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Üniversiteler bilimsel bilginin üretildiği ve özgürce ifade edildiği, önyargıların 

sorgulandığı, özellikle düşünce farklılıklarının yaşandığı bilimsel odaklı evrensel 

kurumlardır. Bilimsel çabanın hür bir ortamda gerçekleştiği, akademik işleyiş sürecinin ve 

akademisyenlerin ürettikleri bilgileri serbestçe öğrencilere, meslektaşlarına ve ilgi duyan 

halka anlatılabildiği bir bilimsel özgürlük ortamıdır. Bu çerçevede bizler üniversite yönetimi 

olarak gerek idari çalışanlarımıza ve gerekse öğretim elemanlarımıza özgürce çalışacakları bir 

ortam oluşturma konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz.  

Bu bağlamda üniversiteler, toplumun her kesimine ve her düşünceye açık, farklılıkların bir 

zenginlik haline getirilip sorunların demokratik olgunluk içersinde beraberce ve özgürce 

çözüldüğü öncü kurumlar olmalıdır. Sözü edilen evrensel niteliklerinin yanında bireysel ve 

bilimsel anlamda da üniversitelerin geniş bir özgürlük alanına sahip olma hedefleri vardır. 

Bireyin öne çıkması, farklılıkların güvence altına alınması, toplumsal planda güçlü ittifakların 

kurulması, farklı inanç gruplarının barış içersinde ortak bir kültür paydasında buluşması çağın 

yükselen değerleridir. Iğdır Üniversitesi olarak içinde yaşadığımız Iğdır ilinin potansiyelinin 

farkında olarak birleştirici, bütünleştirici ve toplumsal barışın yerleşmesi ve kalıcı hale gelmesi 

noktasındaki faaliyetlerimizle bu yükselen değerlere yerel ve evrensel düzeyde katkı 

sağlamayı kurumsal bir görev sayıyoruz.   

Üniversiteler bilgi üreten, çağdaş eğitim ve öğretim ile toplumun ihtiyacı olan elemanları 

yetiştiren ve yaptıkları araştırmalarla ülkenin bilimsel potansiyelinin ve teknolojik 

imkânlarının artırılmasını sağlamaktadır. Bu itibarla Iğdır Üniversitesinin en önemli 

hedeflerinden birisinin Iğdır ilinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında lokomotif rol 

üstlenmek olduğunu içtenlikle ifade edebiliriz. 

Üniversiteler dünya ölçeğinde yüzyıllar içinde çeşitlenen yerel ve evrensel düzeydeki bilgi 

kanallarına her zaman açık olma özelliği de taşımaktadır. Bu açıdan günümüzde saygın 

Üniversiteler bilimsel çalışmaları özendirip desteklemektedir. Mevcut bilgilerin sınanıp 

doğrulanmasıyla yetinmeksizin farklı bilgi yollarının araştırılıp bulunmasında da önemli 

adımlar atmayı teşvik etmektedir. Iğdır Üniversitesi de bu yüksek hedefleri gerçekleştirmeyi 

kendisine önemli bir misyon edinmektedir.  

Değişimin devamlılık kazandığı günümüz dünyasında, bilgiyi kademeli olarak toplumla 

buluşturmak üniversitelerin asli hedefleri arasında yer almalıdır. Bizler üniversite 

kurumsallığını bu anlayışa göre dizayn etme ve üzerinde yaşadığımız bölge ve Iğdır ilimize 

ürettiğimiz bilgiyi, ilgili olduğu alanda transfer ederek ilimizin kalkınmasına büyük bir 

özveriyle katkı vermeyi amaçlamaktayız.    

Bu temenni ve çabalarla Iğdır Üniversitesinin, içinde bulunduğu bir takım yoksunluklar ve 

bölgesel dezavantajlarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygın bir kurumu olma 

yolunda kayda değer mesafeler aldığına ve hedeflerine hız kesmeden devam edeceğine olan 

inancımız tamdır. Sahip olduğu potansiyel ve dinamiklerle Ülkemizin en doğusunda ve üç 

ülkeye sınırı olan Iğdır ilimizde kurulan üniversitemiz, Türkiye'yi yönetecek ve birçok alanda 

söz sahibi olacak nitelikli ve aydın bireyler yetiştirecektir. Bununla birlikte üniversitemiz 

Türkiye ile Asya kıtasında yer alan ülkeler arasında bir kültür ve bilim köprüsü kurmaya da 

namzettir. Üniversitemizden kısa kesitler sunulan elinizdeki bültenle sizleri baş başa bırakıyor, 

bu vesileyle en kalbi sevgi ve saygılarımı arz ediyorum…
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ğdır Üniversitesi 2010-2011 Yılmaz'ın, Atatürk anıtına çelenk Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır 

eğitim-öğretim yılı, Iğdır koyması ile başladı. Üniversitesi'nin, kuruluşundan bu IKültür Merkezi'nde Kültür Merkezi'nde yapılan güne kadar olan gelişim sürecini 

düzenlenen törenle açıldı. Açılış törende öğrenciler adına Ziraat özetledi. Konuşmasına 

törenine, Iğdır Valisi Amir Çiçek, Fakültesi öğrencisi Çağrı Oğuz üniversitenin Iğdır iline, yöresine 

İran Salmas Üniversitesi Rektörü konuşma yaptı. Oğuz ve ülkeye kattığı değerleri 

Muhammet Paseban, E. Anayasa konuşmasında; çağdaş değerlere anlatarak devama eden Rektör 

Mahkemesi Üyesi ve Turgut Özal inanan, bilimi önde tutan bir Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz,  

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. anlayışı ilke edindiklerini, bütün Suveren Kampüsü ve Karaağaç 

Dr. Sacid Adalı, Kafkas güçleri ile ülkemizin ve insanlığın Yerleşkesi, Üniversite Konferans 

Üniversitesi Rektör Danışmanı  hizmetinde olmayı Salonu, Merkezi Derslik ve sosyal 

Prof. Dr. İsa Özaydın, amaçladıklarını, bu konuda tesis inşaatı ile ilgili bilgi verdi. 

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri, kendilerine yardım eden 

kamu kurum - kuruluş-larından Üniversite yönetimine ve 

çok sayıda davetli, sivil toplum hocalarımıza şükran borçlu 

örgütleri ve öğrenciler ile birlikte, olduklarını belirtti.

vatandaşlar katıldı. Tören, daha sonra Rektör Prof. 

Açılış töreni, Iğdır Üniversitesi Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın 

Öğretim Üyelerinin katılımı ile yaptığı açılış konuşması ile devam 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı etti. Bu konuşmada Rektör Prof. 
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ektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 

konuşmasında, Üniversitemizin eğitim ve Röğretim konusundaki hedeflerini açıklarken, 

Suveren Yerleşkesi'nin tamamlanmasından sonra 20 

binin üzerinde öğrenciye hizmet verebilecek kapasiteye 

ulaşacaklarını belirtti. Aynı zamanda, kurulan Araştırma 

Merkezleri ile Üniversitenin bilgi üretmek ve yaymak 

konusunda da, önemli bir gelişme yaşanacağını söyledi. 

Iğdır Üniversitesi'nin komşu ülkelerdeki üniversiteler ile 

işbirliğini artırarak, bilgiyi paylaşıp, topluma hizmet 

veren ve toplumun yaşam kalitesinde artışa dönüşmesi 

için üzerine düşen görevi yapan ve yapmaya da devam 

edecek bir üniversite olduğunu ifade etti.

Konuşmasına, Iğdır Üniversitesi'nde açılan Fen-

Edebiyat Fakültesi'nin önemini vurgulayarak devam 

eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, bu 

fakültenin kurulması ile, Iğdır Üniversitesi'nin mevcut 

kontenjanın yaklaşık iki katına çıkacağını söyledi. 

Geleceğin teminatı olan gençleri yetiştiren Iğdır 

Üniversitesi'nin yanında, yediden yetmişe tüm 

Iğdırlılar'ın desteklerinin olmasının gelişim sürecini 

büyük ölçüde hızlandıracağını belirterek konuşmasını 

bitirdi.
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ektör Prof. Dr. İbrahim türlü desteğe hazır olduklarını demokrasimizde ve devlet 

Hakkı Yılmaz'ın açılış belirtti. mekanizmalarımız içindeki yeri, Rkonuşmasından sonra, Vali Amir Çiçek'in uygulamalarının sonucundaki 

söz alan Iğdır Valisi Amir Çiçek, konuşmasından sonra, Iğdır yaptırım gücü konusunu işledi.

Iğdır ve yöresinin her alanda Üniversitesi'nde 2010-2011 Bu konuşmadan hemen sonra, 

refahının artması konusunda, en Eğitim ve Öğretim Yılı'nın Kafkas Üniversitesi Konservatuarı 

önemli faktörlerden biri olan Açılış Dersini vermek üzere Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin 

üniversitenin, devlet yönetimi olarak kürsüye E. Anayasa oluşturduğu koro, seçme eserleri 

daima yanında olduklarını Mahkemesi Üyesi ve Turgut başarı ile sundu. Bu sunu 

vurguladı. Bu konuda, vatandaşların Özal Üniversitesi Öğretim sonrasında, Iğdır Halk Eğitim 

da üzerine düşen sorumlulukların Üyesi Prof. Dr. Sacid Adalı Merkezi öğrencileri Iğdır yöresine 

bulunduğunu söyledi. Bu davet edildi.  Prof. Dr. Sacit ait halk oyunları gösterisi yaptılar. 

sorumluluğu yerine getirmek Adalı, Anayasamıza giren  ve 

isteyen herkese, özel sektör kurulması düşünülen 

kuruluşlarına valilik olarak, her Ombudsman'lık müessesinin 

Yenilikçi Üniversite
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Iğdır Üniversitesi Merkez İbrahim Hakkı Yılmaz'ın kurulmuş olan Iğdır 

Karaağaç Yerleşkesinde, katılımları ile bir yıl önce atılmıştı. Üniversitesi'nin bu kadar kısa 

Merkezi Derslik, Sosyal 19.08.2010 Perşembe günü, sürede gösterdiği gelişmenin 

Tesis ve Konferans salonu kalabalık bir davetli grubu ve takdir edilmesi gerektiğini 

binalarının temeli, Devlet Bakanı protokol üyelerinin ve öğretim belirterek, üniversitenin 

Cevdet Yılmaz, Iğdır Valisi Amir elamanlarının hazır bulunduğu ihtiyaçlarını acil ve öncelikli olarak 

Çiçek, Iğdır eski Milletvekili Ali törende bir konuşma yapan Devlet kabul edeceklerini söyledi.

Güner ve Rektörümüz Prof. Dr. Bakanı Cevdet Yılmaz 2008 yılında 

2008
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KARAAĞAÇ
YERLEŞKESİ 

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 
Karaağaç Yerleşkesi Temel Atma Töreninde



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz, temeli atılan inşaatı bir yıl gibi kısa 

bir sürede bitirmeyi amaçladıklarını, bunun için 

bütün hazırlıkların yapıldığını belirtti. Bu 

inşaatların bitirilmesi ile bilhassa fiziki mekan 

açısından kısmi bir rahatlama sağlayacaklarını, şu 

anda fiziki mekan sıkıntısı çektiklerini söyleyerek, 

amaçlarının kaliteli, çağdaş normlara sahip, bilimi 

ön planda tutan bir eğitim olduğunu belirtti. 

Iğdır'ın sosyal ve ekonomik alanda gelişmesinde 

üniversitenin büyük katkı sağlayacağını belirten 

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, bu bölgelerdeki 

üniversitelerin misyonunun önemli olduğunu, 

öğrenci yetiştirmenin yanında, kentin sosyal ve 

ekonomik kalkınmasında büyük rol oynadığını 

vurguladı. Üniversitede görev alan hocalardan 

öğrenci yetiştirmeleri yanında, yörenin sosyal ve 

ekonomik alanda gelişmesi için yeni projeler 

üretmelerini isteyen Devlet Bakanı Yılmaz,  planlı 

ve programlı bir çalışma süreci ile çalışmalarını 

yürüten üniversite yönetiminin, bakanlık olarak 

daima yanında olacaklarını vurguladı. 

Yenilikçi Üniversite
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Aşık Veysel'i anmak hayatını anlatarak  başlayan  bezediği konserinde  duygu 

maksadıyla düzenlenen ses sanatçısı  Çetin Özkan, dolu türküleri söyleyip, 

konserde Türk Halk Müziği Aşık Veysel'in Türk Halk izleyicileri kendine hayran 

sanatçısı  Çetin Özkan Müziği için taşıdığı  anlamı ve bıraktı. Sanatçı konserinin 

dinleyicileri kendisine hayran önemini  vurguladı. sonunda Iğdır yöresinden 

bıraktı. Yaklaşık iki saat süren Türk Halk Müziği Sanatçısı söylediği iki türkü ile de 

konserde duygu ve neşe âdeta Çetin Özkan, Aşık Veysel'in  dinleyicilere unutulmaz anlar 

harman oldu. yaşantısından ve deyişlerinin yaşattı.

Programa  Aşık Veysel'in ortaya çıkış hikayeleri ile 
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Çetin Özkan Konseri

2008
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Konserin sonunda İbrahim Hakkı Yılmaz olmak ”Aşık Veysel gibi büyük bir ustayı 

kendisine Iğdır üzere, Iğdır Valisine, protokole, anmaktan dolayı mutlu 

Üniversitesi Rektörü öğretim elamanlarına , katkıda olduklarını söyleyerek,” bize bu 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz bulananlarla, Iğdır Üniversitesi  müzik ziyafetini tattırdıkları için 

tarafından hediye verilen Çetin öğrencilerine teşekkür etti. sanatçımız Çetin Özkan'a teşekkür 
Özkan, bu başarılı organizasyonda Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. ederken, başarılarının devamını 
emeği geçen,  başta Iğdır Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz konser dilerim” dedi.
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. sonunda yaptığı konuşmada; 
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Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yıl 

boyunca uygulamalı derslerinde kullandıkları seralarda 

yetiştirdikleri çiçekler çevre il ve ilçelerde çevre 

düzenlemelerinde kullanılıyor. Bu yıl 60.000 çiçek fidesi 

bu amaçla yetiştirilerek, çeşitli kurum ve kuruluşlar 

vasıtası ile çevre düzenlemelerinde kullanılmak üzere 

dağıtıldı. 

Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin yetiştirdikleri çiçekler 

şehirde birçok değişik mekâna dikilerek görsel manada 

güzelleşme sağlanmıştı. Bu faaliyetlerin en 

anlamlılarından birisi olan çiçek dikimi Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından 

yapıldı.  Iğdır Üniversitesi, İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünün birlikte yaptıkları çalışma ile Iğdır'da 

bulunan Soykırım Anıtı” çevre düzenlemesi yapılarak 

2000'den fazla birbirinden güzel çeşitli çiçek dikimi 

yapıldı.

Çalışmalara bizzat katılan ve çiçek diken Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 

üniversitemizin vatandaşlarımızda çevre bilincinin geliş-

tirilmesi için birçok çalışma yaptığını ifade ederek, 

öğrencilerin emekleri ile üniversite seralarında 60 binin 

üzerinde çiçek üretildiğini belirtti. Yetiştirilen çiçeklerin 

bir bölümün üniversitede bulunan yeşil alanlarda dikimi 

yapıldığını, diğer bölümünün de gerek Iğdır gerekse 

diğer illerde çevrenin güzelleştirilmesinde kullanıldığını 

söyledi. Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz çalışmalar 

esnasında yaptığı açıklamada; 

Üniversiteden Haberler

2008
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FAALİYETLER

Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşların
Çevresinin Çiçekle Donatımı



Yenilikçi Üniversite

“Üretilen çiçeklerin büyük mesinde kullanılması oldu. önemlidir“ dedi.   

kısmını ise ilimizdeki kamu kurum Geçmişimizde yaşanan acıların bir Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

ve kuruluşlarına hibe edilerek daha yaşanmaması için duyarlı Yılmaz, çiçek dikimi yaptıktan 

kamu ortak alanlarının olmamız gerektiğinin sonra, müze ve anıt çevresini 

güzelleştirilmesine üniversite hatırlatılması ve şehitlerimize gezerek yapılacak çiçeklendirme 
olarak katkı sağlandı. Ancak, duyduğumuz saygının bir faaliyetleri konusunda 
bizleri en çok sevindiren ise, göstergesi olan bu güzel anıtımızın yetkililerden bilgi aldı.
ürettiğimiz çiçeklerin “Ermeniler çevresinin Üniversite 

tarafından Türklere Yapılan öğrencilerimizin emekleri ile 

Soykırım Anıtı” çevre düzenlen- güzelleştirilmesi bizim açımızdan 
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Iğdır Üniversitesi Rektörü alanlarını güzelleştirilmesi için Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı satışa sunulduğunu belirten tarafından yapılacak çalışmalar ile 

Yılmaz, çiçeklerin hibe Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Iğdır'ın koşullarına uygun bitki ve 

edilmesi ile ilgili olarak Üniver- Yılmaz tüm bunların yanında  ağaç türlerinin araştırılarak daha 

sitemizin çevre ve yeşil bilincinin eldeki çiçek stokunun çok büyük verimli olanlarını toprakla 

geliştirilmesi için birçok proje bölümünün ise kamu kurum ve buluşturmayı da hedeflediklerini 

yürüttüğünü belirterek, Ziraat kuruluşlarına hibe edilerek kamu ifade ederek,  bu çalışmalar ile 

Fakültesi öğrencilerinin emekleri ortak alanlarının kentin merkezi ve çevresinin daha 

ile seralarımızda yaklaşık 60 bin güzelleştirilmesine üniversite yeşil olacağına inandıklarını ifade 

kök çiçek yetiştirildiğini söyledi. olarak katkı sağlandığını ifade etti. etti. Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Öğrenciler tarafından yetiştirilen Iğdır'da İl Çevre ve Orman Yılmaz, “Dikilen her fidanın her 

çiçeklerin bir bölümün Müdürlüğünün yaptığı çiçeğin Türkiye'nin geleceğine 

üniversitede bulunan yeşil yeşillendirme çalışmaları takdirle yatırım olduğunu düşünüyoruz.” 

alanlarda kullanıldığını, diğer bir karşıladıklarını sözlerine ekleyen dedi. 

bölümünün de halkın kendi yaşam Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
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  Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 

konuşması da, sonraki nesillere yaşanılabilir bir 

dünya bırakılabilmesi için, temiz çevre ve yeşil 

bilincinin hâkim kılınmasının gerektiğini ifade 

ederek, çevre duyarlılığının oluşturulması ve 

yeşilin geliştirilmesi konusunda yaptıkları 

çalışmalardan dolayı Ziraat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Hüseyin Zengin'in şahsında, fakülte 

öğretim üyelerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Yenilikçi Üniversite
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Iğdır Çevre ve Orman Arvas, Yrd. Doç. Dr. Mücahit Bu bilgiler üzerine, ağaçlandırma 

Müdürlüğünün başlattığı Pehluvan ve Üniversite öğrencileri alanında geçen sene yapılan 

ağaçlandırma çalışmalarına ile birlikte doğayı güzelleştirme ve çalışmalar sonucunda elde edilen 

Iğdır Üniversitesi de katıldı. temiz bir çevre için fidan dikimi başarı oranlarından memnun 

Çalpala Köyü yakınlarında yaptı. olduğunu  ifade eden Rektör Prof. 

bulunan Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Dr. Yılmaz, çalışmaların her yıl 

Sahasında Iğdır Üniversitesi Yılmaz ağaç dikim çalışmaları artan bir heyecanla devam 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı sırasında, İl Çevre ve Orman etmesinin, gelecek kuşaklar için 

Yılmaz, Ziraat Fakültesi Öğretim Müdürü Taner Tazegün tarafından eşsiz bir kazanım olduğunu 

Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ösmetullah verilen bilgileri dikkatle dinledi. söyledi.
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri türlerinin belirlenmesini isteyerek, 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Ösmetullah Arvas ve bu konuda yapılacak olan 

ağaçlandırma çalışmalarına Yrd. Doç. Dr. Mücahit çalışmanın Iğdır ilinin daha hızlı 

katılan öğrencilere, yaptıkları Pehluvan'dan Iğdır ilinin bir şekilde yeşil renge bürünmesini 

katkıdan ve çevreye olan özelliklerine uygun ağaç türleri sağlayacağını vurguladı.

duyarlılıklarından dolayı teşekkür konusunda bir çalışma yapılmasını 

etti. Yılmaz aynı zamanda, ve bu çalışmanın sonucunda 

ağaçlandırma çalışmalarına katılan uygun olan ağaç türü veya 
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ÖYP kapsamında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, hayırlı 

Üniversitesi Araştırma Görevliğini İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör olsun dileklerinden sonra mesleki 

kazanan genç akademisyenler Yardımcısı Mühendislik Fakültesi bazı tavsiyelerde bulundu. Daha 

tarafından tanışma pikniği Dekanı Prof. Dr. Nurhan Akyüz, sonra bitkisel üretim ve deneme 

düzenlendi. Iğdır Üniversitesi Genel Sekreter Cemal Özabacıgil sahasında incelemeler yapan 

“Bitkisel Üretim ve Deneme ve Genel Sekreter Yardımcıları, Rektör, sahanın daha verimli 

Alanı”nda düzenlenen tanışma Enstitü Müdürleri, Yüksekokul şekilde değerlendirilmesi için bazı 

pikniği çok samimi bir ortam Müdürleri ile Ziraat Fakültesi çalışmalar başlatacaklarını belirtti.

içinde yapıldı. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri katıldı. Yaklaşık 50 civarında davetlinin 
Dekanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Piknik sonrasında yeni göreve hazır bulunduğu tanışma pikniği 
Hüseyin Zengin'in ev sahipliğinde başlayan Araştırma Görevlileri ile samimi bir ortamda gerçekleşti.
gerçekleştirilen pikniğe, Iğdır bir süre sohbet eden Rektör Prof. 
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ğdır Üniversitesi İlahiyat müdürleri, üniversite öğretim konuşulmakta olduğunu, bugüne 

Fakültesi tarafından, üyeleri, idari personel ve kadar konulan yasaklarla hiçbir Igeleneksel hale getirilen öğrenciler ile birlikte çok sayıda şey kazanılmadığını, aksine 

“Ehl-i Beyt” konulu panelin vatandaşın katıldığı panelde, ülkemiz aleyhine olduğunu 

ikincisi düzenlendi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. söyledi. Vali Çiçek, “Bilmeyen bir 

Iğdır Kültür Merkezinde, İbrahim Hakkı Yılmaz; “Ehl-i kişi bir olay hakkında konuşursa 

Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Beyt'in, kendine müslümanım toplumu yanlış yönlendirir, bu tür 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. diyen her insanın ortak değeri paneller insanların bilmediklerini 

Abdulhakim Yüce'nin yönettiği olduğunu, Kerbela'nın yüreklerde öğrenmeleri için fırsattır” dedi.     

“Ehl-i Beyt” konulu panele, bıraktığı acının her an akıllarda     Panelin açılışını yapan Iğdır 

konuşmacı olarak Araştırmacı Dr. kaldığını belirterek, Ehl-i Beyt'i Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Arslan Başaran, Iğdır Üniversitesi sevmek Efendimizi sevmektir, Dekanı Prof. Dr. Abdulhakim 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi onun namında Allah'ı sevmektir. Yüce, Ehl-i Beyt ailesinin çok 
Yrd. Doç. Dr. Shahı Ahmadov, İnsanın Ehl-i Beyt sevgisinde bir sıkıntı çektiğini söyleyerek, 
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sorun varsa, o insanın inancında "Peygamber Efendimizin ailesi de 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki bir sorun vardır” şeklinde Ehl-i Beyt'i oluşturur. Ehl-i Beyt'i 
Tan, Iğdır Üniversitesi İlahiyat konuştu.  sevmek imanımızın gereğidir. Ehl-i 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Panel başlamadan önce Beyt Kur'an-ı Kerim'de yer 
Dr. Fahri Hoşab katıldı. konuşan Iğdır Valisi Amir Çiçek, almaktadır. Ehl-i Beyt ve sevgisi 

Iğdır Valisi Amir Çiçek, Iğdır “Türkiye'de ortaya konulan bizlere neler kazandırdı. Bunları 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. demokratikleşme ile artık her bugünkü panelimizde  aktarmaya 
İbrahim Hakkı Yılmaz, kurum konunun rahat rahat çalışacağız.” dedi. 

Ehl-i Beyt Paneli
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anelde ilk sözü alan amcasının oğlu, damadı, dördüncü memnun oldu. Hz. Ali(r.a) ilmin 

Araştırmacı Dr. Arslan halife. Babası Ebû Talib, annesi kapısı ve bu ümmetin en ileri PBaşaran, ”Ehl-i Beyt ve Kureyş'ten Fâtıma binti Esed, gelenlerinden biri olarak İslâm'ın 

Ümmet” konusunu işlediği dedesi Abdulmuttalib'tir. Künyesi bize kadar gelmesinde büyük rolü 

tebliğinde; “Peygamberimiz Ebu'ı Hasan ve Ebû Tûrab olan sahabelerdendir.” olduğunu 

İslam'ın temeli, beni ve Ehl-i (toprağın babası), lâkabı Haydar; belirtti. 

Beyt'imi sevmektir” ünvanı Emîru'l-Mü'minin'dir.     İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

buyurduğunda, insanın hayatında Ayrıca 'Allah'ın Arslanı' ünvanıyla Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan, 

hiçbir rol oynamayan ve başka da anılır. Hz. Ali küçük yaşından “Hz.Peygamber (s.a.s.) ve Hz. 

sevgilerden hiçbir farkı olmayan, beri Resulullah'ın yanında Fatıma'nın (r.a)” hayatını anlattı. 

hatta Ehl-i Beyt'in dışında, hatta büyüdü. On yaşında İslâm'ı kabul Peygamberimizin güzel ahlakının 

karşısında olan kimselere beslenen ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice'den bütün insanlık için bir kurtuluş 

muhabbetin aynısı veya daha sonra Müslümanlığı ilk kabul eden kılavuzu olduğunu, buna 

aşağısı, kupkuru bir sevgiyi mi odur. Hz. Peygamber ile Hz. uyanların Allahın istediği gerçek 

İslam'ın temeli olarak nitelemek Hatice'yi bir gün ibadet ederken müminler olduğunu” belirtti. 

istiyordu? Peygamber'i sevip de gören Hz. Ali'ye Peygamberimiz İlahiyat Fakültesi Öğretim 

onun yolunu takip etmeyenin, onu şirkin kötülüğünü, tevhidin Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahri Hoşab,” 

kendisine örnek ve önder manasını anlattığında Hz. Ali Hz.Peygamber (s.a.s.) torunları 

edinmeyenin sevgisi gerçek bir hemen Müslüman olmuştu. Mekke olan Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. 

sevgi olabilir mi? Dinin temeli döneminde her zaman Hüseyin'in (r.a) bizzat kendilerinin 

olarak nitelendirilebilir mi? Buna Resulullah'ın yanında olduğunu sevgi olduklarını belirterek, Hz. 

paralel olarak zikrettiği Ehl-i Beyti' belirtti. Resulü Ekrem hicretin 9. Peygamber'in (s.a.s) her ikisine de 

nin sevgisi nasıl? Ehl-i Beyt'i biz yılında Tebük seferine çıkarken göstermiş olduğu sevginin her 

değil Allah-u Teâlâ ve Allah'ın Hz. Ali'yi Ehl-i Beyt'in muhafazası Müslümana örnek olması 

Yüce Resulü ön plana çıkarmıştır” için Medine'de bıraktı, ancak bu gerektiğini katılımcılara anlattı. 

dedi. sefere katılamadığı için müteessir     Panel daha sonra Prof. Dr. 

İlahiyat Fakültesi Öğretim oldu. Bunun üzerine Resulullah: İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Shahı “Musa'ya göre Harun ne ise, sen yapılan kısa bir değerlendirmenin 

Ahmadov, “Hz.Peygamber (s.a.s.) bana karşı o olmak istemez ardından sona erdi.

ve Hz. Ali (r.a.) ”Resulullah'ın misin?” dedi. Ali, bu iltifattan çok 

Yenilikçi Üniversite
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ğdır Üniversitesi Ziraat etmek tüm insanların yapması Havza Islah Projelerinin, özellikle 

Fakültesi tarafından Iğdır gereken bir konudur. Erozyonu rakımı yüksek orman alanlarına IKültür merkezinde, Rektör önlemek için çeşitli kurumlar odaklandığını belirtti. Bu projeler 

Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi kurulması gereklidir. Ancak birey yaşamlarını sadece orman 

Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zengin olarak mücadeleye katkıyı görev kaynaklarından elde ettikleri 

başkanlığında “Iğdır'da Erozyon haline getirmemiz gerekir. İnsan ürünlerin kullanımı ve ticaretinden 

Problemi ve Çözüm Önerileri” etkisinin ve zararının olmadığı, bitki elde ettikleri gelirle sağlayan orman 

konulu panel düzenlendi. örtüsünün bozulmadığı yerlerde köylülerinin, bütün güçlerini bir 

     Panele Iğdır Valisi Amir Çiçek, erozyondan bahsetmek pek de araya getirerek, ormana zarar veren 

Iğdır Üniversitesi Rektör'ü Prof. doğru olmaz. Problemin başlıca davranışlarından kurtarıp, ormanı 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, kurum kaynaklarından biri insanlar seven ve koruyan bireyler haline 

müdürleri, üniversite öğretim olduğuna göre, çözüme de buradan gelmesini amaç edinmektedir. Bu 

üyeleri, idari personel ve başlamak gerekir. Bu nedenle, nedenle, söz konusu projelerin 

öğrenciler ile birlikte vatandaşlar bizlerde birer Tema vakfı olalım. başlangıç yıllarında ve uygulama 

katıldı. İnsanoğlu hayatını sürdürebilmesi süresince halkın bu yönde 

“Iğdır'da Erozyon Problemi ve için toprağa ihtiyacı var. Toprak bilinçlendirilmesinde ve 

Çözüm Önerileri” konulu panelde olmasa biz yaşayamayız.” dedi. eğitilmesinde sivil toplum 

konuşma yapan Iğdır Valisi  Amir Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. örgütlerine ve bunların desteğine 

Çiçek “Erozyon demek sadece Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz yaptığı ihtiyaç vardır. Bununla beraber 

Tarım Bakanlığının değil diğer konuşmada, erozyonla mücadelede bölgemizde şiddetli, orta şiddetli ve 

bakanlıkların, kurumların sorunu devletin ilgili kurumları tarafından az şiddetli bir erozyon var. 

da değildir. Erozyonla mücadele hazırlanarak uygulamaya konulan 

Erozyon Paneli
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A
talarımızın, Panale konuşmacı olarak projede yaşayan halkın arazi 

dedelerimizin canı katılan öğretim üyeleri ve kullanım ve tarımsal üretim 

pahasına kazanmış uzmanlar, Türkiye ve dünyadaki tekniklerini doğru biçimde 

oldukları bu topraklar erozyon ve erozyonla nasıl kullanmasında ve ürünlerinin 

ayaklarımızın altından sessizce mücadele ederiz  ile ilgili slâyt pazarlanmasında, katılımcı 

kayıp gidiyor. Erozyon deyilince gösterisiyle sunum yaptılar. kuruluşlarla beraber havza ıslah 

sivil toplum örgütleri ve Tema Panelin sonunda Iğdır Üniversitesi projelerinin uygulamalarında 

Vakfı geliyor. Sivil toplum Rektör Yardımcısı ve Ziraat yardımlarını sürdürmeleri büyük 

örgütleri gibi Türkiye Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin önem taşımaktadır.” dedi.

üniversitelerinde bu konulara el Zengin, toprağı korumadığımız 

atması, projeler üretmesi taktirde milyon yılda oluşan 

gerekiyor“ dedi. toprak birkaç dakikada 

Panele konuşmacı olarak, Iğdır kaybediyoruz. Dünyadaki 

Üniversitesi  Rektör Yardımcısı ve beslenme zinciri başlangıcı 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. topraktır. Topraktan başka 

Hüseyin Zengin başkanlığında, beslenme kaynağımız yoktur. 

Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Zir. Yük. Bunun için erozyonla mücadele 

Müh. Orhan Şaban, Orman etmek bizim tek hedefimiz 

Mühendisi Taner Tazegün, Yrd. olmalıdır. Sivil toplum örgütleri, 

Doç. Dr. Mücahit Karaoğlu katıldı. yerel halk örgütleninceye kadar, 
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Üniversite
Iğdır Üniversitesi Haber ve Tanıtım DergisiHABER   26

ğdır Kültür Merkezinde sevgi ile yaşayalım. Barış olsun gönderildiği” bizzat Allah (C.C.) 

düzenlenen panelin açılış birlik olsun” şeklinde konuştu. tarafından bildirilen Hz. Ikonuşmasını yapan Iğdır Konuşmadan sonra, Iğdır Muhammed (s. a. v)'in tebliğinde 

Valisi Amir Çiçek; “Bu kalabalık, Merkez Cami İmam- Hatibi Selim yer alan merhamet vurgusunun 

gönülden gelen  sevgi ile  toplandı. Seyyar'ın, okuduğu Kuran-ı Kerim yeniden gönüllerdeki yerini 

İnsan yaşamak için vardır. tilaveti ve Tasavvuf Musikisi almasına tüm insanlığın ihtiyacı 

Herkesin Hz. Peygamber'i daha iyi dinletisi büyük bir huşu ile olduğunu söyledi. Kulaz 

tanımak, tanıtmak, anlamak ve dinlendi. sözlerinin devamında, “Toplumda 

anlatmak, toplumda Peygamber Daha sonra  Iğdır İl Müftüsü Peygamber sevgisini yaymak, 

sevgisini yaymak, Hz. Cüneyt Kulaz'ın  yöneticiliğini örnek yaşayışını, özellikle şefkat ve 

Peygamber'in örnek yaşayışını, yaptığı ve  Iğdır Üniversitesi merhametini anlatmak, merhameti 

özellikle şefkat ve merhametini İlahiyat Fakültesi Öğretim bütün boyutlarıyla 

anlatmak, merhameti bütün Üyelerinde  Yrd. Doç. Dr. toplumumuzun gündemine 

boyutlarıyla toplumumuzun Necmettin Şeker ve Doç. Dr. taşıyarak bu çerçevede 

gündemine taşıyarak, bu çerçevede Mehmet Ünal'ın panelist olarak yapılabileceklere zemin 

yapılabileceklere zemin katıldıkları panele geçildi. Açılış hazırlanmasını sağlamak 

hazırlanması gerekmektedir. Bir konuşmasında Iğdır İl Müftüsü istiyoruz.“ dedi. 

anne, baba merhametsizse o Cüneyt Kulaz; Merhametin,     

ailenin çocuğu da merhametsiz şaşırtıcı bir şekilde hayatın her 

olur. Allah korusun,  Allah alanından, hatta dünyadan 

korkusu olmaz. Biz Allahın bize çekilmeye başladığını belirterek, 

verdiği merhamet şefkat,  hoşgörü, “Alemlere rahmet olarak 
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anelistlerden ilk sözü Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. görevlendirilmiştir.“ şeklinde 

alan Iğdır Üniversitesi Mehmet Ünal ise, Peygamber konuştu.Pİlahiyat Fakültesi Efendimizin (sav), bize öğrettiği 
Geniş bir katılımcı kitlesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. merhametin içimizde bir yerlerde 

tarafından ilgi ile izlenen panele,  Necmettin Şeker oldu. Yrd. Doç. sönmeye yüz tutmuş insanlık 
Iğdır Valisi Amir Çiçek, Vali Dr. Necmettin Şeker; “Hz. kandilini yeniden tutuşturan ve 
Yardımcısı Türker Çağatay Halim, Muhammed'in (s.a.v.) insanlara bizi en temel halinde insanlığımıza 
Iğdır Üniversitesi Rektör merhametle yaklaşımı, kırıcı ve geri çağıran bir duygu, düşünce, 
Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi sert davranmaması, onları kopması tutum ve davranışlar manzumesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdühakim Yüce, mümkün olmayan bağlarla olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. 
Azerbaycan Kars kendine bağlamıştı. Ünal, Toplum dayanışmasının 
başkonsolosluğuna bağlı Iğdır Peygamberimiz o kadar temel dinamiklerinin adlarının bile 
şubesi konsolosu Rafik merhametliydi ki Müslümanlara unutulduğu, bunların yerini, daha 
Rüstemoğlu, Iğdır Emniyet olmadık kötülükler yapan, çok kazanmanın, daha çok 
Müdürü Cemil Tonbul, kurum eziyetler çektirenleri bile, eline pek tüketmenin, bencilliğin ve 
amirleri, Iğdır Üniversitesi öğretim çok cezalandırma fırsatı geçmesine öğretilmiş bir şiddetin aldığı 
elamanları ve davetliler katıldı.rağmen, affetmiş; onları yenip sosyal yapıların insanları 

ortadan kaldırmaktansa kendine mutsuzluğa mahkûm ettiğini, Hz. 
Panelde, İl Müftüsü Cüneyt çekip kazanmayı hedeflemişti. Peygamber (sav), birbirlerini 

Kulaz tarafından Vali Amir Çiçek'e Bunun için içimizde merhameti, sevme, birbirlerine merhamet ve 
Peygamber Efendimizin kokusunu sevgiyi, hoşgörüyü eksik şefkat göstererek bütünleşme 
temsil eden gül ve plaket verdi. etmemeliyiz.”şeklinde konuştu. konusunda bir vücudun 
Ardından görevlilerce salonda organlarından farksız olan bir 
bulunan dinleyicilere gül dağıtıldı.Iğdır Üniversitesi İlahiyat toplum oluşturmakla 

Yenilikçi Üniversite



Yurdumuzu işgal eden (Prof. Dr. Mazhar Osman bey ve tarafından 2-1288 sayılı karar ile 

düşman kuvvetleri arkadaşları) halkı ve gençliği kamuya yararlı cemiyetler arasına 

milletimizin istiklal uyarmak içki ve uyuşturucu ile alınmıştır.
mücadelesi karşısında mağlup mücadele etmek için 5 Mart 1920 Yeşilay'ın amacı; Yurdumuzda 
olun, top ve tüfekle bu milletin tarihinde İstanbul'da “Hilal-i ahlaki ve kültürel bir kalkınma 
mağlup olamayacağını anlayınca Ahdar” adıyla bir cemiyet atmosferi içinde, alkollü içki, 
Türk varlığını içten çökertmek için kurdular. Daha sonraları cemiyet sigara ve uyuşturucu madde 
alkol ve uyuşturucu maddelere önce “Yeşil Hilal” daha sonra da kullanımını, özel sektör ve devlet 
başvurdular. Savaş sonrasında “Yeşilay” olarak adlandırılmıştır. organları ile de iş ve gönül birliği 
limanlarımıza uğrayan düşman Yeşilay; sigara alkollü içki ve yaparak, en az miktara 
gemileri beraberinde tonlarca içki diğer uyuşturucu alışkanlıklar ile indirmektir.
getirdiler ve bunları halkımıza ve mücadele eden ve bütün zararlı 
özelikle de gençlerimize bir şekilde alışkanlıklardan vatandaşı ve 
ulaştırdılar. Bu suretle düşman özellikle gençlerin korunması için 
ordusu çekilip gitmişti ama kurt çeşitli çalışmalarla kamuya hizmet 
bu defa da gövdenin içine girmişti. 

veren ve bu nedenle de “Kamuya 
Kısa zaman içinde içki ve 

Yararlı Cemiyetler” arasında yer 
uyuşturucu madde alışkanlığı bir 

alan bir kurumdur. 
salgın halini almaya başladı. İşte 

Yeşilay 19 Eylül 1934 tarihinde 
bu akıbeti gören ve işin önemini 

toplanan bakanlar kurulu anlayan vatansever-ler, aydınlar 

Yeşil Konferansı

2008
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S
igara ve alkolün sağlığa 85'i, tecavüz olaylarının % 50'si, tuttuğu ve ülkemizde alkollü araç 

zararı konusunda misafir boşanma olaylarının % 80'i alkol kullanma eğiliminin arttığı, 

doktorumuz bize bilgi kullanımından kaynaklanmak- yaralanma veya ölümle 

verecek, ben sadece alkolün tadır. sonuçlanan trafik kazalarında ise 

zararları ile ilgili birkaç rakam Ayrıca yapılan istatistiklere alkolün etkisinin, alınan tedbirlere 

göre, ülkemizde meydana gelen rağmen % 20 ile % 70 arasında vermek istiyorum.

trafik kazalarında her yıl ortalama değiştiğini göstermektedir. Bu Yapılan bir araştırmaya göre; 

olarak 5.000 vatandaşımız hayatını kazalarda meydana gelen Türkiye'de alkol kullananların 

kaybetmekte, 40.000 vatandaşımız milyarlarca liralık mal kaybı da sayısında önemli bir artış olduğu 

da yaralanmakta veya sakat göz önünde bulundurulacak ve uyuşturucu kullananların % 

kalmaktadır. Trafik kazalarına yol olursa, alkolün sosyal hayat 73'ünü 20 yaşın altındaki gençlerin 

açan sebepler incelendiğinde; bakımından ne kadar zararlı oluşturduğu bildirilmektedir. 

sürücülerin alkollü araç olduğu açıkça görülür. Yine bu araştırmaya göre trafik 

kullanmasının önemli bir yer kazalarının % 60'ı, cinayetlerin % 
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Ü
lkemizde alkol ve uyuşturucu kulla-

nımının artması, her yönden zararlı 

olan bu maddeleri kullananların gün 

geçtikçe çoğalması, özellikle son zamanlarda bu 

felaketin ilim ve irfan yuvaları olan okullarımıza 

kadar girmesi, hepimizi konu üzerinde ciddî 

olarak düşünmeye sevk etmelidir.

Fert, toplum ve devletin kurumları olarak bu 

tehlikeyi görmezlikten gelemeyiz. Bunun için 

gerekli tedbirler mutlaka alınmalı, alkol ve 

uyuşturucu maddeler ile mücadeleye devam 

edilmelidir. Yalnız polisiye tedbirlerin yeterli 

olmadığı hususunda hemen hemen herkes görüş 

birliği içerisindedir. Kahraman ve Fedakâr Türk 

Emniyet Güçleri'nin, uyuşturucu maddelerle 

mücadelede, zaman zaman ödüller alacak kadar 

başarılı olduğunu da burada ayrıca belirtmek 

gerekir.

Kimse alkolik olacağım diye içkiye veya 

eroinman olacağım diye de uyuşturucu 

maddelere başlamamıştır. Bu gibi zararlı 

maddelere hep küçük heveslerle başlanmış; bir, 

üç, beş, yedi... derken, şahıs günün birinde alkolik 

veya eroinman olmuştur. Alışmış, bağımlı olmuş 

insanların bu maddeleri bırakması oldukça 

zordur. En tesirli çâre ise, bu maddelere hiç 

başlamamak, baştan uzak kalmaktır. Herhangi bir 

maddenin, şayet yüzlerce zararı var, hiçbir faydası 

yoksa ve alışan insanlar da bu maddelerden zor 

vazgeçiyorlarsa, herhalde akıllı olmanın gereği, bu 

maddelere hiç başlamamak, bunlarla hiç 

tanışmamaktır.
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Çağdaş Dünyada Din Adamının Rolü
 

2008
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ğdır Üniversitesi öğrenci topluluklarından 

İksat, düzenlediği konferans ile üniversitemiz Iöğrencilerine ve Iğdır halkına kültürel bir 

faaliyet hediye etti.

İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler 

tarafından kurulan ve kısa adı İKSAT olan İlahiyat  

Kültür Sanat Topluluğu düzenledikleri  ilk 

konferansa konuşmacı olarak, Atatürk Üniversitesi  

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Mustafa 

Ağırman kürsüdeki yerini aldı.

İksat tarafından Iğdır Kültür Merkezi Konferans 

Salonunda düzenlenen, “Çağdaş Dünyada Din 

Adamının Rolü” konulu konferansa, Iğdır 

Üniveristesi Rektör Yardımcıları olarak, İlahiyat 

Fakültesi  Dekanı  Prof. Dr. Abdülhakim Yüce, Ziraat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zengin, 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan 

Akyüz, Genel Sekreter Cemal Özabacıgil, İl Müftüsü 

Cüneyt Kulas, öğretim üyeleri, Iğdırlı vatandaşlar ve 

öğrenciler katıldı.
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Program, Iğdır Üniversitesi olduğunu vurguladı. Peygamber çalışmalarını, eğitimlerini  

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Efendimiz'in(SAV) yaşadığı gerçekten ilgilendikleri ilime 

Doç. Dr. Mehmet Ünal'ın Kur'an-ı dönemde, toplum içerisinde bir yakışır şekilde yapmalarını, bilgi 

Kerim tilavetiyle başladı.  Kur'an-ı çok görevi sahiplenerek, ile edeb ile, İslam dini ile  

Kerim tilavetinin ardından, kendinden sonra gelen bizlere donanımlı olmalarını ve ayrım 

program Türk tasavvuf örnek  olduğunun altını çizdi.  gözetmeden  insanlara faydalı 

musikisinden örnekler sunulması Prof. Dr. Ağırman “Biz, din olmalarını da tavsiye etti.

ile devam etti. Özellikle halk ozanı adamları, alim ulema, ilahiyatçı Gecede söz alan Iğdır Üniversitesi 

Yunus Emre'nin ilahilerinden ismimize her ne dersek diyelim, İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve 

örnekler sunan Türk Tasavvuf her konuda önce Kur'an'a bakarız, İKSAT Başkanı Hicret Masume 

Müziği grubu izleyicilerden büyük ne demiş diye. Sonra Peygamber Çimen de, İksat olarak edindikleri 

beğeni topladı. Efendimiz'e (SAV) bakarız, nasıl ana  amacın, Iğdır üniversitesi 

İksat tarafından düzenlenen  yorumlamış, tefsir etmiş, öğrencilerinin, okulda kendilerine 

organizasyon, Atatürk Üniversitesi  uygulamış ve yaşamış diye." verilen eğitim-öğretimin,  yanı sıra 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ifadelerini kullandı. sosyal ve kültürel faaliyetler 

Prof. Dr.  Mustafa Ağırman'ın Prof. Dr. Ağırman, ilahiyat düzenleyerek öğrencilerin aktif 

konuşması ile devam etti.  öğrencilerinin daha bu günden olacakları ortamı oluşturmak , 

Konferansta söz alan Prof. Dr. edinecekleri alışkanlıklar ile Iğdır'ın ve üniversitenin kültür 

Ağırman, ilahiyat alanında çalışan ilerideki yaşamlarında doğru sanat faaliyetleri ile adını 

insanların toplum içindeki hareket etmelerini sağlayacağını duyurmak olduğunu belirtti.

önemine değindi. Prof. Dr. söyledi. İlerideki yaşamlarında,  

Ağırman, yemekte tuz ne ise İlahiyat çalışanı olarak üzerlerine 

toplum içinde de ilahiyat alanında düşen sorumlulukları daha iyi 

çalışan insanın, öneminin o kadar yerine getirebilmeleri için çok 
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ğdır'da son dönemde artan intihar vakalarının konu başlığı altında bir konferans düzenledi.

ardından Iğdır Valiliği tarafından oluşturulan 
işisel gelişim uzmanı Asım Yekeler, insanların I"İntihar Eylemlerini Önleme Kurulu" kentte 

modern çağda büyük kalabalıklar içinde yalnızlık 
bir dizi faaliyet yürütürken, gençlere ve kadınlara 

çektiğini ve daima mutsuzluk yaşadığını belirterek, 
yönelik olarak da "Mutluluğun Yolları" semineri 

"Mutlu olmanın en önemli yollarından biri sağlıklı 
düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde Iğdır Kültür 

olmak, diğeri ise kişinin kendisiyle barışık 
Merkezinde düzenlenen seminere katılan Kişisel 

yaşamasıdır" dedi.
Gelişim Uzmanı Asım Yekeler, üniversitemiz 

akademik, idari personeline ve öğrencilerine aynı 

 K

Mutlu Olmanın Yolları

2008
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Asım Yekeler "Bir idareci, mahiyetindeki kütüphaneye gidip okumak 

konferansında, memurlarını mutlu edebiliyorsa isteğini doyurmak gerektiğini 

insanların başarılıdır. Bir baba evinin ziline belirtti.

günümüzde yaldızlı koltuklarda, bastığında içeriden 'yaşasın babam 
İnsanların sahip oldukları 

mutsuzluk yaşadığını ifade geldi' sözlerini duyabiliyorsa 
makam ve mevkilerini 

ederek, "Şekille boğulmuş başarılı bir babadır. Eğer içeriden 
kaybettiklerinde ruhsal sıkıntı 

beraberlik var ama insanlar gelen ses 'eyvah babam geldi' ise o 
içine girdikleri, iflas ettiğinde ya 

yapayalnız. İnsan, yaratılanlar baba başarısızdır. Gerek baba 
da yaşamdaki isteklerine 

içerisinde en mükemmelidir. Her gerek bir idareci güneş gibi 
ulaşamadıklarında intihara 

insanın güzel bir tarafı mutlaka olmalıdır. Gelmediği zaman 
kalkıştıklarını belirten Yekeler, 

vardır. Önemli olan kötü tarafların ihtiyaç duyulmalı ve özlenmelidir, 
"Buna gerek yok... Mevla nasıl 

arasında güzeli bulabilmektir. sevilmek demek özlenmek 
takdir etmişse o olacaktır. Mevlâna 

Mutluluk, cepleri para doldurarak, demektir. Mutlu olmak için önce 
'Hiçbir şey benimdir deme 

makamları yükseltmekle kendimizi sevmemiz, aşık 
yanımdadır de' buyurmuştur. Hiç 

sağlanamaz" dedi. olmamız lazım" diyen Yekeler, aksi 
kimsenin yarın için garantisi 

takdirde insanın mutlu olmasının 
İnsanın mutlu olabilmesini 5 yoktur. Makam, bilgi, servet, her 

zor olduğunu vurguladı.
ana başlıkta topladığını ifade eden şey misafirdir, böyle düşünmeli ve 

Yekeler, bunlardan ilkinin sağlıklı mutlu olmalıyız. Aşırı hırs ve öfke 

olma, ikincisinin kişinin kendisiyle mutlu olmaya engeldir. Mutlu 

barışık ve kendisine aşık olması, olmak için Allah'a inanmak gerek. 

3'üncüsü kendi dışımızda eşya ve  İnanmasanız mutlu olmazsınız" 

insanları sevme, 4'üncüsü her işte bin kütüphane bulunduğunu ifadelerini kullandı.

adil olma, 5. olarak da Allah'a söyledi. Bu dengesizliğin, Yekeler, mutlu olmak için 

iman sahibi olmanın mutluluğun yöneticiler tarafından acil ayrıca anne ve babanın da mutlu 

temel şartlarından olduğunun çözümlenmesi gereken bir kültür edilmesi, onların da gönlünün hoş 

altını çizdi. sorunu olduğunu, hiç değilse var tutulmasının gerekli olduğuna 
olan kütüphanelerin açık kalma işaret etti.Başarının sırrına da değinen 
saatlerinin uzatılarak toplumda 

Yekeler, şunları kaydetti:

Türkiye'de insanların kitap 

okumadığına vurgu yapan 

Yekeler, ülkemizde bin 500 

kütüphane varken, Fransa'da 65
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Iğdır'da Atatürk Prof. Dr. Dalkıran “Dinimiz Müslümanların birbirine düşman 

Üniversitesi İlahiyat birlik ve beraberliğe önem veren olmasına değil, aksine birbirlerine 

Fakültesi Öğretim Üyesi bir dindir. Allah( c.c )birçok yardım etmelerine vesile olması 

Prof. Dr. Sayın Dalkıran tarafından ayetinde birlik ve beraberliğe gerekir. Nasıl ki, vücut azalarının 

“Birlik ve Beraberliğimizin Temel değinen ayetler indirerek birbirinden farklı olması, ruhun 

Dinamiklerinden İslam” konulu Müminlerin birlik ve beraberlik ihtiyacını karşılamaktadır. Bir 

konferans verildi. içerisinde yaşamaları gerektiği uzvun olmaması veya sakat olması 

Iğdır Kültür Sarayında yapılan, belirtmiş. Peygamberimiz (sav), bir tüm vücudun hareketini 

Iğdır Üniversitesi ve İl Milli Eğitim hadis-i şeriflerinde: 'Müminler bir sınırlandırmaktadır. Aynı şekilde 

Müdürlüğünün ortaklaşa düzenle- binanın taşları gibidirler. milliyetimiz bir vücuddur, ruhu 

dikleri konferans kalabalık bir Birbirlerini yıkılmaktan muhafaza İslamiyet aklı iman ve Kur'andır. 

izleyici topluluğu tarafından ilgi ederler' buyurarak müminler İşte dinimizin çok ehemmiyetle 

ile izlendi. arasındaki muhabbet ve emrettiği İslâm kardeşliğinin mâna 

Atatürk Üniversitesi İlahiyat kardeşliğin önemini en veciz bir ve önemini bilmeye ve icaplarını 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. şekilde ifade etmiştir” dedi. yerine getirilmesine gayret 

Sayın Dalkıran, Efendimizin en Prof. Sayın Dalkıran; göstermek gerektir. Bu konuda 

büyük mucizesi Kuran-ı Kerim “Dünyanın dört bir yanında herkese büyük iş düşmektedir” 

olduğunu vurgulayarak, Birlik ve birbirinden farklı dini yorumlar, şeklinde konuştu. 

beraberliğin en önemli unsuru görüşler ve modeller hâkimdir. Bu 

İslam ve İslam kardeşliği yorum, görüş ve modellerin 

olduğunu söyledi. birbirinden farklı oluşu, 

 

Birlik ve Beraberliğimizin Temel Dinamiklerinden İslam

2008
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Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz basına kapalı görüşme yaptılar. öğrencilerinin telekonferans 

Iğdır ilinde yaptığı gezi ve Görüşmede, Iğdır Üniversitesi'nin sistemi ile eğitim alabilecekleri, 

incelemeler sırasında sorunlarının hakkında ve gelişmesi uzaktan eğitim sınıfında 

üniversitemizi ziyaret etti. Iğdır için alınacak önlemler ile ilgili bilgi incelemelerde bulunduktan sonra, 

iline gelen Bakan ve yanındaki alışverişinde bulunuldu. İlimizde incelemelerine devam 

heyet önce il valilik binasında Vali etmek üzere üniversitemizden 
Görüşmenin bitiminden sonra 

Amir Çiçek'ten bilgi aldı. Bakan ve ayrıldı.
Rektörlük binası gezildi. Gezi 

beraberindeki heyet  Üniversitemiz 
sırasında Rektör Prof. Dr. İbrahim 

Rektörlük binasında, Rektör Prof. 
Hakkı Yılmaz tarafından, Devlet 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile 
Bakanı Cevdet Yılmaz ve 

birlikte akademik ve idari 
beraberindekilere, Iğdır 

personelin bulunduğu kalabalık 
Üniversitesi'nin Gelişme Planı ve 

bir grup tarafından karşılandı. 
Suveren Köyü yakınlarında 

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı bulunan, yaklaşık 3000 dekarlık bir 

Yılmaz tarafından sıcak bir ilgi ile alanda kuruluş çalışmaları devam 

karşılanan Devlet Bakanı Cevdet eden yerleşke hakkında, mastır 

Yılmaz ve beraberindeki heyet plan üzerinden bilgi verildi.  

basının görüntü almasından sonra 
Heyet, Üniversitemiz 

Devlet Bakanı 
Cevdet Yılmaz Üniversitemizi Ziyaret Etti

2008
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ÜNİVERSİTEMİZİ 

ZİYARET
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Iğdır Üniversitesi 3. Bahar Şenlikleri 
kapsamında düzenlenen ve olan Türk 
Halk Müziği Sanatçıları Kenan Tuna ve 

Didem Dilara Duman'nın verdikleri 
konserde büyük coşku yaşandı. 

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Bahçesinde verilen konsere, sıcak 

havaya rağmen yoğun ilgi gösteren 
öğrenciler, sanatçılara eşlik ettiler. 

Konserde dillerden düşmeyen türküleri 
seslendiren sanatçılar, dinleyicilerden 

bolca alkış aldılar.

Düzenlenen konsere Iğdır Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 
Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Zengin, Genel Sekreter Cemal 

Özbacıgil, Iğdır Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Kaya, 
akademisyenler ve idari personel ile 
çok sayıda öğrenci dinleyici olarak 

katıldı.
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Muştak Tanbur Grubu
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ran'ın Tebriz kentinden katledildiler. Bu vesile ile burada İran'dan gelen Muştak Tanbur 

gelen ”Muştak Tanbur Şehit olan kardeşlerimizi  saygı ile Topluluğu, bizlere Büyük Türk İTopluluğu,” Iğdır anıyorum, ruhları şad olsun”. Dünyasının güzide şairlerinin her 

Üniversitesi kültür hizmetleri diyerek başladı. türlü acıyı, kederi ve umudu 

çerçevesinde, Iğdır Kültür Merkezi harmanlayarak ortaya koydukları Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 
Konferans Salonunda sundukları eserlerden bazılarını bizlere sözlerine devamla şöyle konuştu; 
konser ile izleyenleri adeta sunacaklar. Öyle ki bu eserler, “Türkiye ve İran yüzyıllardır aynı 
büyüledi. Konsere, Iğdır Türk ulusunun geçmişten gelen coğrafyada yaşayan birbirlerine 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. kültürel değerlerini bizlere tekrar komşu, kültürel değerler ve dini 
İbrahim Hakkı Yılmaz, Emniyet hatırlatarak, müziğin evrensel dili inanç bakımından yakın iki 
Müdürü Cemil Tonbul, Rektör ile yaşatacaklar” diyerek ülkedir.” Sınır komşumuz olan 
Yardımcısı Prof. Dr. Nurhan konuşmasını bitirdi.İran İslam Cumhuriyeti ile 
Akyüz, Iğdır Üniversitesi aramızdaki kültür alışverişinin her 
akademik, idari personeli ve türlü yabancı etkilerden uzak, 
öğrenciler birlikte vatandaşlar da dostluk ve kardeşlik bağları 
katıldı. çerçevesinde gelişmesinin önemini 

Konser öncesi konuşma yapan vurguladıktan sonra şunları 

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. söyledi. “Türkiye Cumhuriyeti ve 

İbrahim Hakkı Yılmaz sözlerine; İran İslam Cumhuriyeti halkları 

“Yarın Hocalı Katliamının yıl arasındaki tarihten beri gelen 

dönümü. 25-26 Şubat 1992 gecesi kardeşliğin ve birliğin en güzel 

yaklaşık 633 Türk soydaşımız örneklerinden birini bizler bu 

Ermeniler tarafından hunharca akşam birlikte yaşıyoruz. İşte 

Üniversiteden Haberler
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“Tebriz'den Iğdır'a Bir Nefes” adını verdikleri 

Konser ile Iğdır Üniversitesine misafir olan “Muştak 

Tanbur Topluluğu” Farsça ve Türkçe olarak 

sundukları eserleri ile salonda bulunanları adeta 

büyülediler. İzleyicilerin yoğun ilgisine sahne olan 

konser, yaklaşık iki saat sürdü. Etkinlik boyunca 

seslendirilen eserlerin yanı sıra, grup üyeleri 

tarafından sergilenen Tanbur ve Def  resitali 

izleyenlerden bolca alkış topladı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz tarafından, 

Muştak Tanbur Topluluğu'nun sundukları bu güzel 

konserin sonunda, grup üyelerine teşekkür edilerek 

çeşitli hediyeler takdim edildi. Grup üyeleri de, 

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

Iğdır Üniversitesince kendilerine gösterilen ilgiden 

çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Muştak Tanbur 

Topluluğu verdikleri konser sonrasında, Tebriz' e 

gitmek üzere Iğdır'dan ayrıldı.

Yenilikçi Üniversite



Iğdır Üniversitesi Sağlık sayıda öğrenci katıldı. Görkemli çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kültür ve Spor Daire Ağrı Dağı'nın eteğindeki Iğdır 

Başkanlığı tarafından 3. Üniversitesi Suveren 

Bahar Şenlikleri kapsamında Yerleşkesinde, çok güzel bir 

Uçurtma Şenliği düzenlendi. havada gerçekleşen Uçurtma 

Yapımı süren Iğdır Üniversitesi Şenliği'ne katılan öğrencilere, Iğdır 

Suveren Kampusü'nde organize Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

edilen Uçurtma Şenliği'ne idari ve Daire Başkanlığı personeli 

akademik personelin yanı sıra, tarafından uçurtma, şapka ve tişört 

Iğdır Üniversitesinin çeşitli hediye edildi. Şenlik alanında 

bölümlerinde eğitim gören çok kurulan çadırlarda ise katılımcılara 

Öğrenciler tarafından uçurtma-

ların uçurulması ile tam bir görsel 

şölen haline gelen etkinlik, Iğdır 

Üniversitesi öğrencileri için büyük 

bir eğlenceye dönüştü.
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Suveren kampüsünde döner ikramı



3. Bahar Şenliği

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İI

Üniversiteden Haberler

ğdır Üniversitesi 3. Bahar şenliği büyük bir 

coşku ile başladı. Iğdır Meslek Yüksekokulu Ibahçesinde başlayan  Bahar Şenliklerine Iğdır 

Vali Amir Çiçek, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Üniversitesi Dekanı ve 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Zengin, Genel 

Sekreter Cemal Özabacıgil, öğretim elamanları, çeşitli 

kurum amirleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci 

katıldı. 

Bahar şenliği Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz'ın açılış konuşması ile başladı. Rektör Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz yaptığı konuşmasında; “Bu yıl 

üçüncüsünü kutladığımız Gençlik Şölenine hoş 

geldiniz. Birlikte olacağımız bu şölenin,  Atatürkün 

gençliğe hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor 

Bayramıyla birleşmesi sevincimizi ve coşkumuzu 

daha da artırmaktadır” dedi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz 

konuşmasına şöyle devam etti;  “Üç ülkeye komşu, 

birçok tabii güzelliği bünyesinde barındırmakta olan 

Iğdır'ın, bir bilim ve kültür merkezi aynı zamanda da 

bir gençlik kenti olarak nitelenmesi için Üniversitemiz 

üzerine düşen görevi yerine getirme gayreti 

içerisindedir. Öğrencilerimize sağlanacak yeni yaşam 

alanı olan yerleşke ile birlikte akademik ve idari 

kadronun gelişimi, üniversitemiz öğrencilerini nicelik 

ve nitelik olarak destekleyecek yeterlilikte olacaktır” 

dedi. 
Üniversite
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ğdır Üniversitesi, en son çalışmaların yanında bu tür kültürel topluluğu ile Folklor ekiplerinin 

teknolojik olanaklarla gösterilerine geçildi. Tokluluk faaliyetlerin de önemli olduğunu Idonatılmış bölümlerinde, her tarafından seslendirilen birbirinden söyledi. Bu etkinliğin  yapılmasında 
biri alanında en iyisi olmak için çalışan güzel müzik parçalarının ardından, katkısı olan bütün Iğdır Üniversitesi 
ve tüm zamanını öğrencileriyle Kafkas oyunlarının sergilendiği folklor camiasını Rektör Prof. Dr. İbrahim 
paylaşan geniş öğretim kadrosuyla gösterilerine geçildi.Hakkı Yılmaz'ın şahsında kutluyor iyi 
öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim Geleneksel hale gelen, Gençlik 

eğlenceler diliyorum dedi.
ortamları içinde geleceğe nitelikli, Şöleninde yemek ikramına geçildi.  

Bahar şenlikleri etkinlikleri 
donanımlı, çağdaş ve evrensel değerlere Pilav, Kavurma et, ayran' dan oluşan 

içerisinde olan Ressam Mecit yolcunun 
sahip bireyler olarak hazırlamak için menüde ilk yemeği Rektör Prof. Dr. 

Resim sergisi ile çeşitli kurum ve ticari 
çaba göstermektedir. İbrahim Hakkı Yılmaz  ikram etti. 

işletmelerin kurdukları Stantların açılışı 
Davetliler ve öğrencilerin yemeklerini Açılış törenine söz alan Iğdır Valisi Iğdır Vali Amir Çiçek, Iğdır 
yemesinden sonra ARES Müzik Amir Çiçek; Üniversitelerin birer bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Topluluğunun konserine geçildi..yuvaları olduğunu, Iğdır Hakkı Yılmaz tarafından açılışları 

Şenlik daha sonra yapılan Üniversitesinin de kısa zamanda göz yapıldı.
yarışmaların ardından Tiyatro doldurmaya başladığını, Bilimsel Daha sonra Iğdır Üniversitesi Müzik 
gösterimi ile devam etti.
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Soykırım Anıtı ve Çevresi 
Çiçeklerle Donatıldı

Iğdır Üniversitesi 3. Bahar 

Şenlikleri kapsamında 

çeşitli branşlarda 

düzenlenen yarışmalar ve 

diğer etkinliklerde 

dereceye girenlerin 

ödülleri Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz ve Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. 

Hüseyin Zengin tarafından 

törenle verildi. 

Mezuniyet Ödül Töreni

2008
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Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonunda 

gerçekleşen ödül törenine Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcısı ve 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zengin, 

Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Tuncay Kaya ile akademisyenler, idari personel, çok 

sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.   

Ödül töreninde bir konuşma yapan, Iğdır 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 

“2008 Mayısında kurulmuş olan Doğunun Parlayan 

Yıldızı Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin, ülkenin, çevre 

illerin ve Iğdır'ın sosyo-ekonomik yapısında 

etkilerinin artmasının kendisi için bir gurur ve 

mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Öğrencilerin 

çeşitli branşlarda yapılan etkinliklerde centilmen tavır 

sergilediklerini bunun hayatları boyunca devam 

edeceğine inandığını, Bahar Şenlikleri kapsamında 

Iğdır Üniversitesinin düzenlemiş olduğu etkinliklerde 

görev alan tüm personele ve öğrencilere teşekkür etti. 

Bu organizasyonda gerek yarışmalara, gerekse 

etkinliklerde bulunan tüm katılımcılar gösterdikleri 

çabadan dolayı kutlarım” şeklinde konuştu. 

 Futbol turnuvasında, öğrencilerde Iğdır Meslek 

Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü, personelde ise 

Güvenlik birimi birinci olurken; Satranç dalında 

öğrenci Hasan Gazigil birinci oldu. Iğdır Üniversitesi 

Spor Koordinatörlüğünce organize edilen masa tenisi 

branşında  dereceye girenler de ödüllerini aldılar. 

 Törende, Iğdır Üniversitesi 3. Bahar Şenlikleri 

organizasyon komitesine ve çeşitli branşlarda 

dereceye giren sporculara plaketler ile birlikte 

hediyeleri verildi.

Yenilikçi Üniversite
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Öğrencilerin Zırai Faaliyetleri
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Iğdır Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İbrahim H.Yılmaz'dan 

Çocuk Yuvası Ziyareti
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Çocuk Yuvası Ziyareti
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ZİYARET

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör Yardımcısı ve 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Nurhan 

Akyüz,  Genel Sekreter Cemal Özabacıgil, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 

Resul Öztürk, Strateji Daire Başkanı Turan 

Güneş ile birlikte Iğdır'daki Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 

bağlı “Parim Çocuk Yuvası” 'nda kalan 

çocukları ziyaret etti.

 



Çocuk yuvasının girişinde, onları sevdiler. yurtta kalan öğrencilere çok iyi 

çocuklar ve Yurt Müdürü Yuvada bulunan eğitmenlerle bakıldığını, çocukların görevlilerle 

tarafından karşılanan Rektör Prof. çocukların yaşam odalarını gezen, olan diyaloglarının çok samimi 

Dr. Yılmaz ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Yılmaz ve olmasının bunun işareti olduğunu 

yurt müdürünün makamına beraberindeki  heyet, henüz üç söyledi.

geçerek yurt ile ilgili bilgi aldı. aylıkken yuvaya bırakılan bebeği Bir süre yurtta kalan Prof. Dr. 

Daha sonra, Çocuk Yuvasının kucaklarına alıp, uzun süre İbrahim Hakkı Yılmaz ve 

eğitim odalarını gezen Rektör Prof. sevdiler. Buradaki eğitmenlerden beraberindekiler, yöneticilere 

Dr. Yılmaz ve beraberindekiler, bir çocukların bakımı hakkında bilgi teşekkür ederek ayrıldılar.
süre çocuklar ile sohbet ederek, alan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 

Yenilikçi Üniversite
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Genel olarak bilim adamları bitkilerin bir kısmı gıda, baharat, bahsetmekte yarar var.  Türkiye'de, 

tarafından,  dünyada 750 binin ilaç ve benzeri maddeler olarak, bir Azerbaycan (Nahçivan Özerk 

üzerinde bitki türünün bulunduğu kısmı hayvanların otlatılmasında, Cumhuriyeti), İran ve Ermenistan 

tahmin edilmektedir. Tahmin edilen diğer bir kısmı ise peyzaj gibi üç ülke ile sınırları olan tek il 

bitki çeşidi sayısının 500 bin mimarlığında çevre düzenlenme- olma konumunda olması 

kadarının tanımlanarak kayıt altına sinde kullanılmaktadır. Bu kadar dolayısıyla, Iğdır ili özel bir 

alınmıştır. Dünyanın, iklim ve zengin bitki çeşidine sahip Türkiye konuma sahiptir. Ayrıca, sadece 

toprak çeşitliliği sayesinde, bitki florasında yetişen 3000 farklı Türkiye'nin değil Avrupa kıtasının 

örtüsünün zenginliği açısından en insanlar tarafından tüketilebilinen da en yüksek noktası olan Ağrı 

önemli bölgelerinden biri olduğu bitkiden 500 kadarı yaygın olarak Dağı'nın büyük bir kısmının il 

kuşku götürmeyen,  Anadolu kullanılmaktadır. Gıda olarak sınırları içerisinde yer alması 

coğrafyasında birçok yabani bitki tüketimde kullanılan bitki çeşidinin (dağın, % 65'lik kesimi Iğdır İli'nde, 

doğal olarak hayatını sürdürmek- 200 kadarı ihracat potansiyeline % 35'lik kesimi ise Ağrı İli 

tedir. Yapılan araştırmalara göre, sahip bulunmaktadır. İhracat topraklarındadır) ilimize ayrı bir 

Avrupa ülkelerinde tespit edilen potansiyeline sahip olan bitki özellik katmaktadır. Ova etrafının 

yaklaşık 11 bin bitki türüne karşın, çeşitlerinin 70-100 kadarının da dağlarla kaplı olması ve bir çanak 

ülkemizde tespit edilmiş bitki ihracatı çeşitli şekillerde durumunda olması nedeniyle bir 

sayısının yaklaşık olarak 9 bin gerçekleştirilmektedir. “mikroklima” konumundadır. 

kadar olması, ülkemizin bitki Ülkemizde ve Avrupa'daki bitki Oluşan bu mikroklimatik ilklim 

zenginliği konusunda en çarpıcı çeşitliği hakkında kısa bir bilgi sayesinde il sınırları içerisinde 

örnektir. paylaşımından sonra, doğal olarak yetişen ve geleneksel 

Ülkemizde doğal hayatlarını Üniversitemize de adın veren Iğdır olarak tüketilen çok sayıda bitki 

sürdüren ve tespit edilmiş olan ilinin bitkisel çeşitliliğinden türü bulunmaktadır.

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Floraya İlgi
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itkiler bakımından geniş nehrine ve İran sınırına, aynı necek, lisans ve lisansüstü 

çeşitlilik içeren verimli zamanda Iğdır ilinin merkezine eğitimde kullanılabilir envanter BIğdır ovasında, Iğdır kadar olan arazide yapılacak olan canlı bir materyal olarak 

Üniversitesi öncülüğünde kamu ve çalışmada öncelikle tabiat bulundurulacaktır. Üniversitemiz 

özel sektörün de katkı sağladığı zenginliklerinin florası tespit bünyesinde incelenecek bu 

çeşitli projeler üretilmektedir. çalışmaları yapılacaktır.  Bu tespit bitkilerin herbaryumu yapılarak, 

Üniversitenin yöreye öncülük çalışması sonrasında bölgedeki üniversitemizde bir herbaryum 

ettiğini gösterdiği projelerden biri flora vejetasyon özellikleri müzesi oluşturulacak, mera 

de, Iğdır Üniversitesi'nin değerli belirlenecek ve alanda doğal alanlarındaki durum tespiti 

öğretim üyeleri tarafından olarak yetişen bitkilerin özellikle yapılacak ve gerekirse meralara 

hazırlanan Iğdır ili Aralık ilçesi endemik türlerin korunmasına yönelik iyileştirme çalışmaları 

Ağrı Dağı civarı ile Aras Nehri yönelik tedbirler ortaya konacaktır.  konularında tavsiyelerde 

arasındaki alanın mevcut İklim şartlarına uygun olan bitkiler bulunulacaktır. Ayrıca, ekonomik 

florasının tespiti ve kültüre -özellikle nadir ve nesli öneme haiz ve kaybolmaya yüz 

alınabilme olanaklarının tükenmekte olan türler- belirlen- tutan endemik, tıbbi-aromatik ve 

araştırılması projesi bu alanda dikten sonra, bu bitkilerden peyzaj bitkileri Ziraat Fakültesi 

yapılan güçlü bir projedir. endemik olanlar, tıbbi ve aromatik deneme alanında kültüre alınarak 

bakımdan önemli olanlar, peyzaj uzun süreli çoğaltımı ve Iğdır ili Aralık ilçesinde 

mimarisi açısından önemli olanlar muhafazası sağlanacaktır. bulunan görkemli Ağrı Dağı ve 

ve ekonomik değeri olanlar belirle-eteklerinden başlayarak Aras 
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Iğdır Üniversitesi tarafından ortaya konulan,  tanımasını sağlanacaktır. Detaylı özellikleri ortaya 

Iğdır İli Aralık İlçesi Ağrı Dağı civarı ile Aras konulan bitkilerden yenilebilen ve tıbbi açıdan 

Nehri arasındaki alanın mevcut florasının önemli olanlarından yöre halkının yararlanmaları 

tespiti ve kültüre alınabilme olanaklarının  sağlanacaktır. Bitkilerden ekonomik değeri ve ihracat 

araştırılması projesinin yöre halkına çeşitli katkıları potansiyeli olanların kültüre alınması sağlanacak. 

olacaktır. Projenin yöre halkına ve ekonomisine Kültür yetiştiriciliğine alınan bu bitkilerin ve üretim 

beklenen katkıları da olacaktır. Öncelikle, yörede teknikleri yöre çiftçilerine öğretilerek, alternatif bir iş 

yaygın olarak bulunan endemik ve endemik olmayan kolu ortaya çıkarılacaktır. Bu sayede bölge ve ülke 

bitki türleri belirleneceğinden, belirlenmesi birlikte ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

detaylı özellikleri de ortaya konularak yöre halkına 
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Iğdır Üniversitesi öğrenci topluluğu SEBİT 

tarafından “Uygulamalı Ebru Konferansı" 

düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezi Konferans 

Salonunda yapılan konferansa, Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör 

Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. 

Hüseyin Zengin, akademik ve idari personel ile çok 

sayıda öğrenci katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak Atatürk 

Üniversitesi Öğr. Gör. Ahmet Sobacı katıldı. Öğr. Gör. 

Ahmet Sobacı konferansta yaptığı konuşmada 

geleneksel ebru sanatının akademik çalışmalara konu 

olmasının, üniversitelerin ilgili bölümlerinde ele 

alınarak gelecek kuşaklara sağlıklı olarak 

aktarılmasının önemli olduğunu söyledi. Ebru 

Sanatını uluslararası düzeye çıkarma ve el sanatları 

çatısı altında üniversitelerde ana sanat dalı olarak 

eğitim yapılmasını sağlamayı amaçladığını belirtti. 

Geleneksel ebru sanatının, görsel sanatlar dersi 

aracılığı ile ilköğretim çağındaki çocuklara da 

sevdirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Uygulamalı Ebru Konferansı

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İISANAT
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Ö
ğr. Gör. Ahmet Sobacı birlikte bir ebru çalışması yaptı. Bu Sanatı'nın nadide eserlerinin 

konferansa katılanlara sırada bir konuşma yapan Rektör tanıtıldığı serginin açılışına geçildi.  

Ebru Sanatı hakkında Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Öğr. Gör. Ahmet Sobacı'ya ait 

bilgi aktarırken, SEBİT Başkanı ve geleneksel Ebru Sanatı hakkında, yaklaşık 100 adet eserden oluşan 

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üniversitemiz öğrencilerini, sergi, Iğdır Kültür Merkezinde 

öğrencilerinden Fatima Ruken personelini bilgilendiren, gelecek Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adam ebru sanatının örneklerini kuşaklara aktarılması için çaba İbrahim Hakkı Yılmaz, Rektör 
uygulamalı olarak sundu. Bu harcayan Öğr. Gör. Ahmet Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi 
arada, sahneye davet edilen Rektör Sobacı'ya teşekkür ederek, bir Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zengin 
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, plaket verdi. tarafından törenle açıldı. 
sanatçı Öğr. Gör. Ahmet Sobacı ile Konferansın ardından Ebru 



İlgili yasa ile 2008 yılı mayıs ayında kurulan Iğdır yenilikçi bir üniversite olarak yerini almak için var 

üniversitesi bu gün üç yaşında. Kuruluşundan beri üç gücü ile çalışmaktadır.

yıl geçen Iğdır Üniversitesi gelişim sürecini her geçen Şartlar ne olursa olsa olsun gelişmeyi ve büyümeyi 

gün daha da hızlandırıyor. hedefleyen Üniversitemiz şu anda, Iğdır il merkezinde 

Iğdır Üniversitesinin kuruluşunda temelini, Kafkas bulunan Rektörlük binasına ek olarak, iki ayrı yerleşke 

Üniversitesinden ayrılan Iğdır Meslek Yüksekokulu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

oluşturur. Güçlü ve köklü bir yüksek öğretim Ayrıca, sürekli gelişme gösteren üniversitemizin 

kurumunu devralan Iğdır Üniversitesi, yönetim hazırlamış olduğu 20 yıllık gelişme planı içerisinde 

kademesinin dinamizmi sayesinde yaptığı atılımlarla bulunan 3000 dönümlük bir yeni yerleşke kurma 

çeşitli araştırma merkezleri, fen ve sosyal bilimler çalışmaları devam etmektedir. Öğrencimize 

enstitüleri ile birlikte fakülte ve yüksekokullar açtı. sağlanacak yeni yaşam alanı olan yerleşke ile birlikte 

Bünyesine şimdiye kadar eklediği ve ekleyeceği akademik ve idari kadronun gelişimi ile üniversitemiz 

birimler sayesinde kurumumuz sadece ülkemizin öğrencilerini nicel ve nitel olarak destekleyecek 

değil, dünya üniversiteleri arasında çağdaş, dinamik ve yeterlilikte olacaktır.

Üniversiteden Haberler

20 Yıllık Kalkınma Planı

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İIIĞDIR ÜNİVERSİTESİ
HIZLA GELİŞİYOR
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. iklimi, geniş ve verimli tarım 11. km' sinde Suveren mevkiinde 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz alanları ile çok kapsamlı ziraat toplam 3000 dönümlük bir alanda, 

başkanlığındaki ve konularında her yapılabilen ovası, Iğdır ilinin 1000 dönümlük bir kompakt 

birinin uzman ve nitelikli bir gelişmesinde lokomotif olması için yerleşke planlamasından 

kadroya sahip olan planlama yapılacaklarda Iğdır Üniversitesi 20 başlanmıştır.

gurubu tarafından her türlü detayı yıllık gelişme planı içerisinde Iğdır Üniveristesi Suveren 

hesaplanarak hazırlanan 20 yıllık ayrıntıları ile plânlandı. Bu plan kampüsü binaları ülkemizin 

kalkınma planı üniversitemizin dahilinde Ziraat Fakültemizin mevcut sınırları içerisinde güneşin 

gelişim sürecinin anahtarını öncülüğünde Iğdırlı çiftçilerin ilk görüldüğü yerde çağdaş bir 

oluşturmaktadır. Bu anahtar plan bilimsel usullerle modern kaliteli ve düşüncenin ürünü olarak 

sadece üniversitenin kalkınmasını yüksek verimli tarımsal üretim yükselmeye başlamıştır. Bu 

değil, Iğdır ilinin Doğu Anadolu yapmaları sağlanacak böylece il ve yerleşkemizde Rektörlük Binası, 

Bölgesinin, Ülkemizin ve ilimizin çevresi sosyo-ekonomik olarak Ziraat Fakültesi, Mühendislik 

sınır olduğu bölge ülkelerinin de üniversitenin gelişmesine paralel Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen-

kalkınmışlık ve refah düzeylerini olarak kalkınacaktır. Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari 

arttırmaya yönelik olarak Yine 20 yıllık kalkınma planı Bilimler Fakültesi, Iğdır Meslek 

hazırlanmıştır. Çok kapsamlı bir çerçevesinde, Üniversitemiz Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri 

düşüncenin ürünü olan Iğdır bünyesinde bulunan İlahiyat Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri 

Üniversitesi 20 yıllık gelişme planı Fakültesi ve sosyal araştırma Enstitüsü, Sosyal Bilimler 

2010-2029 yıllarını kapsamaktadır. merkezlerinin oluşturacağı bilimsel Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 

Çok büyük bir çalışmanın ürünü platformlar Türkiye Cumhuriyeti Enstititüsü hizmet binaları ile 

olan gelişme planı genç, dinamik, Devleti ülkesi üzerinde ve bayrağı merkezi araştırma laboratuarı, 

kararlı, risk almasını bilen atılımcı, altında yaşayan insanların, sosyal tesisler ve öğrenci yurtları 

çevresine güven veren aynı vatandaşlık kimliği içerisinde hızla yükselmeye başlayacaktır.

zamanda Türkiye'nin aydınlık yüzü birleşmesi üzerinde çalışmalar da Yine aynı yerleşkede 20 yıllık 

olan çağdaş bir ekip tarafından gerçekleşecektir. genişleme planı çerçevesinde 

hazırlandı. Türkiye'nin en Üniversitemizde görev yapan açılması öngörülen, Sağlık Bilimleri 

doğusunda geçmişte kaderin kötü değerli bilim adamları tarafından Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 

oyunlar oynadığı bir coğrafyada, büyük özveri ile hazırlanan 20 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

başka milletlerin desteği altında bir yıllık genişleme planı çerçevesinde Yüksekokulu, Yabancı Diller 

soykırıma uğramış bölge halkının bünyemize katılacak yeni Yüksek okulu, Atatürk İlkeleri ve 

makus kaderini değiştirmek fakülteler, yüksekokullar ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Güzel 

amacıyla, serhat boyu olan Iğdır araştırma merkezleri ile Sanatlar Enstitüsü ve Türkiyat 

şehrinde bir avuç insanın üniversitemiz her alan daha da Araştırma Enstitüsü binalarının 

hazırladığı plan hem geçmişin kanlı güçlenecektir. Bu anlamda önümüzdeki dönemde inşaat 

izlerini silmek hem de güven veren ülkemizin sosyal, sanatsal ve çalışmaları başlayacaktır.

bir gelecek hazırlamayı ilke kültürel alanda daha da Kampüs gerek planlama 

edinmiştir. Demokrasinin her türlü gelişmesine katkı sağlanacaktır. aşamasında gerekse projelendirme 

enstrümanını kullanan, tam Iğdır Üniversitesi 20 yıllık aşamasında, rasyonel kullanımı ön 

katılımlı bir demokratik ortamda gelişme palanında bir çok misyon planda tutuldu. Üniversite 

hazırlanan 20 yıllık kalkınma planı, yüklenmiştir. Bu misyonların en yönetiminde bütünlüğün 

Türk dünyasına açılan kapı olan önemlisi eğitim düzeyi yüksek, sağlanabileceği, birimler arası 

Iğdırda ve Iğdır üniversitesinde bilgili, nitelikli ülkemize has ilişkinin kolayla kurulabileceği, alt 

yetişecek öğrencileri geleceğin değerlerle donanmış, dünyayı, yapı maliyetlerinin oldukça 

liderleri olarak yetiştirmek amacını ülkeyi, bölgeyi tanıyan ve vatanın azaltılacağı, iyi bir kampüste olması 

da kapsamaktadır.  Ayrıca büyük kalkınmasını öncelikli görev gereken ortak alanlardan herkesin 

Türk dünyasına bu kadar yakın edinmiş bireyler yetiştirmektir. İşte yararlanacağı ve en önemlisi de 

olan üniversitemiz Türk dünyası ile bu görevi yerine getirmek için önce kent, halk ve öğrenciler arasında 

köprü olma gayretlerini de her geniş ve ferah bir fiziki alan gerekli ilişkilerin kurabileceği her türlü 

geçen gün arttıracaktır bu plan olduğunu bilen plan hazırlama ayrıntı düşünüldü. 

kapsamında. kurulundaki akademisyenlerimiz 

Sahip olduğu mikroklimatik Iğdır – Doğubeyazıt Karayolunun 
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Suveren kampüs alanında bütün yapılarda çağdaş şartlarına göre modernize edilerek ihtiyaca yönelik 

yapı tekniklerini kullanılacaktır. Ayrıca, yerleşkenin olarak kullanıma hazırlanacak olan bu tip binalar, 

her noktasında engelliler düşünülerek, onların engelsiz üniversitemizin çağın gerektirdiği bölümleri 

hareket edebilmeleri için gerekli düzenlemeler bünyesine katmasındaki fiziksel engelleri ortadan 

yapılacaktır. kaldıracaktır. Böylelikle, Iğdır Üniversitesi mevcut 

Kampüsümüzde yapılanma ve çevre düzenlemesi bölümlerini geliştirerek, bünyesine çağdaş bölümleri 

modern bir anlayışla gerçekleştirelecektir. Aynı anlayış de ekleyerek eğitim ve öğretime devam edebilecektir.  

gereği kampüste zamanın iyi kullanılması ve tasarruf Iğdır Üniversitesi 20 Yıllık Genişleme Planı 

edilmesi, denetimin daha sıkı ve düzenli yapılmasına içerisinde mevcut fakülte, yüksekokulları ve ileride 

imkan sağlanması, öğrencilerin, bir araya gelebileceği kazanacağı çok sayıda fakülte ve yüksekokul ile 

ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlayabiliceği, her Uygulamalı Mesleki Eğitim Üniversitesi olmayı ilke 

türlü israfın önlendiği bir eğitim kompleksi olarak edinmiştir. 

tasarlanmıştır. Uygulamaya konulan plan ile Iğdır Üniversitesi 

Ancak unutulmaması gereken bir sınırlılığın da bölgenin ekolojik olanaklarından en üst düzeyde 

varlığını belirtmek gerekmektedir. Geleceği planlarken yararlanarak, profesyonel tarımsal faaliyetlere 

insanların öngörüsü ne kadar geniş olursa olsun bir önderlik edecek ve sınır ülkelerle her alanda işbirliği 

takım eksiklikler bulunacaktır. Bu nedenle, 20 yıllık gerçekleştirerek güçlü bir ekonomik faaliyet sistemi 

gelişme planımızda Suveren Yerleşkesine çeşitli oluşturulmasına rehberlik etmek ve ihtiyaç duyulan 

büyüklükte rezerv binalar da yapılması eklenmiştir. nitelikli elemanları piyasaya yetiştirerek bir lokomotif 

Genel amaçlara hizmet edecek ancak, o günün görevi üstlenmeyi görev edinmiştir. 
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Iğdır Üniversitesi, Iğdır bölgenin en güçlü üniversiteleri doğrultusunda çalışan kamu ve 

çevresinde bulunan ve şimdiye arasında yerini alacaktır. Bu yapı özel kuruluşlara önderlik hizmeti 

kadar çeşitli nedenle ihmal edilmiş ile, bilgi üreten ürettiği bilgiyi görevini de laiki ile yerine 

tarihi ve turistik alanlarının paylaşarak ülkemiz ve dünya getirecektir. Gelecek 20 yıl 

belirlenerek insanlığın hizmetine bilimine en üst derecede katkı içerisinde yaklaşık 25 000 öğrencisi 

sunulması için gerekli çalışmaların yapacaktır. Yetiştireceği ile 2200 sayısına ulaşacak 

yapılmasına önderlik ederek öğrencilerin sahip olacakları akademik ve idari personeli ile 

Sosyo-Kültürel alanlarda özellikleri ile de beğenilen ve Iğdır iline yıllık 150 milyon US 

uzmanlaşmak için azami gayret tercih edilen üniversiteler arasında Dolar kadar doğrudan mali 

sarf edecektir. olacaktır. hareketlilik sağlayacaktır. Yıllar 

2010-2029 yıllarını kapsayan 20 Özetle, Iğdır Üniversitesi'nin içerisinde kurulacak olan 

yıllık süreçte Iğdır Üniversitesi, 7 kurulduğu Iğdır İlinin ve üniversite, sanayi ve toplum 

fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul ve çevresinin değişimi ve gelişimine işbirliğinin Iğdır'a getirisi ise kesin 

5 meslek yüksekokulunda 24920 yönelik hedefleri 20 yıllık gelişme ve kalıcı bir gelişme olacaktır.

öğrenci, 1283 akademik personel planında sistemleştirilmiştir. 

ve 884 idari personele ulaşacak ve Böylelikle, gelişme hedefi 
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Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz T.B.M.M. Başkanı sayın Cemil 

Çiçeği makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda geçen nezaket ziyaretinde Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı 

Yılmaz Iğdır Üniversitesi hakkında T.B.M.M. Başkanı Cemil Çiçeğe bilgi sundu.

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı sayın Bülent Arıncı makamında ziyaret etti.
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4 Temmuz 2010 Tarih ve 27631 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan yönetmelik esaslarına göre, Iğdır 

Üniversitesine bağlı bir birim olarak kurulan Iğdır 

Üniversitesi Caferilik Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacı, Caferiliğin Türkiye'de kültür ve 

düşünce ve İslam tarihi içerisindeki yerini bilgi ve 

belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgi, 

belge ve bulguları araştırmak ve Merkez tarafından 

yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, kitap, 

elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma 

yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, 

panel ve sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilere ve 

geniş halk kitlelerine sunmak, Caferilik ile ilgili 

araştırma yapmak üzere lisansüstü eğitim programları 

açmak ve yürütmek olarak özetlenebilinir.

CAMER (Caferilik Araştırma Merkezi)

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İIÜNİVERSİTEMİZE
YENİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kısa adı CAMER olan Caferilik yöresinde alan araştırmalarını ile ilgili olarak, isteklilerin yüksek 

Araştırma ve Uygulama gerçekleştirmek ile birlikte lisans ve doktora çalışmaları 

Merkezinin faaliyet alanları Caferilik üzerine Iğdır yöresinde yapılmasına olanak sağlamak da 

içerisinde ülkemizde Caferilik ile değişik dönemlere ait yazılı belge, CAMER'in görev alanındadır. 

ilgili temin edilen yazma eserleri kitap ve dokümanları bulmak ve Özellikle de, CAMER bünyesinde 

dijital ortama aktarmak, araştırmacıların istifadesine Caferilik ile ilgili yayımlanmış 

arşivlemek, Türkçeye çevirerek sunulmasına da hizmet eserlerden oluşan bir kütüphane 

yayımlamak, içerik analizleri etmektedir. oluşturmak ve bu kütüphaneyi de 

yapmak, elektronik ortamda Tüm bu amaç ve hizmetlerine gerek bilimsel araştırmalar için 

Türkçe ve İngilizce özetlerini ek olarak, CAMER bünyesinde bir gerekse konuya ilgi duyan her 

yayımlamak alanında etkinlik dokümantasyon merkezi kesimden insanın kullanımına 

göstermektedir. Ayrıca, Iğdır oluşturmak, burada yapılan arşiv açmak için de Iğdır Üniversitesi 

Üniversitesi Caferilik Uygulama ve çalışmalarında biriken Caferilik ile tarafından yoğun çaba sarf 

Araştırma Merkezi Iğdır ve ilgili yazma ve diğer klasik eserler edilmektedir. 
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Soykırım Anıtı ve Çevresi 
Çiçeklerle Donatıldı

Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu 15. 

dönem, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise ilk 

mezunlarını verdi. Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen 

2010-11 yılı Mezuniyet törenine Iğdır Valisi Amir Çiçek, 

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şadi Eren, 

Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay 

Kaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gümüş, çok sayıda öğretim 

elamanı, davetliler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı 

2010-11 mezunları adına konuşma yapan dönem 

birincisi Maliye Bölümü mezunu Mecnun Saygı, 

"Türkiye Cumhuriyetinin gençleri olarak, Ülkemizle ve 

onun geleceği ile ilgilenmenin birinci derece görevimiz 

olduğuna inanıyoruz. Meslek Yüksekokulumuzda 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda, bilimi ve çağdaş 

değerleri ön planda tutan bir anlayışla yetiştik. “İnsan 

bir şeyi isterse başarır”, ilkesini rehber ederek çalıştık 

ve başardık. Öğrencilik yıllarımızda acı tatlı anılarımızla 

karşılaştık bunlar geride kaldı. Geleceğe ümitle 

bakıyoruz” dedi. 

Üniversiteden Haberler

2008

VEİN RSÜ İTRI E

D S

Ğ İI

MEZUNİYET TÖRENİ Iğdır Üniversitesi Yeni Mezunları
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Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Tuncay Kaya da öğrencilere seslenerek “Artık mezun 

oldunuz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar 

diliyorum. Üniversitemiz Iğdır'da her gün başarılara 

imza atıyor. Daha kaliteli bir eğitim için herkese 

görevler düşüyor. Amacımız, sayın Rektörümüz Prof. 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın da sıkça vurguladıkları 

gibi, yeniliklere açık, çağdaş normları yakalayan, 

kaliteli bir eğitim vermektir. Bu konuda öğretim 

elamanı arkadaşlarım büyük bir özveri ile 

çalışmaktadırlar. Sevgili mezun öğrencilerimizi mutlu 

bir şekilde uğurlarken, onların yetişmesinde emeği 

geçen öğretim elamanı arkadaşlarımı da kutluyorum” 

şeklinde konuştu. 

 Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şadi Eren 

törende yaptığı konuşmada, Iğdır Üniversitesinin 

hızla geliştiğini, bu gelişme sürecinde ülke 

kalkınmasına katkı sağladığını, ülke kalkınmasında 

herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, 

Iğdır'da çok şeyler yapılabileceğini, Iğdır'ın yeniden 

imar edilip yollarının yeniden yapılabileceğini, 

Türkiye'nin yeniden inşa edilebileceğini, bunu da 

üniversite mezunu gençlerimizin bilgi birikimleri ve 

çalışmalarıyla gerçekleştirileceğine inandığını söyledi. 

Iğdır Valisi Amir Çiçek de öğrencilere hitaben 

“bugün sizlerin gurur gününüz, mezun oluyor, yeni 

bir hayata başlıyorsunuz. Kendinize hedef koyun, 

aldığınız bu eğitimi daha da ilerilere götürmenin 

gayreti ve arayışı içinde olun. Araştırın üretin, bu 

vatana, millete hizmet edin. Türkiye için çalışın, 

Türkiye'yi yeniden imar edin. Türkiye'mizi 2023 

yılına taşıyın. Türkiye güçlendikçe yabancılar 

kıskanıyor. İnşallah 2023 yılında kalkınmış 10 ülke 

arasına gireceğiz. Bunu da siz gençler 

gerçekleştireceksiniz. 

Yenilikçi Üniversite
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Soykırım Anıtı ve Çevresi 
Çiçeklerle Donatıldı

Türkiye'nin gelişmesi 

üniversitelerimize bağlıdır. Yeni 

hayatınızda hepinize başarılar 

diliyorum” şeklinde konuştu.

giren öğrencilerin diplomaları Öğr. Gör. Melahat Barik ve Öğr. 
protokol üyeleri tarafından verildi. Gör. Pelin Güleda Okçu'nun 
Mezun olan öğrenciler toplu olarak eserlerinin sergilendiği El Sanatları 
keplerini havaya attılar. sergisinin açılışı yapıldı.
      Ardından Iğdır Meslek 

Daha sonra bölümlerinde ilk üçe Yüksekokulu öğretim elamanları 

Üniversiteden Haberler
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Iğdır Üniversitesi Fen–Edebiyat fakültesinin kuruluş ile 

ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına, açılması 

için teklif edilen Bölüm ve Anabilim Dalları'nın büyük bir 

kısmı kabul edildi. 

  

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz; Fen Edebiyat 

Fakültesinin açılmasına büyük önem verdiklerini söyleyerek, 

açılış çalışmalarının daha da hızlandırılacağını belirtti. Fen 

Edebiyat Fakültesinin faaliyete geçmesi ile, üniversite olarak 

çok büyük atılımlar yapabileceklerini, bununda hem bölge 

açısından, hemde bilim âlemi açısından önemli çalışmaların 

yapılmasına zemin hazırlayacağını vurgulayan Rektör Prof. 

Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, öğretim elamanı başta olmak üzere 

diğer altyapı çalışmalarının bir noktaya getirilmesinden sonra 

2012-13 öğretim yılına öğrenci almayı planladıklarını söyledi. 

  

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun aldığı karara göre 

aşağıdaki bölümlerin açılmasının kabul edildiği Iğdır 

Üniversitesine bildirildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi 

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İIÜNİVERSİTEMİZE
YENİ BİR FAKÜLTE DAHA

1- Matematik Bölümü

     a- Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim dalı

     b- Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

     c- Geometri Anabilim Dalı

     d- Topoloji Anabilim Dalı

     e- Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı 

  

2- Tarih Bölümü

     a- Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

     b- Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

     c- Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

     d- Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

     e- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

     f- Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

     g- Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi   

Anabilim Dalı

  

3- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

     a- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

  
4- Coğrafya Bölümü
     a- Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana
     b- Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı
     c- Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
     d- Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı 
  

5- Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

     a- Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

6- Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

     a-İngiliz Diliz ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

  

7- Arkeoloji Bölümü

     a- Tarih Öncesi Arkeoloji Anabilim Dalı

     b- Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 

  

8- Sanat Tarihi Bölümü

     a- Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

     b- Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı

     c- Bizans Sanatı Anabilim Dalı 

  

9- Felsefe Bölümü

     a- Bilim Tarihi Anabilim Dalı

     b- Felsefe Anabilim Dalı

     c- Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

     d- Türk- İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı 

  

10- Sosyoloji Bölümü

     a- Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

     b- Sosyal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

     c- Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

     d- Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı 

  

11- Psikoloji Bölümü

     a- Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

     b- Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

     c- Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

     d- Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı 

Fen-Edebiyat Fakültesinde açılan bölümler
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İlahiyat Fakültesi 
Öğrencilerinden Yardım Kampanyası

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İISOSYAL 
SORUMLULUK

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. çalışmalarını taktir ediyor ve 

Fakültesi öğrencileri sosyal Abdülhakim Yüce de destekledi. yürekten destekliyorum” dedi.  

sorumluluk örneği göstererek Rektör Prof. Dr. İbrahim Hakkı Öğrencilerin aralarında 

ilköğretim okulu öğrencilerine Yılmaz kampanya hakkında yaptığı topladıkları para ile temin ettikleri 

yönelik bir yardım kampanyası açıklamada; “Üniversitemiz İlahiyat yardım malzemelerini, okutman 

düzenledi. Yrd. Doç. Dr. Kiyasettin Fakültesi öğrencilerinin Didem Parlak ile birlikte gittikleri 

Koçoğlu tarafından organize edilen düzenledikleri yardım kampanyası Iğdır İli Karakoyunlu ilçesi İslamköy 

kitap ve kırtasiye malzemelerini onların, hayata ve insana bakış ilköğretim okulundaki öğrencilere 

içeren yardım kampanyasını, Iğdır açılarını ortaya koymaktadır. Sosyal okul öğretmenleri eşliğinde teslim 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. sorumluluğa sahip öğrencilerimiz ettiler.

Hakkı Yılmaz'ın ve İlahiyat tarafından yapılan yardım 



Yenilikçi Üniversite
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008 yılında eğitim ve öğrenimi hedefleyenler için de çok dersler seçebilecekler. Program 

ideal olduğunu belirtti. Doç. Dr. öğretim faaliyetlerine derse katılım, sınav notları ve 

Resul Öztürk, "Iğdır Üniversitesi 2başlayan Iğdır ödev projeleri olmak üzere 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün Üniversitesi kuruluşunun üçayaktan oluşuyor. Temelde 

ürettiği eğitim program içerik üzerinden çok kısa bir zaman üniversitemize öğretim üyesi 
olarak son derece donanımlıdır. dilimi geçmesi rağmen, kurmuş yetiştirmek amaçlı olsa da kamu 

Tezli Yüksek Lisans olduğu enstitüler ile bölgemizin da ve ya özel sektörde üst düzey 
Programı'nda okutulacak bütün gelişmesine yaptığı katkıyı arttırdı. yöneticileri ve üst düzey yönetici 
derslerin sosyal bilimler üzerine Iğdır Üniversitesi bünyesinde adaylarını hazırlamaya yönelik bir 
uzmanlaşmak isteyen kurulmuş olan enstitülerden biri program olduğunu vurguladı.
araştırmacılar için ülkemizin olan Sosyal Bilimler Enstitüsü 
ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci kabul ederek yüksek lisans 
hazırlandığını da söyleyen Sosyal dersleri vermeye başladı.
Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dr. Resul Öztürk, "Bu program 

Müdürü Doç. Dr. Resul Öztürk, 
dört yarıyıldan oluşmakta ve 

enstitünün öğrenci kabul ederek 
program sonunda öğrenci Yüksek 

yüksek lisans eğitimine başlaması 
Lisans Diploması almaya hak 

nedeniyle yaptığı açıklamada, 21. 
kazanmakta. 10 ders okutulacak ve yüzyılın bilgi toplumu olduğunu 
bir bitirme projesi olacak. 4. belirterek, yüksek lisans 
dönemde katılımcılar programının sadece akademik 
uzmanlaşmak istedikleri alanda kariyer için değil,  yaşam boyu 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Yeni Dönem Heyecanı 

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İISOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ

Üniversiteden HaberlerÜniversiteden Haberler
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Türkiye Üniversiteler Spor Oyunları çerçe-

vesinde Fırat Üniversitesi tarafından organize 

edilen, Türkiye Boks Şampiyonasında 40 takım 

yarıştı. Ahmet Koç, Özkan Ulurak, Murat Demir, 

Mustafa Bayar, Hüseyin Akçaydan oluşan Iğdır 

Üniversitesi boks takım çeyrek finale kadar çıktı.

Iğdır Üniversitesi boks takımı sporcuları aynı 

gurupta olan 54 kiloda Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi,  +91 Balıkesir Üniversitesi, 64 kiloda 

Ankara Üniversitesi, 75 kiloda Gazi Üniversitesi,  91 

kiloda Balıkesir Üniversiteleri sporcuları  ile eşleşti 

ve mücadelelerde  büyük başarı sergilediler.

Iğdır Üniversitesinin boks takımı sorumlusu 

Gürsel İzcier ve çalıştırıcı Taner Demirci idaresindeki 

Iğdır Üniversite boks takımı sporcuları, yaptıkları 

karşılaşmalardaki performansları ve centilmenlikleri 

ile izleyicilerden tam puan aldılar. Takım sorumlusu 

Gürsel İzcier,  Sporcuların çok iyi bir performans 

sergileyerek çeyrek finale çıktıklarını belirterek, 

bunu yeterli görmediklerini, önümüzdeki yıllardaki 

müsabakalarda daha iyi sonuçlar alacaklarına 

inandıklarını belirtti. Iğdır ilinin bilhassa boks sporu 

alanında haklı bir üne sahip olduğunu, Iğdır 

üniversitesinin de bu imkândan faydalanacağını 

belirten takım sorulusu İzciler, Iğdır Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz'ın talimatı 

ile çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

   76
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2008
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Iğdır Üniversitesi Güreş Takımı 

geçtiğimiz hafta düzenlenen Türkiye 

Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasına 

katıldı.  Ordu'da yapılan turnuvaya 

katılarak yoğun ilgi gösteren 54 üniversite 

arasında Iğdır Üniversitesi de bulundu.

54 üniversiteden 350 sporcunun katıldığı 

turnuvaya,  Iğdır Üniversitesi Güreş Takımı 

çeşitli kilolarda 5 güreşçi ve Üniversitemiz 

Spor Koordinatörü Gürsel Tekin 

başkanlığında oluşan bir kafile ile katıldı. 

55 kiloda Bayram Nart, 60 kg. Aydın 

Vançın, 74 kg. Musa Karakaya, 84 kilo da 

Veli Yıldız, 120 kg. Hüseyin Agcan oluşan 

Iğdır Üniversitesi Güreş Takımı, yaptıkları 

başarılı mücadeleler ile Iğdır 

Üniversitesi'nin adını duyurdular. .
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Bu yıl 3. sü düzenlenen Iğdır 

Üniversitesi Bahar Şenlikleri Halı Saha Iğdır Üniversitesi Spor Koordinatörü 

Futbol Turnuvasında heyecan fırtınası Gürsel İzcier'den alınan bilgiye göre,  

yaşandı. Iğdır Üniversitesi Sağlık Kültür grupların akademik - idari personel ile 

Daire Başkanlığınca organize edilen öğrencilerden oluştuğu öğrenildi. 

turnuva da tamamlandı.

Üniversiteyi Futbol Heyacanı Sardı

2008

VEİ RN SÜ İTRI ED S

Ğ İI
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Grup zeminin oluşmasına katkı hiçbir fedakârlıktan 
şampiyonlarının sağladığı gibi bireysel kaçınmayan üniversite 
birer kupa alacağı gelişim yönünden de personeline teşekkür eden 

turnuva hakkında bir faydalarının tartışılmaz Rektör Prof. Dr. İbrahim 
açıklama yapan Iğdır olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hakkı Yılmaz, Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Hakkı Yılmaz, Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin 
Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, Üniversitesinin asli her şeyin en iyisini hak 
öğrencilerin ve personelin hedeflerinden birinin de, ettiklerini ve üniversite 
üniversitemiz tarafından Türkiye'nin ve Iğdır'ın yönetimi olarak bunu 
düzenlenen etkinliklere geleceğine her alanda sağlamak için çaba sarf 
büyük istekle katkıda bulunacak bireyler ettiklerini belirtti. 
katılmalarından mutluluk yetiştirmek olduğunun altını 
duyduğunu,  sporun, çizdi. Yaptıkları çalışmalar 
kardeşlik ve hoşgörü ile bu hedef doğrultusunda 

Yenilikçi Üniversite
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
VE ÖĞRENCİLER FİDAN DİKİMİNDE BULUŞTU 

Satranç Turnuvası

2008
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Iğdır Üniversitesi 3. Bahar Şenlikleri çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 

kapsamında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin Satranç turnuvasına katılan öğrenciler, Üniversite 

katıldığı satranç turnuvası yapıldı. Iğdır tarafından, hem içeriklerinin gelişerek hem de sayısal 

Üniversitesi Spor Koordinatörü  Gürsel İzcier olarak her geçen gün daha da artarak düzenlenen 

tarafından organize edilen etkinlik, Öğr. Gör. İhsan kültür, sanat ve sportif etkinliklerin kendilerinin 

Akkuş tarafından yürütüldü. ileride ki  yaşamlarını etkileyecek faaliyetler olduğunu  

Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu aynı zamanda  eğitim ve öğretimlerini desteklediğini 

kantininde gerçekleştirilen etkinlik iki gün sürdü.  belirterek, “Doğunun Parlayan Yıldızı” Iğdır 

Akademik ve idari personel ile birlikte üniversite Üniversitesi'nin öğrencisi olmaktan mutluluk 

öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği turnuva çok duyduklarını ifade ettiler. 
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