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Organİk 
  TarıMda 
    EnTOMOvEkTör    
       TEknOLOjİsİ

A rılar, Apoidea (Hyme-
noptera) üst familya-
sını oluşturan böcekler... 
Diğer zar kanatlılardan (Hy-
menoptera) vücut kıllarının 
dallı (tüy) oluşu, polen toplamak 
için bacak ve abdomenin ventra-

linde özel kılların oluşu ile ayrılıyorlar. Yer-
yüzünde 25 bin arı türü olduğu belirtiliyor 
ve Türkiye’de 2 bine yakın arı türü mevcut. 
Arılar, balarıları ve yabanarıları olmak üze-
re ikiye ayrılıyor. Apis cinsine giren türler 
bal arıları... Arılar ile bitkiler arasında çok 
özel bir ilişki vardır. Bitkiler arıların ihtiyacı 
olan nektar ve poleni üretirken, arılarda 
bitkilerin tozlanmasında büyük rol oynu-
yorlar. Tozlaşma, bitkilerde meyve ve to-
hum bağlamanın ilk şartı... Dünyada, gıda 
maddelerinin yüzde 90’ı, 82 bitki türünden 
elde ediliyor ve bu bitki türlerinden 63’ü 
(yüzde 77) arı tozlaşmasına gereksinim 
duyuyor. Özellikle 39 (yüzde 48) bitki türü 
için arı tozlaşması olmazsa olmaz! 

OpTİmum TOzlAşmAnın 
FAYDAlArı 

İnsan gıdasının üçte biri doğrudan veya 
dolaylı olarak arı tozlaşmasına ihtiyaç 
duyan bitkilerden oluşuyor. Optimum toz-
laşma, ürünün nitelik ve nicelik yönünden 
üstün olmasını sağlıyor. Yine, yabani bitki-
lerdeki optimum tozlaşma, biyolojik çeşit-
liliği artırıyor, yaban hayatını güçlendiriyor 

ve zenginleştiri-
yor, doğayı güzelleş-
tiriyor ve erozyonu önlüyor.

TeHlİkeYe kArşı, 
OrgAnİk TArım

günümüzde pek çok ülke, tarımda 
büyük bir gelişme yaşamakla birlikte, 
kimyasal preparatların (pestisit) aşırı kul-
lanımı nedeniyle önemli düzeyde kirlilik 
ve doğanın tahrip edilmesi sorunu ile 
karşı karşıya kalıyor. Doğal dengenin bo-
zulmasını önlemek ve mevcut doğal bitki 
desenine katkıda bulunmak amacıyla yeni 
tarım tekniklerinin geliştirilmesi kaçınılmaz 
bir gereklilik... Bu bağlamda; münavebe, 
yeşil gübre, kompost, biyolojik zararlı 
ve hastalık kontrolünü içeren ve toprak 
üretkenliğini sağlamak için mekanik işle-
meye dayanan; sentetik gübre ve pestisit, 
hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği 
değiştirilmiş organizmaların kullanımını 
reddeden veya sınırlayan tarım yöntemi 
olan organik tarım dikkati çekiyor.

projede, çileklerde çok önemli verim 
kayıplarına yol açan kurşuni küf (botrytis 
cinerea) hastalığının biyolojik mücade-
lesinde, son yıllarda kullanılmaya başla-
nılan entomovektör teknolojisi kullanıla-
cak. Bu proje kapsamında, entomovek-

tör olarak bal arıları (Apis mellifera l.) rol 
alacak. Arı kovanlarının önüne özel bir 
aparat yerleştirilip, herhangi bir canlıya 
zararı olmayan çevre dostu biopreparat-
lar buraya bırakılacak ve arı kovandan 
dışarı çıkarken bu biopreparatları çiçek-
lere bulaştırmaları sağlanacak. 

Böylece iş gücü, makina ve teçhizat 
ve preparat tasarrufu sağlanmasının 
yanı sıra, bitkilerin tozlaşması da sağlan-
mış olacak. Yapılan çalışmalarda 1 gr, 
biopreparat’da 107-109 spor bulunuyor 
ve bir bal arısı da kovandan çıkarken 
103-104 spor taşıyabiliyor. Yine, bal arısı 
ile biopreparatlar çiçeklere dağıtıldı-
ğında, herbir çiçekte ortalama 103 spor 
tespit edilmiş ve kurşuni küf hastalığının 
biyolojik mücadelesinde çiçek başına 
300 sporun yeterli olduğu bildiriliyor.

AvrupA Bİrlİğİ 7. 
Çer‚ eve prOgrAmı 
kApsAmınDA HAzır-
lAnAn “OrgAnİk 
TArım sİsTemlerİn-
De TOzlAşmA ve 
BİYOlOjİk mücADe-
lenİn gelİşTİrİlme-
sİ” BAşlıklı prOjeDe 
TürkİYe’Den Ar rsı-
Tesİ De BulunuYOr. 

Organİk 
  TarıMda 
    EnTOMOvEkTör    
       TEknOLOjİsİ

Ardahan Üniversitesi de proje ortağı
Organik tarımın öneminden dolayı, 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı 
kapsamında “core Organic ıı” başlıklı 
erA-neT’e Türkiye’nin de bulundu-
ğu yedi ülke (Finlandiya, Almanya, 
Belçika, estonya, İtalya, slovenya ve 
Türkiye) tarafından, “Organik tarım sis-

temlerinde tozlaşma ve biyolojik mü-
cadelenin geliştirilmesi” başlıklı proje 
hazırlandı ve proje kabul edildi. proje 
ortağı olarak Türkiye’den Ardahan üni-
versitesi ve erzincan Bahçe kültürleri 
Araştırma İstasyonu müdürlüğü bulu-
nuyor. Ardahan üniversitesi’ndeki pro-

je iş paketleri prof. Dr. cafer eken li-
derliğinde ve erzincan Bahçe kültürleri 
Araştırma İstasyonu müdürlüğü’ndeki 
iş paketleri de ziraat Yüksek mühen-
disi serdar Tuncer liderliğinde yürü-
tülüyor. proje üç yıllık bir proje olup, 
bütçesi 70.000 €...

Tozlaşma ve biyolojik
mücadele nasıl olacak?

ardahan dergi.indd   10-11 24.04.2012   21:48:42

KafKasya
Ünİversİteler Bİrlİğİ

BÜyÜyor

KAFKAsyA ÜNİversİteler Bİrlİğİ

www.ardahan.edu.tr

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ26

KAFKAsyA ÜNİversİteler Bİrlİğİ
2010-2011 Sayı:2

www.ardahan.edu.tr

27ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Kafkasya Üniversiteler Birliği, 
Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi’nin katılımıyla üye 
sayısını 22’ye yükseltti.

Y üksek Öğretim Kurumu (YÖK) 
Başkanlığı’nın destekleri ve 
Ardahan Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın öncülüğünde, 2009 
yılında 7 üniversitenin katılımıyla 
kurulan Kafkasya Üniversiteler 

Birliği, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nin katılımıyla üye sayısını 
22’ye yükseltti.

Son katılımlarla beraber Kafkasya 

Üniversiteler Birliği’nin bölgesel, 
ulusal ve uluslararası etkinliğinin 
daha da artacağını belirten Ardahan 
Üniversitesi Rektörü ve Kafkasya 
Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’nin katılımıyla 
ilgili şunları söyledi: “Kurduğumuz bu 
birlik, Mevlana Değişim Programı gibi 
projelerle, tıpkı Avrupa’da ki Erasmus 
Programı gibi bölge ülkelerinin, bölge 

üniversitelerinin, öğrenci ve öğretim 
üyesi değişimlerini destekleyerek ve bu 
süreci finanse ederek, bu akışkanlıktan 
doğacak sinerjiyi ülkelerimizin ve 
insanlığın geleceğine yöneltmek gibi 
bir misyona sahiptir. İnanıyorum ki bu 
birlik ilerleyen yıllarda gerçekleştireceği 
projelerle Kafkaslarda, Türkiye’de 
ve dünyada kilit bir rol oynayacaktır. 
2009 yılında 7 üniversitenin bir 
araya gelmesiyle kurulan Kafkasya 

Üniversiteler Birliği, en son Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi’nin 
katılmasıyla üye sayısını 22’ye yükseltti. 
Her geçen gün sayımız artıyor ve 
artmaya da devam edecek.”

Ardahan Üniversitesi Rektörü ve 

Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Korkmaz, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’nin katılımından 
dolayı duyduğu mutluluğu dile 
getirerek geleceğin nereye gidileceğini 
bilenlere ait olduğunu vurguladı. 

A rdahan Üniversitesi’nin yurtiçin-
de ve yurtdışında başlattığı eği-
timde işbirliği harekâtı ilk meyve-
lerini vermeye başladı. Ardahan 
Üniversitesi Mayıs 2011 itiba-
riyle yurtdışından; Nahçıvan, 
Romanya, Belçika, Almanya ve 

yurtiçinden birçok üniversiteyi ziyaret 
ederek ikili-üçlü protokoller imzalamıştı. 

Bu protokoller çerçevesinde Ar-
dahan Üniversitesi, Mayıs 2011’de 
Nahçıvan’a gerçekleştirdiği ziyaret 
sonrasında Doğu Akdeniz Üniversitesi 
ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile üçlü 
protokoller imzalamış ve protokol kap-
samında yaz döneminde Ardahan Üni-
versitesi öğrencilerinin Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde staj ve dil eğitimlerin-

den yararlanabilmeleri kararlaştırılmıştı. 
Bu kapsamda 25 Haziran 2011 tari-
hinde Ardahan Üniversitesi Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Programı’nda eğitim 
gören 8 öğrenci Yrd. Doç. Dr. Hürriyet 
Çimen gözetiminde Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde staj ve dil kursu imkân-
larından yararlanmak için Ardahan’dan 
Kıbrıs’a hareket ettiler. 

ArÜ’lü öğrenciler Doğu
Akdeniz Üniversitesi’nde
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ARÜGEM’İn ÇAlışMAlARı 
Hız KEsMİyoR
Bölge coğrafyasının yapısına katkıda bulun-
mak; bunun yanı sıra yerel halk ile üniversite 
arasında köprü vazifesi görerek üniversitenin 
sosyal sorumluluk bilincini geleceğe taşıma 
hedefiyle kurulan Ardahan Üniversitesi Genç-
lik Eğitim Merkezi Derneği (ARÜGEM), çalış-
malarını tüm hızıyla sürdürüyor.  

ARÜGEM’den öğrenciler 
yararına kermes

ARÜGEM dünya kadınlar gününü kutladı
Ardahan Üniversitesi Gençlik 

Eğitim Merkezi (ARÜGEM) üyeleri, 
Ardahan Üniversitesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Canan Korkmaz başkanlı-
ğında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlamak amacıyla Ardahan Üniver-
sitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal 
Tesisleri’nde toplandı.

5 Mart 2011 tarihinde düzenlenen 
toplantıda konuşan ARÜGEM üyesi 
Burcu Aslan, bölge coğrafyasının 
sosyo-kültürel yapısına katkıda 
bulunan ve yerel halkla üniversite 
arasında bir köprü vazifesi gören 
ARÜGEM’e katılmış olmaktan bü-
yük bir mutluluk duyduğunu belir-

tirken bütün kadınların Dünya Kadınlar 
Günü’nü tebrik etti.

Kadının toplumsal yaşama katıl-
masını medeniyetin göstergesi olarak 
niteleyen Kredi Yurtlar Kurumu Müdür 
Yardımcısı Havva Vanlı, “Yaşamamızın 
her anında varlıklarıyla onurlandığımız, 
bizi sevgi ve şefkatle büyüten, ihtiyacı-
mız olduğunda desteklerini esirgeme-
yen, eğiten tüm kadınlarımızın Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlarım” şeklinde 
konuştu. Ardahan Barosu Başkanı 
Müzeyyen Çiftçi ise, bütün kadınların 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, 
Türkiye’deki kadınların problemleri ve 
hukuki haklarına dikkat çekti.

ARÜGEM üyeleri bir araya geldi
16-18 Aralık 2011 tarihinde düzenle-

nen kermeste yararlılık gösteren üyeler, 
Başkan Canan Korkmaz’ın ev sahipliğin-
de 24 Aralık 2011 Cumartesi günü Ar-
dahan Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde 
verilen yemekte bir araya geldi.

ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz; 

Ardahan Belediye Başkanı eşi Cevriye 
Köksoy’a, Ardahan Yardım Severler Der-
neği ve kermeste görev alan ARÜGEM 
üyelerine, kermesin düzenlenmesinde 
verdikleri desteklerden dolayı teşekkür 
ederek, gösterdikleri çabalardan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.

Korkmaz, Ardahanlıların desteği 
ile yapılan sosyal sorumluluk 
çalışmalarının devam edeceğini belirtti. 
Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projeleri ile elde edilen gelirlerle 
Ardahan Kültür Evi’nin açılmasının 
amaçlandığını sözlerine ekledi.

ARÜGEM ilkini kuruluşunun he-
men ardından Aralık 2010 tarihinde 
düzenlediği kermesin ikincisini 16-18 
Aralık 2011 tarihleri arasında ARÜ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 
düzenledi. Kermese; Ardahan Valisi 
Mustafa Tekmen, Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın yanı sıra Ardahan halkı, 
ARÜGEM üyeleri, Ardahan Üniversi-
tesi akademik ve idari personeli ve 
öğrencileri katıldı. 

Halk oyunları gösterisi ile başla-
yan kermes açılışını Ardahan Valisi Mus-
tafa Tekmen, Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Köksoy ve Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yap-
tı. ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz;  

ARÜGEM’in Ardahan Üniversitesi’ni her 
yönüyle tanıtmak, Ardahan ilinin başta 
eğitim olmak üzere; tarihi, sosyal, kül-
türel, ekonomik ve turistik özelliklerini 
araştırarak geliştirmek ve eğitim-öğre-
timin ilerlemesi için kamuoyu yaratmak 

amacıyla kurulduğunu belirtti. Bu 
kermesin ARÜGEM bünyesinde 
öğrenciler yararına düzenledikleri 
ikinci kermes olduğunu sözlerine 
ekleyen ARÜGEM Başkanı Canan 
Korkmaz, “ARÜGEM kurulduğu 
yıldan beri önemli işlere imza attı. 
ARÜGEM üyelerimizle beraber 
yardıma muhtaç öğrencilerimiz 
için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 
Bu çalışmalarda yıl içerisinde 
düzenlediğimiz kermesler önemli 
yer tutuyor. Bu kermeslerde elde 
edilecek olan gelir ARÜGEM 

tarafından yardıma muhtaç oldukları belir-
lenmiş öğrencilere burs olarak verilecektir. 
Kermesimize Ardahan halkını davet ediyor 
ve bu çalışmaya destek vermelerini rica 
ediyorum” dedi.
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A rdahan Üniversitesi’nin, Ardahan-
Çamlıçatak mevkiinde bulunan 
yerleşkesinin temeli; 23 Eylül 2011 
tarihinde atıldı. Temel atma töreni-
ne Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Şahin başta olmak üzere, 
Ardahan Milletvekilleri Ensar Öğüt, 

Prof. Dr. Orhan Atalay, Kars Milletvekilleri 
Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ahmet Arslan, Ar-
dahan Valisi Mustafa Tekmen, Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan 
Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız, ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Iğ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz, Ahıska Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Tina Gelaşvili, Ahılkelek 
Devlet Yüksek Eğitim Kurulu Rektörü 
Prof. Dr. Roin Kavrelişvili, Nahçıvan Devlet 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Rızayev diğer kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin yanı sıra ARÜ akademik ve 
idari personeli ile öğrencileri katıldı. 

Temel atma töreninde konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Korkmaz, Kaf-
kasya ve Orta Asya’yı birleştiren bir 
mühür olma yolunda ilerleyen Ardahan 
Üniversitesi’nin yaklaşık 1400 dönümlük 
bir arazi üzerine kurulduğunu vurgula-

yarak, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Bu arazi üzerine kurulan üniversitemizin, 
gerek coğrafyası gerekse flora yapısıyla 
Kafkasya’nın ve dünyanın en seçkin kam-
püslerinden biri olacağına inanıyorum. 
Uzun uğraşlardan sonra üniversitemizin 
temel atma aşamasına gelmiş olması 
benim en büyük hayallerimden biriydi. 
Dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üni-
versitesi başta olmak üzere, Amerika’dan 
Paris’e; Paris’ten Kırgızistan’a kadar 
birçok ülkenin üniversitelerinden ve ay-
rıca Hoca Ahmet Yesevi Ocağı’ndan da 
getirilen toprağı üniversitemizin temeline 
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ARdAhAN ÜNİVERSİTESİ 
yERlEşkE TEmElİ ATıldı

Ardahan Üniversitesi’nin, Ardahan-Çamlıçatak mevkiinde bulunan yerleşkesinin temel atma töre-
ninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “Bu arazi üzerine kurulan üniversitemizin, 
gerek coğrafyası gerekse flora yapısıyla Kafkasya’nın ve dünyanın en seçkin kampüslerinden biri 

Çamlıçatak mevkisinde yapımına 
başlanılan Ardahan Üniversitesi kam-
püs inşaatı hızla devam ederken; ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve 
beraberinde UMO Mühendislik Ofisi tem-
silcileri kampüs alanını ziyaret etti. 

21 Temmuz 2011’deki ziyarette kam-
püs yapımına ilişkin bilgiler alındıktan 
sonra; Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, Yrd. Doç. Dr. Alper 
Karadağ, Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Çimen, 
Öğr. Gör. Özgün İlgen ve Öğr. Gör. Sa-

lim Vural ile birlikte UMO Mühendislik 
Ofisi’nden Levent Aksüt, Arbak Canova, 
Erdinç Özkara, Doğan Aziz Demirtaş ve 
Erdal Sönmez’in katılımlarıyla yerleşke 
temeline asırlık toprak atıldı.

Toprağın temele atımından önce ko-
nuşan Prof. Dr. Korkmaz, şunları söyledi: 
“Ahmet Yesevi, yaklaşık bin yıl önce 
dervişlerini, talebelerini Anadolu’yu va-
tanlaştırmak üzere göndermişti. Şimdi 
Kafkasya ve Orta Asya’nın Anadolu ile 
birleştiği noktada devletimizin yaktığı bir 

bilim meşalesi var. Bu bilim meşalesinin 
adı; Ardahan Üniversitesi’dir. Üniversite-
mizin temeline dünyanın dört bir yanın-
daki üniversitelerden ve özellikle Yesevi 
Ocağı’ndan toprak getirdik. Bu toprak; 
bizi dünya üniversiteleri ve Yesevi Ocağı 
ile birleştiren sembolik bir değer taşı-
maktadır. Üniversitemizin bu kutsal yol-
culuğunun ülkemize, bölgemize ve tüm 
insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
Daha sonra tüm katılımcılar ellerindeki 
toprakları yerleşke temeline attılar.

atacağız. Bu üniversitenin toplumumuza 
ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”

“EğİTİM TARLADA 
TOHUMUMUZ, BUğDAYDA 
BAŞAğIMIZDIR”

Daha sonra kürsüye gelen Ardahan Va-
lisi Mustafa Tekmen, geleceğe ışık tutacak 
gençlerimizi yetiştirecek olan bir kurumun 
yerleşkesinin temelini atmaktan duyduğu 
gururu dile getirdi. Ardından ARÜ Rek-
törü Prof. Dr. Korkmaz’ın, dünyanın dört 
tarafından getirttiği toprağı yerleşkenin 

temelinde buluşturmasının önemini be-
lirten Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, bu 
yapının insanlığa yararlı olmasını dileyerek 
sözlerini tamamladı.

Ardahan Valisi Mustafa Tekmen’in ar-
dından Bakan Fatma Şahin, temel atma 
töreninin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek 
şunları söyledi: “Eğitim bizim olmazsa 
olmazımız, eğitim tarlada tohumumuz, 
buğdayda başağımızdır. Kalkınmanın 
özü; bireyi, beşeri sermaye ve eğitimle 
kalkınmış bireylere dönüşmektir. Bunun 
için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla 
burada Ardahan Üniversitesi’nin temelini 

atacağız. Ardahan için de bu üniversite 
çok önemli bir yere sahiptir ve varlığıyla 
Ardahan’a enerji ve hareketlilik katacaktır. 
İnanıyorum ki değerli hocalarım bu enerji 
ve birikimlerini öğrenci ve Ardahan halkına 
aktararak bir dönüşüm sağlayacaklardır. 
Bunun için gereken desteği vermeye ha-
zırız ve bu noktada emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından 40 
üniversiteden ve Hoca Ahmet Yesevi 
Ocağı’ndan getirilen topraklar, Bakan 
Fatma Şahin ve diğer katılımcılar ile 
birlikte yerleşke temeline atıldı.

kampüs Temeli’ne Asırlık Toprak
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ARDAhAn ÜnİVeRSİteSİ KuRucu ReKtÖRÜ 
Prof. Dr. ramazan KorKmaz: 

RÖPORTAJ

Ardahan Üniversitesi’nin tarihi ve çalışmaları 
hakkında bilgi veren  Kurucu Rektörümüz 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, geleceğe yönelik 
iddialı ve önemli açıklamalar yaptı. 
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Ardahan Üniversitesi’nin kuruluş süre-
ci hakkında bilgi verir misiniz?

Ardahan Üniversitesi, TBMM’nin 22 
Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği 5765 
sayılı kanun ile kurularak bir dünya üni-
versitesi olma yolunda ilk adımını atmıştır. 
Daha önce Kafkas Üniversitesi’ne bağlı 
800 öğrencisi olan Ardahan Meslek Yük-
sek Okulu, bu kuruluşun temel nüvesini 
oluşturmuştur.  22 Eylül 2008 tarihinde 
kurucu rektör olarak göreve başladığım-
da yalnızca 11 öğretim gö-
revlimiz vardı. Şimdi ise aka-
demik personel sayımız, 45’i 
öğretim üyesi olmak üzere, 
220’ye ulaşmıştır.

Henüz üç yıllık bir üniversite 
olmamıza rağmen; çok güzel 
bir yerleşke alanı belirlemiş ve 
şu an eğitime devam eden üç 
fakülte (İnsani Bilimler ve Ede-
biyat Fakültesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Mühendis-
lik Fakültesi) binasının inşaatı 
devam etmektedir.  Öğrenci 
sayımız kısa sürede 2700’e  
-81’i yabancı uyruklu -  ulaşmış; ayrıca 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek 
lisans ve doktora programları da açmış 
bulunmaktayız. Gelecek yıl Güzel Sanatlar 
Fakültesi’ni ve dört yıllık BESYO’yu da aça-
rak öğrenci sayımızı daha da artırmak ve 
ülkemizin geleceğini hazırlayacak gençleri 
yetiştirmeyi hedeflemiş durumdayız. 

Üniversitenin kurulmasında başta siya-
silerimiz olmak üzere tüm Ardahanlıların 
ve hükümetimizin büyük emekleri, gayret-
leri vardır; kendilerine teşekkür ediyorum. 

Kendi memleketinizdeki bir üniversite-
nin kurucu rektörü olmak sizin için özel 
bir anlam ifade ediyor mu?

Memleketimde görev almak elbette 
çok anlamlı; fakat, ben nerede olursam 
olayım yaptığım hizmete ve onun işlevine 
bakarım. Sonuçta bütün ülke bizim, hatta 
bütün dünya bizim... Doğru bildiğimiz iş-
leri tüm insanlık vicdanı için yapmalıyız. 

“Her şehre bir üniversite” konusu ol-
dukça tartışıldı. Bu konu hakkındaki dü-
şünceleriniz nelerdir?

Dünyadaki nüfus başına düşen üniver-
site ve akademisyen sayıları düşünüldü-
ğünde; ülkemizin halen çok geride olduğu 
söylenebilir. Sözgelimi Amerika’da 2 bin 
400 civarında üniversite var. Gürcistan’ın 
nüfusu 4 milyon civarıdır, fakat 50’yi aşkın 
üniversitesi vardır. Her ile bir üniversite fik-
ri, geç kalmış fakat cesurca başlatılmış bir 
projedir. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ı tebrik ediyorum.

Ülkemizin bu son noktasını Kafkasya 
ve Orta Asya’ya açılan bir başlangıç nok-
tası yapmak için çok gayret gösterdik. Şu 
anki öğrenci sayımız, yaptığımız uluslara-
rası iş birliği anlaşmaları ve kurduğumuz 
Kafkasya Üniversiteler Birliği -ki 7 ülkeden 
40 üniversite katıldı- bile; tek başına bu 
fikri haklı çıkarmaya yeter bir çabadır. Kal-
dı ki, diğer üniversitelerdeki yeni atanmış 
rektör arkadaşlarım en az benim kadar 
gayretli ve başarılıdırlar. 

22 eylül 2008 
tarihinde 

kurucu rektör 
olarak göreve 
başladığımda 

yalnızca 11 öğretim 
görevlimiz vardı. 

Şimdi ise akademik 
personel sayımız, 
45’i öğretim üyesi 
olmak üzere, 

220’ye 
ulaşmıştır.

“Bu coğrafya, 
yüz yıllarca 
savaşlar ve 

yıkımlar görmüş bir 
geçmişe sahip. Artık 
bu coğrafya üzerinde 
yaşayan toplumlar, 
ortak ve barışçıl bir 
geleceği birlikte inşa 

etmek zorundalar. 
Kafkasya Üniversiteler 

Birliği, bölgeyle 
ilgili böyle 

bir endişeden 
doğdu.”
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Bir Ardahanlı olarak Ardahan 
Üniversitesi’nin şehrinize kazandırdıkları 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Üniversite, bir şehre ufuk açar. Her üniver-
site açıldığı şehri, evrensel anlamda dünya 
değerleriyle buluşturur ve dünyanın başka 
güzellikleri de o şehre gelir; şehir, her açıdan 
zenginleşir, gelişir. Söz gelimi Ardahan, tari-
hinde ilk kez Nahçıvan’dan gelen opera ile ta-
nıştı. Şehre ilk kez bu kadar yabancı uyruklu 
öğrenci ve öğretim üyesi geldi. Bütün bunlar, 
şehrin rüyalarını bile değiştirecek bir konsept 
oluşturmaktadır. Kaldı ki, Ardahan da köklü 
bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sa-
hiptir. Dışarıdan gelenler bu büyük zenginlikle 
tanışmaktan da mutlu olmaktadırlar.

Ardahan Üniversitesi’nin “Kafkasya 
Üniversiteler Birliği”nin kuruluşundaki 
öncü rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Dünyaya baktığımızda, dünyanın bir-
leşerek büyüdüğünü görüyoruz. Ayrılan, 
tek başına kalan, sınırlarına mayın döşe-
yen insanlar, toplumlar ve ülkeler gele-
ceklerini kaybediyorlar. Bu coğrafya, yüz 
yıllarca savaşlar ve yıkımlar görmüş bir 
geçmişe sahip. Artık bu coğrafya üzerin-
de yaşayan toplumlar, ortak ve barışçıl bir 
geleceği birlikte inşa etmek zorundalar. 
Kafkasya Üniversiteler Birliği, bölgeyle 
ilgili böyle bir endişeden doğdu. Amacı; 
bölge üniversitelerinin gücünü birleştire-
rek geleceği birlikte inşa edecek nesiller 

yetiştirmektir. Tıpkı Avrupa Üniversiteler 
Birliği gibi ortak değişim programları dü-
zenlemek, projeler yürütmek ve sempoz-
yumlar düzenlemek; böylece gençleri, 
birlikte bir yarın kurma düşüncesinde 
birleştirmektir. Üniversitemizin misyonuna 
uygun bu atılıma; çevre üniversite rektör-
leri de sağduyuyla yanıt verdiler. Birliğimiz 
önce 7 üniversite ile kuruldu ve şimdi 40 
üniversite ile hızla amaçlarına doğru iler-
lemektedir. Bölgenin huzuru, istikrarı ve 
zenginliği; bu üniversitelerde yetişecek 
ve kendilerini ortak bir geleceğin parçası 
olarak gören gençlerin alacağı eğitimin 
kalitesine bağlıdır. Bunu yapmak çok zor 
değil. Artık dağlara bakmalıyız. 

Üniversiteniz bünyesinde yeni fakülteler 
ve bölümler açılacak mı? Bu konu hakkında 
bilgi verir misiniz?

Yeni kurduğumuz Güzel Sanatlar Fakülte-
si ve 4 yıllık BESYO öğretim üyesi açıklarını 
tamamlama çabasındadır. Muhtemelen önü-
müzdeki bir veya iki yıl içinde eğitim-öğretime 
başlamış bulunacaktır. Ayrıca İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültemiz de Çeviribilim, Gürcü 
Dili ve Edebiyatı bölümlerini 2012-2013 öğre-
tim yılında; Rus Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, 
Sosyoloji ve Felsefe bölümlerini de 2013-
2014 öğretim yılında öğrenime açacağız. 

Ardahan Üniversitesi’nin lisansüstü prog-
ramları ile ilgili olarak geleceğe yönelik plan-

larınız nelerdir?
Ardahan Üniversitesi, kuruluş amacıyla 

Sosyal Bilimler ağırlıklı gelişme stratejisini 
benimsemiş bir üniversitedir. Ancak Mü-
hendislik Fakültemiz de eğitim-öğretim fa-
aliyetine başlamıştır. Şu an ilk lisansüstü 
öğrencilerimizi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Dilbilim 
ağırlıklı bir yapıda yetiştirmeye çalışıyo-
ruz. Özellikle gelecek yıl; liselerdeki ede-
biyat ve Türkçe öğretmenlerine yönelik 
master programları açmayı hedefliyoruz. 
Böylece lise öğretmeni arkadaşlarımı-
zın Ardahan’daki kalma sürelerini daha 
uzatmayı ve onların daha gelişmelerini 

hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda diğer 
branşlarda da lisansüstü eğitime başla-
mayı planlıyoruz.

Kısa bir geçmişi olmasına rağmen 
Ardahan Üniversitesi’nin Türkiye’de en 
fazla yabancı uyruklu öğrenci alan üni-
versiteler arasında kendisine yer bulması 
sizce bir tesadüf mü?

Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. 
Neyi, nasıl seçerseniz, ona dönüşürsü-
nüz. Biz, ülkemizin bu son noktasını, Kaf-
kasya ve Orta Asya’ya açılan bir başlan-
gıç noktası yapmak arzusundayız. Bu, bi-
zim aşkımız ve onun için çalışıyoruz. Aşk 
olmadan meşk olmaz. 

“Bİz, 
ÜLKEMİzİN Bu 

SON NOKTASıNı, 
KAFKASYA vE ORTA 
ASYA’YA AÇıLAN BİR 
BAŞLANGıÇ NOKTASı 

YAPMAK ARzuSuNDAYız. 
Bu, BİzİM AŞKıMız 

vE ONuN İÇİN 
ÇALıŞıYORuz.”

“Üniversite, bir 
şehre ufuk açar. 
her üniversite 

açıldığı şehri, evrensel 
anlamda dünya 

değerleriyle buluşturur 
ve dünyanın başka 

güzellikleri de o şehre 
gelir; şehir, her 

açıdan zenginleşir, 
gelişir.”
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Şehir ve üniversite bütünleşmesi kap-
samında Ardahan Üniversitesi’nin rolü 
sizce nedir?

Üniversiteler şehirleri ileri uygarlık 
düzeylerine taşıyan kurumlardır. Mahal-
li olmaktan çok evrensel değerleri ilke 
edinen ama yerel değerleri de ihmal et-
meyen yapılardır. Bazı şehirler, o kadar 
değişir ki artık üniversiteleriyle anılmaya 
başlarlar. Söz gelimi Boston, şehirde 30’u 
aşkın üniversite var ve 300 bin öğrenci 
öğrenim görmektedir. Buna enstitüler ve 
kolejler dahil değildir. Oxford, aynı şekilde 
bir üniversite şehri olmuştur. Ardahan da 
zamanla büyüyüp bir üniversite kenti ola-
caktır; ortam buna çok müsaittir. Üniver-
sitenin şehirle zaten iç içe bir yapısı var. 
Yerleşkenin Ardahan’a uzaklığı 3.5 km’dir. 
Ayrıca yüksekokulumuz ve Güzel Sanatlar 
Fakültemiz devamlı şehrin içinde kalacak-
tır. Kısa sürede yerleşke ile de bütünleşen 
şehir, fiziksel olarak da, tinsel olarak da 
bütünleşik bir yapı arz edecektir.

Ardahan Üniversitesi’nin Ardahan’ın 
problemlerine yönelik çalışmaları var mı-
dır? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? 

Üniversite olarak çevreye duyarlı olma-
yan, katkı sunmayan bir kurumun varlığını 
zaten kabul etmeyiz. Geçen yıl yaptığımız 
ı. Çıldır Gölü Çalıştayı ile tüm bilim insan-
larının dikkatini, dünya ekolojik sisteminde 
nadir örneği olan Çıldır Gölü’ne çekmeyi 
başardık. Çıldır Gölü’ndeki su ve balık re-

zervi başta olmak üzere, pek çok konuda 
daha köklü çalışmalar başladı. Şavşat ve 
Kars’ın bazı ilçeleri de dahil arıcılık bilgi-
lendirme kursları ile Kafkas arı ırkının gen 
merkezi olan Ardahan’ı daha çevresel bir 
kuşatma ile korumak için seminer ve kurs 
programları düzenledik. Ardahan’ın yıllar-
ca ihmal edilen ve hızla kaybolan sözlü 
kültür değerlerinin derleme çalışmalarını 
başlattık ve bu çalışmalar tamamlanmak 
üzere. Ayrıca Göle’de süt ve süt ürünleri ile 
Posof’ta bahçe bitkileri ve bağcılıkla ilgili 
pilot projeler hazırladık. Bütün bunları ha-
yata geçirmek ve sonuçlar almak zaman 
istiyor. Daha üç yıllık bir üniversiteyiz. Fakat 
projelerimizle yürümeye devam ediyoruz.

Ardahan Üniversitesi’nin gelecek dönem 
için hedefleri neler olacaktır? Konuyu aç-
mak gerekirse, Türkiye’nin en doğusundaki 
üniversite başta Anadolu olmak üzere Kaf-
kasya coğrafyasına ışık saçabilecek mi?

Ardahan, büyük bir gelişme potansiye-
line sahip bir ildir. Şimdiye kadar gelişme-
mişliğini şimdi avantaj olarak kullanabiliriz. 
Söz gelimi; toprakları tarım ilaçlarıyla ze-
hirlenmemiş, suları kirlenmemiş, doğası 
bozulmamıştır. Bunca kirlenen dünyaya 
alternatif bir kent olarak “Ben buradayım!” 
diyen, doğal bir zenginliği var. Üniversite 
olarak bu büyük potansiyel değerleri ha-
rekete geçirmek için, sonuç alıcı yoğun 
çaba içindeyiz. Üstelik Kafkasya Üniver-
siteler Birliği giderek büyümekte ve sinerji 

oluşturacak bir aşamaya doğru hızla gitmek-
tedir. Ardahan, bu büyümenin merkezindedir. 
İnşallah, 10 yıl içinde Ardahan Üniversitesi, 
Türkiye’de ve dünyada kendinden söz edile-
cek bir konuma gelecektir. Söz gelimi; 2013 
yılında uNESCO, TDK, Harvard Üniversitesi 
ve RıCE Üniversitesiyle birlikte Kafkasya Üni-
versiteler Birliği adına Ardahan’da “ı. ulusla-
rarası Tehlike Altında Diller Sempozyumu”nu 
düzenleyeceğiz. Dünya Ardahan’ı konuşacak. 
Bütün varlığımızla ışığa karışmaya yönelmiş 
bulunmaktayız. Tanrı yardımcımız olsun…

“Kafkasya Üniversiteler Birliği 
giderek büyümekte ve sinerji 
oluşturacak bir aşamaya 
doğru hızla gitmektedir. 
Ardahan, bu büyümenin 
merkezindedir. İnşallah, 10 yıl 
içinde Ardahan Üniversitesi, 
Türkiye’de ve dünyada 
kendinden söz ettirecek bir 
konuma gelecektir.”

Öğrenci sayımız kısa 
sürede 2700’e  -81’i 

yabancı uyruklu 
-  ulaşmış; ayrıca 

türk Dili ve edebiyatı 
Bölümü’nde yüksek lisans ve 

doktora programları da açmış 
bulunmaktayız. Gelecek yıl 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ni 
ve dört yıllık BeSYO’yu da 

açarak öğrenci sayımızı daha 
da artırmak ve ülkemizin 

geleceğini hazırlayacak 
gençleri yetiştirmeyi 

hedeflemiş durumdayız.
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KAFKAS ARıCıLığıNı ARDAHAN SıNıRLARıNı 
AŞARAK BİR DÜNYA MARKASı YAPMAYı 

HEDEFLEYEN ARDAHAN ÜNıvERSİTESİ, 
ÖNEMLİ FAALİYETLERE İMzA ATıYOR.

KAFKAS ARIcILIĞI
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ARIcILIKtA 
arDahan 

SInIRLARInI AŞmAK

Hedef:

A rdahan Üniversitesi, kurulduğu 
günden bu yana Ardahan 
merkez, ilçe ve köylerinin 
de içinde bulunduğu Kafkas 
arı ırkı havzasını korumak 
ve genişletmek için önemli 
faaliyetler düzenliyor. Bu 

amaçla Kafkas Arı ve Arıcılık uygulama 
ve Araştırma Merkezi’ni de kuran 
üniversitenin hedefi, Ardahan’ın sınırlarını 
aşarak Kafkas arıcılığını bir dünya markası 
yapmak. 

Ardahan valiliği ile İl 
Tarım Müdürlüğü tara-
fından organize edilen 
37. Bölgesel Bilgi 
Alışverişi Toplantısı Ar-
dahan Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde gerçek-
leşti. Âşık Şenlik Konferans 
Salonu’nda 14 Nisan 2011 tarihinde 
düzenlenen toplantıda arıcılığın geleceği 
masaya yatırıldı.

10 il temsilcisinin 
katıldığı toplantıda 
Kafkas arı ırkının 
Türkiye’nin güvenli-
ği kadar önemli bir 

konu olduğunu ifade 
edildi ve üniversite 

olarak ilk hedefin Kafkas 
arıcılığını Ardahan sınırlarını aşarak bir 
dünya markası yapmak olduğu vurgu-
landı. Konuşmaların ardından Kafkas 
Arısı ve Arıcılık uygulama ve Araştırma 
Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ensar 
Toksoy, “Gezginci Arıcılık ve Problemleri” 
konulu sunusunu yaptı. İkinci oturumda 
ise illerden gelen katılımcıların sorunları 
dinlendi. Sorunlara ilişkin çözüm ve öne-
riler sonrası bir sonraki toplantı içeriğine 
ilişkin kararlar alındı.

Ardahan Üniversitesi Kafkas Arısı ve 
Arıcılık uygulama Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü ve ığdır Arıcılar Birliği 
tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde 
organize edilen “Arıcılık Faaliyetleri, Arı 
Hastalıkları ve zararları” konulu seminer, 
ığdır Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 
Seminerde konuşan Ardahan Üniversitesi 
Kafkas Arısı ve Arıcılık uygulama 
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ensar 
Toksoy, arıcılık hakkında bilgiler verdi. 

Toksoy, ilde 230 arıcılık işletmesi 
olduğunu ve bunun 60’a yakınının 
Arıcılar Birliği’ne kaydının 
bulunmadığını ifade etti. ığdır’da 

yılda ortalama 240 ton bal üretildiğini 
kaydeden Toksoy, ığdır ve Ardahan’da 

bulunan çiçek türlerinin arıcılık faaliyetleri 
için son derece elverişli olduğunu ve 
buralardan üretilen balın “anzer balından” 
daha iyi olduğunu vurguladı.

“Kafkas 
Arı Irkı, 

türkiye’nin 
Güvenliği Kadar 

Önemli”

ARÜ’den 
Çevre İllere 

Arıcılık 
eğitimi

Ensar Toksoy

KAFKAS ARIcILIĞI
2010-2011 Sayı:2
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Prof. Dr. Ahmet 
Taşğın
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II. Dünya Arı Günü Ardahan’da kutlandı
ARDAHAN vALİLİğİ vE TÜRKİYE ARı YETİŞTİRİCİLERİ 
MERKEz BİRLİğİ TARAFıNDAN ORGANİzE EDİLEN 2. 
DÜNYA ARı GÜNÜ ARDAHAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

29 Mayıs 2011 tarihinde Ardahan Halk 
Eğitim Merkezi’nde başlayan etkinliğe 
Ardahan valisi Mustafa Tekmen, Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversi-
tesi Rektör vekili Prof. Dr. Cafer Eken, Ta-
rım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcisi Hakan 
Öztürk, Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı İlhan Evliyaoğlu, birçok üniversite-
den değerli bilim insanları, kurum ve kuru-
luşların temsilcileri ve Ardahanlılar katıldı. 

Büyük ilginin olduğu program; 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla birlikte başladı. 
Programda sırasıyla; Ardahan 
İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
İlhan Evliyaoğlu, Ardahan Üniversitesi 
Rektör vekili Prof. Dr. Cafer Eken, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı temsilcisi Hakan Öztürk 
ve Ardahan valisi Mustafa Tekmen açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.

“Ardahan birçok Avrupa 
ülkesinin kıskandığı bir il”

Evliyaoğlu, SODES kapsa-
mında uygulamaya konulan 
projeler ile Ardahan ilinde 6 
merkezde verilen eğitimlerle 
arıcılığın profesyonel bir şekil-
de gerçekleştirilmesi için çaba 
harcadıklarını belirterek katılımcı-
lara teşekkürlerini bildirdi.

Ardahan Üniversitesi Rektör vekili Prof. 
Dr. Cafer Eken, Ardahan’ın yüzölçümü ola-
rak küçük olmasına rağmen bitki çeşitliliği 
olarak birçok Avrupa ülkesini kıskandıran 
bir il olduğunu ve ıı. Dünya Arı Günü’nün 
burada gerçekleştirilmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Eken, 
arı ırkının insan yaşamında ve bitki çeşit-
liliğinde sürdürülebilir bir rol oynadığını; 
arıların bal haricinde birçok mucizevî işlev-
lerde bulunduğunu, bu işlevlerin en önem-
lisinin tozlaşma olduğunu vurguladı. Gıda 
maddelerinin % 90’nının 82 bitki türünden 
alındığını, bu bitki türlerinden 67 tanesinin 
tozlaşmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, 

arı ırklarının ve arıcılığın gelişimi 
açısından Ardahan’ın önemini 
bir kez daha gözler önüne 
serdi. Prof. Dr. Cafer Eken Ar-
dahanlılara bir müjde vererek; 

Türkiye’den Ardahan Üniversitesi 
ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araş-

tırma Enstitüsü, Almanya, Finlandiya, 
Belçika, İtalya, Estonya ve Slovenya ile 
toplamda 7 ülkenin katılımıyla 
hazırladıkları “Organik Tarım 
Sistemlerinde Tozlaşma ve 
Biyolojik Mücadelenin Ge-
liştirilmesi” isimli projenin 
AB 7. Çerçeve Programı 
kapsamında kabul edildiğini 
belirterek bu proje ile birlik-
te Ardahan Üniversitesine 
düşecek pay ile birlikte 
Ardahan’da çevre kirlen-
mesini en aza indirerek 
bitkisel yaşamın daha da 
sağlıklı hale getirilmesini 
hedeflediklerini belirtti.

etkinlik 
saygı duruşu ve 

İstiklal marşı’nın 
okunmasıyla 

birlikte 
başladı.

ARDAHAN İLİ ARı YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİğİ 

BAŞKANı İLHAN EvLİYAOğLu, GEN MERKEzLERİ 

vE ARAŞTıRMA MERKEzLERİNİN ÇALıŞMALARı 

İLE KOLONİ SAYıSıNıN 18 BİNDEN 45 BİNE 

uLAŞTığıNı BELİRTTİ.

“Arıların 
bal haricinde 

birçok mucizevî 
işlevlerde 

bulunuyor”

KAFKAS ARIcILIĞI
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İlk oturumda; Türkiye 
Arı Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Başkanı Bahri Yıl-
maz “Türkiye Arıcılığı ve 
TAB Çalışmaları”, Atatürk 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ferat Genç “Arı Yetiştiriciliği” 
konulu bildirilerini sundular.

İkinci oturumda; Hacette-
pe Üniversitesi’nden katılan 
öğretim elemanlarından 
Prof. Dr. Kadriye Sorgun 
“Ekolojik Bal Üretimi”, Dr. 
Aslı Özkırım “Arı Sağlığı”, 
Dr. Ömür Gençay Çelemli 
“Propolisin Önemi” konulu 
sunularını yaptılar. Otu-

rumun devamında ziraat 
Bankansı temsilcileri “Arıcılık 
Kredileri”, konulu bildirimini 
gerçekleştirdi. Oturum Fat-
ma Güzel ile Deniz Canlı’nın 
“Ardahan’da Yapılan Bal 
ve Polen Çalışmaları” ve 
Çiğdem Özenirler’in “Arı 
Ürünleri ve Önemi” konulu 
sunularını bildirmeleri ile 
son buldu.

Oturumlar sonrasında 2. 
Dünya Arı Günü’ne katılarak 
bilgilerini paylaşan katılım-
cılara plaketlerinin verilmesi 
ile birlikte program son 
buldu.

Program iki oturumda 
gerçekleştirildi

Kaf kas Arı ve 
Arıcılık uygulama 
ve Araştırma 
merkezi

KAFKAS ARIcILIĞI
2010-2011 Sayı:2
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Faaliyetleri: 
◊ Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin de 

içinde bulunduğu Kafkas arı ırkı havza-
sını korumak ve genişletmek, 
◊ Kafkas arı ırkının Türkiye sathına 
yayılmasını içeren araştırmaları des-
teklemek ve projeler gerçekleştirmek, 
Türkiye’nin bal kapasitesini ve kalite-
sini araştırıcı çalışmalar yapmak, 
◊ Ardahan’da arı ve arıcılık çerçeve-
sinde kültürel ve etnoğrafik ürünleri-
nin toplandığı, belgelendiği, korun-

duğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı 
olarak kullandığı müze kurmak; bu 

konuda etrafında arşivleme ve dökü-
mantasyon merkezi oluşturmak, 

◊ Ardahan ve çevresinde arıcılıkla ilgili 
uygulamalara yönelik alan araştırmaları 

yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek, 
◊ Ardahan ve ilçelerinde Kafkas arı ırkının geniş 

bir alanda yaygın olarak yetiştirilmesini sağlamak ve bu 
çerçevede oluşturulacak pilot bölgeleri yaygınlaştırmak, 
◊ Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve 
uluslararası konferans, panel, sempozyum gibi toplantı-
lar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve  benzeri 
yayınları yapmak, 
◊ Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile 
işbirliği yapmak, 
◊ Merkezin amaçları doğrultusunda yurt 
içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirli-
ği yapmak, gerektiğinde bu 
kuruluşlardan destek 
almaktır.

Amaçları: 
“Ardahan ve çevresinde var olan Kafkas arı ırkı 
gen merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bi-
limsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, 

korunması ve yaşatılması, Ardahan ve çevresinde 
arı ırkı soyunun koruması, çoğaltılması, ıslah 

edilmesi, üretim yapılması, eğitim verilmesi 
ve bölge imkanlarıyla organik kovan, çıta 

ve organik balmumundan list yapıl-
ması, bu konuda faaliyet gösteren 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak çalışmanın 

yaygınlaştırılması-
dır.” 
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ORGAnİK 
  tARImDA 
    entOmOVeKtÖR    
       teKnOLOjİSİ

A rılar, Apoidea (Hyme-
noptera) üst familya-
sını oluşturan böcekler... 
Diğer zar kanatlılardan 
(Hymenoptera) vücut kıllarının 
dallı (tüy) oluşu, polen toplamak 
için bacak ve abdomenin ventra-

linde özel kılların oluşu ile ayrılıyorlar. Yer-
yüzünde 25 bin arı türü olduğu belirtiliyor 
ve Türkiye’de 2 bine yakın arı türü mevcut. 
Arılar, balarıları ve yabanarıları olmak üzere 
ikiye ayrılıyor. Apis cinsine giren türler bal 
arıları... Arılar ile bitkiler arasında çok özel 
bir ilişki vardır. Bitkiler arıların ihtiyacı olan 
nektar ve poleni üretirken, arılar da bitki-
lerin tozlanmasında büyük rol oynuyorlar. 
Tozlaşma, bitkilerde meyve ve tohum 
bağlamanın ilk şartı... Dünyada, gıda mad-
delerinin yüzde 90’ı, 82 bitki türünden elde 
ediliyor ve bu bitki türlerinden 63’ü (yüzde 
77) arı tozlaşmasına gereksinim duyuyor. 
Özellikle 39 (yüzde 48) bitki türü için arı 
tozlaşması olmazsa olmaz! 

OPTİMuM TOzLAŞMANıN 
FAYDALARı 

İnsan gıdasının üçte biri doğrudan veya 
dolaylı olarak arı tozlaşmasına ihtiyaç 
duyan bitkilerden oluşuyor. Optimum toz-
laşma, ürünün nitelik ve nicelik yönünden 
üstün olmasını sağlıyor. Yine, yabani bitki-
lerdeki optimum tozlaşma, biyolojik çeşit-
liliği artırıyor, yaban hayatını güçlendiriyor 

ve zenginleştiri-
yor, doğayı güzelleş-
tiriyor ve erozyonu önlüyor.

TEHLİKEYE KARŞı, 
ORGANİK TARıM

Günümüzde pek çok ülke, tarımda 
büyük bir gelişme yaşamakla birlikte, 
kimyasal preparatların (pestisit) aşırı kul-
lanımı nedeniyle önemli düzeyde kirlilik 
ve doğanın tahrip edilmesi sorunu ile 
karşı karşıya kalıyor. Doğal dengenin bo-
zulmasını önlemek ve mevcut doğal bitki 
desenine katkıda bulunmak amacıyla yeni 
tarım tekniklerinin geliştirilmesi kaçınılmaz 
bir gereklilik... Bu bağlamda; münavebe, 
yeşil gübre, kompost, biyolojik zararlı 
ve hastalık kontrolünü içeren ve toprak 
üretkenliğini sağlamak için mekanik işle-
meye dayanan; sentetik gübre ve pestisit, 
hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği 
değiştirilmiş organizmaların kullanımını 
reddeden veya sınırlayan tarım yöntemi 
olan organik tarım dikkati çekiyor.

AvRuPA BİRLİğİ 7. 
ÇERÇEvE PROGRAMı 

KAPSAMıNDA 
HAzıRLANAN 

“ORGANİK TARıM 
SİSTEMLERİNDE 

TOzLAŞMA 
vE BİYOLOJİK 

MÜCADELENİN 
GELİŞTİRİLMESİ” 
BAŞLıKLı PROJE

ORGAnİK 
  tARImDA 
    entOmOVeKtÖR    
       teKnOLOjİSİ

www.ardahan.edu.tr

ardahan dergi.indd   12 24.05.2012   09:06:56



BİLİm 
2010-2011 Sayı:2

www.ardahan.edu.tr

13ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Projede, çileklerde çok önemli verim 
kayıplarına yol açan kurşuni küf (botrytis 
cinerea) hastalığının biyolojik mücade-
lesinde, son yıllarda kullanılmaya başla-
nılan entomovektör teknolojisi kullanıla-
cak. Bu proje kapsamında, entomovek-

tör olarak bal arıları (Apis mellifera L.) rol 
alacak. Arı kovanlarının önüne özel bir 
aparat yerleştirilip, herhangi bir canlıya 
zararı olmayan çevre dostu biopreparat-
lar buraya bırakılacak ve arı kovandan 
dışarı çıkarken bu biopreparatları çiçek-
lere bulaştırmaları sağlanacak. 

Böylece iş gücü, makina, teçhizat  
ve prepat tasarrufu sağlanmasının yanı 
sıra, bitkilerin tozlaşması da sağlan-
mış olacak. Yapılan çalışmalarda 1 gr, 
biopreparat’da 107-109 spor bulunuyor 
ve bir bal arısı da kovandan çıkarken 
103-104 spor taşıyabiliyor. Yine, bal arısı 
ile biopreparatlar çiçeklere dağıtıldı-
ğında, herbir çiçekte ortalama 103 spor 
tespit edilmiş ve kurşuni küf hastalığının 
biyolojik mücadelesinde çiçek başına 
300 sporun yeterli olduğu bildiriliyor.

Ardahan Üniversitesi de proje ortağı
Organik tarımın öneminden dolayı, 

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 
kapsamında “Core Organic ıı” başlıklı 
ERA-NET’e Türkiye’nin de bulundu-
ğu yedi ülke (Finlandiya, Almanya, 
Belçika, Estonya, İtalya, Slovenya ve 
Türkiye) tarafından, “Organik tarım sis-

temlerinde tozlaşma ve biyolojik müca-
delenin geliştirilmesi” isimli proje hazır-
landı ve proje kabul edildi. Proje ortağı 
olarak Türkiye’den Ardahan Üniversi-
tesi ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araş-
tırma İstasyonu Müdürlüğü bulunuyor. 
Ardahan Üniversitesi’ndeki proje iş pa-

ketleri Prof. Dr. Cafer Eken liderliğinde 
ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü’ndeki iş paketleri 
de ziraat Yüksek Mühendisi Serdar 
Tuncer liderliğinde yürütülüyor. Proje 
üç yıllık bir proje olup, bütçesi 70.000 
Avrodur...

Organik tarım Sistemlerinde tozlaşma 
ve Biyolojik mücadele nasıl Olacak?
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ORtAK mİRAStAn hAReKetLe

GeLeceĞe
IŞIK tutuYORuz
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’nün daveti ile kurulan ve her geçen 
gün büyüyen Kafkasya Üniversiteler Birliği, Kafkasya coğrafyasındaki 
paydaş ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak, bu 
ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutuyor. 

K afkasya Üniversiteler Birliği, Arda-
han Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
daveti ile Türkiye’den Ardahan, 

Artvin Çoruh, Atatürk, Kars Kafkas, ığdır 
Üniversiteleri ile Gürcistan’dan Akhalt-
sikhe (Ahıska) Devlet Üniversitesi ve 
Nahçıvan’dan Nahçıvan Devlet Üniversi-
tesi rektörleri tarafından 11 Kasım 2009 
tarihinde Ardahan’da imzalanan bir proto-
kolle kuruldu. 

Bir ön mutabakat niteliğinde olan söz 
konusu protokol bölge üniversitelerin-
de büyük bir heyecan ve ilgi uyandırdı. 
Ardahan Üniversitesi’ne ulaşan yoğun 
talepler dikkate alınarak, 08-13 Mayıs 
2011 tarihleri arasında Kafkasya Üni-
versiteler Birliği’nin ı. Olağan Kongresi, 
dönemin YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Yusuf ziya Özcan’ın katılımları ve Yunus 
Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Ardahan 
Üniversitesi’nde toplandı. 7 üye üniver-
site ile kurulan Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin üye sayısı Türkiye, Gürcistan, 
Azerbaycan ve İran’dan yeni üniversite-
lerin katılımıyla 19’a ulaştı. Bu kongre ile 
ön mutabakat protokolünün kapsamı da 
genişletildi.

Kafkasya Üniversiteler Birliği 14-15 
Kasım 2011 tarihinde, Birlik üyesi Nahçı-
van Devlet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
“Kafkasya’ya Genç Bakışlar” adlı bir öğ-
renci sempozyumu düzenledi. Sempoz-
yumda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, 
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Nahçıvan, 
Türkmenistan ve ukrayna’daki 29 üniver-
siteden 70 öğrenci Kafkasya coğrafyasını 

tarih, dil, kültür, edebiyat, sanat, iktisadi 
ve sosyal yapı düzlemlerinde ele alan 
bildiriler sundu. 

İLGİ HER GEÇEN
GÜN ARTTı

Genişletilmiş protokolü takiben yapılan 
temaslar sonucunda ilgi daha da arttı ve 
birlik sınırları Kırgızistan’a kadar ulaştı, 
Bişkek’teki Kırgızistan-Türkiye ulusla-
rarası Manas Üniversitesi de protokolü 
imzalandı.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar so-
nucunda, üye üniversiteler arasında hem 
öğrenci hem de öğretim üyesi değişim 

programlarını işletebilmek için YÖK Baş-
kanlığı tarafından Mevlana Değişim Prog-
ramı Protokolü hazırlandı.

Başkanlığını ve Sekretaryasını Ardahan 
Üniversitesi’nin yürüttüğü Kafkasya Üni-
versiteler Birliği’ne katılım talepleri gide-
rek arttı. ıı. Olağan Kongre, YÖK Başkanı-
mız Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın 
katılımlarıyla 03-05 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında Gürcistan’ın Batum şehrinde 
düzenlendi.

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ
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KAFKASYA 
ÜnİVeRSİteLeR 
BİRLİĞİ’nİn 
AmAÇLARI

 
“Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 

temel amacı, Kafkasya coğrafyasın-
daki paydaş ülkelerin sahip oldukları 
ortak mirastan yola çıkarak, bu ülke-
lerdeki üniversiteler aracılığıyla gele-
ceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek 
ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, 
eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel 
çalışmalar yapmaktır.”

KAFKASYA 
ÜnİVeRSİteLeR 
BİRLİĞİ’nİn 
heDeFLeRİ

 
◊ Bölgenin jeopolitik önemi göz önün-
de bulundurularak kültürlerarası bir 
diyalog oluşturulması,
◊ Ortak bilimsel bilgi şöleni ve semi-
nerler düzenlenmesi,
◊ Ortak kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinlikler düzenlenmesi,
◊ Süreli öğretim üyesi değişim prog-
ramının yapılması (Mevlana Değişim 
Programı),
◊ Süreli öğrenci değişim programının 
yapılması (Mevlana Değişim Progra-
mı),
◊ Karşılıklı bilimsel ve edebi eserlerin 
çevrilmesi,
◊ Kaybolmakta olan halk kültürü ürün-
lerinin ortak projelerle derlenmesi ve 
yayımlanması,
◊ Karşılıklı akreditasyon çalışmalarının 
yürütülmesi,
◊ Ortak diploma programlarının baş-
latılması,
◊ Dil okullarının açılması.
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A rdahan Üniversitesi öncülüğünde 
kurulan Kafkasya Üniversiteler 
Birliği 1. Olağan Kongresi, ARÜ ev 
sahipliğinde 9 Mayıs 2011 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ardahan Üniversite-
si ile Yunus Emre Enstitüsü tarafın-
dan organize edilen büyük kongre-

nin ilk ayağına dönemin YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf ziya Özcan başta olmak üzere; 
Ardahan valisi Mustafa Tekmen, Rektör 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Yunus Emre 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Adnan Tek-
şen, yurt içinden ve bölge ülkelerinden 19 
üniversite rektör ve temsilcisi ile çok sayıda 
akademisyen katıldı. 

‘Bu BÖLGENİN BİLGİSİNİ 
DÜNYAYA AÇMALıYız’

Kongrenin açılış konuşmasını ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yaptı. 
Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin kısa sürede 
geniş bir coğrafyada çok sayıda üniversiteyi 
içine almasından duyduğu mutluluğu dile 
getiren Korkmaz, Ardahan Üniversitesi’nin 
Kafkasya açılımı hakkında bilgi verdi. Bölge 
ülkeleri olarak büyümek için birleşmeye 
ihtiyaç duyulduğunu belirten Korkmaz; 
“Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasının 
bilgisine erişerek bu bölgenin değerlerini 
dünyaya açmalıyız” dedi. 

Kongrenin diğer buluşmasının ev sahip-
liğini üstlenen Yunus Emre Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Dr. Adnan Tekşen, birliğin ülke 
ve bölge için umut niteliği taşıdığını söyledi. 
Tekşen, Rektör Prof. Dr. Korkmaz’a birliğin 
oluşum sürecindeki katkıları dolayısıyla 
teşekkür etti. 

Kafkasya Üniversiteler Birliği’ni, komşu 
ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
oluşturulan yeni perspektifin bir parçası 
olarak niteleyen vali Mustafa Tekmen, 
Kafkasya’ya açılan bu kapının zamanla bü-
yüyerek başta ekonomi olmak üzere bilim, 
kültür ve sanat alanlarında gelişmenin hızla 
devam edeceğini kaydetti.

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR 
BİRLİĞİ ARDAhAn 

ÜnİVeRSİteSİ’nDe tOPLAnDI
Kafkasya Üniversiteler Birliği ı. Olağan Kongresi’nde konuşan Ardahan  
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasının  
bilgisine erişerek bu bölgenin değerlerini dünyaya açmalıyız” dedi. 

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan

Ahılkelek Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Roin Kavrelişvili

Ahıska Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tina Gelaşvili

Akaki Tsereteli Kutaisi Devlet 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şalva Kirtadze

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Duman

Azerbaycan Asiya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Celil Nagiyev

Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak

Erzurum Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı

ığdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Hakkı Yılmaz

Gürcistan İliya Devlet Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Elene Cavelidze

Gürcistan İvani Çavakhişvili Tiflis 
Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Darecan Tvaltvadze

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sami Özcan

Azerbaycan Qafqaz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saniç

İran Moheg Türkçe Öğretim Araştırma 
ve uygulama Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Kadir Golkarian

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Haneli Kerimli

Nahçıvan Özel Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kazımbeyli

Sohumi Devlet Üniversitesi 
Kültürlerarası İlişkiler Daire Başkanı 
Prof. Dr. İndira Dzagania 

uluslararası Karadeniz Üniversitesi 
- Doç. Dr. İlyas Üstünye
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Kongrenin son açılış konuşmasını 
yapan dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yusuf ziya Özcan’ın mesajları ekonomi, 
siyaset ve dış ilişkilere yönelikti. Göreve 
geldikleri dönemde YÖK’ün yapısına 
ilişkin bilgiler veren Özcan, tüm kurum-
larla küs ve kavgalı bir yönetim devral-
dıklarından yakındı. “Tüm küskünlükleri 
bitirdik” diyen Özcan, akademik alanda 
da büyük ilerlemelerin kaydedildiğine 
dikkat çekti. Üniversitelerde denklik ko-
nusunun özellikle ülke ilişkileri açısından 

açmaz niteliğinde olduğunu belirten 
Özcan, denklik sorununun en kısa za-
manda çözüme kavuşturulması amacıy-
la çalışmaları hızlandıracakları mesajını 
verdi. Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 
ilk kongresinin üniversitelerin birleş-
mesine katkı sağlayacağına inandığını 
dile getiren Özcan, Kafkasya açılımının 
Farabi gibi programlarla süreceğini vur-
guladı. 

Yurt dışından gelen yabancı uyruklu 
öğrencilere yönelik bir de müjde veren 

Özcan, bu öğrencilerin masraflarının 
Türkiye tarafından karşılanması için 
gerekli girişimlerin başlatıldığını 
söyledi. Özcan ayrıca, YÖS’ün (Yabancı 
uyruklu Öğrenci Sınavı) kaldırılmasıyla 
Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilere 
kolaylık sağlandığının altını çizdi.  

Konuşmaların ardından dönemin 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf ziya Özcan 
ve 20 üniversite temsilcisi Kafkasya 
Üniversiteler Birliği’ne üyeliklerini 
resmileştiren protokolü imzaladı.

‘Kafkasya açılımı sürecek’

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ
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Ardahan Üniversitesi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi ile 
birlikte Nahçıvan’a düzenlediği tarihi ziyarette, çeşitli 
protokollerin yanı sıra, ikili ve üçlü anlaşmalar imzalandı.

A rdahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Ardahan Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Gürkan Doğan 
ve öğrencilerden oluşan bir 
heyet Nahçıvan’a resmi ziyarette 
bulundu. 

Ardahan Üniversitesi ve Doğu Akde-
niz Üniversitesi ile birlikte 4 Mayıs 2011 
tarihinde düzenlenen ziyarette çeşitli 
protokollerin yanı sıra, ikili ve üçlü anlaş-
malar imzalandı. Haydar Aliyev Müzesi 
gezisiyle başlayan ilk gün temaslarının 
adresi Nahçıvan Özerk Cumhuriyet’i 
Başkonsolosluğu oldu. Başkonsolosluk 
ziyaretinin ardından heyetler Nahçıvan 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür-Turizm 
Bakanlığı’na ziyaretler gerçekleştirdi. 
Yapılan görüşmelerde üniversitelerin faali-
yetleri ve eğitim konuları masaya yatırıldı. 
Görüşmelerde öğretim üyesi-öğrenci 
mübadelesi ve ortak bilimsel çalışmaların 
gerçekleştirilmesine yönelik Ardahan 
Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi 

ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında 
üçlü protokoller imzalandı. Toplantıda 
özellikle üç üniversitenin işbirliğini geliş-
tirmeye dönük hedefler belirlenerek, kısa 
ve orta vadede atılacak adımlar üzerinde 
görüş birliği sağlandı. 

“PROTOKOLLER KÂğıT 
ÜzERİNDE KALMAYACAK”

Temasların bir diğer durağı olan 
Nahçıvan Özel Üniversitesi’nde de bilim-
sel, kültürel ve sosyal alanda ilişkilerin 
geliştirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda 
protokoller imzalandı. Nahçıvan temas-
ları süresince Rektör Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’a eşlik eden Prof. Dr. Gür-
kan Doğan ziyaretin son de-
rece verimli geçtiğini belirtti. 
Oldukça sıcak karşılandık-
larına ve temaslar boyunca 
aynı şekilde ağırlandıkla-
rına dikkat çeken Doğan, 
mevcut protokollerin ve 
iş birliği sürecinin 

geliştirilmesinde Prof. Dr. Korkmaz’ın 
emeklerinin yadsınamayacağını kaydetti. 
İmzalanan protokollerin kâğıt üzerinde 
kalmayacağını canlı ve aktif bir biçimde 
hayata geçirilerek bölgesel ve ulusal 
kazanımlara dönüştürüleceğini belirten 
Doğan, heyette yer alan öğrencilerin 
ev sahibi öğrenciler ile sıkı bağlar kur-
duklarını ve bu ilişkinin devamlılığını 
getireceklerine inandıklarını dile getirdi. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bu iş birliği 
içerisinde yer almasının ayrıca dikkat 
çekilmesi gereken bir durum olduğunun 
altını çizen Doğan, Azerbaycan’daki dip-
lomatik ilişkilerin benzerinin KKTC’de de 

olmasının ayrıca birleştirici bir unsur 
olduğunu ifade etti.

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ
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A rdahan Üniversitesi’nin dü-
zenlediği konferansta bölge 
üniversitelerini bir araya ge-
tiren Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin vizyonu, hedefleri 
ve bölge ülkeleri için taşıdığı 
önem tartışıldı. 

Yunus Emre Enstitüsü Genel 
Müdür Yrd. Dr. Adnan Tekşen, 
Moheg TÖMER Başkanı Prof. Dr. 
Kadir Golkarian, Asiya Üniversitesi 
Rektörü Celil Nagiyev ve Ardahan 
Üniversitesi akademik personelinin 
katıldığı programda ARÜ öğrenci-
lerine birliğin yapısı, hedefleri ve 
önemi hakkında bilgi verildi.  

“KıSA SÜREDE  
BÜYÜK BAŞARı”

10 Mayıs 2011 tarihindeki kon-
feransta konuşan Yunus Emre 
Enstitüsü Müdür Yrd. Dr. Ahmet 
Tekşen, Kafkas kültürü ve kültürlerin 
birbirleriyle oluşturduğu birlikteliğin 
önemine dikkat çekerek, Yunus 
Emre Enstitüsü’nün bu tür birleşme-
lere verdikleri desteğin süreceğini 

bildirdi. Ardahan Üniversitesi’nin 
öncülüğünde gerçekleşen bu birlik-
teliğin kısa süre içinde çok büyük 
başarı göstererek üye sayısını bü-
yük oranda artırmış olmasının öne-
mine dikkat çeken Tekşen, birlikte-
liğin misyon ve vizyonu hakkında 
öğrencilere bilgiler verdi. Tekşen, 
organizasyonun parçası olmaktan 
duyduğu gururu dile getirdi. 

“BÖLGE İÇİN BİR ŞANS”
Moheg TÖMER Başkanı Kadir 

Golkarian Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin kurulup genişlemesinin 
bölge için bir şans olduğuna de-
ğinerek, yapılacak çalışmalarla 
Türkçe’nin gelişmesine ve ortak 
kültürlerin öğrenilerek bunları tüm 
dünyaya açmaları gerektiğine vurgu 
yaptı. Golkarian, gelecekte hayata 
geçirilecek benzer projelerin geliş-
mesinin de dil, kültür ve edebiyat 
açısından sağlayacağı yararlara 
işaret etti.

KAFKASYA 
ÜnİVeRSİteLeR 
BİRLİĞİ neDen 
ÖnemLİ?
Bölge üniversitelerini bir 
araya getiren Kafkasya 
Üniversiteler Birliği’nin 
vizyonu, hedefleri ve 
bölge ülkeleri için ta-
şıdığı önem Ardahan 
Üniversitesi’nde düzenle-
nen konferansla tartışıldı. 

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ
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A rdahan Üniversitesi Rektörü ve Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof.  
Dr. Ramazan Korkmaz,  
Kırgızistan-Manas Üniversitesi’nin 
2011-2012 akademik yılı açılış töre-
nine katıldı. 

Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov 
Kampüsü İİBF Konferans Salonu’nda 30 
Eylül Cuma günü düzenlenen akademik 
yıl açılış töreni, Kırgızistan ve Türkiye’den 
birçok önemli konuğun katılımıyla gerçek-
leşti. Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin milli marşlarının okun-
masıyla başlayan tören, Mütevelli Heyet 
Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi 
ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal 
Madenoğlu’nun açılış konuşmasını yapma-
sı ile devam etti. 

Akademik yılın ilk dersini ise uzun yıllar 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda 
Eğitim Sektöründen Sorumlu Prof. Dr. 
Mustafa Balcı verdi. Akademik yılın ilk der-
sinin ardından Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Se-

bahattin Balcı ve Rektör 
vekili Prof. Dr. Asılbek 
Kulmirzaev’e Türk dün-
yasının büyük yazarı 
Cengiz Aytmatov hak-
kında hazırlamış olduğu 
eserleri hediye etti. 

Akademik açılışa 
Türkiye’den Manas Üni-
versitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ekonomi 
ve Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşarı Kemal Ma-
denoğlu, Türkiye’nin Kırgızistan Büyükel-
çisi Nejat Akçal, YÖK Yürütme Kurulu ve 
Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi 
Prof. Dr. Yavuz Atar katıldı. Kırgızistan’dan 
ise; Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardım-
cısı ve Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Üyesi Prof. İbragim Cunusov, Kırgızistan 
Millet Meclisi Başkan vekili Bödöş Mamı-
rova, Kırgızistan Türkiye Manas Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, 
Rektör vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, 

Kırgızistan’ın Özbekistan Büyükelçisi Prof. 
Dr. Anvar Mokoyev, akademik ve idari per-
sonel ile öğrenciler katıldı.

Açılışta, Kırgızistan’ın Özbekistan Bü-
yükelçisi Prof. Dr. Anvar Mokoyev, Manas 
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından des-
teklenen “Göç” filminin elde ettiği ödülleri 
filmin senaristi ve yönetmenine takdim 
etti. Etkinliğin sonunda Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Konservatuar Yüksek 
Okulu öğretim elemanları tarafından kon-
ser verildi.

ReKtÖRÜmÜz, KIRGIzİStAn-tÜRKİYe 
mAnAS ÜnİVeRSİteSİ AKADemİK YILI 
AÇILIŞInA KAtILDI
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D önemin YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yusuf ziya Özcan’ın destekleri 
ve Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın 
öncülüğünde 2009 yılında ku-
rulan Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin öğrencileri, 14-15 Kasım 

2011 tarihlerinde Nahçıvan’da ı. Gençlik 
Kurultayı’nda bir araya gelerek bölgenin 

geleceğini konuştular.
Kafkasyalı öğrenciler arasında kültürel 

iletişimi artırma, bölgenin geleceği hakkın-
da fikir alış verişinde bulunma ve öğrencile-
rin geleceklerini birlikte planlamalarına fırsat 
verme amacını taşıyan Kafkasya Üniversite-
ler Birliği ı. Gençlik Kurultayı, Ardahan Üni-
versitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve 
Akhaltsikhe (Ahıska) Devlet Üniversitesi’nin 

işbirliğiyle gerçekleştirildi. “Kafkasya’ya 
Genç Bakışlar Sempozyumu” adını taşıyan 
kurultaya Nahçıvan Devlet Üniversitesi ev 
sahipliği yaptı.

14-16 Kasım 2011 tarihlerinde gerçek-
leştirilen kurultaya Ardahan Üniversitesi 12 
öğrencisiyle katıldı. Kurultaya; Nahçıvan 
Meclis Başkanı vasif Talıbov, dönemin Yük-
sek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. 

KAFKASYA 
ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ 
I. GenÇLİK KuRuLtAYI 
Kafkasya Üniversiteler Birliği ı. Gençlik Kurultayı’na katılan öğrenciler, Kafkasya coğrafyasını 
tarih, dil, kültür, edebiyat, sanat, iktisadi ve sosyal yapı düzlemlerinde ele alan bildiriler sundu.
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Dr. Yusuf ziya Özcan, Nahçıvan Devlet Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, 
Ardahan Üniversitesi Rektörü ve Kafkasya 
Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ra-
mazan Korkmaz, Akhaltsikhe (Ahıska) 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tina 
Gelaşvili, Kafkasya Üniversiteler Birliği’ni 
oluşturan diğer üniversite rektörleri ve 
öğrencileri katıldı. Kurultayda, Nahçıvan 

Meclis Başkanı vasif Talıbov ve Nahçıvan 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsa 
Hebibbeyli’nin yaptığı açılış konuşmaları-
nın ardından Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve dönemin 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf ziya Özcan da 
birer konuşma yaptılar.

Nahçıvan Meclis Başkanı vasif Talıbov 
açılış konuşmasında Kafkasya Üniversi-

teler Birliği’nin ı. Gençlik Kurultayı’na ev 
sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını 
ve bu sempozyumda tartışılacak konuların 
neticesinde yeni fikirlerin doğacağına ve 
yeni imkânların yaratılacağına inandığını 
söyleyerek sempozyumun gençler arasın-
daki ilişkileri ve bilgileri sağlamlaştıracağı-
nı, dostlukları ve arkadaşlıkları güçlendire-
ceğini vurguladı.

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ
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“NAHÇıvAN  
TÜRK KAPıSıDıR”

Sempozyuma ev sahipliği yapan Nah-
çıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İsa Habibbeyli, Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’ne mensup üniversite öğrencileri-
nin, ı. Gençlik Kurultayı’nı Nahçıvan’da 
gerçekleşmesinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: 
“Türk dünyasının büyük önderi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Nahçıvan için söylediği, 
‘Nahçıvan Türk Kapısıdır’ sözü bugün de 
şerefle yerine getirilmektedir. Kafkasya 
Üniversiteler Birliği ı. Gençlik Kurultayı’nın 
bugün burada gerçekleşiyor olması tarihi 
bir andır ve gelecek için bir işarettir. Bu 
uluslararası sempozyumun Türk dünyası-
na ve bütün dünyaya geniş ufuklar açma-
sını dilerim.” 

“GELECEK  
NEREYE GİDECEğİNİ 
BİLENLERE AİTTİR”

Ardahan Üniversitesi Rektörü ve 
Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı 

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz açılış 
konuşmasında, Kafkasya Üniversiteler 
Birliği ı. Gençlik Kurultayı’nda 
bulunmaktan dolayı duyduğu gururu dile 
getirerek geleceğin nereye gidileceğini 
bilenlere ait olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: 
“Albert Sorel, bir soru sorar; ‘Gelecek 
kime aittir?’ Bu retorik soruya; ‘Gelecek 
nereye gideceğini bilenlere aittir’ 
cevabını verir. Bugünkü toplantının asıl 
amacı nereye gideceğimizi tasarlama 
projesidir. Bizler nereye gitmeliyiz? 
Kafkasya coğrafyası, insanlığın ilk ortaya 
çıktığı efsanevi, mitolojik edebi, kutsal 
kitaplardaki tasvirleriyle ortaya çıkan 
bir coğrafyadır. ve coğrafyanın kaderi 
insanın kaderidir. İnsan kaderi üzerinde 
düşünmelidir. ve kendi gelecek tasarımını 
bu düşünce etrafında şekillendirmelidir. 
Kafkasya Üniversiteler Birliği de böylesi bir 
gelecek tasarımını hazırlamak, Kafkasya 
ülkelerindeki ortak sinerjiyi oluşturmak, 
bu toprakların bilgisine sahip olmak 
ve bu bilgiyi bölge ülkelerinin ve bölge 
insanlarının yararına kullanmak üzere bir 

gelecek projesi olarak düşünülmelidir.”

MEvLANA DEğİŞİM  
PROGRAMı’NıN ÖNEMİ

Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin, Mevlana 
Değişim Programı ile bu bölgede daha aktif 
bir hâle geleceğini ifade eden Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Korkmaz, 
şunları söyledi: “2009 yılında 7 üniversitenin 
bir araya gelmesiyle kurulan Kafkasya 
Üniversiteler Birliği, en son Kırgızistan-
Türk Manas Üniversitesi’nin katılmasıyla 
üye sayısını 22’ye yükseltti. Dönemin YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf ziya Özcan’ın 
destekleriyle bir gelecek projeksiyonu 
oluşturmak üzere kurulan Kafkasya 
Üniversiteler Birliği, Mevlana Değişim 
Programıyla bu bölgede daha aktif bir hâle 
gelecektir. Mevlana Değişim Programı, tıpkı 
Avrupa’daki Erasmus programı gibi bölge 
ülkelerinin, bölge üniversitelerinin öğrenci ve 
öğretim üyesi değişimlerini desteklemekte 
ve bu süreci finanse ederek, bu 
akışkanlıktan doğacak sinerjiyi ülkelerimizin 
ve insanlığın geleceğine yöneltmek üzere 
planlanmış bir projedir.”

KAFKASYA ÜnİVeRSİteLeR BİRLİĞİ
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“BuNDAN SONRA 
GELECEğİMİzİ KENDİMİz 

TASARLAYACAğız”
Toplam 9 farklı ülkeden gelen 70 kişilik 

Kafkasya gençliğinin, bölgenin geleceği-
ni Nahçıvan’da konuşmasının sembolik 
bir önemi olduğuna değinen Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz sözlerini şöyle son-
landırdı: “Bu bir çıkıştır. Biz, hep başka 
birliklere, başkalarına katılarak, başkaları-
nın bizi tamamlamasına, tasvip etmesine, 
alışkın bir toplum yapısına sahibiz. Öyle 
sanıyorum ki bundan sonra artık kendi 
geleceğimizi kendimiz tasarlayacağız. 
Başka ülkelerin hazırladığı birliklerin için-
de olmadan, kendimiz bir oyun kurucu 
olarak kendi bölgemizin, ülkemizin ku-
rucusu olmak ve bu toprakların bilgisine 
sahip olmak üzere gençlerimizi burada 
toplamış bulunuyoruz.” 

Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin ı. 

Gençlik Kurultayı’nda bulunmaktan bü-
yük bir mutluluk duyduğunu dile getiren 
dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf 
ziya Özcan Kafkasya Üniversiteler Birliği 
hakkında şunları söyledi: “Bu ne güzel 
bir birliktir. On yıl önce biri bana bu böl-
genin üniversitelerinin bir yerde birleşe-
ceğini, birbirlerine görece üstünlüklerini 
tartışacağını söyleseydi güler geçerdim. 
Bunun mümkün olmayacağını yüzüne 
karşı söylerdim ama şimdi görüyoruz ki 
bugün bir aradayız ve güzel bir birliktelik 
tesis ettik. Bu birlikten maksimum oran-
da faydalanmamız gerekiyor. Bu birliği 
sadece eğitim amaçlı düşünmemeliyiz. 
Bu birliğin gerçekten çok daha önemli 
sonuçları olabilir. Bunlar siyasi, kültürel 
sonuçlardır. Bu sebeplerden bu birliğin 
devam ettirilmesi hayati önem taşıyor. 
Artık bizler dünyamıza ait olan şeyleri 
üretmeliyiz. Kullanmış olduğumuz şey-
ler bizim dünyamıza ait değil. Biz kendi 

dünyamıza ait şeyleri tasarlamazsak, bu 
alanda çalışmalar yapmazsak hep ikinci 
ve üçüncü konumda kalmaya devam 
edeceğiz. Ben bu sempozyumun ve bun-
dan sonra gerçekleştirilecek olan çalış-
maların verimli sonuçlar doğuracağına 
inanıyorum.”

van’da meydana gelen depremde 
zarar gören vatandaşlara Nahçıvan da 
verilen destekten dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Özcan, tüm katılımcı-
lara teşekkürlerini bildirdi. 

Sempozyumda dönemin YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf ziya Özcan’a fahri doktora 
unvanı verildi. Azerbaycan, Gürcistan, 
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti, ukrayna (Kırım), 
Türkiye ve Türkmenistan’dan toplam 70 
üniversite öğrencisinin katıldığı ve 45 
farklı konu hakkında bilgi alış-verişinde 
bulunulduğu uluslararası sempozyuma 
ilgi oldukça yoğundu.
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Kafkasya Üniversiteler Birliği, 
Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi’nin katılımıyla üye 
sayısını 22’ye yükseltti.

Y üksek Öğretim Kurumu (YÖK) 
Başkanlığı’nın destekleri ve 
Ardahan Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın öncülüğünde, 2009 
yılında 7 üniversitenin katılımıyla 
kurulan Kafkasya Üniversiteler 

Birliği, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nin katılımıyla üye sayısını 
22’ye yükseltti.

Son katılımlarla beraber Kafkasya 

Üniversiteler Birliği’nin bölgesel, 
ulusal ve uluslararası etkinliğinin 
daha da artacağını belirten Ardahan 
Üniversitesi Rektörü ve Kafkasya 
Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’nin katılımıyla 
ilgili şunları söyledi: “Kurduğumuz bu 
birlik, Mevlana Değişim Programı gibi 
projelerle, tıpkı Avrupa’da ki Erasmus 
Programı gibi bölge ülkelerinin, bölge 

üniversitelerinin, öğrenci ve öğretim 
üyesi değişimlerini destekleyerek ve bu 
süreci finanse ederek, bu akışkanlıktan 
doğacak sinerjiyi ülkelerimizin ve 
insanlığın geleceğine yöneltmek gibi 
bir misyona sahiptir. İnanıyorum ki bu 
birlik ilerleyen yıllarda gerçekleştireceği 
projelerle Kafkaslarda, Türkiye’de 
ve dünyada kilit bir rol oynayacaktır. 
2009 yılında 7 üniversitenin bir 
araya gelmesiyle kurulan Kafkasya 
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Üniversiteler Birliği, en son Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi’nin 
katılmasıyla üye sayısını 22’ye yükseltti. 
Her geçen gün sayımız artıyor ve 
artmaya da devam edecek.”

Ardahan Üniversitesi Rektörü ve 

Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Korkmaz, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’nin katılımından 
dolayı duyduğu mutluluğu dile 
getirerek geleceğin nereye gidileceğini 
bilenlere ait olduğunu vurguladı. 

A rdahan Üniversitesi’nin yurtiçin-
de ve yurtdışında başlattığı eği-
timde işbirliği harekâtı ilk meyve-
lerini vermeye başladı. Ardahan 
Üniversitesi Mayıs 2011 itiba-
riyle yurtdışından; Nahçıvan, 
Romanya, Belçika, Almanya ve 

yurtiçinden birçok üniversiteyi ziyaret 
ederek ikili-üçlü protokoller imzalamıştı. 

Bu protokoller çerçevesinde Ar-
dahan Üniversitesi, Mayıs 2011’de 
Nahçıvan’a gerçekleştirdiği ziyaret 
sonrasında Doğu Akdeniz Üniversitesi 
ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile üçlü 
protokoller imzalamış ve protokol kap-
samında yaz döneminde Ardahan Üni-
versitesi öğrencilerinin Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde staj ve dil eğitimlerin-

den yararlanabilmeleri kararlaştırılmıştı. 
Bu kapsamda 25 Haziran 2011 tari-
hinde Ardahan Üniversitesi Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Programı’nda eğitim 
gören 8 öğrenci Yrd. Doç. Dr. Hürriyet 
Çimen gözetiminde Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde staj ve dil kursu imkân-
larından yararlanmak için Ardahan’dan 
Kıbrıs’a hareket ettiler. 

ARÜ’lü öğrenciler Doğu
Akdeniz Üniversitesi’nde
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A rdahan’ın anavatana katılışının 90. 
yıl dönümü kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde, 17-20 Kasım tarihleri 
arasında, Ardahan Üniversitesi, Ar-
dahan valiliği, Ardahan Belediyesi 
ve Atatürk Araştırma Merkezi işbir-
liğinde uluslararası bir sempozyum 

düzenlendi. “Moskova ve Kars Antlaşmala-
rı uluslararası Sempozyumu” adını taşıyan 
uluslararası sempozyuma, 6’sı yurtdışın-
dan olmak üzere toplam 14 tarihçi katıldı. 
Tarihi öneme sahip Moskova ve Kars Ant-
laşmaları neticesinde Ardahan’ın anavata-
na katılışının ayrıntılı bir şekilde tartışıldığı 
sempozyumda; Türk, Rus, Gürcü, Ermeni, 
İngiliz, Amerikan, Fransız ve Alman arşiv-
lerindeki belgeler gün ışığına çıkarılarak 

tarihi gerçekler ortaya konuldu. 
17 Kasım 2011 Perşembe günü yapılan 

açılışta, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz’ın yanı sıra Atatürk 
Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi 
Eraslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk 
Köksoy ve Ardahan valisi Mustafa Tekmen 
de birer konuşma yaptılar. 

“TARİHİMİzİ BİLMEzSEK 
GELECEğE SAğLAM 

ADıMLARLA YÜRÜYEMEYİz”
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü 

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, yaptığı açı-
lış konuşmasında, büyük fedakârlıklarla 
kazanılan bu toprakların gelecek nesil-

lere aktarımı için herkesin tarihine sahip 
çıkması gerektiğini söyleyerek şunları 
ifade etti: “Bugün içinde yaşadığımız, iş-
lediğimiz toprakların bilgisini edinmeden 
o topraklara sahip olamayız. İnsan tarihini 
bilmedikçe geleceğe sağlam adımlarla 
yürüyemez. Biz burada Kazım Karabekir’i, 
Atatürk’ü, Halit Paşa’yı anmakla onlara bir 
şey kazandırmayız. Bizim onları anmamız 
ve tarihsel duygu oluşturmamız, asıl bizi 
insanlaştırır. Bu topraklarda herkes yaşa-
mayı hak eder, dolayısıyla çocuklarımıza 
geçmişin, tarihin ve bu toprakların bilgisini 
öğretmek ve anlatmak onlara bırakaca-
ğımız en büyük miraslardan birisidir. Bu 
bilinçle yetiştirdiğimiz gençler, ülkemizin 
geleceğine yön vereceklerdir.”

mOSKOVA Ve
KARS AntLAŞmALARI
uLuSLARARASI SemPOzYumu

Ardahan Üniversitesi’nde düzenlenen “Moskova ve Kars Antlaşmaları uluslara-
rası Sempozyumu”na 6’sı yurtdışından olmak üzere toplam 14 tarihçi katıldı.

SemPOzYum
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“BİR ODA, BİR REKTÖR...”
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ramazan Korkmaz yakın bir zamana 
kadar ‘bir oda, bir rektör’ diye gazetelere 
haber olan Ardahan Üniversitesi’nin bugün 
Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin merkezi 
olduğunu ve çok kısa zamanda yapılaşma-
sını tamamlamasıyla bölgede lider bir üni-
versite olacağına inandığını ifade etti. Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz, sözlerine şöyle 

devam etti: “Bugün şunu açık-
lıkla söylemeliyim ki, ilk kurul-
duğumuz zaman herkesin bir 
oda bir rektör diye gazetelere 
yazdığı üniversitemiz, bugün 
Büyük Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin merkezidir. Üniversi-
temiz bu yıl Türkiye’nin en çok 
yabancı öğrenci alan üniversi-
teleri arasına girmiştir. Şu anda 
81 tane yabancı öğrencimiz 
var, bunların 2 tanesi master ve 

doktora öğrencisi. Çok 

kısa zamanda yapılaşmasını tamamlamaya, 
aynı zamanda fakülteleri işlevsel hâle getirme-
ye, yeni bölümler yeni yüksekokullar açarak 
bu gelişmeyi birçok alanda yürütmeye çalışan 
üniversitemizin, inşallah çok yakın bir zaman-
da bu bölgenin gerçek anlamda lider üniversi-
telerinden birisi olacağına inanıyorum.” 

“ARÜ, ÜLKEMİzİN GELECEğİNİ 
KuRMA YOLuNDA İLERLİYOR”

Ardahan Üniversitesi’nde görev alan öğre-
tim elemanı, asistan ve öğretim üyelerinin iyi 
seçilmiş birer bilim adamı adayları olduklarını 
vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, söz-
lerini şöyle sonlandırdı: “Üniversitemizdeki, 
asistan, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi ar-
kadaşlarımızın hepsi karakterli ve iyi seçilmiş 
bilim adamı adaylarıdır. Gelecekte ülkemizin 
gerçek taşıyıcıları onlar olacaktır. Ardahan 
Üniversitesi bugün yaptıklarının dışında; aldı-
ğı asistanlarla, açtığı programlarla ve yetiştir-
diği öğrencilerle ülkemizin geleceğini kurma 
bağlamında sağlam biçimde ilerlemektedir.”

“DÜNÜ ANLAMAK, BuGÜNÜ 
DEğERLENDİRMEK vE 

GELECEğİ uYGuLAMAK”
Sempozyuma katılan Atatürk Araş-

tırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi 
Eraslan ise bölgenin tarih boyunca 

hâkimiyet mücadelelerine sahne ol-
duğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: 

“Biz bu sempozyumda; bu anlaşmaların 
tarafları olan devletlerin bilim insanlarının, 

bu ülkelerin arşivlerinden yararlanarak yap-
tıkları çalışmaları ve onların değerli fikirlerini, 
ilmi bir anlayışla dinleyecek, değerlendire-
cek, dünü anlamak, bugünü değerlendir-
mek ve geleceği uygulamak hususunda 
da ilmi ve aklı yol gösterici olarak ve tabii 
ki Atatürk’ün de ifadesiyle, bu topraklarda 
yaşananlardan ders çıkararak, geleceği şe-
killendirme çabası içerisinde olacağız.”

Kars, Ardahan ve Batum’un tarih boyunca 
sürekli Ruslarla el değiştirdiğini kaydeden 
vali Mustafa Tekmen ise yaptığı konuşma-
sında Ardahan’da 100 yıllık kongre binasını 
onarıp, o binada bu tür etkinlikleri düzen-
leyeceklerini, geçmişteki acı ve tatlı günleri 
tekrar yaşatacaklarını kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Enver Konukçu ise Ardahan’ın geliştiğine 
vurgu yaparak, ilin başta tarih olmak üzere, 
her alanda zengin bir kent olduğunu ve bu 
gelişimde Ardahan Üniversitesi’nin büyük bir 
rol oynayacağına inandığını ifade etti.
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A rdahan Üniversitesi’nde 
(ARÜ) kültürel bir etkinlik 
daha başarıyla gerçekleş-
tirildi. Moskova ve Kars 
Anlaşmaları uluslararası 
Sempozyumu’nun ardın-
dan ARÜ, yeni bir bilgi şö-

lenine daha imza attı. 
Ardahan Üniversitesi ve Atatürk 

Kültür Merkezi işbirliğinde, 25-26 
Kasım 2011 tarihlerinde “Edebi-
yatta Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü 
Sempozyumu” adlı uluslararası 
katılımlı bir sempozyum yapıldı. 
Küçürek Öykü Sempozyumu ile Ar-
dahan Üniversitesi, Türk edebiyat 

dünyasında küçürek öykü üzerine 
yapılan ilk sempozyumun da ev 
sahipliğini yapmış oldu.

Ardahan Üniversitesi ve Atatürk 
Kültür Merkezi işbirliğinde düzenle-
nen sempozyuma;  Ardahan valisi 
Mustafa Tekmen, ARÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, küçü-
rek öykünün Türk edebiyatındaki 
en önemli temsilcilerinden yazar 
Ferit Edgü ve Rasim Özdenören ile 
Türkiye’nin birçok üniversitesinden 
30 akademisyen, Ardahan Üniver-
sitesi akademik-idari personeli ve 
öğrencileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ramazan 
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KÜÇÜReK    ÖYKÜ SemPOzYumu

“Edebiyatta Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü 
Sempozyumu” ile Ardahan Üniversite-
si, Türk edebiyat dünyasında küçürek 

öykü üzerine yapılan ilk sempozyumun 
da ev sahipliğini yapmış oldu.

Ardahan 
Üniversitesi’nden 

türk edebiyat 
Dünyası’nda Bir İlk... 
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KÜÇÜReK    ÖYKÜ SemPOzYumu
Korkmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
sempozyumda Ardahan valisi Mustafa 
Tekmen, Ferit Edgü ve Rasim Özdenören 

de birer konuşma yaptılar.
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 

“Edebiyatta Yeni Bir Tür: Küçü-
rek Öykü” isimli sempozyumun 

Türkiye’de ilk defa düzenlendiğini 
ve böyle bir sempozyuma ev 
sahipliği yapmaktan dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

“zAMANSızLığA,  
MEKÂNSızLığA  

TuTuLAN BİR AYNADıR”

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, modern 
hayatın kendine özgü ifade araçları ge-
liştirmeye başladığını belirtti. Her şeyin 
aynısından binlerce üretilen bir dönemde 
türler arasındaki niteliksel farklarında azal-
maya başladığını ve insanoğlunun sınırlı 
bir zaman dilimiyle karşı karşıya kaldığını 
belirten Prof. Dr. Korkmaz, sözlerine şöyle 
devam etti: “Küçük zaman dilimlerinde 
hayatlarımızı düzenlemeye başladık. İnsa-
noğlunun böylesine zamanla yarışır ol-
duğu bir dönemde anlatı türü de kendine 
mahsus ifade tarzı geliştirmeliydi. İnsanlar 
artık uzun zaman harcayarak okumalar 
yapacakları bir zamana sahip değiller. 
Ancak gerçekleştirdikleri eylemlerden arta 
kalan kısa zamanlarda bir anlatı okumak 
istiyorlar. Bu sebeplerden küçürek öykü 
bu zamansızlığa, mekânsızlığa tutulan bir 
ayna olarak ortaya çıktı.”

“KÜÇÜREK ÖYKÜ 
BİR ÇığLıKTıR”

Prof. Dr. Korkmaz, küçürek öykülerin 
dünyada yeni bir tür olmakla birlikte 
Türk edebiyatında 1950’lerden sonra 
gelişmeye başladığını söyledi. Prof. 
Dr. Korkmaz, küçürek öykünün nasıl 
terimleştirildiğini ise şu sözlerle dile 
getirdi: “Dünya’da ‘short short story’ 
tarzında adlandırmalar alan küçürek 
öykülere Türk edebiyatında ‘kısa kısa 
öykü’, ‘çok çok kısa öykü’ gibi isimler 
veriliyor. Biz ise ‘küçürek öykü’ dedik 

ve böyle terimleştirdik. Kısaca 100 ile 500 
sözcük civarındaki anlatılara küçürek öykü 
diyoruz. Ama bana göre, küçürek öyküler 
modern insanın zamansızlığına, mekân-
sızlığına karşı duyarlı davranarak bu ku-
şatılmışlığını fark ettikten sonraki çığlığıdır. 
Evet, küçürek öyküler bir çığlıktır. Bu 
sempozyum Türk edebiyatında yeni bir tür 
olarak ortaya çıkan küçürek öykünün yeni 
alanlarını ve yeni sınırlarını belirleyerek, 
yeniden bir küçürek öykü tanımlamasına 
olanak sağlayacaktır.”
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“ARDAHAN ÜNİvERSİTESİ 
EN ÖNDE GELEN 

DEğERLERİMİzDENDİR”
Ardahan Üniversitesi’nin ev sahipliğini 

yaptığı bu sempozyumun konusunu ‘ori-
jinal bir konu’ olarak değerlendiren Arda-
han valisi Mustafa Tekmen, çok sayıda 
bilim insanıyla bir arada olmaktan ötürü 
duyduğu gururu dile getirdi.

vali Tekmen, üniversitelerin bilgileri gele-
cek nesillere aktarma görevlerinin yanı sıra, 
yaptıkları ARGE çalışmaları ile bölgesel 
kalkınmaya destek verme ve diğer kurum-
ların çalışmalarında yol gösterici olma gibi 
görevlerinin de olduğunu söyledi. vali Tek-
men sözlerine şöyle devam etti: “Bu görev 
Ardahan Üniversitesi’nin sırtındadır ve 
üniversitemiz bu görevini başarı ile yerine 
getirmektedir. Bu sebepten dolayı Ardahan 
Üniversitesi, Ardahan İli’nin en önde gelen 
değerlerinin ve en önemli misyonlar üstlen-
miş kurumlarının başında gelmektedir. Üze-

rilerine yüklenen misyonu eksiksiz yerine 
getirdikleri için başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz ve ekibine şahsım ve 
Ardahan adına teşekkür ediyorum.”

“PROF. DR. KORKMAz 
KÜÇÜREK ÖYKÜ  

BİLİNCİNİ AŞıLADı”
Küçürek öykülerin Türk edebiyatındaki 

önemli temsilcilerinden biri olan ve 1950’li 
yıllarda karşılaştığı küçürek öyküleri yaz-
mak için gayret sarf ettiğini söyleyen yazar 
Rasim Özdenören; “İtiraf etmeliyim ki yaz-
dıklarımın küçürek öykü olup, olmadığının 
farkında değildim. Ta ki Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz hocamız yazdıklarımızın küçü-
rek öykü olduklarının altını çizene ve bize 
bunun bilincini aşılayana kadar. Yine itiraf 
etmeliyim ki, çok fazla ciddiye almak is-
temediğim bir tür olan küçürek öyküleri 
ciddiye almamda Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz son derece etkili olmuştur” dedi.

“TOPLANTıYı  
PROF. DR. RAMAzAN  

KORKMAz’A BORÇLuYuz”
Türk edebiyatında küçürek öykü tü-

rünün en önemli temsilcilerinden biri 
olarak gösterilen Ferit Edgü, modern Türk 
edebiyatının bir temsilcisi olarak Ardahan 
Üniversitesi’nde bulunduğunu dile getire-
rek; “Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın küçü-
rek öykü olarak terimleştirdiği öyküleri ben 
başlangıçta ‘minimal öykü’ daha sonra da 
‘öykümsü’ olarak tanımlamıştım. Küçürek 
öykü dediğimiz bu türü tartışma olanağını 
bize Ardahan Üniversitesi veriyor. Ben 
böyle bir toplantıda ilk defa bulunuyorum. 
Bunu Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’a borç-
luyum” diye konuştu.

“Edebiyatta Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü 
Sempozyumu”, 25-26 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirilen üç oturum ve ardından ya-
pılan değerlendirme oturumu ile sonlandı.
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K ırgız yazar Cengiz 
Aytmatov’u anma 
etkinlikleri kapsamın-
da aralarında Selvi 
Boylum Al Yazmalım’ın 
da bulunduğu 8 film, 
19-22 Şubat 2011 ta-

rihleri arasında Küçükçekme-
ce Belediyesi’nin düzenlediği 
sinema haftasında gösterildi. 
10 Haziran 2008’de hayata 
veda eden; Kırgız kültürünü 
Sovyet Edebiyatı’nın başlıca 
motiflerinden biri haline ge-
tirerek evrenselleştiren usta 
yazar Cengiz Aytmatov’un, 
birçoğunun senaryolarını da 
bizzat yazdığı 8 uyarlama 
eseri sinemaseverlerle buluş-
tu. Etkinlik kapsamında 20 
Şubat’ta usta yazar anısına 
panel düzenlendi. Panelde 
Kırgız Basın Yayın Daire Baş-
kanı ve Dünya Kırgızistan Ma-
nas Ata vakfı Başkanı Aklybek 
Atabaev, yönetmen Bakyt Ka-
ragulov, Cengiz Aytmatov’un 
kız kardeşi Roza Aytmatova, 

Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz 
ve Ardahan Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez katıldı.

Panelde Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz’ın “Aytmatov, 
sadece Türklerin değil, bütün 
insanlığın övünebileceği; bas-
kının, haksızlığın, vefasızlığın 
karşısına çıkarılabilecek bir 
şahsiyettir. Aytmatov’u oku-
yanlar, ruh ve kültür dünyala-
rında büyük değişimlere yol 
açtı. Aytmatov, bir 
çıra gibi yana-
rak, ebediyete 
kadar insanlığı 
aydınlatacak. 
Ne mutlu bize 
ki, iki gündür 
İstanbul’da bir 
Aytmatov fırtı-
nası var” ifade-
si alkış aldı.

cenGİz AYtmAtOV
SİnemA 

GÜnLeRİ’YLe 
AnILDI
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TEBRİz’DEN  
ARDAHAN’A BİR NEFES
İran’ın Tebriz kentinden gelen 

Müştak Tanbur Topluluğu Ardahan 
Üniversitesi’ndeki konserle izleyenlere 
unutulmaz bir gece yaşattı. 24 Şubat 
2011 tarihinde yapılan ve iki konserden 
oluşan etkinliğe Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Ardahan Üniversitesi akademik ve idari 
personeli ile öğrenciler katıldı. Ardahan 
Üniversitesi Âşık Şenlik Konferans 
Salonu’ndaki konser izleyenleri âdeta 
büyüledi. Yoğun ilgiye sahne olan 
konserin Ardahan’ın kurtuluşunun 90. 
Yıl dönümüne denk gelmesi konsere 
ayrı bir anlam kattı. İki saat süren 
etkinlik boyunca seslendirilen eserlerin 
yanı sıra, grup üyeleri tarafından 
sergilenen tambur resitali izleyenlerden 
büyük alkış aldı. 

Konser sonrası konuşma yapan Prof. 
Dr. Korkmaz, insanın düzensiz ve karmaşık 
hayatına anlam katan müziğin evrensel di-
line dikkat çekti. “Musiki veya müzik, sesler 
dünyasına ahenk vererek bizim ruhumuz-

daki parçalanmışlığı dengeye ve uyuma 
çağırır. O yüzden müzik dinledikten sonra 
kendimizi bütünleşmiş ve arınmış hisse-
deriz” diyen Korkmaz, müziğin ve ritmin 
insan hayatına kattığı anlamı vurguladı.    

CENGİz ÖzKAN’ıN  
GÖNÜL PENCERESİNDEN 
ÂŞıK vEYSEL

Eserlerinde Türkçe’yi en yalın ve güçlü 
şekilde kullanan dünyaca ünlü halk ozanı 
Âşık veysel, Ardahan Üniversitesi’nde 31 
Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen kon-
serle anıldı. Türk Halk Müziği sanatçısı 
Cengiz Özkan’ın konseri ile devam eden 
etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. 

Konser sonrası konuşma yapan ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
etkinlik dolayısıyla Özkan’ı tebrik etti. 
“Bu toprakların sesi olan, bu toprakla-
rın cisimleşmiş biçimi olan Âşık veysel 
iyi ki bu topraklarda söylemiş” diyen 
Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: 

“Anadolu insanı ariftir, Âşık veysel de 
Anadolu insanını temsil eder. Okumadığı 
hâlde dünyayı birçok okumuştan daha 
derin gören bir şahsiyettir. Ne mutlu ki 
bugün burada onu anıyoruz, bu vesi-
leyle iç dünyamız duruldu; çünkü bu 
toprakların binlerce yıllık derdi, kederi, 

sevinci, kardeşlik duyguları veysel’le dile 
geldi. O bakmadan görürdü, okumadan 
bilirdi, söylemeden hissederdi. Ne mutlu 
ki, bugün bu kadar yürek toplanabiliyor. 
Demek ki, geleceğe olan inancımızı pe-
kiştirmek istiyoruz. Cengiz Özkan karde-
şimiz, okyanus olan bu kültürün sadece 
bir damlasını bize sundu.”

ÜNLÜ HALK 
OzANLARı ÂŞıKLAR 
GECESİ’NDE ANıLDı

Ardahan Üniversitesi, ünlü halk 
ozanı Âşık Şenlik ve Âşık İzâni anısına 
düzenlenen Âşıklar Gecesi’ne ev 
sahipliği yaptı. 24 Nisan 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen ve Âşıklık geleneğinin iki 
önemli ismine ait eserlerden örneklerin 

sunulduğu gecede, 
Ardahanlı âşıkların 
atışması izleyenlere 
keyifli anlar yaşattı.

Âşık Şenlik 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
geceye Rektör Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz 
başta olmak üzere, 
kentin ve üniversitenin 
önde gelen isimleri 
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ile çok sayıda vatandaş katıldı. Âşık 
Mehmet Oktay, Âşık Yavuz Timur, Âşık 
Hüseyin Aslantaş, Âşık İsrafil uzunkaya 
ve Âşık Faruk Erdoğan seslendirdikleri 
eserlerle geceye renk katarken, Rektör 
Prof. Dr. Korkmaz’ın ayak vermesiyle 
başlayan atışma izleyenleri mest etti. 

Program sonunda konuşan Prof. 
Dr. Korkmaz, âşıklık geleneğinin 
Anadolu coğrafyası için taşıdığı 
öneme dikkat çekerek, Âşık Şenlik 
ve Âşık İzâni anısına düzenlenen 
organizasyonun her şeyden önce 
Ardahanlılar için bir görev olduğunu 
söyledi. “Bu topraklara dair ne varsa 
bize aittir” diyen Korkmaz, kültürel ve 
tarihi mirasa sahip çıkmaya devam 
edecekleri mesajını verdi. Korkmaz, 
programa katılan âşıklara teşekkür 
belgesi ve çeşitli hediyeler sundu.  

TÜRK EDEBİYATıNıN 
BALKANLARA 
YANSıMALARı

Türk edebiyatının dünü ve bugünü 
tarihsel bağların çok güçlü olduğu 
Balkan toprakları üzerinden gündeme 
taşındı. “Balkanlarda Türk Edebiyatı” 
konulu konferansın adresi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Âşık 

zülâli Konferans Salonu idi.
29 Nisan 2011 tarihindeki 

konferansa, Balkan Aydınları ve 
Yazarları Birliği Başkanı Osman Baymak 
konuşmacı olarak katıldı. 

Türkiye için Balkan topraklarının 
önemine dikkat çeken Baymak, Türkiye 
ile bölge arasında gönül bağına işaret 
ederek, Bosna ve Kosova örnekleriyle 
yakın geçmişe ışık tuttu. Türkçe’nin 
ve Türk Edebiyatı’nın Balkanlara 
taşınmasıyla oluşan yeni yapının bölge 
ülkelerini sarsılmaz bir şekilde birbirine 
yaklaştırdığını belirten Baymak, 90’larda 
bölgede yaşanan acılara da değindi. 

Baymak’ın, dünyanın en genç ülkesi 
olarak nitelendirdiği Kosova üzerine 
kaleme aldığı eser katılımcılardan 
büyük ilgi gördü. Baymak konferans 
sonunda katılımcılara yeni kitabını 
imzalayarak öğrencilerle bir süre 
sohbet etti.

ALMAS YıLDıRıM ANıLDı
Ardahan Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölü-

mü hocaları ve öğrencileri, Türk edebiyatı ve Azerbaycan edebi-
yatının önemli isimlerinden olan Almas Yıldırım’ın doğum günü 
nedeniyle, ARÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi konferans 
salonunda bir program düzenlediler.

26 Mart 2011 tarihinde düzenlenen panelde konuşan İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şureddin 
Memmedli, Almas Yıldırım’ı anlatarak, “Almas Yıldırım, Türkiye 
ve Azerbaycan arasında bir kültür köprüsüdür. Türkiye’ye geldiği 
andan itibaren Azerbaycan’daki yaşamını ona hatırlatan benzer 
durumları yaşamış, hatta Azerbaycan’daki Hazar Denizi’ne olan 
hasretini, Elazığ’daki Hazar Gölü’nde dindirmeye çalışmıştır” 
dedi. Yrd. Doç. Dr. Rövşen Alizade ise, “Almas Yıldım, Bakü’deki 
Kale (Gala) Köyü’nde doğdu ve yine kaderin hazin bir tecellisi 
olarak Malatya’nın kale ilçesinde hayata gözlerini yumdu. Öm-
rünün çoğunu öz vatanından uzakta geçirdi. Şiirlerinde derin bir 
vatan hasreti ve hüzünlü bir üslup vardır” diye konuştu.  

ÂŞıKLAR ATıŞTı, ÖğRENCİLER MEST OLDu
Ardahan Üniversitesi İnsani 

Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk 
kültürünün önemli bir parçası olan 
âşıklık geleneğinden üç ismi ağırladı. 
Konferans salonunda 08 Mart 2011 
tarihinde gerçekleştirilen programa, 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz başta olmak 
üzere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Orhan Söylemez, bölüm hocaları, 
Türk Dili Edebiyatı öğrencileri ile 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölümü öğrencileri katıldı.

Âşık kültüründen örneklerin 
sergilendiği programda konuşan 
Prof. Dr. Korkmaz, Âşık Şenlik ve 
onun kültürü hakkında bilgi verdi. 
Âşıklığın yaşatılması gereken 
bir değer olduğunun altını çizen 
Korkmaz, toplum olarak kültürel 
değerlere önem vermenin 
gerekliliğine dikkat çekti.
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ARÜ TİYATRO  
TOPLuLuğu FESTİvALDEN 

ÖDÜLLE DÖNDÜ
Ardahan Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 25 

Nisan-5 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul 
Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası 
Prof. Dr. Cüneyt Gökçer 2. Tiyatro Festivali’ne 
“Fuji Yama” isimli oyun ile katıldı.  

Cengiz Aymatov’un kaleme aldığı ve Arda-
han Üniversitesi Arş. Gör. Samet Azap’ın yönet-
menliğini yaptığı “Fuji Yama” isimli eser 3 Mayıs 
2011 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 
seyirci ile buluştu. Ardahan Üniversitesi öğren-
cilerinin gerçekleştirdiği oyun büyük ilgi topladı. 
Oyun sonrasında ayakta alkışlanan Ardahan 
Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun sahnede 
gösterdikleri performans, en iyi performans-
lardan biri olarak değerlendirilerek ödüle layık 
görüldü. “Fuji Yama” ile dikkatleri üzerine çeken 
topluluk, Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat 
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek tiyatro 
festivaline davet edildi.

“HİLMİ YAvuz  
vE SANATı” ELE ALıNDı
Türkiye’nin yetiştirdiği değerli sanat ve 

bilim adamlarından Hilmi Yavuz;  Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Hilmi Yavuz Sempozyumu/
Hilmi Yavuz 75 Yaşında” başlıklı sempoz-
yumda geniş açıdan ele alındı. 24 Mayıs 
2011 tarihinde üç oturumda gerçekleşen 
sempozyumun açılış konuşmalarını; 
Sempozyum’un Düzenleme Kurulu Baş-
kanı Doç. Dr. Erdoğan Erbay, Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Özbek, 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ramazan Korkmaz, Mardin Artuklu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay 
ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hikmet Koçak yaptı.

Sempozyumun eş başkanlarından 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz verdiği bildiride; 
Hilmi Yavuz’un ürettiği eserlerle Batı’nın 
yok etmeye çalıştığı kendi değerlerimizi 
yeniden ürettiğini ve kültürümüzü günü-
müze taşımayı başaran örnek bir şahsiyet 
olduğunu vurguladı. “Hilmi Yavuz, şiirleri 
ve yazılarıyla bir okula dönüştü” sapta-
masında bulunan Korkmaz, “Hilmi Yavuz, 
edebiyat eserleriyle tarihsel kimliğimize 

karşı titremeden ayakta durmamızı, Batı 
karşısında bir kimlik kurmamızı sağlayan 
Türk edebiyatı ve düşünce tarihinin önemli 
aydınlarından biridir” dedi.

Doç. Dr. Mukadder Erkan başkanlığında 
başlayan ilk oturumda;  Prof. Dr. Şaban 
Sağlık “Bir Şiir vardır Şiirden İçeru: Hilmi 
Yavuz ve ‘Temellük Etme’ Kavramı”, 
Doç. Dr. Alaattin Karaca “Hilmi Yavuz’un 
Poetikasında ve Şiirinde Yahya Kemal”, 
Yrd. Doç. Dr. Alphan Akgül “Bir Eleştirmen, 
İki Kuramcı: Hilmi Yavuz, Erwin Panofsky, 
Michael Riffaterre”  ve Dr. Hayrettin 
Orhanoğlu “Hilmi Yavuz Şiirinde İmge 
Problemi” konularındaki bildirilerini sundu.

Son oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. 
Mehmet Törenek yaptı. Doç. Dr. Yılmaz 
Daşcıoğlu “Hilmi Yavuz Şiirinde Beden ve 
Bilinç Gerilimi”, Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tö-
kel “Batarak Kendisini Yenileyen Doğu’nun 
Şairi: Temerküz-Temellük ve Tezemmül’de 
Hilmi Yavuz Yazarı/Okuru”, Yrd. Doç. Dr. M. 
Fatih Kanter “Doğu’yu İçeriden Okumak: 
Doğu Şiirleri Üzerine” ve vural Bahadır 
Bayrıl ise “Bir Şair, Hilmi Yavuz’dan Ne 
Öğrenir?” konulu sunumları yaptılar.

Değerlendirme oturumunun  
ardından Hilmi Yavuz’un kapanış konuş-
masını yapmasıyla birlikte sempozyum 
son buldu.
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7. DuRSuN  
AKÇAM KÜLTÜR  

vE SANAT GÜNLERİ 
 “7. Dursun Akçam Kültür ve Sanat 

Günleri”, 24-26 Haziran 2011 tarihleri 
arasında Dursun Akçam Kültür Evi’nde 
yapıldı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlik-
lere Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, Dursun Akçam Kültür 
ve Sanat vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Alper Akçam, davetliler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan 
Dr. Alper Akçam, her yıl düzenledikleri 
etkinliklerle hem Dursun Akçam’ı anmak 
hem de halkın kültürünü yaşatarak daha 
uzun nesillere iletmek istediklerini belirte-
rek sözlerine; “Halkın kültür ve sanat ya-
şamındaki önemli boşluklarını doldurmaya 
çalışıyoruz” diyerek devam etti. Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz ise, söz konusu etkin-
liklerin bu toprağın kültürünü yaşatmada 
ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu 
vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bu topra-
ğın kültürünü yaşatmak adına her zaman 
üniversitem olarak yapılanların destekçisi 
olacağız. Bu topraklar ne mutlu ki Dursun 
Akçam gibi bir değeri, düşünürü ve aydını 
ve yazarı yetiştirmiş. Dursun Akçam bu 
toprakların sırlarını çözmüş,  geleceğini 
sezmiş bir değerdir. Bizler Dursun Akçam’ı 
karanlığa karşı mücadele eden, aydınlığa 
hizmet etmiş biri olarak bugün burada 
anıyoruz. Biz Dursun Akçam’ı yaşatmaya, 
onu yeni nesillere tanıtmaya devam edece-
ğiz. Çünkü Dursun Akçam ve onun gibi bu 
toprakların değerleri,  yaktıkları meşalelerle 
karanlığın üzerine gidip, aydınlığa hizmet 
etmişlerdir.” 

ARÜ TİYATRO  
TOPLuLuğu ARDAHAN’DA 

İLK KEz SAHNE ALDı
Ardahan Üniversitesi 

İnsani Bilimler ve Edebi-
yat Fakültesi bünyesinde 
kurulan ARÜ Tiyatro Top-
luluğu, İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nde göster-
diği başarılı performansı-
nın ardından Ardahan’da 
ilk kez sahne aldı. 

“Kanlı Nigar Sah-
nede” isimli oyun 23 

Ekim 2011 tarihinde Ardahan Halk Eğitim 
Merkezi’nde Ardahanlı tiyatro severlerle 
buluştu. Tiyatro gösterimi, yoğun ilgi ne-
deniyle iki kez sahnelendi. Birçok kurum 
ve kuruluş temsilcisinin, Ardahan Üni-
versitesi akademik ve idari personelinin, 
öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla 
sahnelenen oyunda, seyir zevki yüksek 
dakikalar yaşandı.  Topluluk, sergiledikleri 
oyun, verdikleri mesajlar ve gösterdikleri 
sahne performansları ile ayakta alkışlandı.

Başarılı sahne performansları ile be-
ğenileri toplayan ARÜ Tiyatro Topluluğu 
üyeleri ‘Ardahan’da ilk defa sahneye 
çıkmanın gururunu yaşadıklarını’ belirte-
rek, bundan sonra daha güzel oyunlarla 
Ardahan’a yeni bir soluk getirmek istedik-
lerini ifade ettiler.

Tiyatronun tarihine yönelik kısa bir 
değerlendirme yapan Ardahan Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez, ARÜ Tiyatro Topluluğu’nun 
gerçekleştirdiği oyunun kendilerine do-
yumsuz anlar yaşattığını ifade etti. Prof. 
Dr. Söylemez, topluluğun yeni oyunla-
rını sabırsızlıkla beklediğini sözlerine 
ekleyerek oyuncuları tek tek tebrik etti.

ARÜ ARDAHAN’ıN 
KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK

Ardahan Üniversitesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak 
yönetimindeki “Ardahan İli Sözlü Kültür 
Ürünlerinin Derlenmesi” adlı proje, 15 
Haziran 2011 tarihinde faaliyete geçirildi. 
Ardahan’ın sözlü kültürünün derlenerek 
yaşatılmasını hedefleyen proje, Ardahan 
Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Araştırma Görevlileri ile bu 
bölümün öğrencileri ve Giresun Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
mezunu öğrencilerinden oluşan 20 kişi-
lik bir grup tarafından yürütülüyor.

Ardahan’ın sözlü kültür ürünleri bakı-
mından oldukça bakir bir durumda olduğu-
nu dile getiren proje koordinatörü Doç. Dr. 
Erdoğan Altınkaynak proje hakkında şun-
ları söyledi: “Ardahan, Doğu Anadolu’nun 
en kuzey noktasında, Azerbaycan ve 
Gürcistan’a yakınlığı dolayısıyla karma bir 
kültürel dokuyu içinde barındırmaktadır. 
Bu açıdan oluşturulan ekiple Ardahan İli ve 
İlçeleri dâhil olmak üzere Ardahan’ın sözlü 
kültürünün derlenerek yaşatılması amaç-
lanmıştır.” Âşıklık geleneğinin Ardahan’da 
hâlâ canlı olarak devam ettiğini belirten 
Altınkaynak, sözlerini şu şekilde tamamla-
dı: “Sözü geçen konularla ilgili araştırma-
nın başlangıcından bu yana 2,5 terabaytlık 
malzemeye ulaşıldı. Âşıklık geleneğinin 
hâlâ canlı olarak devam ettiği yörede, 
yaşayan âşıkların ve mahalli sanatçıların 
bibliyografyası ve eserleri derlendi.” 
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A rdahan Üniversitesi, öğrencilerinin 
sportif faaliyetlerini her alarda des-
teklemeye devam ediyor. Üniversite 
bünyesinde boks, futsal, futbol, vo-
leybol ve kayak gibi çeşitli alanlarda 
sportif etkinliklere katılan öğrenciler 
de, ulusal başarılara imza atıyor. 

FuTSAL TuRNuvASı’NDA 
ÜÇÜNCÜLÜK KuPASı 

Ardahan Üniversitesi, Üniversiteler 
Spor Federasyonu tarafından 15-19 Mart 
2011 tarihleri arasında Antalya Belek’te 
düzenlenen futsal müsabakalarında 
üçüncü sırada yer alarak turnuvadan 
kupayla döndü.

ARÜ Futsal Takımı, Akdeniz 
Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi ve zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi ile yaptığı 
karşılaşmalardan başarılı sonuçlar elde 

ederek üçüncülük kupasını almaya hak 
kazandı. Ardahan Üniversitesi elde edilen 
bu başarıyla birlikte, salon sporlarında 
süper lig hedefine 
bir adım daha 
yaklaşmış oldu.

Başarılı 
sporcuları 
makamında 
kabul eden 
Rektör 

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, elde edilen 
başarılı sonuçlar ve üçüncülük kupası 
dolayısıyla takım oyuncularını tebrik etti.

Ardahan Üniversitesi Futsal Takımı, Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenle-
nen turnuvada üçüncü olurken, Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonası’nda Arda-
han Üniversitesi’ni temsil eden Mustafa Hafız ırmak, Türkiye dördüncülüğü elde etti.
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BOKSTA ARDAHAN 
ÜNİvERSİTESİ FARKı
23-26 Mart tarihleri arasında Ordu 

Üniversitesi’nin ev sahipliğinde dü-
zenlenen Üniversitelerarası Türkiye 
Boks Şampiyonası’nda Ardahan 
Üniversitesi’ni temsil eden Mustafa 
Hafız ırmak, Türkiye dördüncülüğü 
elde etti. Üniversiteler Spor Federas-
yonu tarafından organize edilen şam-
piyonada art arda gelen galibiyetler 
sonrası elde edilen başarı üniversite-
de yüzleri güldürdü. ırmak bu başa-
rısıyla Ardahan Üniversitesi’nin boks 
alanında da iddiasını ortaya koydu. 

Elde ettiği başarı dolayısıyla Mus-
tafa Hafız ırmak’a Üniversiteler Spor 
Federasyonu tarafından başarı belge-
si verildi. 

ırmak, organizasyon sonrası 
Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ı 
makamında ziyaret ederken, Rektör 
Korkmaz, başarılı sporcuyu Türkiye 

dördüncülüğü dolayısıyla tebrik etti.

DÜNYA BOKS ŞAMPıYO-
Nu ARÜ’YÜ zİYARET ETTİ

W.P.K.L W.C.O.P-1 WK-1 Dünya 
Şampiyonu Halis Avşar, 04 Ağustos 
2011 tarihinde Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ı 
makamında ziyaret etti. Muay Thai 
Milli Takım Antrenörü, Kick Boks 
İstanbul Komite Başkanı olan Halis 

Avşar sporculuk hayatında birçok 
başarısıyla isminden bahsettirdiği 
kadar Ardahan’ın da gururu 
olmaya devam ediyor. 3 Kez 
Dünya Şampiyonu olan; 4 
Altın Kemer, 35 Kupa, 90 
Altın Madalya, 10 Bronz 
Madalya kazanan ve be-
raberinde birçok başarının 
ismi olmaya devam eden 
Halis Avşar;  dördüncüsü 
yapılacak olan “Dünya Şam-
piyonluk Kemer Maçı”nın 
Ardahan’da gerçekleşmesi için 
çalışmalara başladığını söyle-
di. Ardahan’da gerçekleşmesi 
durumunda 4. defa bu kemeri 
takarak Dünya Şampiyonluk 
ünvanını koruyacağının 
sözünü verdi. 

Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz ise Dünya 
Şampiyonu Halis Avşar’ın 
ziyaretinden duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, 
“Bu genç kardeşimiz al-
mış olduğu başarılarıyla 
Ardahan’ın gururu ol-
muştur. Üniversite olarak 
bizde bu yolda gereken 
her türlü desteği kendisi-
ne vereceğiz” dedi. Prof. 
Dr. Korkmaz’ın plaket ve 
hediyeleri sunmasıyla 
ziyaret son buldu.
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Ardahan Üniversitesi, her geçen 
gün gelişimini sürdürmeye devam 
ediyor. Dünya üniversiteleri arasında 
yer alma amacıyla yola çıkan ARÜ, 
bu hedefine emin adımlarla ilerliyor. 

“ı şığa Karışın” sloganı ile akademik 
çalışmalara başlayan Ardahan 
Üniversitesi, dünya üniversiteleri 

arasında yer almak için kurulduğu 
günden bu yana çalışmalarını sürdü-
rüyor. Eğitim alanında hızlı bir geli-
şim sürecine başlayan üniversitemiz, 

Kafkasya’dan sonra Avrupa’ya da açıldı.

AvRuPA’YA 
AKADEMİK AÇıLıM

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Orhan Söylemez ve Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sebahat 

Şeker’den oluşan heyet; sosyal, kültürel 
ve teknolojik alanlarda bir dizi görüşmeler 
yapmak, akademik işbirliği ve Erasmus an-
laşmaları imzalamak üzere 31 Mayıs 2011 
tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’e 
gitti. Burada Lumina Üniversitesi’ni ziyaret 
eden heyet; Üniversite Mütevelli Heyet 
ve Senato Başkanı Prof. Dr. Recep İleri, 
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Filip Stanciu 
ve senato üyeleri ile görüş alışverişinde 
bulundu. Ardahan Üniversitesi heyeti, 
Romanya’daki görüşmelerini tamamladık-
tan sonra Belçika’nın başkenti Brüksel’e 
geçti. Brüksel’deki Türk topluluğu temsilci-
leri ile yapılan görüşmelerden sonra Gent 

Üniversitesi ile ikili görüşmeler yapmak 
üzere Gent şehrine gitti. Heyete hem 
Brüksel’de hem de Gent ziyareti esnasın-
da, Almanya’da faaliyet gösteren Kanal Av-
rupa televizyonu temsilcisi Orhan Akdeniz 
eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz ve beraberindeki heyet, Belçika’nın 
en köklü üniversitelerinden Gent Üniver-
sitesi bünyesinde kurulan Türkiye Araştır-
maları Merkezi’nin açılış törenine katıldı. 
Türkiye ile ilişkileri sosyal ve kültürel alan-
da da geliştirmek isteyen Gent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Paul van Cauwenberge, 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Ramazan Korkmaz ve heyet ile samimi 
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bir havada geçen görüşme neticesinde 
iki üniversite arasında Erasmus ikili anlaş-
masına imza attı. İki üniversite yapılan bu 
anlaşma ile Türkoloji ve tarih alanlarında 
işbirliğine gitme kararı aldılar. 

Gent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. van 
Cauwenberge, Ardahan Üniversitesi’nin 
9 Mayıs 2011’de dönemin YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf ziya Özcan’ın da imza-
ladığı “Kafkasya Üniversiteler Birliği” 
anlaşmasının bölge için olduğu kadar 
Avrupa için de önemli olduğunu ve Arda-
han Üniversitesi’nin Kafkasya’ya uzanan 
bir köprü vazifesi göreceğini belirtti. Gent 

Üniversitesi’nin Ardahan Üniversitesi ile 
iş birliği içinde Kafkasya’ya açılabilece-
ğini belirten Prof. Cauwenberge, imza-
lanan anlaşma ile akademik ilişkilerin 
gelişerek devam edeceğini ifade etti. Bu 
arada Gent Üniversitesi Rektörü, yeni 
anlaşmalara imza atmak ve Ardahan’ı 
daha yakından tanımak için 2-6 Eylül 
2011 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret 
edeceğini söyledi. Rektör Korkmaz ve 
beraberindeki heyet, akşam saatlerinde 
Kanal Avrupa’da Ardahan Üniversitesi’ne 
özel olarak hazırlanan canlı yayına konuk 
oldu. Heyet üyeleri üniversitenin kurulu-

şundan 
günü-
müze 
kadarki 
gelişimi-
ni, ge-
leceğe 
yönelik 
projelerini anlattı. Kafkas Üniversiteler 
Birliği ile Avrasya coğrafyasına açılan 
Ardahan Üniversitesi yapılan bu gezi 
ve imzalanan anlaşmalar ile bir yüzünü 
Avrupa’ya ve Avrupa’nın öncü üniversite-
lerine çevirdiğini gösterdi.
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“AB YOLuNDA  
GENÇ İLETİŞİMCİLER 

YARıŞMASı” 
Ardahan Üniversitesi, Avrupa Birliği Ba-

kanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın 
da katılımlarıyla 13 Aralık 2011 tarihin-
de Avrupa Birliği Bakanlığı’nın İstanbul 
Ofisi’nde düzenlenen “AB Yolunda Genç 
İletişimciler Yarışması” isimli tanıtım toplan-
tısında yer aldı.

Avrupa Birliği’ne katılım yolunda iletişi-
min önemine dikkat çeken AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, “Tanıma-
dığımız kimselerle ilgili endişelerimiz, bu 
kimseleri tanımaya başlayınca kalmayabili-
yor. Biz bunun için çalışıyoruz. Avrupa için 
haklı olmak yetmiyor. Aynı zamanda argü-
manlarımızın da güçlü olması gerekiyor” 
diye konuştu. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş 
müzakereci Bağış yaptığı konuşmasında, 
geçtiğimiz yıl ulusal Ajans vasıtasıyla 43 
bin öğrenciye farklı sürelerle yurt dışında 

eğitim alma imkânı sağladıklarını belirtti. 
AB katılım öncesi fonlarının yüzde 50’sinin 
Türkiye’ye ayrıldığını ifade eden Bağış, 
sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık 5 
milyar Avroyu 2007-2013 yılları arasında 
ülkemizde değerlendireceğiz, vatandaşı-
mızın cebinden tek kuruş çıkmadan bunu 
gerçekleştireceğiz. Avrupa, Türkiye’de bir 
gelecek görmese bu fonları, imkânları, 
desteği ülkemize ayırmış olmazdı.”

Ardahan Üniversitesi adına toplantıya 
katılan ve ARÜ’nün Kafkasya ve Orta 
Asya’ya yönelik vizyonuna dikkat çeken 
Yrd. Doç. Dr. Suat vural; “Üniversite-
miz Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik; 
bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda 
Kafkasya Üniversiteler Birliği gibi büyük 
önem taşıyan akademik çalışmalar yap-
maktadır. Yapılan ve yapılması planla-
nan akademik çalışmalar AB fonlarıyla 
desteklendiği takdirde daha verimli ola-
caktır. Bu çalışmaların sonuçları sadece 

Türkiye ve bölge ülkelerine değil, aynı 
zamanda AB ülkelerine de büyük katkı-
lar sağlayacaktır” dedi.  

BAKAN BAğıŞ’TAN  
ARÜ’YE DESTEK

Ardahan Üniversitesi’nin bu konudaki 
çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade 
eden Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-
kereci Egemen Bağış, arzu edildiği tak-
dirde Bakanlığın ulusal Ajans vasıtasıyla 
bu çalışmalara destek sağlayacağını da 
sözlerine ekledi.
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uLuSLARARASı 
ÜNİvERSİTELER  

ARÜ’YÜ TERCİH EDİYOR
ABD’nin Texas eyaletinin San Antonio 

şehrinde bulunan ve 131 yıllık köklü bir 
yapıya sahip olan ıncarnate Word Üniver-
sitesi (ıWu), Ardahan Üniversitesi’ni (ARÜ) 
ziyaret etti. ıncarnate Word Üniversitesi 
temsilcisi olarak Ardahan’da bulunan 
uluslararası Öğrenciler Ofis Direktörü Dr. 
Murat Taş, Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ı 22 Aralık 
2011 tarihinde makamında ziyaret etti. 130 
üniversite ile çeşitli bilimsel alanlarda or-
tak çalışmalar yürütmekte olan ıWu, Arda-
han Üniversitesi ile kurulabilecek işbirliği 

alanları hakkında ön görüşmede bulundu. 
ıWu; Almanya, Çin ve Meksika’da kam-
püsleri bulunan ve YÖK tarafından akredi-
te edilmiş bir Amerikan üniversitesi olup, 
Türkiye’deki bazı üniversitelerle 2+2 (iki 
yıl Türkiye, iki yıl A.B.D.’de) modeli çerçe-
vesinde ortak diploma eğitimi veriyor.

“EMİN ADıMLARLA 
İLERLİYORuz”

ıWu ile Ardahan Üniversitesi ve Kaf-
kasya Üniversiteler Birliği üyesi olan 
22 üniversite arasında kurulabilecek 
muhtemel işbirliği alanları hakkında çok 
olumlu görüş alışverişinde bulunulduğu-
nu söyleyen Prof. Dr. Ramazan Korkmaz 
yapılan görüşme ile ilgili olarak şunları 

ifade etti: “Üniversitemiz bir dünya üni-
versitesi olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. ıWu Rektörü Prof. Louis 
Agnese’nin davetini bize iletmek için 
üniversitemizde bulunan ıWu uluslara-
rası Öğrenciler Ofisi Direktörü Dr. Murat 
Taş’ın ziyaretinden büyük mutluluk duy-
duk. Yaz aylarında Ardahan’da düzenli 
olarak ‘İngilizce Dil Okulu’nun düzen-
lenmesi de dâhil olmak üzere, belirli 
disiplinlerde ortak sertifika ve diploma 
programlarının başlatılması, ortak konfe-
ranslar düzenlenmesi, öğrenci ve öğre-
tim üyesi değişimi gibi iş birliği alanlarını 
hayata geçirebilmek için ön görüşmeler-
de bulunduk. Bu görüşmeler her iki üni-
versite açısından da çok olumlu geçti.”

Rektör Korkmaz planlanan işbirliği ile 
ilgili nihai protokolün 2012 yılının Mart ayı 
içerisinde San Antonio’da ıWu Rektörü 
Prof. Agnese’nin daveti üzerine yapılacak 
olan kapsamlı toplantı neticesinde imza-
lanacağını da sözlerine ekledi. Ardahan 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen görüş-
melerin ardından Dr. Murat Taş, ARÜ 
heyeti ile birlikte Gürcistan’a geçti. Dr. 
Murat Taş, Gürcistan’da Ahıska Devlet 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tina Gelaş-
vili başkanlığındaki üniversite heyeti ile 
yapılan üçlü toplantıya katıldı. Bu toplan-
tıda, ıWu ile yapılacak olan işbirliğinin 
ABD, Türkiye ve Gürcistan ölçeğindeki 
ayrıntıları ve bu ülkelerdeki akreditasyon 
konuları üzerinde duruldu.

“Karanlığa karşı bir ışık”
ziyaretin ardından başta Prof. 

Dr. Ramazan Korkmaz, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez ve 

öğretim üyelerinden oluşan bir heyet 
Prof. Dr. Fikret Türkmen’e Ardahan 

Üniversitesi’ni tanıttılar. Prof. Dr. Fikret 
Türkmen gezisinin ardından şunları söyledi: 

“Ardahan Üniversitesi, görüyorum ki Türkiye’nin uç 
noktasında karanlığa karşı bir ışık yakmış. Bu ışık hızlı 
bir şekilde bir denizin halkaları gibi her gün genişle-
mekte ve çevresindeki herkesi bu sürece dâhil et-
mektedir. Bugün burada olmaktan büyük bir gurur 
duyuyorum. Kısa sürede öncelikle Kafkasya 
coğrafyasında oynadığı belirleyici rolle daha 
sonra Avrupa’da bulundukları ilişkilerle bu 
gelişimini daha da hızlandırmaktadır. 
Bizler de Ardahan Üniversitesi 
ile işbirliği yapmaktan gurur 
duyacağız.”

Öncelikle öğrenci ve öğre-
tim elemanı değişim programı 
(ERASMuS) çerçevesinde yurt-
dışında Romanya, Belçika ve 
Almanya’da birçok üniversite ile ikili 
protokoller imzalandıktan sonra yurtiçi 
değişim programı (FARABİ) çerçevesin-

de de anlaşmalar yapmak üzere faaliyetlerini 
sürdürmeye devam ediyor. Üniversitelerarası iş 

birliği sürecinde Ardahan Üniversitesi’ne sürpriz 
bir ziyaret gerçekleştirildi. Türk Dünyası Araş-

tırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret 
Türkmen (Dokuz Eylül Üniversitesi-İz-

mir), Ardahan Üniversitesi’ni ziyaret 
amacıyla 24 Haziran 2011 tarihin-

de Ardahan’a geldi ve rektö-
rümüz Prof. Dr. Ramazan 

Korkmaz’ı makamında 
ziyaret etti. 
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A rdahan Üniversitesi (ARÜ),  bün-
yesine yeni katılan uluslararası 
öğrencilerin uyum süreçleri boyunca 
sorun yaşamalarının önüne geçmek 
ve kaliteli bir eğitim alabilmelerini 
sağlamak amacıyla özel toplantılar 
organize ediyor. ARÜ İnsani Bilimler 

ve Edebiyat Fakültesi’nde, Dekan Prof. Dr. 
Orhan Söylemez koordinatörlüğünde, 28 
Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen top-

lantıya; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Sebahat Şeker, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Evrin Yıldız, İnsani Bilimler Edebiyat 
Fakültesi öğretim elemanları, idari personeli 
ve uluslararası öğrenciler katıldı. Toplantının 
özellikle 2. sınıftaki uluslararası öğrencilerin 
karşılaşmış oldukları sorunları tespit edilebil-
mek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak 
amacıyla gerçekleştirildiğini bildiren Yrd. 
Doç. Dr. Sebahat Şeker, toplantı hakkında 

şunları söyledi: “Toplantının amacı; aramıza 
yeni katılan uluslararası öğrencilerin, geçen 
yıllardaki arkadaşlarının karşılaşmış oldukları 
sorunlarla uğraşmalarının önüne geçmek-
tir. Bu doğrultuda temel hedefimiz onların 
rehberleri olmak. Toplantımıza Öğrenci İşleri 
Daire Başkanı Evrin Yıldız ve arkadaşlarını 
davet ederek, öğrencilerimize üniversiteli 
olarak sahip oldukları haklar konusunda 
bilgiler verilmesini sağladık.”

Ardahan Üniversitesi, uluslararası öğrencileri için gerçekleştirdiği etkinliklerine devam edi-
yor. Üniversitemiz, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’de en fazla yabancı uyruklu 
öğrenci alan üniversiteler arasına ismini yazdırdı. 
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REKTÖRÜMÜz uLuSLARARASı  
ÖğRENCİLERLE BİRLİKTE 

Tanışma ve bilgi alışverişi toplantısının 
ardından, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz uluslararası öğrencilerle 
tanışma gecesinde bir araya geldi.

12 Ekim 2011 tarihinde yapılan 
tanışma gecesine; ARÜ Rektörü Prof. Dr. 

Ramazan Korkmaz, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Orhan Söylemez, ARÜ Genel 
Sekreter vekili Öğr. Gör. vedi Aşkaroğlu, 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Sebahat Şeker ve öğrenciler katıldı. 

Tanışma gecesinde konuşma yapan 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz; uluslararası 
öğrencileri ARÜ ailesinin bir üyesi olarak 
görmekten dolayı çok mutlu olduğunu 

belirterek, sorunlar ne olursa olsun üni-
versite olarak kapılarının bütün öğrencile-
re her an açık olduğunu söyledi.

Sıcak bir sohbet ortamında geçen 
gecede uluslararası öğrenciler, üniversite 
yönetiminin kendileriyle bu kadar yakın-
dan ilgilenmesinin çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, ARÜ’de olmaktan dolayı 
çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

uluslararası öğrenciler de, kendile-
rine gösterilen ilgiye teşekkür etmek 
için 13 Aralık 2011 tarihinde Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ı makamında ziyaret ettiler. 

Rektör Ramazan Korkmaz öğrencilerin 
kendilerini ziyaret etmelerinden çok 
mutlu olduğunu dile getirdi. Öğren-
ciler için yapılan çalışmaların verimli 
sonuçlar doğurduğunu görmenin 

önemli olduğunu sözlerine ekledi. Bu 
yıl itibariyle 81 uluslararası öğrenciye 
sahip olduklarını ve bu sayının ilerle-
yen yıllarda binlerle telaffuz edileceğini 
vurguladı. 

uLuSLARARASı ÖğRENCİLERDEN TEŞEKKÜR zİYARETİ
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Yabancı uyruklu öğrenciler adına konu-
şan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eşit 
Ağırlıklı Program Bölümü 1. sınıf öğrencisi 
Guvanç Htdayev ARÜ’lü olmaktan dolayı 
büyük gurur duyduklarını ifade etti. ARÜ’nün 
Ardahan Üniversitesi’nin ve Ardahan’ın ya-
bancı uyruklu öğrenciler için fırsat olduğunu 
belirten Htdayev, “Ardahan Üniversitesi’ne 

gelmeden önce büyük araştırmalar yaptık. 
Ardahan Üniversitesi ve Ardahan için çok 
olumlu görüşler aldık. Aynı zamanda bizim 
ülkelerimize olan yakınlığı da bizi buraya 
yönlendiren diğer bir faktördür. Ancak 
buraya gelirken yaşadığımız tedirginliklerin 
hepsinin boşuna olduğunu gördük. Rek-
törümüz Ramazan Korkmaz başta olmak 

üzere hocalarımız ve üniversite çalışanla-
rımız bizim için büyük çabalar harcadılar. 
Rektörümüz bizlerin barınma problemlerini 
ivedilikle çözdü. Başta Rektörümüz olmak 
üzere emek harcayan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Ardahan Üniversitesi bizim için 
bir fırsattır ve burada bulunmaktan ötürü 
hepimiz çok mutluyuz” dedi.

“ARDAHAN ÜNİvERSİTESİ BİzİM İÇİN BÜYÜK FıRSATTıR”

Bugün Ardahan Üniversitesi’nde 81 
kişi olduklarını belirten Htdayev sözlerine 
şunları ekledi: “Biz burada bu yıl itibariyle 
81 kişiyiz. Ardahan Üniversitesi’nin diğer 
üniversitelere göre öğrencilerine sağla-

dıkları avantajların daha fazla olduğunu 
görüyoruz. Barınma, burs gibi maddi ihti-
yaçlarımızın yanı sıra hocalarımız sürekli 
bizimle iletişim halinde ve her sorunumu-
zu çözüyorlar. Öğrencilerini bu şekilde 

önemseyen bu üniversitenin, ilerleyen 
yıllarda yabancı uyruklu öğrenci sayısı-
nın artması için bizlerde elimizden gelen 
çabayı göstereceğiz. İnanıyoruz ki sayımız 
daha da artacaktır.”

“BuNDAN SONRA SAYıMız DAHA DA ARTACAK”

Başka üniversitelerde okuyan arkadaş-
larının Ardahan Üniversitesi’ne gelmek 
istediklerini belirten Guvanç Htdayev, şöyle 
konuştu: “Başka üniversitelerde okuyan ar-
kadaşlarımız sürekli Ardahan Üniversitesi’ne 

gelmek istiyorlar. Ayrıca ülkemizde üniver-
siteye başlayacak olan kardeşlerimiz de 
ARÜ’lü olmak istiyorlar. Sayılarımız daha 
da artacak. Bu konuda yaptığı çalışmalarla 
bize yabancılık hissettirmeyen Rektörümüz 

Ramazan Korkmaz’a çok teşekkür ediyoruz. 
Bizim için yaptıkları karşılığında bizler de sü-
rekli Ardahan Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin 
bir temsilcisiyiz. En iyi şekilde temsil edece-
ğimize söz veriyoruz.”

“ARDAHAN ÜNİvERSİTESİ’NİN vE TÜRKİYE’NİN BİR TEMSİLCİSİYİz”
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Yurtdışından gelen 
öğrencilere Türkiye 
Türkçesi’ni öğretmek, 
Türkiye’den yurtdışına 
gidecek öğrencilere yabancı 
dil eğitimi vermek, Türkiye’yi 
ve Türk dilini, edebiyatını, 
sanatını ve kültürünü 
tanıtmak amacıyla Ardahan 
Üniversitesi Türkçe Eğitim, 
Araştırma ve uygulama 
Merkezi (TÖMER) açıldı. 

A rdahan Üniversitesi (ARÜ) bün-
yesinde Türkçe Eğitim, Araştırma 
ve uygulama Merkezi (TÖMER) 
açıldı. ARÜ-TÖMER’in kuruluşu fa-
aliyetleri ile ilgili bilgi 
vermek amacıyla İkti-
sadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’nde 24 Mart 2011 
tarihinde açılış düzenlendi.

Yeni açılan TÖMER’in 
Türkiye’de sayılı üniversite-
lerde olduğunu ifade eden 
ARÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. 
Orhan Söylemez, “Şu an bu 
bölümde yaklaşık 100 öğren-
cimiz, haftada 6 saat uzman-
lar eşliğinde İngilizce üzerine 
ders görüyor. Bu öğrencileri-
miz, üniversiteye hazırlanan 
öğrencilerimizdir. Bizim İngi-
lizce bölümümüz şimdilik yok. Bu nedenle 
önceliğimiz İngilizce bölümü olan üniver-
sitelere öğrenci yerleştirmektir’’dedi.

Ardından ARÜ-TÖMER Müdürü vedi 
Aşkaroğlu, TÖMER hakkında bilgiler 
verdi. Aşkaroğlu, şöyle konuştu: “ Yak-
laşık iki ay gibi bir sürede Ardahan Üni-
versitesi TÖMER’i kurduk. Temel hedef-
lerimizden söz etmek gerekirse; uzun 
vadede üniversite sınavlarında imkânsız-
lıktan kaynaklanan başarısızlığı çözmek, 
Ardahanlı öğrencilerin daha iyi imkân-
larda eğitim görmelerini sağlamak, bu-
rada yaşayan ya da resmi görevle gelip 
burada yaşamak durumunda kalan in-
sanlarımızın eğitimlerini geliştirmelerine 

imkân sağlamak, ulusal düzeyde geçer-
liliği olan sertifikasyon sistemi kurarak 
öğrencilerin ve mezunların bu sertifika 
programlarını başarıyla bitirmelerini 
sağlamak ve öğrencilerimizin niteliklerini 
arttırarak istihdam edilebilirliliklerini artır-
maktır. Aynı zamanda Ardahan ilini eği-
tim, öğretim ve kültür şehri haline getir-
mektir. ARÜ-TÖMER olarak hedeflerimiz 
çok, dolayısıyla verdiğimiz eğitimlerin de 
bir o kadar zengin ve kaliteli olması ge-
rekiyor. Birçok alanda eğitim veriyoruz. 
Genel İngilizce, İngilizce Çeviri, KPDS, 
ÜDS, YDS, Çocuk İngilizcesi, Yaz Kam-
pı, Rusça, Arapça, Almanca, Gürcü Dili, 
Türk Dili ve Lehçeleri, KPSS, DGS, Açık 
Öğretim Kursları, ALES, İşletme Sertifika 

Programları, Bilgisayar, WEB Tasarımı, 
Sekreterlik ve Halkla İlişkiler alanlarında 
eğitimler veriyoruz. Kısa bir sürede ku-
rulmasına rağmen 2 aydır ÜDS, KPDS, 
10-11 yaş İngilizce ve YDS alanında 
yaklaşık 100 öğrenci ile eğitimlerimizi 
devam ettiriyoruz.”
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KAŞGARLI mAhmut ÖĞRenme 
meRKezİ’ne GÖRKemLİ AÇILIŞ

A rdahan Üniversitesi’nde önemli bir 
faaliyete daha imza atıldı. Avrupa 
Birliği Hayat Boyu Öğrenme Hibe 
Programı kapsamında gerçekleş-
tirilen Kaşgarlı Mahmut Öğrenme 
Merkezi törenle açıldı. 

Dört üniversiteden çok sayı-
da akademisyen ile çeşitli kurumlardan 
uzman ve temsilcilerin katıldığı açılış 
töreni, 5 Mayıs 2011 tarihinde Ardahan 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kaşgarlı 
Mahmut Öğrenme Merkezi açılış töreni ve 
sempozyumu açılış konuşmaları ve bildiri-
lerin sunumu ile başladı. 

“KİTAP KÜLTÜRÜNÜN 
İNSANLıK İÇİN ÖNEMİ”

Programın açılış konuşmasını yapan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söyle-

mez, kitap kültürünün insanlık için taşıdığı 
öneme dikkat çekti. Kaşgarlı Mahmut tara-
fından kaleme alınan Divan-ı Lügati’t Türk 
adlı eserin Türk dilinin en değerli eseri 
olduğunu vurgulayan Söylemez, kitabın 
günümüze ulaşma serüvenini anlattı. 
Edebiyat dünyasından verdiği evrensel 
mesajlarla kitabın toplumsal değerine dik-
kat çeken Söylemez, konuşmasını Amin 
Maalouf ve umberto Eco’nun çağları aşan 
eserlerinden örneklerle tamamladı. 

“ORTAK ÇALıŞMALAR 
SÜRECEK”

Söylemez’in ardından konuşan Mar-
mara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hamza Kandur, öğrenme merkezinin 
kısa sürede üniversiteye kazandırılmasın-
dan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Üni-

versitelerin ortak çalışmaları gerektiğine 
vurgu yapan Kandur, Marmara Üniversite-
si ile Ardahan Üniversitesi’ni aynı projede 
buluşturacak çalışmalarının süreceği 
müjdesini verdi. 

ARÜ’YE TEBRİK
Açılışta son olarak kürsüye vali Yardım-

cısı Kadir Taner Eser geldi. Eser, Ardahan 
Üniversitesi’ni başarıyla hayata geçirilen 
proje dolayısıyla tebrik etti. 

Kaşgarlı Mahmut Öğrenme Merkezi’nin 
açılış kurdelesi Prof. Dr. Hamza Kandur 
ve Prof. Dr. Orhan Söylemez, Prof. Dr. 
Gürkan Doğan ve Prof. Dr. Rüstem Hayat 
tarafından kesildi. Prof. Söylemez, katı-
lımcılara kütüphane hakkında bilgi verdi. 
Proje katılımcısı 15 öğrencinin belgelerinin 
takdiminin ardından program kokteyl ve 
akşam yemeği ile son buldu.
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Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Hibe Programı kapsamında gerçek-
leştirilen Kaşgarlı Mahmut Öğrenme Merkezi, görkemli bir törenle açıldı.
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SemPOzYum 
OtuRumLARLA 
DeVAm ettİ

Kaşgarlı Mahmut Öğrenme 
Merkezi Açılışı ile başlayan sem-
pozyumun ikinci gün oturumlarına 
devam edildi. İkinci günün ilk oturu-

mu Doç. Dr. Oğuz İçimsoy’un “Yaşam-
boyu Öğrenme Merkezleri Olarak Bilgi-

Belge Merkezlerinde Yerel Arşiv Koleksiyon-
ları” konulu sunumuyla başladı. Dr. Burçak Şentürk’ün 

“Arşiv Hizmetlerinin Öncelikli Kalite Normu: Hızlı ve 
Sınırsız Eğitim” konulu sunumuyla devam edilirken, 

uzm. Bahattin Yalçınkaya’nın “Elektronik Devlet 
uygulamaları: Kâğıtsız Bürokrasi” konulu bil-

dirisi ile ilk oturum son buldu. 

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü 
Kapu’nun oturum başkanlı-

ğında başlayan ikinci günün 
üçüncü oturumun ilk bildirisi 

Dr. Erol Yılmaz’ın “Kullanıcı 
Memnuniyetinin Temel Taşı: 

Halkla İlişkiler” konulu sunu-
muyla gerçekleşti. 
Ardından Yrd. Doç. Dr. Malik 

Yılmaz “Danışma Kütüphaneciliği ve 
Danışma Hizmetleri: Teknolojik Geliş-

melerin Danışma Hizmetlerini Etkilemesi”, Mehmet 
Manyas “Akademik Kütüphaneler Arası İşbirliği, 
ulusal ve uluslararası Perspektif” ve son olarak 
Arş. Gör. Nevzat Özel’in “Bilgi Çağı Temel Be-
cerilerinin Bireylere Kazandırılması” konulu 
sunumuyla üçüncü oturum tamamlandı. 

ardahan dergi.indd   49 24.05.2012   09:11:08



ı. Çıldır Gölü Çalıştayı’nda, birbirinden önemli bildirimler sunularak 
“Çıldır Gölü için neler yapılabilir?” sorusu üzerine yoğunlaşıldı.

A rdahan Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öncülüğünde Doğu 
Anadolu’nun eşsiz güzelliklerin-
den biri olan Çıldır Gölü’nün eko-
lojik ve morfolojik olarak tanınma-
sı, korunması, ülkenin benzersiz 
tabiat varlıklarının bulunduğu bu 

bölgenin bilimsel olarak değerlerinin vur-
gulanması ve Çıldır Gölü’nün geçirdiği je-
olojik evrelerin ortaya konulması amacıyla 
ı. Çıldır Gölü Çalıştayı gerçekleştirildi. 

Ardahan Üniversitesi Âşık Şenlik Kon-
ferans Salonu’nda, 21-22 Haziran 2011 
tarihlerinde düzenlenen çalıştaya; Arda-
han Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy, ülkemizin birçok 
üniversitesinden değerli bilim adamları 
ve Ardahan Üniversitesi akademik per-
soneli katıldı.

“TOPRAKLARıMızı 
OKuMA SERÜvENİ 
BAŞLAYACAKTıR”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz bu çalışmanın bir 
serüvenin başlangıcı olacağını belirterek, 
şunları söyledi: “Okuma sözü doğu mil-
letlerinde bir gösterge biçiminin seslen-
dirilmesi olarak anlaşılır. Ancak bu sözün 
daha derin bir anlamı vardır. Bu da evre-
nin yüzüne sızan anlamları bulup, bun-
lara yeni anlamlar katmaktır. İnsanoğlu, 
çevreyi düzenleyerek dünyalaştırdıkça 
daha çok anlam kazanıyor. Bunun için 
topraktaki hayatı bulup, insanlara bir 
yaşam biçimi olarak sunmak gerekiyor. 
Ancak bizler toprağımıza yönelik oku-
mayı beceremiyoruz. Bu çalıştayla ve 

katılan değerli bilim adamlarıyla coğraf-
yadaki gizli anlamları okuma serüveni 
başlayacaktır” dedi. 

Çalıştay altı oturumda gerçekleştiril-
di. Batman Üniversitesi-Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi-Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Bilgin’in baş-
kanlığında başlayan ilk oturumda: Prof. 
Dr. Ali Bilgin “Madencilik İşletmelerinin 
Çevresel Etkisi ve Alınması Gereken 
Önlemler”, Prof. Dr. Minür Öztürk (Ege 
Üniversitesi, Fen Fakültesi-Biyoloji 
Bölümü) “İklim Değişikliği ve Göller”, 
Yrd. Doç Dr. Suat vural (Ardahan Üni-
versitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü) “Osmanlı 
Hâkimiyetine Kadar Çıldır” konulu bildi-
rimlerini sundular. Son oturum Boğaziçi 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi-
Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. 
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I. ÇILDIR GÖLÜ     ÇALIŞtAYI 

Dr. Günay Kocasoy’un başkanlığında 
gerçekleştirildi. Kocasoy başkanlığındaki 
oturumda; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Petek 
(Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakül-
tesi-Çevre Mühendisliği) “Sucul Ortam-
larda Genotoksit Çalışmalar”, Doç. Dr. 
Muhammet Arabacı (Yüzüncü Yıl Üniver-

sitesi, Su Ürünleri Fakültesi-Su 
Ürünleri Mühendisliği Bölümü) 
“Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki 
Problemler ve Çözüme Yönelik 
Yaklaşımlar” konulu bildirimlerini 
sunmalarının ardından ı. Çıldır 
Gölü Çalışyatı’nın birinci gün 
programı son buldu.

ÇıLDıR GÖLÜ İÇİN  
NELER YAPıLABİLİR?

İkinci gün programına yapılan 
bildirimlerle devam edildi. Üç aşa-
mada gerçekleştirilen çalıştayın 

son aşamasında iki oturum gerçekleştirildi.
İkinci günün ilk oturumuna Harran 

Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi-
Coğrafya Bölümü’nden Doç. Dr. Tuncer 
Demir başkanlık yaptı. Tuncer Demir 
başkanlığındaki ilk oturumda;  Prof. Dr. 

Günay Kocasoy (Boğaziçi Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi-Çevre Mühendis-
liği Bölümü) “Katı Atıkların Yönetimi ve 
Geri Kazanma Programları”, Doç. Dr. 
Erkan Şahinkaya (Harran Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi-Çevre Mühendis-
liği Bölümü) “Atatürk Baraj Gölü Hav-
zasındaki Evsel ve Endüstriyel Atık Su 
Miktarlarının Hesabı ve Arıtma Alternatif-
lerinin Belirlenmesi” konulu bildirimlerini 
sundular. Toplantılarda Çıldır Gölü için 
neler yapılabileceği üzerine yoğunlaşıldı. 
Toplantı sonrasında tüm katılımcılara 
Çıldır Gölü’nün muhteşem doğal güzel-
liğinin gezdirilmesinin ardından ı. Çıldır 
Gölü Çalıştayı sona erdi.
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ÇILDIR’DA AYDInLIK 
meŞALeSİ YAKILDI

A rdahan Üniversitesi (ARÜ) Çıldır Mes-
lek Yüksek Okulu’nun resmi açılışı, 
24 Ekim Pazartesi günü Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ra-
mazan Korkmaz’ın ev sahipliğinde, 
Ardahan’ın Çıldır İlçesi’nde düzenle-
nen törenle gerçekleştirildi. Törene; 

Ardahan valisi Mustafa Tekmen, Çıldır Be-
lediye Başkanı Nurettin Aygün, Çıldır Kay-
makamı Cevat Çelik, İl Jandarma Komutanı 
Samit Tokmak, İl Emniyet Müdürü Abdurrah-
man Yılmaz, Ardahan İli İlçe Belediye Baş-

kanları ve ARÜ akademik ve idari personeli 
ve öğrencilerinin yanı sıra Çıldırlı vatandaşlar 
da katıldı. Çıldır Belediye Başkanı Nurettin 
Aygün’ün açılış konuşmasıyla başlayan 
tören, Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve 
Ardahan valisi Mustafa Tekmen’in konuşma-
larıyla son buldu. Ardahan Üniversitesi gibi 
bilimin kaynağı olan bir üniversitenin Çıldır 
İlçesi’ne geldiğinden dolayı büyük mutluluk 
duyduğunu dile getiren Çıldır Belediye Baş-
kanı Nurettin Aygün, özellikle son dönemde 
ülkemizde yaşanan, van depremi gibi üzün-

tü verici olaylar nedeniyle bu mutluluğu tam 
anlamıyla yaşayamadığını ifade etti. Aygün 
sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde son 
günlerde birbirine sarmal bir şekilde geçmiş 
olay ve olgular yaşıyoruz. İstiyorum ki sevgili 
öğrencilerimiz bilimsel, akla dayalı bir eğitim 
sistemi içerisinde ‘ışığa karışmak’ için gel-
dikleri bu toprakların doğal güzelliğini, kül-
türünü, tarihsel geçmişini, konukseverliğini 
algılasınlar. Bu öğrencilerimiz algı kapılarını 
açtıklarında bu toprakların tarihsel gerçekli-
ğini o zaman daha iyi anlayabilecekler.” 
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Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksek Okulu’nun resmi açılışında konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “Devletimiz karanlığa karşı Ardahan Üniversitesi’ni kurarak bir ay-
dınlık meşalesi yaktı. Bu doğrultuda Çıldır ve Göle’de meslek yüksekokullarını kurduk” dedi. 

Ardahan Üniversitesi Çıldır meslek Yüksekokulu açıldıArdahan Üniversitesi Çıldır meslek Yüksekokulu açıldı
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İçinde bulunduğumuz coğrafya-
da Âşık Şenlik, Dr. Esat Oktay, Prof. 
Dr. Esfender Korkmaz gibi bilimi 
üreten, paylaşan birbirinden değerli 
isimler yetiştiğini vurgulayan Çıldır 
Belediye Başkanı Aygün sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Bu topraklar bilimi 
hem üreten hem de paylaşan bir-
çok değerli ismi yetiştirdi. Bu isim-
lerden bir tanesi de şu anda aramız-
da bulunan ARÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz’dır. Bilimi üreten, 

paylaşan bu toprakların üzerinde 
kurulan Ardahan Üniversitesi ışığı 
yansıtmaktan öte ışığın kaynağı ola-
caktır. Bu yolda açılan Çıldır Meslek 
Yüksek Okulu’nun herkese hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum.”Ardahan Üniversitesi Çıldır meslek Yüksekokulu açıldıArdahan Üniversitesi Çıldır meslek Yüksekokulu açıldı

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ra-
mazan Korkmaz, açılış konuş-
masına, son dönemler de ülke-
mizde yaşanan şehit haberleri 
ve van depreminin yarattığı 
üzüntü verici olaylar üzerine 
konuşarak başladı. Prof. Dr. 
Korkmaz şunları söyledi: “Şair, 
hüznün insana en çok yakışan 
şey olduğunu söyler. Ama hüz-
nü de paylaşmak lazım; tabi 
kardeşçe ve insanca. Çünkü 
hüzünler insanları olgunlaştırır. 
Son dönemlerde ülke olarak 
büyük acılar yaşıyoruz. Ancak 
bu acıların hepsini yüreğimizde 
paylaşıyoruz. İşte millet olmak 
böyle bir şeydir.”

Millet olmanın acıların üste-
sinden hep birlikte gelebilmek 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Korkmaz, millet ve ırk kavram-
larının özellikle son dönemde 
birbirine karıştırılmakta oldu-
ğunu vurguladı. Bunun vahim 

bir hata olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Korkmaz şunları ifade 
etti: “Türk Milleti kavramı son 
dönemlerde ırk kelimesiyle 
karıştırılarak vahim bir hata 
yapılmaktadır. Millet; ete, kemi-
ğe, kana bağlı bir şey değildir; 
millet oluşturulan bir şeydir. Mil-
let; acıyı, tasayı, kederi bölüşen 
insanların ortak bir geleceğe 
yürüme azminin adıdır. Türk 
milleti kavramı; 
ortak bir geleceğe 
yürümenin, kültü-
rel, tarihsel, inanç 
ve ülkü birliğinin 
adıdır. Türk Milleti sözü de 
bu coğrafyada kardeşçe 
yaşayan; tasayı, kederi, 
birlikte paylaşan, ortak bir 
gelecek planlayan insanların 
bir olmasının adıdır. Yaşanan 
bütün acıları Türk Milleti ve 
üniversitemiz adına yürekten 
paylaşıyorum.”

“MİLLET, ORTAK BİR GELECEğE BİRLİKTE YÜRÜMENİN ADıDıR”

“Bu TOPRAKLAR BİLİMİ ÜRETEN, PAYLAŞAN İSİMLER YETİŞTİRDİ” 

 “türk milleti 
kavramı son 
dönemlerde 

ırk kelimesiy-
le karıştırıla-
rak vahim bir 

hata yapılmak-
tadır. millet; 
ete, kemiğe, 

kana bağlı bir 
şey değildir”
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Çıldır adının Çavuldur’dan geldiğini ve 
Çavuldur Boyu’nun Anadolu’nun vatanlaş-
masını sağladığını belirten Prof. Dr. Korkmaz, 
sözlerine şunları ekledi: “Çıldır adı, Oğuz’un 
Gökhan’dan olma ikinci torunu Çavuldur’dan 
gelmektedir. Çavuldur adı, zamanla Çavdur, 
Çıldır şeklinde bir fonetik değişim göstererek 
zamanımıza gelmiştir. Çıldır Anadolu’nun giriş 

kapısıdır.  Büyük tarihsel olaylara, geçişlere 
ve değişmelere tanıklık etmiştir. Acı olan bu 
toprakların masalları, değerleri nesillere ak-
tarılamıyor. Çocuklarımız bu topraklar üzerin-
deki çiçeklerin, dağların isimlerini, masallarını 
bilmeden yaşıyorlar. Ardahan Üniversitesi 
hızla gelişiyor. Keşke Ardahan Üniversitesi 50 
yıl önce kurulsaydı. Bu toprakların masalları 

20 yıldır derlenmiyor. Amerikalılar 1897 yılında 
derlemişler. Sonuç olarak çocuklarımız 
yaşadıkları toprakların bilgisine sahip 
olamıyorlar. Düşünün Aktaş Sınır Kapısı, 
Hititlerden, Asurlulardan, Romalılardan, 
Bizanslılardan ve Osmanlıdan beri varlığını 
sürdürüyor. Çıldır Anadolu’yu kalbinden 
Asya’ya bağlayan bir kapıdır.”
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Bu coğrafyanın kaderini millet olarak 
hep beraber yaşadığımızı ve Ardahan’ın 
dünyanın stratejik bir noktası olan 
Kafkasya’nın bir ili olduğunu, bu sebepten 
dolayı da bu misyonu yürütecek olanların 
burada bir meşale yakmaları gerektiğini 
belirten Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ko-
nuşmasını şöyle sonlandırdı: “Devletimiz 
karanlığa karşı Ardahan Üniversitesi’ni 
kurarak bir aydınlık meşalesi yaktı. Bu 
doğrultuda Çıldır ve Göle de meslek yük-
sekokullarını kurduk. Damal, Hanak ve 
Posof’ta da kuracağız. Biz buraya bu bilim 

meşalesini yakmaya geldik. Bu toplumun 
enerjisini Kafkasya Üniversiteler Birliği ile 
birlikte Kafkasya’ya, Avrupa’ya, dünyaya 
açarak onları da ışığımızla aydınlatacağız.”

Ardahan valisi Mustafa Tekmen, konuş-
masında Çıldır Meslek Yüksek Okulu’nun 
eğitim hayatına başlamış olmasından 
duyduğu mutluluğunu vurguladı. Ardahan 
valisi Tekmen, ülkemizde yaşanan üzücü 
olaylara da değinerek, ‘şehitlerimize ve 
depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı’ diledi ve 
‘karanlığa karşı başlatılan mücadelenin bir 

kolu olan Çıldır Meslek Yüksek Okulu’nun 
büyük başarılara imza atacağına ve öğ-
rencilerinin bu toprakların değerlerini ya-
şatacağına inancını’ vurgulayarak sözlerini 
sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından, Çıldır 
Belediyesi tarafından hazırlanan plaketler 
ARÜ Rektörü Prof. Dr. Korkmaz ve 
Ardahan valisi Mustafa Tekmen’e takdim 
edildi. Tören sonrası Rektör Prof. Dr. 
Korkmaz ve vali Tekmen Çıldır, Âşık Şenlik 
Derneği’nin açılışına katılarak Çıldırlı 
Âşıklarla sohbet etti.

“Çıldır Anadolu’nun Giriş Kapısıdır”

“ARÜ Karanlığa Karşı Yakılan Bir meşaledir” 
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İStİKLAL ŞAİRİ mehmet 
ÂKİF eRSOY ARÜ’De AnILDI
Ardahan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, 20. 
yüzyılın en büyük şairle-
rinden biri olarak niteledi-
ği Milli Şair Mehmet Âkif 
Ersoy’un Türk milletinin 
hafızasında ve gönlünde 
taht kurduğunu söyledi. 

Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy, İstiklal 
Marşı’nın Kabulünün 90. Yıldö-
nümü dolayısıyla düzenlenen 
görkemli programla anıldı. 

Ardahan Üniversitesi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda 11 Mart 

2011 tarihinde gerçekleştirilen progra-
ma Ardahan Üniversitesi akademik ve 
idari personeli ile öğrenciler katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, 20. Yüzyılın en 
büyük şairlerinden biri olarak nitelediği 
Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy’un Türk 
milletinin hafızasında ve gönlünde taht 
kurduğunu söyledi. Milli şairin aynı 
zamanda düşünür, öğretmen, hafız, 
mütercim, vaiz, yüzücü, gezgin, veteriner, 
milletvekili olduğuna dikkat çeken Söyle-
mez, Ersoy’un edebi kişiliğinin, mütefekkir 
kimliğinin, vatanseverliğinin, mütevazı 
hayatının ve ölümsüz eserlerinin daima 
örnek alınması gerektiğini kaydetti. Söy-
lemez; “Yarınlarımız dünden güzel olsun 
derken İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından milli marş olarak 
kabul edilişinin 90. Yıldönümünde başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk olmak üzere tüm kahraman-
larımızı, şehitlerimizi, halkımıza mücadele 
azmi ve manevi gücü veren Mehmet Âkif 
ve onun gibi gönül ehlini saygıyla anıyo-
rum” şeklinde konuştu.

REKTÖRÜMÜz  
İSTİKLAL MARŞı 

SEMPOzYuMu’NA KATıLDı
Öte yandan 15 Mart 2011 tarihinde 

düzenlenen “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 
90. Yılında Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal 
Marşı’na Genç Bakışlar” sempozyumun-
da, Milli Şair ve İstiklal Marşı’nın farklı 
yönleri anlatıldı. 

Sempozyuma, Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz baş-
ta olmak üzere; aralarında Selçuk, Anka-
ra, Karadeniz Teknik, Marmara, Aksaray 
ve Hacettepe Üniversitelerinin de bulun-
duğu toplam 25 üniversite katıldı.  

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın baş-

kanlığında gerçekleştirilen etkinlik iki gün 
sürerken Ardahan Üniversitesi öğrencileri 
mansiyon ödülünü aldı. 

Sempozumun birincilik ödülünü Es-
kişehir Osmangazi Üniversitesi’nden 
Meltem Tekin, ikincilik ödülünü Gazi 
Üniversitesi’nden Ayşe Derya Eski-
men, Üçüncülük ödülünü ise Ankara 
Üniversitesi’nden Yusuf Avcı aldı. 
Mansiyon ödülünü alanlar ise sırasıyla 
şöyle: Ardahan Üniversitesi’nden Aysel 
Arslanboğa, Ahi Evran Üniversitesi’nden 
Salim Aras, İstanbul Üniversitesi’nden 
Murat Tekin, Ahi Evran Üniversitesi’nden 
Yasemin Okumuş, Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi’nden Mehmet Sercan Yiğit 
ile Fatmanur Acar. 

ardahan dergi.indd   55 24.05.2012   09:11:55



GÖLe De 
‘IŞIĞA 

KARIŞtI’

Ardahan Üniversitesi Göle Meslek Yüksekoku-
lu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde resmi açılı-
şını gerçekleştirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz, Göle Meslek Yüksekokulu’nun, 
emeğin ve inancın ürünü olduğunu belirtti. 

ÜnİVeRSİte
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T örene; Ardahan valisi 
Mustafa Tekmen, Göle 
Kaymakamı Kemal Ata-
soy, İl Milli Eğitim Müdürü 
Selim Adar, İl Jandarma 
Komutanı Samit Tokmak, 
İl Emniyet Müdürü Ab-

durrahman Yılmaz, Kars Belediye 
Başkanı Nevzat Bozkuş, Göle 
Belediye Başkanı Sabri Muratoğ-
lu, İstanbul Esenyurt Belediye 
Başkanı Nemci Kadıoğlu, Ha-
nak Belediye Başkanı Taşdemir 
Çoban ile Ardahan Üniversitesi 
akademik-idari personeli ve öğ-
rencilerinin yanı sıra Göleli vatan-
daşlar da katıldı. Göle Belediye 
Başkanı Sabri Muratoğlu’nun 
açılış konuşmasıyla başlayan 
tören, İstanbul Esenyurt Bele-

diye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 
Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve 
Ardahan valisi Mustafa Tekmen’in 
konuşmalarıyla son buldu. Göle 
Belediye Başkanı Sabri Muratoğ-
lu, Göle Meslek Yüksekokulu’nun 
kendileri için bir gurur olduğunu 
belirterek, şunları söyledi: “Göle 
Meslek Yüksekokulu, Göle için 
hayati bir öneme sahiptir. Gelişi-
min ve değişimin odak noktasıdır. 
İlçemizde gerçekleşecek her türlü 
kalkınmışlığa ve yatırıma öncülük 
edecektir. Bizler, kalkınmanın 
eğitimle olacağına inanıyoruz. 
Göle Meslek Yüksekokulu’nun 
açılmasını çok hayal ettik ve bü-
yük çabalar harcayarak bugün bu 
hayalimizi gerçekleştiriyoruz.”

Ardahan Üniversitesi Göle meslek Yüksekokulu açıldı “İlk meşaleyi Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yaktı”
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Göle Meslek Yüksek Okulu hayali 
gerçekleşirken, ilk meşaleyi yakan kişinin 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz olduğunu söyleyen 
Muratoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: 
“Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz üni-
versite kurulunda aldıkları senato kararı 
ile Göle’ye bir Meslek Yüksekokulu açıl-
ması hususunda YÖK’ten bir karar çıka-
rarak ilk adımın atılmasına öncülük etti. 
ve bu bina İstanbul Esenyurt Belediye 

Başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından ya-
pıldı. Bir ülkenin, bir ilin ve ilçenin güzel 
günleri güzel insanların kararı ile yaşanır. 
Bu sebepten başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz ve Esenyurt Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu’na şahsım, hal-
kım, eğitim ve bilim adına sonsuz şük-
ranlarımı sunuyorum.”

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu ise yaptığı açılış konuşmasında 
Göle Meslek Yüksekokulu’na isminin 

verilmesinden dolayı yaşadığı gururu 
dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: 
“Keşke bu binaya benim değil de Göle 
Belediye Başkanı Sabri Muratoğlu’nun 
ismi verilseydi. Kendisi bu işin başından 
sonuna kadar mutfağındaydı. Bugün 
de bizi buraya getirten başta Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz ve Göle Belediye Başkanı Sabri 
Muratoğlu’dur. Kendilerine teşekkür 
ediyorum.” 

ÜnİVeRSİte
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Ardahan Üniversitesi Göle meslek Yüksekokulu açıldı “İlk meşaleyi Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yaktı”

ardahan dergi.indd   57 24.05.2012   09:12:15



ÜnİVeRSİte

www.ardahan.edu.tr

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ58

“GÖLE MESLEK 
YÜKSEKOKuLu İNANCıN 
vE EMEğİN ÜRÜNÜDÜR”
ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan 

Korkmaz, Ardahan Üniversitesi ve 
Göle için büyük bir öneme sahip 
Göle Meslek Yüksekokulu’nun eğitim 
hayatına başlamasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
senato kararını aldıkları zaman meslek 
yüksekokulu için ortada herhangi bir 
binanın bile olmadığını vurguladı.

Her şeyin insanın aklında ve yüreğinde 
başladığını dile getiren Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: “Hiç-
bir şey yoktur ki insanoğlunun aklında ol-
madan, emeğinden beslenmeden gerçek-
leşebilsin. Bu sebepten Göle Meslek Yük-
sekokulu sadece alınan kararların bir ürü-
nü değil, emeğin ve inancın ürünüdür. Bu 
bakımdan Göle Meslek Yüksekokulu’nu 
yapan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu’na şahsım ve üniversitem 
adına teşekkür ediyorum. Yüreklerimizde 
doğan fikrin büyümesinde ve gerçekleş-
mesinde emekleri geçen Göle Belediyesi 
ve Göle halkına teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Korkmaz, bir ülke için eğitimin 
önemini vurgulayarak şunları ifade etti: 
“unutulmamalıdır ki yapılacak en kârlı 
yatırım yine eğitim için yapılandır. Fransız 
orduları Almanya’yı baştanbaşa işgal 
ettiklerinde meşhur düşünür Goethe’ye 
ne yapılabilir diye bir soru yöneltilmiş. 
Goethe de kendilerine, ‘yurdun her tara-
fına okul açmaları gerektiğini’ söyleye-
rek, ‘çünkü karanlıkla aydınlık bir arada 
olmaz’ diye bir cevap vermiştir. Bugün 
Almanya’nın kalkınmasını temelinde eğiti-
me yapılan yatırımlar vardır. Göle Meslek 
Yüksekokulu da karanlığa karşı yakılan 
bir aydınlık meşalesidir. Bu andan itibaren 
Göle de ‘ışığa Karıştı’.” 

“GÖLE’DE NECMİ 
KADıOğLu ORMAN 

FAKÜLTESİNİ DE AÇACAğız”
Önümüzdeki yıllarda Göle’de Necmi 

Kadıoğlu Orman Fakültesi’ni de açmayı 
planladıklarını ifade eden Prof. Dr. Kork-
maz sözlerini şöyle sonlandırdı: “Önü-
müzdeki yıllarda Göle’de Necmi Kadıoğlu 
Orman Fakültesi’ni de açmayı planlıyoruz. 
Eğitimin neferleri olan değerli öğretmen-

lerimizin Öğretmenler Günü’nü de böyle 
güzel, mutlu bir günde kutluyor, başarılar 
diliyorum. Göle Meslek Yüksekokulu’nun 
eğitim hayatına açılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmaları Ardahan valisi Mus-
tafa Tekmen’in gerçekleştirdiği konuşma 
ile son buldu. vali Tekmen, Ardahan 
Üniversitesi’nin iki sene önce güçlü bir ilke 
ile hizmete girdiğini ve Rektör Prof. Dr. Ra-
mazan Korkmaz öncülüğünde oluşturulan 
güçlü kadrosuyla bugün gelişerek devam 
ettiğini belirtti. 

Bu sene içinde Ardahan Üniversitesi’nin 
yerleşke temelini attıklarını, Çıldır Meslek 
Yüksekokulu’nun açılışını yaptıklarını ve 
bugünde Göle Meslek Yüksekokulu’nun 
açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden 
vali Tekmen, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde Göle Meslek Yüksekokulu’nun 
açılışının büyük anlamlar taşıdığını vur-
guladı. vali Tekmen bütün öğretmenlerin 
öğretmenler günün kutladı. 

Açılış konuşmalarının ardından Göle 
Meslek Yüksekokulu’nun açılışı gerçek-
leştirildi. Açılışın ardından Göle Meslek 
Yüksekokulu binası gezildi ve öğrencilerle 
kısa bir ders yapıldı.

24 Kasım 
Öğretmenler Günü
24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nde Göle Meslek 

Yüksekokulu’nun 
açılışının büyük anlamlar 

taşıdığı vurgulandı.
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Yüksek Öğretim Kurulu Başkan vekili 
Prof. Dr. M. Yekta Saraç, Ardahan’a 
gelerek 27 Mart 2011 tarihinde Ar-
dahan Üniversitesi’ni ziyaret etti. 

Rektör Korkmaz; “Sayın hocamız 
özellikle ilçelerde açmayı planla-
dığımız yüksekokullarla ilgili çalış-

malarımızı yerinde görmek ve incelemek 
amacıyla bugün Ardahan’da. Ayrıca genel 
anlamda her gün büyüyen ve gelişen üni-
versitemizi yakından tanımak istiyor” dedi. 

YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Yekta 
Saraç ayrıca Ardahan Üniversitesi İnsani 
Bilimler Fakültesi konferans salonunda 
“Söz Sanatının İşlevi” konulu bir de kon-
ferans verdi. Sözcüklerin anlamları, ifade 
ediliş biçimleri ve sözü güzelleştiren un-
surları içeren “Söz Sanatının İşlevi” ko-
nulu konferansın ardından Prof. Dr. Yekta 
Saraç, bir konuşma yaptı. 

Ardahan Üniversitesi’nin bu noktaya 
gelmiş olmasının kendileri için son dere-
ce sevindirici olduğunu belirten Prof. Dr. 
Saraç, şöyle konuştu: “Bugün öğretim 
üyelerinin yanı sıra öğrencilerle birlikte 

olduk, görebildiğimiz kadarıyla bu yük-
seköğretim kurumumuzda çok mutlu 
ve huzurlu yükseköğrenim süreci yaşa-
maktadırlar. Biz yakın gelecekte Ardahan 
Üniversitesi’nin bu bölgenin parlayan yıl-

YÖK BAŞKAn VeKİLİ
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dızı olacağına inanıyoruz. Bunu Ankara’dan 
da görmek mümkün, ancak buraya gelince 
gördüğümüz şeye olan inancımız pekişti.” 

Ardahan Üniversitesi’ni ziyaret amacına 
da değinen Prof. Dr. Saraç, “Ardahan 
Üniversitesi’nin de bazı ilçelere meslek 
yüksekokulu açma talebi var. Bu talepler, 
bölge insanının meslek yüksekokullarının 
altyapısını kurmasına bağlı, böyle bir 
durumda bu tekliflerin değerlendirilmesi 
daha kolay olur” dedi.

Program sonrası İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. 
Yekta Saraç’ın yazdığı “Klâsik Edebiyat 
Bilgisi: Belâgat” adlı kitabını imzalatarak 
hatıra fotoğrafları çektirdi.

“ARÜ BÖLGENİN PARLAYAN YıLDızı OLACAK”
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Ardahan Üniversitesi Bilinçli 
Gençler Kulübü öğrencileri, 4 Mart 
2011 tarihinde kentin simgelerin-
den Ardahan Kalesi’nde buluştu. 
Ardahan’ın tarihi dokusuna canlılık 
kazandırmak amacıyla faaliyetle-
rini sürdüren kulüp üyeleri, tarihi 
Ardahan Kalesi’ni incelemek ve 
kent kültürü için daha etkili bir 
mekân haline getirmek üzere gezi 
alanı olarak belirledi. Kendilerin 
ülke genelini içine alan kültürel 

bir etkinliğin Ardahan şubesi olarak 
gördüklerini kaydeden Bilinçli Genç-
ler Kulübü Başkanı Ayşe Yeşiltaş, 
projenin tüm eğitim kurumlarındaki 
öğrencileri bir araya getirerek, sosyal 
ve kültürel sorunlara çözüm arayı-
şında bulunduğuna dikkat çekti. Öte 
yandan Bilinçli Gençler Kulübü ilk 
toplantısını YÖK kararıyla Ankara’da 
gerçekleştirdi. Toplantıda kulüp so-
runları, projeler ve koordinasyon ko-
nuları masaya yatırıldı.

ÖĞRencİLeRİmİzDen   SOSYAL Ve KÜLtÜReL 

etKİnLİKLeR

KuLÜP-tOPLuLuK
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Yoğun ilgi gören 
Ardahan Üniversitesi 
Fotoğrafçılık Kulübü 
kuruluşunun ilk yılın-
da bir seri etkinliğe 

imza attı. Etkinliklerden biri de, İn-
sani Bilimler Fakültesi Âşık zülâli Konfe-
rans Salonu’nda 14 Mart 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen fotoğrafçılık dersi oldu. 
Etkinliklerle ilgili bir görüşme yaptığımız 
Kulüp Başkanı Öğretim Görevlisi İhsan 
Kurtbaş, fotoğrafçılığın emek ve uz-
manlık isteyen keyifli bir alan olduğunu 
ifade ederek şunları söyledi: “zaman, 
insan hayatında depolanamayan, geri 

döndürülemeyen, telafisi olmayan ve 
satın alınamayan yegâne varlıktır. Fotoğ-
raf bir teknik ve sanat olarak insanlığın 
imdadına yetişerek, geri getirilemeyen, 
telafi edilemeyen anı âdeta mumyalar. 
Bu yönüyle fotoğraf, insan-zaman dika-
tomisine farklı bir mana katarak, varlığın 
anla ilişkisini yeniden inşa eder. Biz ARÜ 
Fotoğrafçılık Kulübü olarak birinci yılı-
mızda 200’den fazla üyeye ulaştık. Bun-
dan sonraki etkinliklerimize daha fazla 
katılımcı bekliyoruz”dedi. Kulübün eğit-
meni Osman Yakıcı öğrencilerle temel 
fotoğrafçılık teknikleri üzerine hazırladığı 
sunumunu paylaştı. 
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Öğretim elemanları danışmanlığın-
da çalışmalarını sürdüren ARÜ Bilişim 
Kulübü, 16 Mart 2011 tarihinde Atatürk 
İlköğretim Okulu öğrencilerine 300 dene-
me sınavı kitapçığından oluşan ilk destek 
paketini dağıttı. Çalışmalar hakkında 
bilgi veren Ardahan Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Arif Cem Topuz, projeyle 
Ardahan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan 
öğrencilere destek olmayı hedeflediklerini 
söyledi. Lise düzeyindeki okullara yönelik 
projelerinin de bulunduğunu belirten To-

puz, Ardahan genelindeki tüm okullarla 
iletişime geçerek ihtiyaçları doğrultusun-
da tespit edilen malzemelerin dağıtımına 

başladıklarını kaydetti. 

‘HEDEFİMİz KÖY 
OKuLLARıNA DA uLAŞMAK’

Bundan sonraki hedeflerini köy okulları 
için gerekli malzemeleri ulaştırarak, orada-
ki öğrencilere de destek sağlamak olarak 
özetleyen Topuz; “Projemizin ilk adımı 
olarak Ardahan Atatürk İlköğretim Okulu 
Müdürü Hanifi Erbil’e 300 adet deneme 
sınavı (6, 7 ve 8. Sınıf düzeyinde) teslim 
ettik. İlerleyen günlerde de diğer okullara 
yönelik girişimlerimiz devam edecek” dedi. 

Bilişim Kulübü’nden eğitime destek

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde kurulan Toplum Gönüllüleri 
Kulübü ilk etkiliğini gerçekleştirdi. ARÜ 
Sosyal Tesisleri’ndeki konferans salo-
nunda 24 Mart 2011 tarihinde yapılan 
etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Orhan Söylemez ve Prof. Dr. Cafer Eken, 
kulüp danışmanı Öğr. Gör. Esra Kork-

maz, Ardahan’da bulunan her liseden 
başarılı iki öğrenci ile birlikte bir öğret-
men ve kulüp üyeleri katıldı. Düzenle-
nen etkinlikte lise öğrencilerinin neden 
üniversite okumaları gerektiğine dair 
bilgiler verildi. Üniversite eğitiminin ve 
yaşamının bireye nasıl bir katkı sağlaya-
cağı anlatıldı. Gelişen bireyin gelişen bir 

toplum yaratacağını vurguladılar. Yakla-
şan YGS öncesi öğrencilerin motivas-
yonlarını arttırmak için müzikal folklor ile 
birlikte Türk halk müziğinin de içinde yer 
aldığı bir gösteri sunuldu. Program so-
nunda güzel bir başlangıç yapan Toplum 
Gönüllüleri Kulübü üyeleri, katılımcılarla 
birlikte pasta kestiler.

Toplum Gönüllüleri’nden ilk etkinlik
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Ardahan Üniversitesi Bilişim 
Kulübü tarafından 7-20 Nisan 
tarihleri arasındaki İnternet Haf-
tası kapsamında İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesi Âşık 
zülâli Konferans Salonu’nda 
seminer verildi. Seminere Arda-
han Üniversitesi Bilgi İşlem Dai-
re Başkanı, personeli ve bilişim 
kulübü öğrencileri katıldı.

Seminerde Bilgisayar Yö-
netim Sistemi uzmanı Erdem 
Bayer; “Linux Yönetim Sistemi, 
Masaüstünde Pardus Kullanımı 
ve Özgür Yazılım Dünyasın-
daki Kariyer Olanakları”; Doç 
Dr. Mustafa Akgül “İnternet 

ve Bilgi Toplumu”;  Batman 
Üniversitesi’nden M. Fatih ulu-
çam “Geçmişten Günümüze 
İnternet” başlıklı konularda 
alana ilgi duyan akademik, 
idari personel ile öğrencilere 
bilgiler verdiler.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz, ARGE çalışmaları-
nın çok önemli olduğunun altını 
çizdi. Bu konuda herkesin elinden 
geleni yapması gerektiğini söy-
leyen Rektör Korkmaz, internet 
teknolojilerinin gelişiminin sanayi 
devrimi kadar önemli olduğuna 
dikkat çekti. Seminer Korkmaz’ın 
konuşması ile son buldu.

Bilişim Kulübü’nden eğitime destek

Toplum Gönüllüleri’nden ilk etkinlik
Öğrenci kulüplerinden 

kitap kampanyası
Ardahan Üniversitesi öğrenci kulüpleri 

ARÜTOG ve ARÜTEK tarafından ihtiyaç 
sahibi okullara dağıtılmak üzere kitap 
kampanyası başlatıldı. “Eski kitaplar onları 
okumamış kişiler için yenidir” sloganıyla 
başlatılan kitap toplama kampanyası 11-
30 Nisan 2011 tarihleri arasında yürütüldü. 

Toplanan kitapların Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi ile bir köy okuluna bağış-

lanacağını belirten ARÜTOG Başkanı 
Ertuğrul Öztürk, bilginin üretilmesi kadar 
paylaşılmasının da gerekliliğine inan-
dıklarını söyledi. “Toplanacak kitapların 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması toplum-
sal sorumluluğumuzdur” diyen Öztürk, 
kampanyaya tüm öğrenci, kurum ve 
kuruluş çalışanları ile Ardahan halkından 
destek beklediklerini kaydetti. 

Bilişim Semineri
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Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan 
Yönetim ve Kariyer Kulübü tarafından İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans 
Salonu’nda, “Bankacılıkta Kariyer Fırsat-
ları” konulu seminer düzenlendi. 6 Mayıs 
2011 tarihinde yapılan seminere Fakülte 

Sekreteri Mikail Bozdoğan, Öğretim Gö-
revlisi Murat Kızılkaya, kulüp üyeleri ve 
öğrencileri katıldı. Sunumlar öncesi kulüp 
üyelerinden Semra uzunay, Yönetim ve 
Kariyer Kulübü hakkında katılımcıları bilgi-
lendirdi.

Türkiye İş Bankası Müdürü Aziz Kas; 

bankacılığın tarihçesi, günümüz banka-
cılık anlayışı, bankacılıkta ve Türkiye İş 
Bankası’nda kariyer fırsatları konularında 
detaylı bilgiler verdi. Yapılan sunum son-
rası öğrenci sorularının ve görüşlerinin 
ardından müzik dinletisi ve kokteyl ile 
seminer son buldu.

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan 
Tarih Topluluğu Ardahan’da bir ilke imza 
atarak balo düzenledi. Baloya, Ardahan 
Üniversitesi akademik-idari personeli ve 
öğrenciler katıldı.  

24 Aralık 2011 Cumartesi günü düzen-
lenen baloda unutulmaz dakikalar yaşan-
dı. Ahsen Düğün Salonu’nda başlayan 
gece, yemek programının ardından Kaf-

kas gösterileri, öğrencilerin canlı müzik 
performansları ve halaylarla devam etti. 

İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Suat 
vural, tarih balosu altında düzenlenen 
gecenin unutulmaz bir gün olarak tarihe 
geçeceğini belirtti. vural; “Üniversitemiz, 
öğrencileri için çalışmalar yapmaktan, 
yapılan çalışmaları desteklemekten hiç-
bir zaman kaçmamaktadır. Tarih Toplu-

luğumuzun öğrencileri, yaklaşan finaller 
öncesinde moral olarak bu geceyi dü-
zenlediler. Bütün katılımcıların doyasıya 
eğlendiği bir gece yaşadık. Tarih Balosu, 
hani derler ya ‘tadı damağında kalmak’ 
diye işte öyle bir gece oldu. Başta Rek-
törümüz Prof. Dr. Ramazan Korkmaz 
olmak üniversite çalışanlarımızın hepsine 
verdikleri destek nedeniyle teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ardahan Üniversitesi’nde
Tarih Balosu
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ARÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve 
Edebiyatı Bölümü öğrencileri tara-
fından düzenlenen “Hocalı Olayları 
ve Geleceğe Dönük Düşünceler” 
konulu konferans İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

26 Şubat 2011 tarihinde düzen-
lenen konferansa ARÜ akademik ve 
idari personeli ile çok sayıda öğrenci 
katıldı. Açılış konuşmasını yapan ARÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söy-
lemez, insanlık tarihinin kara sayfalar-
la dolu olduğunu söyledi. Bilim insan-
larının geleceği öngörebilme yeteneği 
ile tarihteki acıların tekrarlanmaması 
için çalışmalar yapabileceğinin altını 
çizen Söylemez,  bu amaçla Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Nesrin Sarıahmetoğlu’nun programa 

davet edildiğini ifade etti. Söylemez, 
“Biz, Kafkasya ve Orta Asya’ya 
açılan bir kapı olan Ardahan Üni-
versitesi olarak Kafkasya coğrafya-
sında neler oldu bitti, neler olacak, 
Kafkasya ötesinde olaylar nasıl geli-
şecek bunları çok iyi bilmemiz lazım. 
19 sene önce yaşanan Hocalı olayları 
içimizde bir yara olarak duruyor. Top-
lumda nefreti körüklemeden, bunları 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Asgari bir noktada buluşacağımız bir 
perspektif çizmeliyiz” diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak 
katılan Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu, 
1992 yılında Hocalı’da meydana ge-
len acı olayların öncesi ve sonrasını, 
tarihe sinen kara leke için özellikle 
Türkiye olarak neler yapılabileceğini 
tarihi belgelerle anlattı. 

hocalı Katliamı 
Konferansı
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ARÜGem’İn ÇALIŞmALARI 
hIz KeSmİYOR
Bölge coğrafyasının yapısına katkıda bulun-
mak; bunun yanı sıra yerel halk ile üniversite 
arasında köprü vazifesi görerek üniversite-
nin sosyal sorumluluk bilincini geleceğe ta-
şıma hedefiyle kurulan Ardahan Üniversitesi 
Gençlik Eğitim Merkezi Derneği (ARÜGEM), 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.  

ARÜGEM’den öğrenciler 
yararına kermes

ARÜGEM ilkini kuruluşunun he-
men ardından Aralık 2010 tarihinde 
düzenlediği kermesin ikincisini 16-18 
Aralık 2011 tarihleri arasında ARÜ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 
düzenledi. Kermese; Ardahan valisi 
Mustafa Tekmen, Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın yanı sıra Ardahan halkı, 
ARÜGEM üyeleri, Ardahan Üniversi-
tesi akademik ve idari personeli ve 
öğrencileri katıldı. 

Halk oyunları gösterisi ile başla-
yan kermes açılışını Ardahan valisi Mus-
tafa Tekmen, Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Köksoy ve Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yap-
tı. ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz;  

ARÜGEM’in Ardahan Üniversitesi’ni her 
yönüyle tanıtmak, Ardahan ilinin başta 
eğitim olmak üzere; tarihi, sosyal, kül-
türel, ekonomik ve turistik özelliklerini 
araştırarak geliştirmek ve eğitim-öğre-
timin ilerlemesi için kamuoyu yaratmak 

amacıyla kurulduğunu belirtti. Bu 
kermesin ARÜGEM bünyesinde 
öğrenciler yararına düzenledikleri 
ikinci kermes olduğunu sözlerine 
ekleyen ARÜGEM Başkanı Canan 
Korkmaz, “ARÜGEM kurulduğu 
yıldan beri önemli işlere imza attı. 
ARÜGEM üyelerimizle beraber 
yardıma muhtaç öğrencilerimiz 
için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 
Bu çalışmalarda yıl içerisinde 
düzenlediğimiz kermesler önemli 
yer tutuyor. Bu kermeslerde elde 
edilecek olan gelir ARÜGEM 

tarafından yardıma muhtaç oldukları belir-
lenmiş öğrencilere burs olarak verilecektir. 
Kermesimize Ardahan halkını davet ediyor 
ve bu çalışmaya destek vermelerini rica 
ediyorum” dedi.
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ARÜGEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Ardahan Üniversitesi Gençlik 

Eğitim Merkezi (ARÜGEM) üyeleri, 
Ardahan Üniversitesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Canan Korkmaz baş-
kanlığında 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlamak amacıyla Ardahan 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Sosyal Tesisleri’nde toplandı.

5 Mart 2011 tarihinde düzenlenen 
toplantıda konuşan ARÜGEM üyesi 
Burcu Aslan, bölge coğrafyasının 
sosyo-kültürel yapısına katkıda 
bulunan ve yerel halkla üniversite 
arasında bir köprü vazifesi gören 
ARÜGEM’e katılmış olmaktan bü-
yük bir mutluluk duyduğunu belir-

tirken bütün kadınların Dünya Kadınlar 
Günü’nü tebrik etti.

Kadının toplumsal yaşama katıl-
masını medeniyetin göstergesi olarak 
niteleyen Kredi Yurtlar Kurumu Müdür 
Yardımcısı Havva vanlı, “Yaşamamızın 
her anında varlıklarıyla onurlandığımız, 
bizi sevgi ve şefkatle büyüten, ihtiyacı-
mız olduğunda desteklerini esirgeme-
yen, eğiten tüm kadınlarımızın Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlarım” şeklinde 
konuştu. Ardahan Barosu Başkanı 
Müzeyyen Çiftçi ise, bütün kadınların 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, 
Türkiye’deki kadınların problemlerine 
ve hukuki haklarına dikkat çekti.

ARÜGEM üyeleri bir araya geldi
16-18 Aralık 2011 tarihinde düzenle-

nen kermese katkıda bulunan, Başkan 
Canan Korkmaz’ın ev sahipliğinde 24 
Aralık 2011 Cumartesi günü Ardahan 
Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde verilen 
yemekte bir araya geldi.

ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz; 

Ardahan Belediye Başkanı eşi Cevriye 
Köksoy’a, Ardahan Yardım Sevenler 
Derneği ve kermeste görev alan ARÜ-
GEM üyelerine, kermesin düzenlen-
mesinde verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür ederek, gösterdikleri çabalar-
dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Korkmaz, Ardahanlıların desteği 
ile yapılan sosyal sorumluluk 
çalışmalarının devam edeceğini belirtti. 
Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projeleri ile elde edilen gelirlerle 
Ardahan Kültür Evi’nin açılmasının 
amaçlandığını sözlerine ekledi.
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Ardahan Üniversitesi Azerbaycan Türk-
çesi ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İçli ve Yrd. Doç. Dr. 
Sevil Piriyeva ile öğrencileri Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ı Nevruz Bayramı dolayısıyla 
makamında ziyaret etti. 16 Mart 2011 
tarihindeki ziyarette Prof. Dr. Korkmaz’a, 
Nevruz’un simgesi olan ölümden sonra 
tekrar dirilmeyi, dolayısıyla yeniden ya-
ratılışa şahit olmayı simgeleyen Semeni 
bitkisi hediye edildi. Nevruz’un geleneksel 
değerler arasında yer aldığını 
kaydeden Prof. Dr. Korkmaz, 
Nevruz’la birlikte bereketli ve 
huzurlu bir döneme girmeyi 
umut ettiklerini belirtti.
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Öğrenciler Gençlik Şöleni’nde buluştu
Ardahan Üniversitesi 

(ARÜ) öğrencilerinin hazırla-
yıp organize ettikleri Gelenek-
sel 2. Gençlik Şöleni oldukça 
renkli görüntülere sahne 
oldu. Öğrencilerin ve yöresel 
sanatçıların söylediği şarkılar 
ve şiirler katılımcılara keyifli 
ve neşeli dakikalar yaşattı. 
Ayrıca Göle Halk Eğitim Mer-
kezi Halk Oyunları Ekibi’nin 

sahnelediği oyunlar izleyenle-
ri büyüledi. Gecenin ilerleyen 
saatlerinde öğrenciler ve katı-
lımcılar sahnede halay çeker-
ken finaller öncesi streslerini 
atma imkânı buldular.

Açılış konuşmasını yapan 
ARÜ Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz, “Ardahan Üniver-
sitesi henüz iki yaşında olması-
na rağmen bilimsel, akademik 

ve kültürel anlamda büyük 
etkinlikler gerçekleştirmiştir. 
Ama bugün işimiz bilimselliği 
konuşmak değil eğlenmektir. 
Çalışırken ibadet eder gibi 
çalışmalı, eğlenirken de sonu-
na kadar eğlenmeliyiz. Sizlerin 
geleceği Türkiye’nin geleceği-
dir. Her biriniz bir Türkiye’siniz. 
Siz gelişince Türkiye gelişecek, 
aydınlanacaktır” dedi.  

Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’a 
Nevruz ziyareti
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Atatürk Üniversitesi tarafından düzen-
lenen Bilimsel Teşvik Ödülleri ve Aka-
demik Giysi Töreni üniversitenin Kültür 
ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
13 Nisan 2011 tarihinde yapılan tören-
de; sağlık, sosyal fen ve eğitim bilimleri 
alanlarında yapılan değerlendirmelerde 
32 öğretim üyesine kitap, makale, etkin 
makale, patent, atıf proje dallarında 
ödül verildi. Rektör Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’a bilimsel çalışmaları dolayısıy-
la plaket verildi. Korkmaz plaketini Ata-
türk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet 

Koçak’ın elinden aldı. Ayrıca doçentlikten 
profesörlüğe yükselenlere akademik 
giysileri Koçak tarafından giydirilirken, 
kendilerine daha önce uygulanmayan 
‘profesörlük belgesi’ takdim edildi. 
Törene Erzincan, Kırıkkale, Balıkesir, 
Mevlana, ığdır, Kafkas, Erzurum Teknik 
Üniversitesi rektörleri, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler de katıldı.

18 Mart Çanakkale zaferi’nin 96. Yıldönü-
mü Ardahan’da coşkuyla kutlandı. Ardahan 
Üniversitesi’nin de yer aldığı etkinlikler, 
18 Mart 2011 tarihinde 08.30’da şehitlik 
ziyaretiyle başladı. ziyarete Ardahan valisi 
Mustafa Tekmen, Belediye Başkanı Faruk 
Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz, Garnizon Komutanı, 
kamu çalışanları, şehit aileleri ve gaziler 
katıldı. Çanakkale şehitleri anısına saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, şehit 

mezarlarına karanfiller bırakıldı. Yanık Camii 
Anıtı ziyaret edilerek, Ardahan valisi Mustafa 
Tekmen ve Prof. Dr. Korkmaz’ın şehit yakınla-
rı ve gazilerle sohbet etmesiyle son buldu.

Daha sonra ARÜ İnsani Bilimler ve Ede-
biyat Fakültesi konferans salonunda Çanak-
kale şehitlerini anma programı yapıldı. Prog-
rama Ardahan Üniversitesi Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Orhan Söylemez, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, 
“Türk Hikâyelerinde Çanakkale Savaşı’na 
Genel Bakış” başlıklı konuşmasıyla Çanak-
kale Savaşı’nın sanatsal yansımasına vurgu 
yaptı. “Edebi sanatlar hayatın aynası gibidir-
ler. Bu açıdan bakıldığında insanoğlunun en 
önemli tecrübelerinden ve hiçbir zaman ders 
almadığı ama mecbur kalındığında da yap-
mak zorunda olduğu savaşlar da edebiyatta 
aksini bulur” diyen Söylemez, tarihçilerin ve 
sanatçıların savaşı farklı duygularla ve kaygı-
larla anlattığını kaydetti. 
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Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencileri 23 
Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıy-
la Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ı makamında ziyaret etti. 22 Nisan 2011 tari-
hindeki ziyarette konuşan Prof. Dr. Korkmaz, ülkenin 
geleceğine yön verecek nesiller ile bir arada olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu mutluluğu, öğren-
cilere koltuğunu temsilen devrederek gösterdi. ziyaret 
sonunda Korkmaz, öğrencilerin 23 Nisan ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli hediyelerle kutladı. 

“Doğu 
Anadolu’da 
Türk İzleri”

Ardahan Üniversitesi “Doğu Anadolu’da 
Erken Dönem Türk İzleri” konulu konfe-
ransa ev sahipliği yaptı. İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi Âşık zülâli Konferans 
Salonu’nda 14 Nisan 2011 tarihinde ger-
çekleştirilen konferansta konuşan Ardahan 
valisi Mustafa Tekmen, Anadolu toprak-
larının tarihi misyonuna dikkat çekti. Ülke 
olarak her vatandaşın ayrı ayrı sorumlulu-
ğunun bulunduğunu belirten vali Tekmen, 
“Üniversitemizin ışığı sadece bölgeyle sınırlı 
kalmayacak, bilimsel çalışmalarla kültür bir-
liğini tüm insanlık yararına sunacaktır” dedi. 

Tekmen’in ardından sunum için kürsüye 
gelen Atatürk Üniversitesi (AÜ) Fen Ede-
biyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Alparslan Ceylan, Türk 
tarihi ile ilgili geniş bir coğrafyada 
çalışma yaptıklarını belirterek, 
Anadolu’dan Moğolistan’a kadar 
araştırmaların devam edeceğini 
belirtti. 20 kişilik öğretim görevlisi 
ekibiyle 22 yıldır Türk İzleri üzerin-
de çalışma yaptıklarını söyleyen 
Prof. Dr. Ceylan, çalışmalarının 
aralıksız süreceğini Türk tarihini 

ortaya çıkarmak 
ve belgelemek 
adına yılmadan ko-
şacaklarını söyledi. Prof. 
Dr. Ceylan, şöyle devam etti: 
“Örneğin, Gürcistan’da ortaya 
çıkardığımız haçlı heykellerin Kıpçak Türk-
lerine ait olduğunu ortaya koyduk. İshak 
Paşa Sarayı’nda çok sayıda motifin Türklere 
ait olduğunu tespit ettik. Yine Ardahan’ın 
Çıldır İlçesi’ndeki Akçakale Köyü’nde ortaya 
çıkardığımız taş damların geçmişinin 9000 
bin yıllık olduğu tahmin ediyoruz. Bu taş 
damlar Kafkasya tarihinin aydınlatılmasında 
önemli bir merkez olacaktır. Hakkâri’de 

bir evin temelinde ortaya çıkardığımız taş 
heykellerin, batılılara ait olduğu söylenirdi. 
Ancak yaptığımız çalışmayla söz konusu 
heykellerin M.Ö. 2000’li yıllara dayanmasıy-
la yine Türklere ait olduğunu tespit ettik.”

Kapanış konuşmasını yapan ARÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, toplum-
ların üzerinde yaşadığı bölgeyi tanımadan 

o toprakların sahibi olama-
yacağının altını çizdi. Kork-
maz; “Bu birikimler bizden 
olmayan kültür unsurları 
ve değerleri olabilir. Ama 
şu an tüm bunların sahibi 
biziz. Dolayısıyla bu top-
rakların tarihi kaynaklarını 
korumak ve gelecek nesil-
lere aktarmak bizlerin en 
büyük görevidir” dedi.

İlköğretim 
öğrencilerinden 
23 Nisan ziyareti
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Türk Dil Kurumu (TDK)’nun, uluslararası 
hakemli dergisi Türk Dünyası Dil ve Edebi-
yat Dergisi’nin Yazı Kurulu toplantısı 5 Mayıs 
2011 Perşembe günü yapıldı. TDK Başkanı 

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın başkanlığında 
Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya kurul-
da yer alan diğer sekiz akademisyen katıldı. 
Kurul üyelerinden ARÜ Rektörü Prof. Dr. 

Ramazan Korkmaz’ın da yer aldığı toplantı-
da; yayımlanmak üzere dergiye gönderilen 
yazı, haber ve tanıtımları incelemek üzere 
inceleyiciler belirlendi. İnceleyicilerden 
gelen yazıların değerlendirildiği ve gelecek 
sayılarda yer alması düşünülen konuların 
tartışıldığı toplantıda, derginin Güz 2010/2, 
30. sayısının yayım kararı alındı. 

İletişim araçlarındaki gelişmelerle bütün 
Türk dünyasından kolayca erişilebilir hâle 
getirilen dergiye özellikle son dönemlerde 
Türk dünyasından önemli katkılar sağlan-
maktadır. Dergi Bahar ve Güz sayıları olmak 
üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.  

ARÜ’de bahar 
şenliği coşkusu

ARÜ 2. Bahar Şenliği dopdolu 
içeriğiyle bu yıl da coşkulu bir açılı-
şa sahne oldu. ARÜ’lü öğrencilerin 
katıldığı ve Şehir Stadyumu’ndan 
başlayan Bal Koşusu’nun adresi 
şenlik alanıydı. Standların açılışı ile 
başlayan eğlence ödül töreniyle 
devam etti. 16 Mayıs 2011 tarihin-
de Bahar Şenlikleri kapsamında 
düzenlenen müsabakalarda dere-
ceye girenlere ödülleri verildi. Bal 
Koşusu’nu birincilikle tamamlayan 

erkeklerde Kemal Kılıç, bayanlarda 
Halime Örün; dart yarışması er-
keklerde Fırat Yılmaz, bayanlarda 
Ebru Sevgili; voleybolda İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi; masa 
tenisinde Arif Fidan; satrançta ise 
Ünal Deniz altın madalya ve altın 
ile ödüllendirildi.

Coşkulu başlayan şenlikte 
yağmur sürprizi de yaşandı. Öğle 
saatlerinde kısa aralıklarla yağan 
yağmur öğrencilerin coşkusunu 

dindirmedi. Müzik eşliğin-
de oynanan oyunlar ve çekilen 
halaylar gün boyunca devam 
etti. ARÜ öğrencileri tarafından 
oluşturulan Türkü Topluluğu 
türkü severlere keyifli dakikalar 
yaşattı. Şenliğin ilk gün coşku-
su Erkan Oğur ve İsmail Hakkı 
Demircioğlu’nun verdiği muhteşem 
konserle devam etti.

Rektörümüz TDK Dergisi’nin 
Yazı Kurulu Toplantısı’nda 
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ARÜ 2010-2011 Akademik 
Yılı Mezuniyet Töreni muhteşem 
bir etkinlikle gerçekleştirildi. 
Ardahan Meslek Yüksekokulu 
Önlisans eğitimini tamamlayan 
öğrencilerin 6 Haziran 2011 tari-
hinde düzenlenen mezuniyetine 
Rektör Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz, Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Köksoy, Ardahan Cum-
huriyet Başsavcısı zafer Yıldız, 
üniversite akademik kadrosu 
ve çok sayıda aile katıldı. Kazım 
Karabekir Spor Salonu’nu dol-
duran yüzlerce katılımcıya seslenen Prof. 
Dr. Korkmaz; ARÜ’nün bilimsel çalışmalar, 
projeler ve aldığı referanslarla adından 
en çok söz ettiren üniversite haline geldi-
ğini belirtti. Mezunların ailelerinden çıkıp 

Türkiye’nin ve insanlığın hizmetinde birey-
ler haline geldiğini vurgulayan Korkmaz, 
ülkenin rüyasını gören ve bu rüyayı ger-
çekleştirmek için çaba gösteren bireylerin 
bugünün ve yarının mezunları olacağını 

kaydetti. Korkmaz, törene 
katılan aileleri ve mezun olan 
öğrencileri kutladı.

Açılış konuşmalarının ar-
dından dereceye giren öğren-
cilere hediyeleri takdim edildi. 
Törenin gerçekleştirildiği alanı 
dolduran velilerinin, akade-
mik personelin ve öğrencile-
rin heyecanları müzik dinletisi 
eşliğinde doruk noktaya ulaş-
tı. Müzik dinletisinin ardından 
Ardahan Meslek Yüksekokulu 
Önlisans eğitimini tamamla-

yan öğrencilere belgeleri verildi. 
Sonrasında seslendirilen ayrılık parçası 

ile hüzünlenen ortam, öğrencilerin me-
zuniyetin simgesi olan keplerini havaya 
atmaları ile yerini coşkuya bıraktı.

ARÜ ilk yüksek lisans mezunlarını verdi
Ardahan Üniversitesi, 2008 yılındaki 

kuruluşunun ardından Yüksek Lisans 
programlarına başlayan öğrencilerin-
den ilk mezunlarını, İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi’nde yapılan başarılı 
tez savunmalarının ardından verdi. 

“ışığa Karışın” sloganıyla 2008 yılın-
daki kuruluşunun ardından belirlemiş 
olduğu hedeflere emin adımlarla iler-
leyen, ulusal ve uluslararası alanlarda 
önemli çalışmalara imza atan ARÜ’de 
Yüksek Lisans programlarına başlayan 
ilk öğrencilerin tez savunmaları, 6 Ocak 
2012 Cuma günü yapıldı. Yüksek Lisans 

Tez Savunma Jürisi’nde ARÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz, Yrd. Doç. Dr. Fatih 
Kanter ve Kafkas Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş 
yer aldı. Jürinin büyük titizlikle din-
lediği ve değerlendirmeye aldığı 
savunma başarıyla sonuçlandı.

Tez Danışmanlığını ARÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın yap-
tığı yüksek lisans öğrencilerinden 
Aysel Aslanboğa “Dursun Akçam’ın 
Romanlarında Yapı ve İzlek”; 
Arif Özgen ise “Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın Öykülerinde Konu/Tema 
ve Yapı” adlı tez konularıyla jüri kar-

şısında savunmalarını yaparak ARÜ’nün ilk 
yüksek lisans mezunları oldular.

ARÜ’de mezuniyet coşkusu
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Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yönetimin-
deki Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü 
başlattığı çalışma sonucunda acil ih-
tiyaç malzemelerini içeren bir yardım 
paketini 25 Ekim 2011 Salı günü afet 
bölgesine gönderdi. Üniversite Rek-
törlüğü önünde düzenlenen program-

da, rektörlük akademik-idari personelinin ve 
öğrencilerinin katkılarıyla oluşturulan yardım 
paketi, afet bölgesindeki depremzedelere 
ulaştırılmak üzere PTT Kargo aracılığıyla 
bölgeye gönderildi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Korkmaz, van’da yaşanan depreme karşı 
Türk Milleti’nin duyarlı davrandığını ve ARÜ 
olarak hazırlanan yardım paketiyle “karınca 
kararınca” misali yardım harekâtına katkıda 
bulunduklarını açıkladı. Prof. Dr. Korkmaz 
van’da, Hakkâri’de, Şırnak’ta ya da ülkemi-
zin herhangi bir noktasında bir Türk vatan-
daşının çektiği acının, sıkıntının bütün Türk 
Milleti’ni etkilediğini vurguladı. Korkmaz 
şunları kaydetti: “Biz van ve çevresindeki 
kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Hani 
bir şarkı vardır ya ‘Erzurum’a kar yağsa, 

Rize’de üşüyorum’ 
diye o şarkı misali 
van’da deprem olsa 
burada Ardahan’da 
sallanırız. Bizim bura-
da yüreğimiz yanar. O 
acıyı biz de burada his-
sederiz. Bu açıdan biz Türk 
Milleti olarak afet bölgesindeki 
kardeşlerimizin acısını yürekten payla-
şıyoruz. Allah bizlere bir daha böyle acılar 
yaşatmasın. Bizim kardeşliğimiz sonsuza 
dek sürecektir. Acılarımızı da sevinçlerimizi 
de paylaşacağız. Bu sıkıntılı günlerin de 
üstesinden hep birlikte geleceğiz.”

Prof. Dr. Korkmaz konuşmasının 
ardından Ardahan Üniversitesi akade-
mik-idari personelinin ve öğrencilerinin 
de yardımıyla acil ihtiyaç malzemeleri-
nin PTT Kargo aracına yüklenmesine 
bizzat yardım etti. Ayrıca Ardahan Üni-
versitesi, van ve çevresinden gelen yaklaşık 
30 öğrencisini, ailelerine destek olmaları 
için üniversite imkânlarını kullanarak tahsis 
ettiği otobüsle van’a gönderdi.
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ARÜ VAn’A YARDIm 
eLİnİ uzAttI
Ardahan Üniversitesi, 23 Ekim Pazar günü van ve çev-
resinde meydana gelen deprem nedeniyle olumsuz 
etkilenen vatandaşlara yardım elini uzattı.

“Bİz vAN vE ÇEvRESİNDEKİ 
KARDEŞLERİMİzİN ACıSıNı 
PAYLAŞıYORuz”

“vAN’DA DEPREM 
OLSA ARDAHAN’DA 
SALLANıRız”
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2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı’nda 940 öğrenci Ardahan  
Üniversitesi ailesine katıldı. Üniversitemizde, kayıtların ardından yeni 

öğrencilerimiz için “Hoş Geldin” etkinlikleri düzenledi. 

Y eni eğitim ve öğretim dönemi 
üniversite kayıtları heyecanı, 05-
09 Eylül 2011 tarihleri arasında 
ARÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi’nde yaşandı.

ARÜ , yeni öğrencilerine ka-
vuşmanın heyecanını yaşarken, 

öğrencilerin mağdur olmaması ve kayıt-

ların sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için 
çok sayıda personelini görevlendirdi. 
Kayıtların son gününe büyük bir yoğunluk 
hâkim oldu. ARÜ yetkilileri; bu gençlerin 
heyecanlarına ortak olmanın tarif edile-
mez bir duygu olduğunu belirttiler. Beş 
günlük kayıt sonrasında 940 öğrenci 
ARÜ’lü olmanın heyecanını yaşadı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Evrin Yıl-
dız, başlayan öğrenci kayıtları konusunda 
şunları söyledi: “Ardahan Üniversitesi her 
geçen gün üzerine koyarak ileriye yönelik 
emin adımlarla ilerlemektedir. Küçük ve 
şirin bir kent olan Ardahan’da, Ardahan 
Üniversitesi’nin varlığı ve kente kattığı 
canlılık kendini açıkça göstermektedir.”

“Hoş Geldin Günleri” çerçevesinde 
gerçekleştirilen etkinlikler; yapılan kon-
feranslar, öğrenci kulüpleri ile kamu ve 
özel kurumlara ait çeşitli stand tanıtımları, 
coşkulu eğlenceler ve nihayetinde Grup 
Mink ile Pinhani konserleriyle 29 Eylül 
2011’de son buldu. 

Prof. Dr. Alp Can tarafından “Su Altın-
daki Gizem” başlığı altında gerçekleşti-
rilen konferansta, Malezya, Endonezya, 
Papua Yeni Gine gibi ülkelerin kıyılarında 
ve adalarında çekilen su altı fotoğrafları 
ve görsellerinin sunulması katılımcılar 
tarafından büyük ilgi ile takip edildi. Su 

altındaki yaşamın varlığını ve kara dün-
yasında farklı coğrafyalardaki insanlarla 
gerçekleştirilen etkileşimin yansıtıldığı 
sunuş katılımcılar tarafından beğeni ile 
izlendi. Gerçekleştirilen sunum üzerine 
katılımcılarla yapılan söyleşi ile konferans 
sona erdi.

ARÜ AİLeSİ 
GenİŞLİYOR

Öğrenciler “su altındaki gizem”e yolculuk yaptı
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“Hoş Geldin Günleri”nin kapanış 
konserinde ilk sahneyi Grup Mink aldı. 
Seslendirdiği şarkılarla öğrencilere coş-
ku dolu dakikalar yaşatan Grup Mink, 
ARÜ’lü öğrencilerle bir arada olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirdi. Grup 
Mink, verdiği küçük konserin ardından 

sahneyi Pinhani grubuna bıraktı.
Heyecanın, neşenin ve eğlencenin 

doruk noktasına ulaştığı geceden 
geriye öğrencilerin ARÜ’lü olmaktan 
duydukları gurur ve yaşadıkları unu-
tulmaz dakikalardan yüzlerine yan-
sıyan tebessümler kalırken; ARÜ’lü 

öğrenciler dolu dolu yaşadıkları iki 
gün süresince, üniversite giriş sınav ve 
yerleşme süreci stresini unuttuklarını, 
üniversiteli olmanın heyecanını yeni 
yeni yaşadıklarını belirterek kendileri 
için hazırlanan etkinliklerden dolayı 
ARÜ’ye teşekkür ettiler.

ARÜ AİLeSİ 
GenİŞLİYOR

ARÜ, öğrencilerine “hoş geldin” dedi
İlki düzenlenen “Hoş Geldin Günleri”, 

28 Eylül 2011 tarihinde Âşık Şenlik Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen kon-
feransla başladı. Konferans; ARÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Gürkan Doğan ve 
Prof. Dr. Cafer Eken, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp 
Can ile ARÜ öğretim elemanları ve öğren-
cilerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Prof. Dr. Gürkan Doğan’ın açılış bildirisini 

sunmasıyla başlayan konferansa katılım 
yoğundu. Eğitimin, gölgesinde oturabilme 
ihtimali olmayan ağaçları dikme arzusu 
duyabilen bireyler yetiştirmek olduğunu 
vurgulayan Doğan, “Öğrenci Olmak ve Eği-
tim” isimli bildirisiyle ARÜ’lü olma heyecanını 
yaşayan gençlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Prof. Dr. Gürkan Doğan’ın sunusunun 
ardından bildirisini sunmak üzere kürsüye 
gelen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Alp Can; “ARÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Doğan beni 
bu açılışa davet ettiği zaman ARÜ’ye ve 
Ardahan’a gelme noktasında hiç tereddüt 
etmedim. Burada sizlerle beraber olmak 
benim için büyük bir onurdur” dedi. Konuş-
masının ardından, “Düşler Gezegeni: Su Kü-
reye Yolculuk” isimli bildirisini sundu. Yaptığı 
sunum ile ilgili gösterdiği görsel slaytlarla 
katılımcılara unutulmayacak anlar yaşattı. 

Pinhani, öğrencileri coşturdu
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A rdahan Üniversitesi’nin, Ardahan-
Çamlıçatak mevkiinde bulunan 
yerleşkesinin temeli; 23 Eylül 2011 
tarihinde atıldı. Temel atma töreni-
ne Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Şahin başta olmak üze-
re, Ardahan Milletvekilleri Ensar 

Öğüt, Prof. Dr. Orhan Atalay, Kars Milletve-
killeri Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ahmet Arslan, 
Ardahan valisi Mustafa Tekmen, Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan 
Cumhuriyet Başsavcısı zafer Yıldız, ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, ığ-
dır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Hakkı Yılmaz, Ahıska Devlet Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Tina Gelaşvili, Ahılkelek 
Devlet Yüksek Eğitim Kurulu Rektörü 
Prof. Dr. Roin Kavrelişvili, Nahçıvan Devlet 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Rızayev diğer kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin yanı sıra ARÜ akademik ve 
idari personeli ile öğrencileri katıldı. 

Temel atma töreninde konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Korkmaz, Kaf-
kasya ve Orta Asya’yı birleştiren bir 
mühür olma yolunda ilerleyen Ardahan 
Üniversitesi’nin yaklaşık 1400 dönümlük 
bir arazi üzerine kurulduğunu vurgula-

yarak, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Bu arazi üzerine kurulan üniversitemizin, 
gerek coğrafyası gerekse flora yapısıyla 
Kafkasya’nın ve dünyanın en seçkin kam-
püslerinden biri olacağına inanıyorum. 
uzun uğraşlardan sonra üniversitemizin 
temel atma aşamasına gelmiş olması 
benim en büyük hayallerimden biriydi. 
Dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üni-
versitesi başta olmak üzere, Amerika’dan 
Paris’e; Paris’ten Kırgızistan’a kadar 
birçok ülkenin üniversitelerinden ve ay-
rıca Hoca Ahmet Yesevi Ocağı’ndan da 
getirilen toprağı üniversitemizin temeline 
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ARDAhAn ÜnİVeRSİteSİ 
YeRLeŞKe temeLİ AtILDI

Ardahan Üniversitesi’nin, Ardahan-Çamlıçatak mevkiinde bulunan yerleşkesinin temel atma töreninde ko-
nuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “Bu arazi üzerine kurulan üniversitemizin, gerek coğrafyası 
gerekse flora yapısıyla Kafkasya’nın ve dünyanın en seçkin kampüslerinden biri olacağına inanıyorum” dedi.
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ARDAhAn ÜnİVeRSİteSİ 
YeRLeŞKe temeLİ AtILDI

Çamlıçatak mevkisinde yapımına 
başlanılan Ardahan Üniversitesi kam-
püs inşaatı hızla devam ederken; ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve 
beraberinde uMO Mühendislik Ofisi tem-
silcileri kampüs alanını ziyaret etti. 

21 Temmuz 2011’deki ziyarette kam-
püs yapımına ilişkin bilgiler alındıktan 
sonra; Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, Yrd. Doç. Dr. Alper 
Karadağ, Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Çimen, 
Öğr. Gör. Özgün İlgen ve Öğr. Gör. Sa-

lim vural ile birlikte uMO Mühendislik 
Ofisi’nden Levent Aksüt, Arbak Canova, 
Erdinç Özkara, Doğan Aziz Demirtaş ve 
Erdal Sönmez’in katılımlarıyla yerleşke 
temeline asırlık toprak atıldı.

Toprağın temele atımından önce ko-
nuşan Prof. Dr. Korkmaz, şunları söyledi: 
“Ahmet Yesevi, yaklaşık bin yıl önce 
dervişlerini, talebelerini Anadolu’yu va-
tanlaştırmak üzere göndermişti. Şimdi 
Kafkasya ve Orta Asya’nın Anadolu ile 
birleştiği noktada devletimizin yaktığı bir 

bilim meşalesi var. Bu bilim meşalesinin 
adı; Ardahan Üniversitesi’dir. Üniversite-
mizin temeline dünyanın dört bir yanın-
daki üniversitelerden ve özellikle Yesevi 
Ocağı’ndan toprak getirdik. Bu toprak; 
bizi dünya üniversiteleri ve Yesevi Ocağı 
ile birleştiren sembolik bir değer taşı-
maktadır. Üniversitemizin bu kutsal yol-
culuğunun ülkemize, bölgemize ve tüm 
insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
Daha sonra tüm katılımcılar ellerindeki 
toprakları yerleşke temeline attılar.

atacağız. Bu üniversitenin toplumumuza 
ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”

“EğİTİM TARLADA 
TOHuMuMuz, BuğDAYDA 

BAŞAğıMızDıR”
Daha sonra kürsüye gelen Ardahan va-

lisi Mustafa Tekmen, geleceğe ışık tutacak 
gençlerimizi yetiştirecek olan bir kurumun 
yerleşkesinin temelini atmaktan duyduğu 
gururu dile getirdi. Ardından ARÜ Rek-
törü Prof. Dr. Korkmaz’ın, dünyanın dört 
tarafından getirttiği toprağı yerleşkenin 

temelinde buluşturmasının önemini be-
lirten Ardahan valisi Mustafa Tekmen, bu 
yapının insanlığa yararlı olmasını dileyerek 
sözlerini tamamladı.

Ardahan valisi Mustafa Tekmen’in ar-
dından Bakan Fatma Şahin, temel atma 
töreninin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek 
şunları söyledi: “Eğitim bizim olmazsa 
olmazımız, eğitim tarlada tohumumuz, 
buğdayda başağımızdır. Kalkınmanın 
özü; bireyi, beşeri sermaye ve eğitimle 
kalkınmış bireylere dönüşmektir. Bunun 
için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla 
burada Ardahan Üniversitesi’nin temelini 

atacağız. Ardahan için de bu üniversite 
çok önemli bir yere sahiptir ve varlığıyla 
Ardahan’a enerji ve hareketlilik katacaktır. 
İnanıyorum ki değerli hocalarım bu enerji 
ve birikimlerini öğrenci ve Ardahan halkına 
aktararak bir dönüşüm sağlayacaklardır. 
Bunun için gereken desteği vermeye ha-
zırız ve bu noktada emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından 40 
üniversiteden ve Hoca Ahmet Yesevi 
Ocağı’ndan getirilen topraklar, Bakan 
Fatma Şahin ve diğer katılımcılar ile 
birlikte yerleşke temeline atıldı.

Kampüs temeli’ne Asırlık toprak
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A rdahan Üniversitesi (ARÜ), Hacet-
tepe Üniversitesi ile işbirliği yapa-
rak akademik personeline yönelik 
hizmet içi eğitim semineri düzen-
ledi. 14-15 Ekim 2011 tarihlerinde 
yapılan seminerde, misafir öğretim 
üyeleri; yükseköğretimde öğrenme 

ve öğretme yönelimleri, öğrenci-öğretim 
üyesi ilişkisi ve iletişimi, ölçme ve değer-
lendirme konularında ARÜ’lü akademik 
personele sunumlarda bulunuldu. 

ARÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde düzenlenen eğitim prog-
ramına, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nden; Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 

Ayhan Yılmaz, Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, 
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Prof. Dr. Selahat-
tin Gelbal, Doç. Dr. Tuncay Ergene, Doç. 
Dr. Hülya Kelecioğlu, Doç. Dr. Mukaddes 
Erdem, Doç. Dr. Nuri Doğan, Yrd. Doç. Dr. 
Esed Yağcı, Dr. İbrahim Keklik katıldı.

Eğitim seminerinde; yükseköğretimde 
öğrenme ve öğretme yönelimleri, öğrenci-
öğretim üyesi ilişkisi ve iletişimi, ölçme ve 
değerlendirme konuları ele alındı.

“EğİTİMLER vERİMLİ GEÇTİ”
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 
Yılmaz, eğitim semineri hakkında şunları 

söyledi: “Ben ve hocalarım, Ardahan 
Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Bizim burada bulunmamızda 
başta emeği geçen Rektör Prof. Dr. Ra-
mazan Korkmaz, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Orhan Söylemez ve Prof. Dr. Gürkan 
Doğan ile bu süreçte emeği geçen bütün 
değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. 
Biz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi olarak 10 hocamızla birlikte Ardahan 
Üniversitesi’nde görev yapan akademis-
yen arkadaşlarımıza iki günlük süre kap-
samında bir hizmet içi eğitim vermek için 
buradayız. Ben bu süreçteki eğitimlerin 
verimli geçtiğine inanıyorum.”

eĞİtİm

www.ardahan.edu.tr
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“eĞİtİmcİLeRİn 
eĞİtİmİ”

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Ardahan 
Üniversitesi’ndeki akademisyenlere hizmet içi eğitim verdi.
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Ardahan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söy-
lemez, düzenlenen formasyon 
eğitiminin üniversite adına çok 
yararlı olduğuna inandığını 
vurgulayarak şunları söyledi: 
“Hacettepe Üniversitesi işbirliği 
içinde gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışma hizmet içi eğitim olarak 
değerlendirilebilir. Bildiğimiz gibi 
üniversiteler; bilimin üretildiği, 
üretilen bilimin öğrencilere akta-
rılarak öğrencilerin de edindikleri 
bilgiler ile yeniden bilim üretebile-
cek bireyler olmasının sağlandığı 

kurumlardır. Bilimi üretmenin 
ve aktarmanın birbirinden farklı 
şeyler olduğunu bilmek gereki-
yor. Akademisyenlerin öncelikli 
vazifeleri, uzman oldukları alanla 
ilgili bilgilerini ve deneyimlerini 
öğrencilerine aktarmalarıdır. Bu 
bilgiyi aktarırken; öğrencinin bilgi-
ye ulaşmasını, iletişim kurmasını, 
ulaşılan bilginin ölçme değerlen-
dirmesini yapmasını, öğrencinin 
psikolojisine göre davranış tarzla-
rı belirlemesini bilmelidir. Bunlar 
da ancak formasyon eğitimi ile 
kazanılabilir.”

Formasyon eğitiminin önemi

Formasyon eğitimlerinin 
ARÜ’lü akademisyenler için bir 
fırsat olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Söylemez, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: “Edindiğimiz bilgiler 
eskiyebiliyor ve eskiyen bilgileri 
yenilemek gerekiyor. Bilgisi olan-
lar için bir yenileme fırsatı iken 
olmayanlar için de bir öğrenme 
fırsatıdır. Biz bu eğitimlerin, öğ-
rencilerimizle iletişimin kurulma-
sında zaman zaman karşılaşılan 
sorunların çözümünde etkili 

olacağına ve var olan iletişimi 
güçlendireceğine inanıyoruz. Bu 
eğitimlerin verilmesinde bizlerden 
desteğini esirgemeyen başta 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Buket 
Akkoyunlu olmak üzere buraya 
eğitimler için gelen değerli hoca-
larımıza teşekkür ediyorum.”

Seminerin sonunda Hacette-
peli öğretim üyelerine katılımların-
dan dolayı birer teşekkür belgesi 
de verildi.

“Ardahan Üniversitesi
için bir fırsattır”
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A rdahan Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Ardahan’daki yerel basın mensup-
ları ve ulusal basın temsilcileri ile 
makamında basın toplantısı yaptı. 
Toplantıya katılan gazeteciler ile 
Ardahan Üniversitesi’nin gelişim sü-

recini değerlendiren Rektör Korkmaz, uzun 
süredir hayalini kurduğu Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin açılacağını duyurdu. 

Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, ildeki yerel 
basın mensupları ve ulusal basın temsilcile-
ri ile 7 Aralık 2011 tarihinde basın toplantısı 
düzenledi. Düzenlenen toplantıya Günay 
Nuh (Anadolu Ajansı-AA), Hudut ve İstiklal 
Gazeteleri, Haber Türk Gazetesi), Olgun 
Yıldız (İhlas Haber Ajansı-İHA), Deniz Başlı 
(Doğan Haber Ajansı, Süreç Gazetesi), 
Mehmet Ateş (Yeni Şafak Gazetesi), Sezgin 
uygar (TRT, Cihan Haber Ajansı-CHA), 

Özkan Karakaya (Ardahan Haber Gazetesi) 
ve Fakir Yılmaz (Kuzey Anadolu Gazetesi, 
Son vilayet Gazetesi)  katıldı.

BİR HAYAL  
GERÇEK OLuYOR

Rektör Korkmaz, düzenlediği basın 
toplantısında, Ardahan’da Güzel Sanat-
lar Fakültesi kurulmasıyla birlikte tarihi 
miraslarımızın, kültürel zenginliklerimi-
zin bundan sonra başka illerden gelen 
uzmanlarca değil, kendi kadrolarınca 
gerçekleştirileceğini söyledi. Rektör 
Korkmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
kurulmasının hayali olduğunu ve bunu 
gerçekleştirmek için önemli gayretler sarf 
ettiklerini ifade etti.

YÖK nezdinde gerekli girişimlerin 
tamamlandığını vurgulayan Korkmaz, 
Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve 

İdari Bilimler, İnsani Bilimler ve Edebiyat, 
Mühendislik Fakültesi ve Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu ile fakülte sayısı 
beşe çıkmış olacağına dikkat çekerek, 
Ardahan Üniversitesi’ni bir dünya üni-
versitesi yapma ülküleri için durmaksızın 
çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca, her gün büyüyen ve gelişen 
Ardahan Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin açılmasıyla bölgeye sanat 
ve kültür anlamında çok güzel ve büyük 
hizmetler vereceğini ifade eden Kork-
maz; “Amacımız, güzel Ardahanımızı 
bölgenin kültür ve sanat merkezi yap-
maktır. Güzel Sanatlar Fakültesi, kültürü-
müzün dışarıya açılmasında büyük katkı 
sağlayacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi 
ile birlikte resim, müzik, tiyatro ve sinema 
alanlarında Ardahan’a büyük bir katkı 
sağlanacak. Biz burada bir değişimi ger-
çekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

ÜnİVeRSİte 

www.ardahan.edu.tr
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GÜzeL ARDAhAn’A GÜzeL 
SAnAtLAR FAKÜLteSİ
ARÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Ardahan’daki yerel 

basın mensupları ve ulusal basın temsilcileri ile düzenlediği basın 
toplantısında Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılacağı müjdesini verdi.
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“ÖğRENCİLERİMİz  
HER ŞEYİN EN GÜzELİNİ 

HAK EDİYORLAR”
Sadece ilde değil ilçelerdeki doğal, ta-

rihi ve ekonomik kaynakları en iyi şekilde 
değerlendirmek üzere akademik yapılan-
ma ve çalışmalar içinde olduklarını vurgu-
layan Rektör Korkmaz, Göle ve Çıldır’daki 
Meslek Yüksekokullarına öğrenci alınma-
sının ardından Posof, Damal ve Hanak 
için de gerekli ve istikrarlı çalışma içinde 
olduklarını söyledi.

Ardahan Üniversitesi’nin kurulduğu 
dönemdeki imkânsızlıklarını hızla aştığını 
ifade eden Korkmaz, öğrencilerin en iyi 
imkân ve şartlarda eğitim-öğretim faaliyet-
lerini yürütmesi için her türlü imkânı sun-
duklarını belirterek şöyle konuştu: 

“Öğrencilerimiz her şeyin en güzelini hak edi-
yorlar. Burada hepimizin varlık amacı bu: Öğren-
cilerimize daha iyi eğitim sunmak, daha iyi sosyal 
imkânlar hazırlamak, onları ülkenin ve insanlığın 
geleceğine en iyi şekilde hazırlamak. Kurulduğu-
muz dönemdeki imkânsızlıkları hızla aştık. Artık 
öğrencilerimiz en iyi imkânlarda barınmakta, eği-
tim öğretim görmektedirler.”

“YENİ BİR ARDAHAN DOğuYOR”
Ardahan’ı ülkemizin en son noktası olmaktan 

çıkarıp Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan bir baş-
langıç noktası yapma ülküsünde olan Ardahan 
Üniversitesi, bu misyona uygun birçok somut 
adımı da attı. Bölge üniversiteleri ile Erasmus-
vari anlaşmalar imzalayan ve bu birliğin kurul-
ması için öncülük yapan ARÜ, bölgenin yeraltı 
ve yerüstü zenginliklerini işlemeyi, bölgenin, 
ülkenin ve insanlığın faydasına sunmayı bir 
misyon kabul ediyor. Bu bağlamda durmaksızın 
çalışma hevesi içinde olduklarını vurgulayan 
Korkmaz, yeni bir Ardahan doğuyor şeklinde 
özetlenebilecek konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Ardahan’ın merkez nü-
fusu yaklaşık olarak 17000. 
Bizim şu andaki öğrenci 
sayımız 2700 ve 81 yaban-
cı uyruklu öğrencimiz var. 
Azerbaycan, Gürcistan, 
Finlandiya, Türkmenistan 
gibi dünyanın birçok farklı 
yerinden öğretim üyelerimiz 
var. Stratejik planımıza göre 
10 yıl sonra Ardahan’da 20 
bin öğrencimiz olmasını 
planlıyoruz. Yani hedefleri-
miz doğrultusunda yeni bir 
Ardahan doğmuş olacak.”
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Öğrencilerine gönüllü kan bağışı 
bilincini aşılamayı hedefleyen 
Ardahan Üniversitesi, Türk Kızı-
layı tarafından başlatılan “ulusal 
Üniversiteler Kan Bağışlıyor” 
kampanyasına destek verdi. 
Kan bağışı kampanyasına ilişkin 

etkinlikler 20-28 Ekim 2011 tarihlerin-
de Ardahan Üniversitesi’ne bağlı tüm 
fakültelerde ve yüksekokullarda yapıl-
dı.”  Bir sonraki etkinlik ise 27-28 Arda-
han Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nda yapıldı.

Türk Kızılayı Ardahan Bölge Planlama 

uzmanı Fatma Önay Özkan, Ardahan 
Üniversitesi’ne kampanya sürecinde 
gösterilen katkı dolayısıyla teşekkür 
etti. Kan bağışı kampanyalarını toplum 
sağlığının korunmasına yönelik atılan 
en önemli adımlardan biri olarak 
niteleyen Özkan, böylelikle, üniversite 
öğrencilerine gönüllü kan bağışı 
bilinci kazandırarak, ülkenin kan 
ihtiyacını önemli ölçüde karşılamayı 
hedeflediklerini belirtti.

Program kapsamında her yıl çalıştaylar 
düzenlediklerini ifade eden Özkan, ‘Hedef 
25 Programı’ kapsamında gerçekleştirilen 
etkinliklerle çeşitli üniversitelerden 100 
öğrenciye kan bağışına yönelik eğitimler 
verildiğini kaydetti. Özkan, programların 
kan bağışına yönelik bilincin artırılmasına 
büyük ölçüde katkı sağladığının altını 
çizdi.  Çalıştay programına Ardahan 
Üniversitesi’nin de dâhil edildiğini dile 
getiren Özkan, Antalya’da 28 Kasım-02 
Aralık günleri arasında yapılacak çalıştaya 

ARÜ’lü bir öğrencinin de katılacağına 
dikkat çekti. Üniversite böylelikle 
ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek 
çalıştaylarda da yer alacak. 

“ARÜ DESTEğİNİ 
ESİRGEMEDİ”

Kampanya sürecinde Ardahan 
Üniversitesi’nin kendilerini son derece 
sıcak karşıladığını ifade eden Özkan, 
Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz 
başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Gürkan Doğan, Prof. Dr. Orhan 
Söylemez ve Prof. Dr. Cafer Eken’e 
gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. 

İlk günün sonunda İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesi’nden 119 kişi 
kan bağışında bulunurken gönüllüler 
arasında Prof. Dr. Orhan Söylemez 
de vardı. Türk Kızılayı temsilcileri 
üniversitenin katkıları dolayısıyla Prof. Dr. 
Söylemez’e plaket takdim etti. 

hABeR
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ARÜ’Den KAn BAĞIŞI 
KAmPAnYASInA DeSteK

Ardahan Üniversitesi, Türk Kızılayı tarafından başlatılan “ulusal 
Üniversiteler Kan Bağışlıyor” kampanyasına destek verdi.
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A rdahan Üniversitesi (ARÜ), 
Enver Paşa komutasındaki 
Sarıkamış Harekâtı’nda 90 
bin askerin donarak şehit 
düşmesinin 97’nci yıldönü-
mü nedeniyle düzenlenen 
“Türkiye Şehitlerine Yürüyor” 

etkinliğine katıldı. 
11 Ocak 2012 tarihindeki anma 

etkinliğine ARÜ adına Kurucu Rektö-
rümüz Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Orhan 
Söylemez, akademik personelimiz 
ve öğrencilerimiz katıldılar. Aynı 
zamanda İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, Milletvekilleri, Kars valisi 
Ahmet Kara, Ardahan valisi Mustafa 
Tekmen, Kars Belediye Başkanı 
Nevzat Bozkuş, Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy, Rize Belediye 
Başkanı Halil Bakırcı, çevre il ve ilçe 
yöneticileri, sivil toplum kuruluşları 
ve vatandaşlar da etkinlikte yer aldı. 

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 
anma töreninde yaptığı konuşmada 
binlerce şehidimizi anmak için sivil, 
asker, devlet, millet demeden hep 
beraber yürüdüklerini ve bu birlikteli-
ği kimsenin bozamayacağını belirtti. 
Bakan Şahin, Sarıkamış Harekâtı’nın 
her türlü iklime, şarta ve yokluğa 
rağmen ‘önce vatan sonra vatan’ 
anlayışını ortaya koyma iradesi ol-

duğunu ifade ederek, şunları söy-
ledi: Tepeden inerken 

kol kola girdik. Düş-
meden, 

eğilmeden birlikte yürüdük. Bu 
birlikteliğin gerçeğini bugün hep 
beraber yaşadık. O günlerde Türk 
ordusunun, kahraman ordumuzun 
gerçekleştirdiği bu harekât her 
zaman olduğu gibi ordumuzun va-
tanseverliğini milletimizin kudret ve 
kabiliyetini gösteren bir ifadedir. Her 
türlü iklime, şarta ve yokluğa rağmen 
‘önce vatan, sonra vatan’ anlayışını 
ortaya koyma iradesidir. O gün öy-
ledir, bugün böyledir, yarın da böyle 
olacaktır, böyle kalacaktır. 10 binler-
ce şehidimiz bu topraklarda yatmak-
tadır. Çoğunun ismi bilinmemektedir. 
Onların ismi bu topraklarda farklıdır. 
Bu toprakların dili olsa o isimleri bize 
rahatlıkla söyleyecektir. Biz isimlerini 
bilemediğimiz meçhul kahramanla-
rımızı unutmadık, unutmayacağız. 
Onların hatıraları önünde saygıyla 
eğileceğiz, onları minnet ve rahmetle 
anacağız. Bu topraklar aziz toprak-
lardır. Bedel ödenmiş topraklardır. 
Bu toprakların bedelini karşılayacak 
henüz yeni bir bedel icat edilmemiş-
tir, edilemeyecektir de.” 
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