oluşturma amacını hızla yerine 

getirmektedir. Üniversitemizin düzenlediği ve düzenleyeceği bu 

tür bilimsel etkinlikler Iğdır'ın ve ülkemizin kalkınmasına katkı 

sağlayacak ve ülkemizi 2023 yılına taşıyacaktır. Ayrıca ilimizin 

sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı her yönüyle araştırılması 

gereken çok farklı bir hazinedir. Dağcılık sporuna elverişli olduğu 

kadar, bünyesindeki bitki florasıyla da önemli bir konuma sahiptir. 

Bu tür doğa güzelliklerini bütün dünyaya tanıtmalıyız. Bunun ilk 

ve en önemli adımı da turizmi geliştirmektir. Üniversitemiz 

bölgede vatandaşların bilgi ve kültürel düzeylerini arttırıp manevi 

duygularını pekiştirerek ülkemizin birlik ve beraberliğine büyük 

bir katkı sağlamaktadır.” 
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Açılış Töreninde Vali Amir Çiçek'in konuşmasının ardından ardından, Iğdır Üniversitesini anlatan kısa tanıtım filmi ve 

söz alan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Iğdır Üniversitesi ile Aralık Kaymakamlığının ortak 

Yılmaz konuşmasına sempozyumun hazırlık aşaması ile ilgili projesi ile yapılan “Ağrı Dağı Florası- Nuh'un Çiçekleri- “ 

bilgi vererek başladı. Kuruluşundan itibaren yaklaşık 3,5 yıl araştırmasının slayt gösterilerinin izlenmesiyle devam 

gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, Iğdır Üniversitesinin etti. Bu kısa sunumdan sonra ise sahneyi Nahcivan İnce 

kadrosunu ve fiziki alt yapısını geliştirerek  üç ay içerisinde iki Sanatlar Akademisi Topluluğu aldı. Açılış Töreni için 

uluslararası sempozyum düzenleme başarısını göstermesinin Nahcivan Üniversitesi Rektörü İsa Habibbeyli'nin 

tesadüf olmadığını, ve bu durumun en büyük sebebinin de çabaları ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın 

üniversitedeki her birimin koordineli olarak çalışması ile daveti ile gelen topluluk yaklaşık 45 dakika süren 

gerçekleştiğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı muhteşem bir performans sergiledi. Kafkas yöresinin 

Yılmaz, “3,5 yaşında olmamıza rağmen üniversite olarak ritimleri ile dinleyicileri coşturan topluluk üyeleri 

büyük ilerlemeler kat ettik. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin sempozyum açılış törenine ayrı bir renk kattı. Gösterinin 

yanı sıra Iğdır'a sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan katkı ardından verilen arada katılımcılara I. Iğdır Uluslararası 

sağlayacak çeşitli projeler ürettik. Bu projelerin ortaya Sempozyumu'na destek veren kurum ve kuruluşlarca 

çıkmasını sağlayan akademik ve idari personele, bizlere destek hazırlanmış olan stantlarda Iğdır'ın yöresel lezzetlerini ve 

veren Valimiz Amir Çiçek ile birlikte tüm kurum ürünlerini içeren çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

müdürlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Bugün açılışını yaptığımız sempozyumda ve daha öncesinde 

düzenlediğimiz II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu ile 

bildirilerini sunmak için Iğdır'a gelen ve Iğdır'da çeşitli 

araştırmalar gerçekleştiren bilim insanı meslektaşlarıma 

bildirilerini sunabilecekleri en uygun ortamı oluşturmaktan 

üniversitem adına kıvanç duyuyorum. Sizlerin huzurunda bu 

tür faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğimizi ve bugün birlikte 

açılışını yaptığımız I.Uluslararası Iğdır Sempozyumunun 

geleneksel olarak devam edeceğine söz veriyorum.” diyerek 

konuşmasını sonlandırdı. 

I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu konuşma etkinliklerinin 
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Iğdır Üniversitesi'nin düzenlediği I. Uluslararası Iğdır 

Sempozyumunda Bilim İnsanlarının katılımıyla Suveren 

Kampüsü'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Sempozyum programı çerçevesinde Iğdır Üniversitesi 

Suveren Yerleşkesinde hatıra ormanı için tahsis edilen alana 

Rektör Prof.Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ve bilim insanları fidan 

dikti. Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından gezi 

programına alınan Suveren Yerleşke Gezisi ile katılımcılar, Ağrı 

Dağının eteğindeki eşsiz ve özel bir coğrafi konumda bulunan 

Iğdır Üniversitesi Suveren Yerleşkesini ziyaret etme olanağı 

buldular. Bu gezi esnasında katılımcılar aynı zamanda diğer 

sempozyumlarda görülmeyen faklı bir etkinliğe de iştirak etmiş 

oldular. Katılımcıların isimlerinin fidanlara asılarak 

ölümsüzleştiği hatıra ormanına karaçam, akçaağaç ve karaağaç 

fidanları dikildi.

 

Sempozyum katılımcıları Iğdır Soykırım Anıtı ve Müzesini 

de ziyaret etti.

I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu katılımcıları Soykırım 

Anıtı ve Müzesini de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz'ın da katılımcılara eşlik ettiği ziyarette, Iğdır bölgesinde 

Ermeniler tarafından yapılmış olan soykırım ile ilgili her türlü 

tarihi bilgi ve belgenin yer aldığı dökümanlar katılımcılar 

tarafından dikkatle incelendi.
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KUTLU DOĞUM HAFTASINDA
 MEHMET PAKSU KONFERANSI

Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 

gerçekleşen konferansa, Rektör Vekili ve Iğdır 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem 

Güler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda 

davetli de dinleyici olarak katıldı. Kur'an-ı 

Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, İlahiyat 

Fakültesi öğrencileri Naat-ı Şerif ve ilahiler 

söyledi. Bu arada, öğrenci toplulukları üyeleri 

tarafından katılımcılara, Hz. Peygamber 

sevgisini temsil eden gül hediye edildi. 

Biyografis inin okunmasının ardından 

konuşmasına başlayan araştırmacı-yazar 

Mehmet  Paksu "Kâinat ta  Peygamber  

Efendimizi (SAV) en iyi anlatan Kur'an-ı 

Kerim'dir." dedi.

Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğrenci 

Topluluklarının birl ikte  düzenlediği 

konferansa katılan araştırmacı-yazar Mehmet 

Paksu, Efendimizi iyi anlamak için herkesin, 

daha çok Kur'an- ı Kerim ve Hadis okumasının 

gerekli olduğuna katılımcıların dikkatini çekti. 

Araştırmacı-yazar Mehmet Paksu, Hz. 

Muhammed (SAV)'in rahmet peygamberi 

olduğunu hatırlatarak, hadis-i şeriflerle O'nun 

hayatından çeşitli örnekler verdi.

Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
Iğdır Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

öğrenci 
topluluklarının 

ortak girişimiyle 
bir konferans 

düzenlendi. Iğdır 
Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 
öğrenci 

toplulukların 
olan; Seçkin Bilge 

İlahiyatçılar 
Topluluğu 

(SEBİT), Yaşayan 
Kur'an Topluluğu 
(YAKUT), İlahiyat 

Kültür Sanat 
Topluluğu 
(İKSAT)'ın 

birlikte 
organizasyonunu 

üstlendiği 
konferansa 

konuşmacı olarak, 
araştırmacı-yazar 

Mehmet Paksu 
davet edildi.
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İnsanlığın O'nu anladığı ve hayatında rehber edindiği 

ölçüde huzuru bulabileceğini dile getiren Paksu, 

"Günümüzde insanları, özellikle de gençleri, doğru olana ve 

güzel ahlaka özendirmek önemli bir sorumluluktur. Bir 

Müslüman'ın tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için 

çaba göstermesi gereken kişi ise, Peygamber Efendimiz Hz. 

Muhammed'dir (SAV). Kur'an ayetlerinden ve Hadis-i 

Şerif'lerden, Peygamberimizin(SAV) güzel tavırlarını, 

konuşmalarını, gösterdiği güzel ahlakı anlayabilir ve 

kendimize rehber edinebiliriz." dedi. 

Paksu, bu haftanın çok kutlu ve değerli bir hafta 

olduğunu ifade ederek, "Efendimize bol bol salâvat 

getirmemiz lazım. O bize Allah'ın varlığını ispat için 

gönderilmişti. Görevini de ifa ederek bu dünyadan 

göçmüştür. O'nun sünnetlerini hayatımızda uygulayarak 

rahmeti ve merhametiyle şevk bulmamız gerekir. Ahirette 

onun şefaatine ihtiyacımız olacaktır. Sadece bu 

programlarda değil O'nu her gün anmalıyız. Böylece 

Allah'ın ve O'nun rızasını almaya hak kazanabiliriz." diye 

konuştu. 

Katılımcılar tarafından beğeniyle dinlenen konferans, 

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Ethem 

Güler'in konuşmacı Mehmet Paksu'ya teşekkür ederek,  

Iğdır Üniversitesi adına çeşitli hediyeler vermesinin 

ardından son buldu.
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Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Topluluğu Yakut düşünür, güzel görürsek muhabbet halimiz hayatımızın 

düzenlediği “Hakikatin Dengesi” adlı konferansla Iğdır esası olur” diyerek sözlerine son verdi. 

Üniversitesi'nin bilimsel ve kültürel alanlarda yaptığı Konferansın sonunda Iğdır Üniversitesi Rektör 

çalışmalardaki yerini aldı. Iğdır Kültür Merkezi Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, Araştırmacı-

Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa, Iğdır yazar Metin Karabaşoğlu'na katılımından dolayı teşekkür 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ethem ederek, üniversite adına çeşitli hediyeler sundu. Prof. Dr. 

Güler, akademisyenler, üniversite idari personeli, İbrahim Ethem Güler burada yaptığı konuşmada, Yakut 

öğrenciler ve davetliler katıldı. üyelerini düzenledikleri bu başarılı organizasyon 

Konuşmacı olarak araştırmacı-yazar Metin nedeniyle tebrik ederek, öğrenci topluluklarının 

Karabaşoğlu'nun davet edildiği konferans, saygı duruşu etkinliklerinin kendisini sevindirdiğini ve öğrenci 

ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı aktivitelerinin artarak devam etmesini dilediğini belirtti.

Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin 

sonrasında, araştırmacı-yazar Metin Karabaşoğlu'nun 

kısa özgeçmişi okundu ve kürsüye davet edildi. 

“Hakikatin Dengesi” başlığını taşıyan konferansın 

girişinde Metin Karabaşoğlu, insanların ilmi ve fikri 

duygularının yanında, iç âlemlerinde hissettikleri 

manevi duyguların da önemli olduğunu vurguladı. 

Yaklaşık bir saat süren konferansta konuşmacı Metin 

Karabaşoğlu, insan aklının sürekli sorular ile 

boğuşurken, ruhunun da boş durmadığını ve manevi 

açıdan yükselmenin yollarını aradığını belirtti. 

Dinleyicilerin ilgi ile izledikleri konuşmasını çeşitli 

kaynaklar ile destekleyen Metin Karabaşoğlu “İnsan bir 

güzellik görüyorsa o güzelliği seviyor demektir. Güzel 

YAŞAYAN KUR'AN TOPLULUĞU (YAKUT)
 İLK ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Iğdır Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

öğrenci 
topluluklarından 

Yaşayan Kur'an 
Topluluğu (Yakut) 
geçtiğimiz aylarda 

ilk etkinliğini 
araştırmacı-yazar 

Metin 
Karabaşoğlu'nun 

verdiği 
konferansla 

gerçekleştirdi.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ KANAL D'DE YAYIMLANAN 

BEYAZ SHOW PROGRAMINA KATILDI

Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin izleyici olarak katıldığı 

programın konukları, müzik üzerine yaptığı kaliteli çalışmaları 

sayesinde yıllardır milyonların kalbini ısıtan Fatih Erkoç, bir 

dönemin ülkemizdeki sosyal yaşantısını yansıtan  “Seksenler” 

dizisinin başarılı oyuncuları; Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Ayşe 

Tolga ve Serhat Kılıç ile birlikte müzik dünyasının duayen 

isimlerinden Mithat Körler oldu.

Yaklaşık elli Iğdır Üniversitesi öğrencisinin izleyici olarak 

katıldığı programın çekimleri Kanal D televizyonun İstanbul'da 

bulunan stüdyolarında gerçekleşti. Kanal D stüdyosunda canlı 

yayın hazırlıklarını ve yayın sürecini yakından gözlemleme fırsatı 

bulan Iğdır Üniversitesi öğrencileri, burada canlı yayın heyecanını 

da tattılar. Programın yapımcısı ve sunucusu Beyazıt Öztürk, 

izleyici olarak katılan Iğdır Üniversitesi öğrencileriyle yakından 

ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Yayın sırasında sanatçıların söyledikleri şarkılarla coşan 

öğrenciler, şarkılara da eşlik ederek eğlenceyi doyasıya yaşadılar. 

Programa konuk olarak katılan öğrenciler, Iğdır'ın ve Iğdır 

Üniversitesinin tanıtımına katkıda bulundukları için 

memnuniyetlerini ifade ederken, canlı yayımlanan programda 

gerek Beyazıt Öztürk'ün gerekse programa katılan diğer ünlü 

konukların sayesinde çok eğlenceli vakit geçirdiklerini dile 

getirdiler.

Iğdır Üniversitesi 

öğrencileri Sağlık 

Kültür Daire 

Başkanlığı ve öğrenci 

topluluklarından Canlı 

Yayınlar Kulübünün 

birlikte organize ettiği 

kültürel amaçlı bir 

gezi etkinliği 

sırasında, Kanal D 

televizyonunda 

yayınlanan ve 

sunuculuğunu Beyazıt 

Öztürk'ün üstlendiği 

sevilen program 

“Beyaz Show” da 

izleyici olarak yer aldı.

Üniversiteden Haberler
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Erzurum Şehir Tiyatrosu'nun iki perdelik 'süper komedi' 

sloganlı "Ele Avuca Sığmaz" adlı tiyatro oyunu Iğdır Üniversitesi 

Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonunda sahnelendi. Oyunda 

Erzurum'un meşhur meddahı “Teyo Emmi” lakaplı Cumhur 

Seval ve arkadaşları sergiledikleri performansla Iğdırlılara 

eğlenceli anlar yaşattı.

Iğdır Üniversitesi'nin organize ettiği tiyatro gösterisi, Iğdır 

Üniversitesi Karaağaç yerleşkesinde iki seans halinde 

sahnelendi. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin çoğunlukta 

olduğu gündüz seansının ardından, aynı günün akşamında 

ikinci defa sahnelenen oyuna öğrencilerin yanı sıra Iğdır 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. İbrahim Ethem Güler, öğretim üyeleri ile birlikte çok sayıda 

Iğdırlı katıldı.

Akşam seansında sahneledikleri oyun sonrasında 

izleyicilerin yoğun isteğini kırmayan oyuncu Cumhur Seval  

“Teyo Emmi” karakteri ile yaklaşık 15 dakika süren özel bir 

gösteri daha sundu. Güncel konuları halkın içerisinde var olan 

mizahi bir dille yeniden işleyen “Teyo Emmi”, bu özel gösterisi ile 

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonundaki 

izleyicilerin gönüllerini fethetti.

Öğrencilerin ve davetlilerin ücretsiz olarak katıldığı tiyatro 

etkinliğinin sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler 

oyunculara teşekkür ederek, “Teyo Emmi” Cumhur Seval'a bir 

buket çiçek takdim etti. 

TEYO EMMİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE
 "ELE AVUCA SIĞMADI"

 

Erzurum Şehir 
Tiyatrosu 

oyuncuları iki 
perdelik 'Süper 

Komedi' sloganlı 
"Ele Avuca 

Sığmaz" adlı 
tiyatro oyununu 

Iğdır Üniversitesi 
Konferans 
Salonunda 
sahneledi.

Üniversiteden Haberler

   48Üniversite
Iğdır Üniversitesi Haber ve Tanıtım DergisiHABER



Konuşmacı olarak Tayfun Talipoğlu'nun katıldığı ve geliştirerek dünya vatandaşı olmaya hazırlanın. Hayatımda 

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Konferans yapamadıklarımı sizlere aktararak, sizlere kendimce 

Salonundan düzenlenen söyleşiye üniversite camiası hedefler göstermeye çalışıyorum. İnsanlar, sadece 

büyük ilgi gösterdi. Iğdır Üniversitesi Rektör ürettikleriyle anılır. Okuyun, değerlendirin ki fikriniz 

Yardımcıları Prof. Dr. Nurhan Akyüz, Prof. Dr. İbrahim olsun. Körü körüne kimsenin kölesi olmayın. İnsan olmanın 

Ethem Güler, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi gereğini yerine getirin. İnsan olmanın Türkü, Kürdü, 

Eren ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrencinin sağcısı, solcusu olmaz." diyerek söyleşisine son verdi. 

katıldığı etkinlik katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Programın sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim 

Tayfun Talipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı Ethem Güler, Iğdır Üniversitesi adına konuşmacı Tayfun 

söyleşinin ana konusunu; meslek yaşamında haber Talipoğlu'na söyleşisinden dolayı teşekkür ederek, bu 

peşinde koşarken ve ardından “Bam Teli” programı ile günün anısına Iğdır Üniversitesi amblemli bir hediye 

Anadolu'nun çeşitli yörelerini ekran aracılığı ile takdim etti.

insanlara aktarırken kazandığı deneyimleri Iğdır 

Üniversitesi öğrencileri ile paylaşması oluşturdu. 

Iğdır Üniversitesi öğrencilerine hitaben yaptığı 

konuşmasına "Hangi okulda okuduğunuz değil, bu 

hayatta neler yaptığınız, neler başardığınız önemli” 

diyerek başladı. Talipoğlu sözlerinin devamında, 

gelecekte başarılı olma yollarının herkes için farklı olsa 

da insanın kendini geliştirerek, dürüstlükten ödün 

vermeden çalışmasının da başarının anahtarı olduğunun 

altını çizdi. Kendi hayatından örnekler ile devam ettiği 

konuşmasında “ Öncelikle yabancı dil öğrenmelisiniz. 

Yabancı bir dil konuşamadığım için çok zorluk yaşadım. 

Mesela uluslararası haber ajanslarında çalışamıyorum, 

çünkü lisanım yok. Bu yüzden sizler kendinizi 

YOL ÖYKÜCÜSÜ ÖYKÜLERİ İLE
 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ'NE KONUK  OLDU

 

Yol Öykücüsü ve 

televizyon 

programcısı 

Tayfun 

Talipoğlu, Iğdır 

Üniversitesi'nde 

öğrencilerle yol 

deneyimlerini 

paylaştı.
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TÜBİTAK YETKİLİLERİ “IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
 BİLİMSEL ÇALIŞMALARI İLE  KAFKASLARIN

 VE DOĞU ANADOLU'NUN BİLİM MERKEZİ OLABİLİR”

Iğdır Üniversitesi 
Karaağaç Yerleşkesi 

Konferans 
Salonunda 

gerçekleşen 
TÜBİTAK 

Bilgilendirme ve 
Eğitim 

Toplantısı'nda Iğdır 
Üniversitesi'ne 

mensup 
akademisyenler ve 

TÜBİTAK 
yetkilileri bir araya 

geldi. Iğdır 
Üniversitesi Rektör 

Vekili, Fen 
Edebiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. 
Vahdettin Çiftçi ve 

İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 

Şadi Eren ile 
birlikte Iğdır 
Üniversitesi 

akademisyenlerinin 
de hazır bulunduğu 

toplantıya 
TÜBİTAK TOVAG 

Yönetim Kurulu 
Sekreteri Prof. Dr. 
Cengiz Sancak ve 

uzmanlar Betül 
Macit ve Duran 

Meşe de katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 

yapan Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili 

ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

D r .  Va h d e t t i n  Ç i f t ç i ,  I ğ d ı r  

Üniversitesinin diğer yeni üniversiteler 

gibi yapılanma çalışmalarını hızla 

sürdürdüğünü ifade ederek, Iğdır 

üniversitesinin diğer yeni kurulan 

birçok üniversiteden farklı olarak sınır 

k o m ş u s u  o l d u ğ u  ü l k e l e r i n  

üniversiteleriyle öğretim üyesi ve 

öğrenci değişimi anlaşmaları yaparak, 

bilimsel alt yapısını güçlendirmeye 

büyük önem verdiğini vurguladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Vahdettin 

Çiftçi'den sonra söz alan TÜBİTAK 

TOVAG Yönetim Kurulu Sekreteri Prof. 

Dr. Cengiz Sancak sunumunda şöyle 

konuştu: “Ülkemizin ihtiyacı olan 

bilimsel çalışmaların üretim adresi 

üniversitelerimizdir.

Üniversiteden Haberler
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Son yıllarda yapılan hamleler ile artan üniversite ve 

akademisyenlerimizin bilimsel projeler üretmesini teşvik 

etmek ve hazırladıkları projeleri desteklemek amacıyla 

TÜBİTAK olarak çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bu 

çalışmalarımızda da yeni kurulan üniversitelerimizi 

pozitif ayrımcılığa tabi tuttuğumuzu da açık yüreklilikle 

belirtmek istiyorum. Böylelikle yeni üniversitelerimizde 

var olan bilimsel araştırma potansiyelini harekete 

geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede yeni kurulan 

üniversitelerimizin de akademik olarak dünya 

üniversiteleri ile boy ölçüşebilecek konuma gelmesini 

sağlayacağız. Bu sayede Iğdır Üniversitesi Kafkasların ve 

Doğu Anadolu'nun bilim merkezi olabilecektir. Burada 

benim ve arkadaşlarımın sunumlarındaki temel amaç 

TÜBİTAK'ın proje sunum ve kabul prosedürünü en iyi 

şe k i l de  a n l a t a r a k ,  TÜBİTAK  de s t e ğ i n i  t ü m 

akademisyenlerimizin almasını sağlamaktır” dedi.

TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, 

TÜBİTAK uzmanları Betül Macit ve Duran Meşe'nin 

s u n u m l a r ı n d a n  s o n r a ,  I ğ d ı r  Ü n i v e r s i t e s i  

akademisyenlerinin sunulan konular hakkındaki 

sorularına uzmanların cevap vermesi ile sona erdi.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
III. EHL-İ BEYT PANELİNİ DÜZENLEDİ 

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonu'ndaki 

panele Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 

Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Arslan, Aralık İlçe Kaymakamı 

Mehmet Fatih Çiçekli, Karakoyunlu Kaymakamı Esengül 

Korkmaz Çiçekli, Aralık Belediye Başkanı Hanım Turan, kurum 

amirleri, Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri ve idari personeli, 

öğrenciler, vatandaşlar ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Iğdır Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi içerisindeki 

konferans salonunda gerçekleştirilen III. Ehl-i Beyt Panelinde 

konuşan araştırmacı Kadir Akaras, Hz. Ali'nin kısa hilafeti 

döneminde 239 hutbe, 79 mektup ve 480 hikmetli kısa sözden 

oluşan kitabı Nehcü'l-Belaga hakkında panele katılanlara bilgi 

verdi. Araştırmacı Kadir Akaras sunumunda "Toplumsal barışın 

ve uzlaşının çimentosu olmak için Ehl-i Beyt'in daha fazla 

gündeme getirilmesi gerekir." dedi.

Iğdır Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Turgut Öcal ise 

panelde yaptığı konuşmasında divan edebiyatında Hazreti 

Ali'den bahseden eserler hakkındaki bilgilere yer vererek, 

Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Yüknekli Edip Ahmet ve 

Hoca Ahmet Yesevi gibi önemli şair ve yazarların eserlerinde 

Hazreti Ali'nin yerine değindi ve bu eserlerde Hazreti Ali ile ilgili 

kısımları okuyup, yorumladı.

Iğdır 
Üniversitesi 

İlahiyat 
Fakültesi 

Dekanlığı 
tarafından 

geleneksel hale 
getirilen Ehl-i 

Beyt 
panellerinin 

üçüncüsü 
düzenlendi.

   52Üniversite
Iğdır Üniversitesi Haber ve Tanıtım DergisiHABER

Üniversiteden Haberler



   53 Üniversite
Iğdır Üniversitesi Haber ve Tanıtım DergisiHABER

Yenilikçi Üniversite

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Caferilik Araştırma 

Merkezi (CAMER) Müdürü, Yrd. Doç. Dr. Kıyasettin 

Koçoğlu da, Hazreti Ali'nin hayatını ümmetin birliği ve 

beraberliği için harcadığını belirterek, "Hazreti Ali 

hayatımızın her yerinde mevcuttur. İslam'la ilgili hangi 

meseleyi konuşursanız konuşun hazreti Ali'yi de konuşmak 

zorundasınız. Çünkü hayatının her alanında hazreti 

peygamberin peşinden gitmiş biridir." dedi.  

Iğdır halkının da yoğun katılımıyla gerçekleşen III. Ehl-i 

Beyt Panelinin sonunda Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür 

ederek çeşitli hediyeler verdi.



Sezon başında şampiyonluk parolası ile yola başlayan 

Iğdır Üniversitesi Futbol Takımı, Play Off müsabakalarında 

grup liderini yenerek sezonun son haftasında liderlik 

koltuğuna oturdu. Çekişmeli geçen karşılaşmada, Serkan 

Güneş (2) ile Reşat Önen (1) attığı goller ile Özığdır Spor'u 3-2 

mağlup eden Iğdır Üniversitesi Futbol Takımı Bölgesel 

Amatör Lige bir adım daha yaklaştı.

Kazandıkları bu önemli maç sonrasında üniversitelilerin 

yaptığı coşkulu konvoy eşliğinde Rektörlük binasına gelen 

futbol takımını Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 

karşıladı. Kazandıkları galibiyet nedeniyle futbolcuları tek 

tek kutlayan Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, sezon boyunca 

verdikleri centilmence mücadelelerden ve aldıkları başarılı 

sonuçlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rektör Prof. 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın futbolculara hitaben yaptığı 

konuşmada: “Üniversitenin Iğdır'a kattığı sosyal ve kültürel 

değerler gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Aldığımız 

bu başarılı sonuç, Iğdır'da futbolun gelişmesi için 

üniversitenin yaptığı katkının büyük bir göstergesidir. Bu 

başarıda emeği geçen antrenörler Yılmaz Aslan ve Özcan 

Tutuk başta olmak üzere bütün oyuncularımızı yürekten 

kutluyorum. Bu noktadan sonra şampiyon olarak gideceğiniz 

Bölgesel Amatör Lig'de Iğdır'ı temsil edeceğiniz için 

sevinçliyim ve sizlere bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDE ŞAMPİYONLUK PROVASI…
 

Iğdır 1. Amatör 

kümede 

mücadele eden 

Iğdır 

Üniversitesi 

Futbol Takımı 

Mayıs ayında 

Özığdır Spor ile 

yaptığı 

müsabakada 

aldığı galibiyetle 

şampiyonluk 

provası yaptı.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ'NDE IV. BAHAR ŞENLİKLERİ 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç gün sürecek 

Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ethem Güler, Genel Sekreter Bahar Şenliklerimizde, Nuh'un Çiçekleri isimli fotoğraf 

Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, öğretim üyeleri ve idari sergisi ile öğrencilerimizin rol aldığı “Kadının Adı Yok”   

personelin de katıldığı pikniğe, öğrenciler yoğun ilgi adlı tiyatro oyunu, değerli sanatçılarımız Nurettin Rençber 

gösterdi. Piknikte, kendi elleri ile kestiği döneri öğrencilere ve Mustafa Ceceli'nin sahne alacağı iki konser, 

ikram eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, daha üniversitemiz öğrencileri için önemli bir sosyal ve kültürel 

sonra çalınan davul ve zurnanın eşliğinde öğrencilerle etkinlik olacaktır” dedi.

birlikte halay çekti. 

Piknik alanında Bahar Şenlikleri hakkında bir açıklama 

yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır 

Üniversitesi öğrencilerinin piknik organizasyonuna bu 

denli yoğun ilgi göstermeleri nedeniyle duyduğu 

memnuniyeti belirtti. Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz açıklamasının devamında şöyle konuştu: “İçerdiği 

etkinlikler bakımından her sene daha da geliştirdiğimiz 

Bahar Şenliklerimizi böyle güzel bir piknik organizasyonu 

ile başlatmaktan son derece memnuniyet duyuyorum.  

Düzenlenmiş olan bu piknik ile yarıyıl sınavlarından önce, 

son derece yoğun geçen eğitim öğretim yılının stresini 

öğrencilerimizin üzerlerinden atmalarını hedefledik. 

Bununla beraber Suveren Yerleşkemizin temel atma 

töreninde öğrencilerimize Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep 

Akdağ ile birlikte verdiğimiz piknik düzenleme sözünü de 

Iğdır Üniversitesi IV. 
Bahar Şenlikleri 

öğrenciler akademik 
ve idari personelin 

katılımıyla 
gerçekleşen bir 

piknikle başladı. Iğdır 
Üniversitesi Sağlık 

Kültür Daire 
Başkanlığının 

öncülüğüyle 
tiyatrodan sergiye, 

yarışmalardan 
konserlere kadar 
çeşitli etkinlikler 

içeren IV. Bahar 
Şenlikleri, 

üniversitenin Suveren 
Yerleşkesi'nde 

düzenlenen bir 
piknikle başladı.
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİNİ
 NURETTİN RENÇBER İLE AÇTI

Iğdır 
Üniversitesinin 

geleneksel 
olarak 

düzenlediği 
Bahar Şenlikleri 

etkinliklerinin 
bu yılki açılışını 
sanatçı Nurettin 

Rençber ile 
yaptı. 

Üniversitemizin, öğrencileri yıl 

boyunca içinde bulundukları yoğun 

çalışma temposundan sosyal ve kültürel 

etkinlere yönlendirmek amacıyla 

düzenlediği  Bahar  Şenl ikler inin 

açılışında Nurettin Rençber sahne aldı. 

Sanatçı güzel sesi, üslubu ve söylediği 

t ü r k ü l e r  i l e  I ğ d ı r  Ü n i ve r s i t e s i  

öğrencilerini coşturdu. 

Nurettin Rençber'in Iğdır Üniversitesi 

Karaağaç Yerleşkesinde verdiği konsere 

Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra 

Iğdırlı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 

Konser sonunda sanatçı Nurettin 

Rençber tarafından sahneye davet edilen 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 

sanatçıya Iğdır Üniversitesi'nin IV. Bahar 

Şenliklerine sesiyle ve yorumuyla renk 

kattığı için teşekkür ederek çiçek hediye 

etti.

Üniversiteden Haberler
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IĞDIR MUSTAFA CECELİ KONSERİ İLE SALLANDI

Iğdır Üniversitesi 
IV. Bahar 

Şenlikleri Mustafa 
Ceceli'nin 
muhteşem 

konseriyle sona 
erdi. Iğdır 

Üniversitesinin 
çeşitli sosyal ve 

kültürel 
etkinliklerle 

süslediği IV. Bahar 
Şenliklerinin 

kapanış 
konserinde ünlü 

solist Mustafa 
Ceceli sahne aldı. 

Sanatçı 
birbirinden güzel 

şarkılar 
seslendirerek, 

performansı ile 
Iğdırlı 

hayranlarından 
tam not aldı.

Mustafa Ceceli, Iğdır Üniversitesi IV. 

Bahar Şenlikleri kapsamında Karaağaç 

Yerleşkesine kurulan sahnede verdiği 

muhteşem konserle adeta Iğdır'ı salladı. 

Iğdır Üniversitesi öğrencileri ile birlikte 

Iğdırlıların da yoğun ilgi gösterdiği 

konsere yaklaşık on beş bin kişi katıldı. İki 

saat süren konserde hayranları Ceceli'ye 

tüm şarkılarında hep bir ağızdan eşlik 

etti. 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz'ın daveti üzerine 

g e l d i ğ i  I ğ d ı r ' d a  h a y r a n l a r ı  i l e  

buluşmaktan memnun olduğunu ifade 

eden Ceceli,  Iğdırlıların konsere 

gösterdiği büyük ilgi için ise, her 

sanatçıya nasip olmayan bir duygu 

yaşadığını belirtti. Mustafa Ceceli 

kendisine bu duyguyu yaşatan, Iğdır 

Üniversitesi öğrencileri ve Iğdır halkı ile 

buluşmasını sağlayan Rektör Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz'a teşekkür ederek  

kendisini sahneye davet etti. 
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Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Mustafa 

Ceceli'nin daveti üzerine çıktığı sahnede, alkışlar 

nedeniyle bir süre konuşmasına başlayamadı. 

Öğrencilerin yoğun tezahüratları arasında Mustafa 

Ceceli'ye Iğdır Üniversitesinin IV. Bahar Şenliklerine 

“Hoş geldiniz” dedi. Sanatçıya geceyi üniversitemiz 

öğrencileri ve Iğdırlılarla paylaştığı için teşekkür eden 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, sanatçıya bir buket 

çiçek ile birlikte, üzerinde Ağrı Dağı resminin ve Iğdır 

Üniversitesi logosunun bulunduğu bir de hediye 

takdim etti. Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 

konuşmasının devamında “Artık Iğdır Üniversitesi 

gerek fiziki yapılanması ile gerekse sosyal ve kültürel 

etkinliklerdeki başarıları ile büyük bir üniversite 

olmuştur. Bu gecede yaşananlar büyük bir üniversite 

olduğumuzun ispatıdır. Mustafa Ceceli gibi sanatçılar 

ancak büyük üniversitelerde konser verir” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın sahneden 

ayrılmasından sonra konserine bir süre devam eden 

sanatçı, kendisini dinleyen ve coşku ile eşlik eden Iğdırlı 

hayranlarına teşekkür ederek sunduğu muhteşem 

performansı sonlandırdı.
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