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rektörden

“Ardahan Üniversitesi, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki 
üniversitelerle birlikte, ortak kaderini yaşadığımız bu 

coğrafyayı okumaya ve anlamaya taliptir...”

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü
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                  “İçiniz sıkıldığında dağlara bakın…”
                         Alain

Merhaba,

 Evrenin mikrokozmik düzeydeki temsilcisi olan insan, kendi içine battıkça, kendisiyle 
kavga ettikçe kendini saplantılı bir tarzda dinledikçe; başarılı olması, sağlıklı düşünebilmesi asla 
mümkün değildir. Zira insan, kendisiyle kavgasını kazanamaz. Milletler/toplumlar da insanlar gi-
bidir; kendi içlerine kapandıklarında, bakış açılarını yalnızca içsel nevrotik çatışma ve endişelerine 
çevirdiklerinde; dünyayı görmeleri, ufuk ötesini düşünebilmeleri imkansızdır.

 Türkiye, tarihi mirası, sahip olduğu iyi yetişmiş gençlik potansiyeli, kaynakları ve stratejik 
konumuyla asla kendi içine kapalı kalacak bir ülke değildir. Bakışlarımızı dışarıya, dağlara, ufkun 
ötesine çevirmeli ve yüz yıllık, bin yıllık projeler yapmalıyız. Her şeyin paraya, maddeye ve çıkara 
tahvil edildiği böyle bir zamanda, dünyanın, her zamankinden daha çok bizim kapsayıcı, kuşatıcı 
ve hakkaniyetli anlayışımıza ihtiyacı vardır.

 Bilgiyi öğretmek ve üretmek kadar, ona refakat edecek, yönlendirecek kültür dokusunu da 
aktarmak ve yaşatmak gerekiyor. Zira empatiden ve değer duygusundan yoksun güçlerin elindeki 
füzyon teknolojisi, biyolojik ve nükleer silahlar, insanlığı ciddi anlamda tehdit eder duruma gele-
bilir. Bu bakımdan ülkemizin, bölgedeki ülkelerle birlikte kuracağı ilişkiler ağı, ortak bir gelecek 
vizyonu yaratabilir. 

 Ardahan Üniversitesi, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki üniversitelerle birlikte, ortak 
kaderini yaşadığımız bu coğrafyayı okumaya ve anlamaya taliptir. Kafkasya Üniversiteler Birliği, 
“Uluslararası Tehlike Altındaki Diller Sempozyumu”, “Kafkasya’nın Yüzleri” gibi projeler, bu rüya-
yı gerçekleştirmek üzere atılmış iyi niyetli ve kararlı adımlardır.

 Bölge ülke halklarının huzuru, esenliği ve geleceği; şimdiden ortak bir beklenti ufku ile ye-
tiştirilecek gençlerin varlığına bağlıdır.  Böylesine vizyoner bir gençlik, dünya barış ve huzuru için 
de önemli katkılar sunacaktır.

 Geleceğimizi kuracak gençleri, böylesine kutlu bir oluşa katılmaya ve bu kutsal rüyanın bir 
parçası olmaya davet ediyorum…
 
 
               Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
                    Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü
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     Değerli Okurlar,

     Herhangi bir reformun başarısı, 
idealizmden hareket ederek atılmış ciddi, 
samimi ve özverili adımlara bağlıdır. Üni-
versitemiz, kuruluşundan bu yana henüz 
beş yıl geçmesine rağmen kurumsallaşma 
açısından kısa denilebilecek bir zaman-
da, misyonuna dair önemli aşamalar kat 
etmiştir.  Bu süreçte, bu gelişmeleri ifade 
etmek, bir sorumluluk olduğu kadar 
vebaldir de. Zira bu ciddi, samimi ve öz-
verili başarıları eksik ifade etmek ve/veya 
ifade edememek, bir işi eksik yapmanın 
veya yapamamanın ötesinde büyük bir 
yükümlülüktür. Bu yükümlülük, öyle bü-
yüktür ki, bu konuda ortaya koyduğunuz 
iyi niyetli gayretler bile sizi tatmin etme-
yebilir. Bu çabaları ifade etme sürecinde 
hazırladığımız ARÜ Kampüs 5. sayısında 
emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür etmek istiyorum.
    

     

     Sayın Rektörümüzün ifadesiyle 
Üniversitemizin “şiir gibi yükselen” yeni 
yerleşkesi, bu güzelliği yansıtacak mimari 
yapısı ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin 
en güzel Üniversite kampüsü olmaya 
aday görünüyor. 

     Sekretaryasını ve başkanlığını yürüt-
mekle birlikte, öncülüğünü Üniversitemi-
zin yaptığı Kafkasya Üniversiteler Birliği, 
III. Olağan Kongresi’ni Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de yaptı. Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı’nın 
teşrif ettiği bu etkinlik, Bakü’de gündem 
olurken, dünyada da geniş yankı buldu. 

     Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Gökhan Çetinsaya, Mevlana Değişim 
Programı’nın hayata geçirildiği müjdesini 
yine bir KÜNİB etkinliğinde verirken, bu 
programı başarılı bir şekilde uygulayan 
ilk üniversite Ardahan Üniversitesi oldu. 

      
 

     Üniversitemiz, uluslararası iki büyük 
projeye daha imzasını attı. Bunlardan biri 
Kafkaslardaki halk kültürünü araştırmayı 
öngören “Kafkasya’nın Yüzleri Projesi” 
olurken, diğeri 14 Ekim 2014 tarihinde 
gerçekleşecek olan “Uluslararası Tehlike 
Altındaki Diller Sempozyumu”dur. Sem-
pozyum; Harvard, Rice, Mainz, Oxford 
Üniversiteleri ve UNESCO gibi kuruluş-
ların iş birliği ile Ardahan’da gerçekleşe-
cek.

     Dergide yer alan bazı haberlerden öne 
çıkardığımız bu başlıkların ayrıntılarını 
ve daha fazlasını içerikte bulabilirsiniz.

     Son olarak, ibadet eder gibi çalışmayı 
bir değer olarak bizlere aşılayan; gerek ki-
şisel, gerekse mesleki gelişimimizde bizle-
re önderlik eden Sayın Rektörümüz Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz’a, Rektörlüğünün 
ikinci döneminde başarılar dilerim. 

     Bir sonraki ARÜ Kampüs’te buluşmak 
dileğiyle...

editörden

Öğr. Gör. İhsan KURTBAŞ

Basın ve Halkla İlişküler Müdürü
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Ardahan Üniversitesi’nin Çamlıçatak 
Mevkiindeki yerleşke alanında bulu-
nan “Misafirhane ve Sosyal Tesisler” 
binasının inşaatına, 4 Nisan 2013 tari-
hinde başlandı. Bina, 2013 yılı Ekim 
ayında hizmete hazır olacak. Böy-
lelikle Ardahan’a gelen misafirlerin 
konaklama ihtiyacının tam anlamıyla 
karşılanması hedefleniyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan 
Üniversitesi Yapı İşleri Daire Baş-
kanlığı Şube Müdürü Ertan Sarıçam, 
“Misafirhane ve sosyal tesisler projesi, 
Ardahan’a gelen misafirlerin konak-
lama ihtiyacını giderecektir. Binamız, 
bodrum katı, zemin kat ve üstte iki 
kat olmak üzere, toplamda 4 kattan 
oluşmaktadır. Binanın toplam kullanım 
alanı 1800 metrekaredir. Binamız 68 
oda, kapalı yüzme havuzu, sauna, 
hamam, fitness salonu ve restaurant-
tan oluşmaktadır” diyerek, projenin 

Ardahan’a gelen misafirlerin rahat bir 
ortamda konaklamalarını sağlayacak 
nitelikte olduğunu belirtti. 

“Yerleşke alanındaki diğer 
inşaatlarla ilgili çalışmalar, hızla 

devam ediyor”

Öte yandan yerleşke alanında devam 
eden diğer inşaat çalışmaları hakkında 
da konuşan Sarıçam, bu yıl yaz mevsi-
minde bütün inşaat binalarının kulla-
nıma hazır hale geleceğini ifade ederek, 
şu bilgileri aktardı: “Genel dersliklerin 
olacağı ana bina, İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi binası, laboratuar binası, 
64 dairelik lojman inşaatları büyük bir 
hızla devam etmektedir. Diğer yandan, 
kampüs içme suyu ishalatı ve 2 bin 
metreküplük su deposu, elektrik tesisatı 
ve kanalizasyon alt yapısı işinin yapımı-
na başlandı.”

Kampüs’te 
Misafirhane 

ve 
Sosyal Tesisler 
inşaatı başladı
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Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) III. 
Olağan Kongresi, 20-21 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 
Sheraton Oteli’nde gerçekleştirildi. Türkiye, 
Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, 
Kazakistan, Ukrayna, ABD ve Kıbrıs başta 
olmak üzere birçok ülkeden üye üniversiteler, 
devlet adamları, rektörler, akademisyenler 
ve bürokratların katıldığı toplantı Bakü’de 
gündem olurken, dünya basınında da büyük 
yankı buldu. 

Toplantıda KÜNİB’e yeni katılan üniversitelerin 
protokol imza töreni yapıldı. Kongrede yeni üye 
üniversiteler ile birlikte Birliğin üye sayısı 58’e 
ulaştı. Ayrıca tarihi programda “Kafkasya Üni-
versiteler Birliği 2013 Yılı Bilim Ödülü” Akdeniz 
Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Özkan’a layık görüldü. Öte yandan 
Kongre’ye katılan üst düzey isimlerden Türkiye 
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi 
Avcı, “Kafkasya Üniversiteler Birliği”nin ortak 
bir geleceğin inşa edilmesine hizmet edeceğini 
vurguladı. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı 
Mikail Cabbarov ise, kongrenin ülkesinde 
yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken; YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya da, Mevlana Değişim Programı’nın 
hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Bakü’de Büyük Buluşma Azerbaycan’ın Başkenti 
Bakü’de yapılan kongreye; Azerbaycan Respub-
likası Tahsil Naziri Mikail Cabbarov, Türkiye 

Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi 
Avcı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, Gürcistan Eğitim ve 
Bilim Bakan Yardımcısı Davit Zurabişvili, Türki-
ye Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. 
Dr. Gökhan Çetinsaya, Kafkasya Üniversiteler 
Birliği Başkanı (KÜNİB) ve Ardahan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Türkiye 
Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Alper Coşkun, 
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban H. Çalış, Av-
rupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Yusuf 

Ziya Yediyıldız, Türkiye Cumhuriyeti Ardahan 
Valisi Seyfettin Azizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkan Vekili Mehmet 
Köse, Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) Genel 
Sekreteri Haldun Yavaş ve Türkiye başta olmak 
üzere birçok ülkeden üniversite rektörleri, devlet 
adamları, akademisyenler ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı. 

KÜNİB, Bakü’de gündem oldu; dünyada yankı buldu

haber
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Kongrenin ilk açış konuşmasını Azerbaycan 
Cumhuriyeti Tahsil Nazırı Mikail Cabbarov 
yaptı. KÜNİB III. Olağan Kongresi’ne teşrif 
edenleri selamlayarak sözlerine başlayan Bakan 
Cabbarov, Kafkasya coğrafyasının jeostratejik 
önemi ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin 
büyümesi üzerinde durdu. Toplantıda KÜNİB’e 
üye üniversite sayısının 50’nin üzerine çıkma-
sının önemli olduğunu da kaydeden Bakan 
Cabbarov, üniversiteler arasındaki karşılıklı 
mübadelelerin söz konusu iş birliğini daha güçlü 
kılacağını ifade etti. 

Bakan Avcı’dan 
KÜNİB’e övgü 

Kafkasya Üniversiteler Birliği III. Olağan 
Kongresi’ni onurlandıran ve kongre açış ko-
nuşması yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. 
Nabi Avcı, KÜNİB’i “Kafkasya coğrafyasının 
geleceğini, ilmin ışığında düşünme ve kurma 
endişesiyle bir araya gelmiş bir organizasyon” 
şeklinde tanımlayarak, çeşitli ülkelerden 60’a 
yakın üniversitenin bir araya gelmesinin, gelecek 
açısından ümit verici bir gelişme olduğunu söy-
ledi. Kafkasya Üniversiteleri Birliği’nin bölgede 
güvenlik ve istikrar için büyük öneme sahip 
olduğunu da vurgulayan Bakan Avcı, Birliğin 
dünyadaki diğer üniversite birlikleriyle ağlarını 
genişleterek küresel barışa önemli katkılar sağ-
layacağını belirtti. Kongrede, “KÜNİB, bölgesel 
işbirliklerini somut olarak geliştirerek, ortak 

bir geleceğin inşa edilmesine hizmet edecek-
tir” diyen Bakan Avcı, bu bağlamda geleceğin 
kurulmasında rol oynayacak gençlerin ortak 
programlarla yetiştirilmesinin stratejik bir önem 
taşıdığını da bildirdi. 

Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcı-
sı David Zurabişvili ise, KÜNİB III. Olağan 
Kongresi’nde bulunduğu için çok memnun 
olduğunu ve KÜNİB kongrelerinin kurumsallaş-
tığını aktararak, “Ortak projeler geliştirilmekte-
dir. Hem akademik personel hem de öğrenci açı-
sından önemli projeler yapılmaktadır.” diyerek, 
KÜNİB III. Olağan Kongresi’nin söz konusu 
projelerin devamını ve gelişimini sağlayacak bir 
değerde olduğunu açıkladı. 

haber
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya 
da, küresel dünyada Yüksek Öğretimin hızlı 
bir şekilde uluslararası bir konuma geldiğini 
bildirerek, “Bizler 21’inci yüzyılın dinamik-
lerine ayak uyduracaksak mutlaka üniversite 
anlamında yüksek öğretim anlamında ulus-
lararasılaşmalıyız.’’ şeklinde konuştu. Ayrıca 
kongrede YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, 
birliktelikleri gerçekleştirmek adına sadece 
öğrenci değişiminin yeterli olamayacağını ve 
bu anlamda akademik değişimlerin de yapıl-
ması gerektiğini belirtti. 

KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Korkmaz: 
“Yaşadığımız Yerlerin Ruhu Bize Siner” 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın 
ardından açış konuşması yapan KÜNİB Başkanı 
ve ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Yazar Victor Hugo’nun “Yeryüzünün ruhu insa-
na geçer.” sözünü hatırlatarak, “Yani yaşadığımız 
yerlerin kuşları gibi uçarız, çiçekleri gibi kokarız, 
dağları gibi hayata karşı mehabetle bakarız. 
Yaşadığımız yerlerin ruhu bize geçer.” tespitinde 
bulundu. 

KÜNİB’i “Kendi kaderimiz üzerinde, düşün-
mek, ışığa karışan bir dünyada tartışmak, ortak 
kaderimizi belirleyecek gençleri yetiştirmek pro-
jesi” olarak özetleyen KÜNİB Başkanı ve ARÜ 
Rektörü Korkmaz, “Kendi kaderimiz üzerinde 
birlikte düşünmek ve bu bölgenin kartalları gibi 
yüksekten o dağlarda güvenle uçmak… Ancak 
bilgiye sahip olan insanlar güvenle uçabilirler. 

Bilgi kendisine değer verenleri, kendisine sahip 
olanları yüceltir. Hangi toplum bilgiye değer 
vermişse tarihin her döneminde düzelmiş ileri 
gitmiş ve hakim ülke olarak ortaya çıkmıştır. 
Gelecek ancak gençleri yetiştirerek kurulabi-
lir. Dünyayı değiştirenler onları seyredenler 
değildir. Dünyayı seyrederek değiştiremeyiz. 
Kaderimize küserek ve lanet ederek dünyayı 
değiştiremeyiz. Onunla barışarak, bu toprakların 
ruhunu okuyarak onu değiştirebiliriz. Gençleri 
değiştirerek geleceğimizi koruyabiliriz.” diyerek, 
üniversitelerin Birlik çatısı altında toplanması-
nın önemli olduğunu ifade etti. 

“KÜNİB’in projeleri kağıt 
üzerinde kalmıyor” 

Öte yandan KÜNİB’in temel amaçlarını “Böl-
gede üniversitelerarası öğrenci ve öğretim üyesi 
akışkanlığını sağlamak, bu coğrafyanın dillerini, 
kültürlerini, sosyoekonomik yer altı ve yerüstü 
kaynaklarını inceleyerek ortak projelerle huzura, 
refaha ve barışa dönüştürmek.” şeklinde sırala-
yan KÜNİB Başkanı ve ARÜ Rektörü Prof. Dr. 
Korkmaz, daha sonra dünya çapında ses getiren 
“Mevlana Değişim Programı”yla ilgili şu bilgileri 
verdi: “YÖK Başkanımızın da müsadesiyle 
Mevlana Programı’nı uyguladık. Azerbaycan, 
Kırgızistan, Gürcistan, Nahçivan gibi ülkelerle 
gerçekleştirdik. Hala bizim öğrencilerimiz orda-
lar, onların öğrencileri de bizim üniversitemizde. 
Mevlana programı iki yıldır pilot olarak uygula-
nıyor ve onunla ilgili aksaklıkları veya sorunları 

aşağı yukarı tespit ettik. Kafkasya Üniversiteler 
Birliği sadece kağıt üzerinde bir birlik değildir. 
KÜNİB, hayatın içinde yaşama katkı sağlayan ve 
şu anda geleceğimiz olan gençleri ortak zemin-
lerde buluşturan bir projedir.” 

KÜNİB’ten iki yeni proje daha 

Kongrede KÜNİB’in 2014 yılında gerçekleştire-
ceği “Tehlike Altındaki Diller Sempozyumu” ve 
“Kafkasya’nın Yüzleri” adlı iki önemli projesine 
de değinen KÜNİB Başkanı Rektör Prof. Dr. 
Korkmaz, “Dünyada şu an yedi bin tane dil, 
şive ve lehçe konuşulmaktadır; ancak iki bin 
yüz yılında yedi bin dil, şive ve lehçenin yüzde 
sekseni kaybolacaktır. Bu diller kaybolmakta, bu 
kültürler kaybolmakta... Çünkü her dil tanrının 
bir ayeti gibidir ve onlara sahip olmamız gerekir. 
Bazı dilleri yaşatmak mümkün değildir, ama o 
dilleri toplayıp insanlık hafızasına kaydetmek 
bir insanlık borcudur. İnsanlığa karşı bir saygı 
duruşu niteliği taşıyacak olan bu çalışmamızı 
Amerika’dan, Avrupa’dan, Türkiye’den, Kafkasya 
coğrafyasından ve Orta Asya’dan çok değerli 
üniversite rektörleri desteklemektedir. Ayrıca 
önümüzdeki yıl “Kafkasya’nın Yüzleri” yani 
Kafkasya’da 100 yaşını geçmiş, 100 yaşını devir-
miş asırlık çınarların öykülerini derleyeceğiz. 
Bu coğrafyada onların öyküleri sosyogenetik 
kodları, beslenme alışkanlıkları, yaşama olan 
inançları, umutları derlenerek yine insanlığa 
bir hizmet olarak sunulacaktır.” sözleriyle, 
KÜNİB’in söz konusu iki yeni projesi ile ilişkili 
hedeflerini paylaştı.

haber
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Ulusal ve uluslararası bir çok basın-yayın ku-
ruluşu tarafından dakika dakika takip edilen 
Kafkasya Üniversiteler Birliği III. Olağan 
Kongresi’ni, Türkiye’den TRT, Anadolu Ajansı, 
İhlas Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı gibi 
çeşitli basın yayın kuruluşları da izledi. Bazı 
yayın kuruluşlarının canlı olarak verdiği 
kongrede YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya 
ve KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Korkmaz TRT 
Habere canlı yayın konuğu olarak katıldı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya: “KÜNİB, 
giderek uluslararasılaşıyor” 

TRT’deki canlı yayında, “KÜNİB’i çok heyecanlı 
bir proje” olarak niteleyen YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Çetinsaya, Birliğin her geçen gün büyüyerek 
yoluna emin adımlarla devam ettiğini açıkladı. 
21. yüzyılda dünyada uluslararası networkler 
kurmanın gerekliliğine de değinen YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Çetinsaya, “Bu uluslararasılaşmada 
öncelik kardeş coğrafyalar olmalı. Bu bakımdan 
KÜNİB tam da bunu gerçekleştiren bir kurum… 
Kabına ve ismine sığmaz bir kurum… Çünkü 
şu an ulaştığı bütünlük Avrasya Üniversiteler 

Birliği’ne doğru ilerliyor. O bakımdan bizim 
amacımız bu tür birlikleri daha büyüterek daha 
büyük organizasyonlar haline dönüştürmek ve 
bütün dünyayı kapsayan bir uluslararasılaşma-
ya, bir bilimsel networke dönüştürmektir” diye 
konuştu. 

Bu yıl hayata geçirilecek Mevlana Değişim 
Programı’nın bu sürece büyük katkı sağlayacağı-
nı vurgulayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, 
“Mevlana Değişim Programı öğrencileri ve 
öğretim görevlilerini kapsamakla birlikte bütün 
dünyaya açık bir program. Din, dil, ırk ayrımı 
yapılmayan bir program. Ayrıca, biz önceliği 
Erasmus coğrafyası dışına verdik; çünkü zaten 
Erasmus programı kendi dinamikleriyle başarılı 
bir şekilde yürüyor. ‘Erasmus coğrafyası dışın-
daki bütün coğrafyayı kapsasın; ama önceliği 
kardeş coğrafyalara verelim, diye düşündük” 
sözleriyle Mevlana Değişim Programı kapsa-
mında üniversiteler arasındaki değişimler için 
zeminin oluşmaya başladığını belirtti. 

KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Korkmaz: 
“KÜNİB, stratejik çalışmalara imza atacak” 

TRT Haber Programına Bakü’den canlı yayın 
konuğu olarak katılan KÜNİB Başkanı ve 
ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise, 
KÜNİB özelinde birleşerek büyüyen ve gelişen 
bir sürecin yaşandığını ifade ederek, “Bölgesel 
anlamda üniversitelerimizin böyle bir birlik 
oluşturması gelecek açısından çok önemlidir. 
Mevlana Değişim Programı, bu bölgede büyük 
bir heyecan yarattı. Özellikle Kafkasya Üniver-
siteler Birliği’nin bu proje için bir laboratuvar 
görevi görecek olması çok önemlidir; çünkü 
12 ülkeden 58 üniversite bu birliğe heyecanla, 
şevkle katılmak istedi. KÜNİB çatısı altında 
İran, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, 
Çeçenistan, Dağıstan, Türkiye, Azerbaycan, 
Nahcivan, Moldovya gibi birçok ülke var. 
KÜNİB, bölge için gerçekten büyük bir heyecan 
ve şevk meşalesi gibi” ifadelerinin ardından, 
KÜNİB’in artık daha stratejik çalışmalara imza 
atacağını dile getirdi. Öte yandan KÜNİB Baş-
kanı Rektör Prof. Dr. Korkmaz, KÜNİB’in ortak 
sempozyumlar, paneller ve araştırma projeleri 
yapacağını da sözlerine ekledi. 

TRT, KÜNİB’in III. Olağan Kongresi’ni canlı duyurdu

haber
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Türkiye Golf Federasyonu’ndan ARÜ’ye ziyaret

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ı makamında ziyaret etti. Türkiye 
Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 16 
Şubat 2013 Cumartesi günü gerçekleştirdiği 
ziyarette Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 
golf sahası yapmayı planladıklarını ve bu 
konuda Ardahan Üniversitesi Rektörü ile gö-
rüşmek için Ardahan’a geldiklerini belirtti.

Ahmet Ağaoğlu’nu makamında kabul eden ve 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
ARÜ Rektörü Korkmaz, yerleşke alanının arka 
tarafında bir saha yapma projelerinin olduğunu 
bildirdi. ARÜ yerleşkesinde golf sahası yapma 
projesi için kamulaştırma çalışmalarının devam 
ettiğini söyleyen Korkmaz, kamulaştırma süreci-
nin iki ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, 
“Karların kalkmasıyla birlikte bu alanda çalışma-
lara başlayacağız. Golf sahası kurduktan sonra 
burada çok önemli turnuvalar düzenleyeceğiz. 
Kafkasya Üniversiteler Birliği gibi, 8 ülkeden 
42 üniversitenin üye olduğu bir Birliğimiz var. 
Golf sahası kurulursa biz burayı uluslararası bir 
şölene dönüştürürüz.” dedi.

Yayla havasında golf
Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi’nin spor 
çeşitliliğinin en az yaşandığı bölgelerden birisi 
olduğunu ve bu durumun Ardahan’ı da yakından 
ilgilendirdiğini hatırlatan Ağaoğlu, “Federasyon 
olarak Ağrı, Erzurum ve Ardahan’ı seçmemizin 
sebebi buydu. Amacımız, bu bölgelere golfu ge-

tirmek. Bazıları ısrarla ‘golf bu kitlelere yayılmaz’ 
dese de, bu eleştirileri çizgi dışında bırakmak 
amacıyla biz 2005’te bu projeyi başlattık. Burada 
yapılacak olan golf sahası, bölge turizmine katkı 
sağlayacaktır. Golf, turizmi de yanında getiren 
bir spor; yani turizm ve endüstri söz konusu 
olduğu zaman listenin en tepesinde bulunan 
spordur. Yayla havasında golf, aynı zamanda 
farklı bir golf turizmi olmasıyla ilgi çekecektir” 
diye konuştu.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü makamında 
yapılan görüşmeler sonunda Rektör Korkmaz, 

Ahmet Ağaoğlu’na ziyaretinden ötürü hediyeler
takdim etti.  Ziyaretin ardından ARÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Türkiye Golf 
Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ardahan 
Valisi Seyfettin Azizoğlu, İl Emniyet Müdürü 
Oktay Bulduk ve ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez golf sahası için ARÜ yer-
leşkesinde çeşitli incelemelerde bulundu. Rektör 
Ramazan Korkmaz, Çamlıçatak mevkisindeki 
incelemelerin ardından Federasyon Başkanı Ah-
met Ağaoğlu ve protokol üyeleri onuruna Çıldır 
Sosyal Tesisleri’nde akşam yemeği verdi.
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Rektör Korkmaz, YÖK Başkanı Çetinsaya ile birlikte 
yurtdışında temaslarda bulundu

17 Ocak Perşembe günü Azerbaycan’ın eski 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıt mezarın-
daki törenle başlayan temaslar, gün içerisinde 
Bakü Devlet Üniversitesi’ne gerçekleştirilen 
ziyaret ile devam etti. Heyet, Bakü Devlet 
Üniversitesi’ndeki görüşmelerin ardından Türk 
girişimciler tarafından Azerbaycan’da kuru-
lan Kafkas Üniversitesi’ni ziyaret etti. Kafkas 
Üniversitesi’nde konuşan Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya, yükseköğretimde iş birliğinin ve 
eğitim kalitesinin önemine işaret etti. YÖK Baş-
kanı Çetinsaya, Azerbaycan’da kurulan Kafkas 
Üniversitesi’nin misyonuna da dikkat çekerek, 
“Qafkas Üniversitesi’nin çabaları Azerbaycan ve 
ülkemiz için önemlidir” dedi. 

İkinci gündeki temaslar Azerbaycan Milli Onko-
loji Merkezi’ne gerçekleştirilen ziyaret ile başladı. 
Milli Onkoloji Merkezi’nin araştırma üniteleri-
nin sahip olduğu cihaz ve teknolojik kaynakları 
inceleyen heyet, onkoloji merkezi hakkında 
detaylı bilgi aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetin-
saya, YÖK olarak Azeri vatandaşı doktorların 
Türkiye’de hastanelerde staj yapabilmeleri için 
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile 
getirdi. Heyet, Milli Onkoloji Merkezi’nde ger-
çekleştirilen görüşmelerin ardından Azerbaycan 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti. 

Kafkasya Üniversiteler Birliği çok 
önemli ve başarılı bir proje 

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçek-
leştirilen görüşmelere YÖK heyetinin yanı sıra 

çok sayıda Azerbaycan üniversitesi de katıldı. 
Görüşmeler esnasında bir konuşma yapan YÖK 
Başkanı Çetinsaya, bölge üniversitelerinin birlik-
teliği ve iş birliği fırsatları açısından önemli bir 
oluşum olan Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 
(KÜNİB) ve Mevlana Değişim Programı’nın 
önemine değindi. YÖK Başkanı Çetinsaya, 
KÜNİB’in Bakü’de gerçekleştirilecek olan 
III. Olağan Kongresi’ne katılacağını ve Birlik 
içerisinde daha fazla Azerbaycan Üniversitesi 
görmek istediğini dile getirdi. Bakü buluş-
masının bir başarı öyküsüne dönüştürülmesi 
gerektiğinin altını çizen YÖK Başkanı Çetinsaya, 
“Bakü’de gerçekleştirilecek toplantıya destek 
vermeliyiz. Kafkasya Üniversiteler Birliği projesi 
çok önemli ve başarılı bir projedir. Bu süreç 
içerisinde oluşturulmuş olan Mevlana Değişim 
Projesi de çok önemlidir. KÜNİB ve Mevlana 
Değişim Projesi her türlü iş birliğini geliştirmek 
için önemli fırsatlar sunmaktadır. Hem Kafkasya 
Üniversiteler Birliği hem de Mevlana Değişim 
Projesi desteklenmelidir” dedi. 

Heyet’in Azerbaycan Diplomasi Akademisi’ni 
ziyareti ve Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği tara-
fından YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya 
onuruna tertip edilen akşam yemeğinin ardın-
dan 4 günlük Azerbaycan temasları son buldu. 

YÖK Heyeti’nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
Çetinsaya, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Ne-
cati Akçeşme, YÖK Başkan Danışmanı Doç. Dr. 
Fahrettin Altun, Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Davut Aydın, Ardahan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet 
Koçak, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Aygün Attar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz, Kars Kafkas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, YÖK 
Orta Doğu-Orta Asya Ülkeleri ile İlişkiler Birimi 
Koordinatörü Muharrem KAPLAN ve YÖK 
Başkan Asistanı Recep Korkmaz yer aldılar. 

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Azerbaycan’da temaslarda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya eşlik etti. YÖK Başkanı Çetinsaya’nın 16-19 Ocak 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleş-
tirdiği ziyaretlerde hazır bulunan heyette Kafkasya Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler ağırlıklı bir biçimde yer aldılar. Heyet, iki ülke 
arasındaki akademik iş birliğinin geliştirilmesi için, var olan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı çok sayıda temasta bulundu. 
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Rektör Korkmaz’dan Svante Cornell’e 
“Hazar Bilim Adamı Ödülü”

Hazar Strateji Enstitüsü’nün (HASEN) düzen-
lediği I. Hazar Forumu İstanbul’da gerçekleş-
tirildi. Törende Dr. Svante Cornell, “Hazar 
Bilim Adamı” ödülüne layık görüldü. Dr. 
Svante Cornell, ödülünü Kafkasya Üniver-
siteler Birliği (KÜNİB) Başkanı ve Ardahan 
Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz’ın elinden aldı.

İstanbul Four Seasons Hotel’de açılış 
konuşmaları ile başlayan Forum, Ha-
zar Ödülleri Töreni ile sona erdi. Fo-
rumda, “Hazar Devlet Adamı” ödülü 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
verildi. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılamadığı törende 
ödülü, Başbakan adına Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ aldı.

Dünyanın dört bir yanından devlet 
adamları, akademisyenler ve işadamlarının 
katıldığı Forum, Hazar Strateji Enstitüsü Genel 
Sekreteri Haldun Yavaş, Türkiye Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Naci Koru, Azerbaycan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Khalef Khalefov, ABD Eski 
Savunma Bakanı Robert Gates ile Türkiye Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın açılış 
konuşmaları ile başladı. Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin yaptığı çalışmalar Forumda büyük ilgi 
görürken, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Ar-
dahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Orhan Söylemez Caspian TV’ye, Hazar Forumu 
ve Kafkasya Üniversiteler Birliği hakkında bir 
röportaj verdi.

‘Hazar Forumu yaşadığımız toprakların 
bilgisine sahip olmak için önemli bir şanstır’

Hazar Forumu, ödül töreninde konuşma yapan 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, bölgede her geçen 
gün etkinliğini arttıran Kafkasya Üniversite-
ler Birliği’nin ve Hazar Forumu’nun önemine 
değindi. Bilgiye sahip olanların yaşadıkları 
topraklara da sahip olacaklarını vurgulayan 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “Hazar Forumu bu 
bakımdan bizler için, bu toprakların bilgisine 
sahip olmak açısından önemli bir şanstır.” diye 
konuştu. Hazar Forumu’nu gelecek nesillerin 
faydalanması bakımından bir fidana benzeten 
Korkmaz, “Çinliler bir fidan diktikleri zaman ‘bu 
fidanı 20 yıl önce dikmeliydik; ancak bu fidanın 
dikilmesi için ikinci en iyi zaman şimdidir’ 
derler.Bu forum 20 yıl önce gerçekleştirilmeliydi; 
ancak ikinci en iyi zaman içinde bulunduğu-
muz zamandır” diyerek Hazar Forumu’nun ve 
Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin bölge ve dünya 
açısından önemini vurguladı.

haber
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‘Bölge ülkeleri, bölgenin geleceği
 üzerine düşünmelidir’

Hazar Forumu’na Kafkasya Üniversiteler Birliği 
Başkanı olarak katıldığını belirten Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, KÜNİB’in 8 ülkeden 42 üni-
versitenin üyeliğine sahip olduğunu belirterek, 
katılımcılara Birlik hakkında detaylı bilgi sundu. 
Bölge ülkeleri, üniversiteleri ve sivil toplum 
kuruluşlarının bölge üzerine düşünmeleri ge-
rektiğini vurgulayan Rektör Korkmaz, sözlerine 
şöyle devam etti: “Eğer Asya, Kafkasya ve Orta 
Asya üzerinde yaşayan ülkeler, topluluklar ve 
üniversiteler kendi kaderleri üzerine düşünmez-
lerse geleceklerinden çok emin olamazlar. Bu 
doğrultuda Hazar Forumu, yaşadığımız toprak-
lar ve geleceğin enerji havzası olan Hazar Hav-
zası üzerine konuşacağımız bir forumdur. Hazar 
Forumu, bölgenin geleceği üzerine fikir alışverişi 
yapılmasına imkân veren ve önemli stratejik 
gelişmeler silsilesinin başladığı çok önemli bir 
toplantıdır. Bölge ülkelerini, Avrasya coğrafyası 
ülkelerini ve dünya ülkelerini ilgilendiren çok 
önemli çıkarımlarda bulunmamızı sağlayacak 
bir forumdur.”

Törende; Anjelika Akbar yılın sanatçısı, Nazmiye 
Muslu yılın sporcusu ödülüne layık görülürken; 
Anjelika Akbar’a “Hazar Sanat Ödülü” 

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam 
tarafından verildi. Paralimpik Olimpiyatları’nda 
halter dalında şampiyon olan Nazmiye Muslu’ya 
ise “Hazar Spor Ödülü” Gürcistan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mariam Valishvili 
tarafından takdim edildi.

Törende Yılın Projesi Ödülü’nü, Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kaza-
nırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız ile SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev’e 
ödülleri, HASEN Yönetim Kurulu Üyesi Mesut 
Ülker ile Türkiye Başbakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı tarafından 
verildi.

’’Kapalı Denizin Derinlikleri’’ adlı belgesel 
film gösteriminin ardından Piyanist Anjelika 
Akbar’ın müzik dinletisi ile tören son buldu.
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ARÜ Üniversite - Sanayi İşbirliği ve Merkezi 
Araştırma Laboratuvarları konferansı yapıldı

Ardahan Üniversitesi’nde (ARÜ), “Üniver-
site – Sanayi İş Birliği ve Merkezi Araştırma 
Laboratuvarları” başlıklı bir konferans gerçek-
leştirdi.

Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, 
Giresun Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Uğraş konuşmacı 
olarak katıldı. Âşık Zülâli Konferans Salonu’nda 
08 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen konferans-
ta Doç. Dr. Halil İbrahim Uğraş, katılımcılara 
“Üniversite – Sanayi İş Birliği ve Merkezi La-
boratuvarları” konusunda bilgi ve tecrübelerini 
anlattı.

ARÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez’in açılış konuşması ile başlayan kon-
ferans Doç. Dr. Halil İbrahim Uğraş’ın sunumu 
ile devam etti. Prof. Dr. Orhan Söylemez, ARÜ 
Merkezi Lobaratuvar inşaatının tamamlandığını 
ve konferansın bu zaman diliminde gerçekleşti-
rilmesinin çok olumlu olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Orhan Söylemez’in konuşmasının 
ardından Doç. Dr. Halil İbrahim Uğraş, tekno-
kentler ve teknoparklar, Üniversite – Sanayi İş 
Birliği kapsamında gerçekleştirilecek projeleri 
destekleyen programlar, KOSGEB’in bu kap-
samda gerçekleştirilecek projelere destekleri, 
merkezi laboratuvarlarında bulunması gereken 
teçhizatlar vb. birçok konuda katılımcılara bilgi 
aktardı. Uğraş’ın sunumu sonrasında Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz, Doç. Dr. Halil İbrahim Uğraş’a katılımın-
dan ve verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür 
ederek, teşekkür belgesi takdim etti. Genç bir 
üniversite olduklarını ve merkezi laboratuvarla-
rını yeni kurduklarını belirten Rektör Prof. Dr. 
Korkmaz, bu konferansın çok isabetli olduğunu 
da belirtti.

Konferansa ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz, ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Orhan Söylemez, Giresun Üniversitesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim 
Uğraş, ARÜ akademik ve idari personelleri 
katıldı.
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ARÜ, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim 
Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 
(TGSDF) Yönetim Kurulu tarihinde ilk kez 
doğuda bir ilde, Ardahan’da Ardahan Üniver-
sitesi (ARÜ) ev sahipliğinde yapıldı.  Yönetim 
Kurulu Toplantısı öncesinde Ardahan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
TGSDF Yönetim Kurulu üyeleri onuruna bir 
yemek verdi.

ARÜ Sosyal Tesisleri’nde 08 Şubat Cuma günü 
gerçekleştirilen akşam yemeğine, ARÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Geleneksel Spor 
Dalları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alparslan 
Ceylan, Ardahan Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, 
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl 
Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Serten, İl 
Emniyet Müdürü Oktay Bulduk, Geleneksel 
Spor Dalları Federasyonu üyeleri ve çok sayıda 
basın mensubu katıldı.

“İnsanlar yaşadıkları 
toprakların kaderini yaşarlar”

Geleneksel sporların, milletlerin kültürel ve ben-
lik değerlerinin yaşaması bakımından son derece 
önem arz ettiğini ifade eden ARÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz, Türkiye Geleneksel Spor 
Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerine 
ev sahipliği yapmaktan dolayı çok memnun 
olduğunu belirtti. Rektör Korkmaz, “Bizim 
davranış kodlarımız ve yaşama bakış açımız 
oyunlarımızın, sporlarımızın içindedir. 

Bu sporları yaparak hem hayata karşı daha 
dayanıklı duruyoruz hem de vücut sağlımızı, 
toplumsal dayanışmamızı arttırıyoruz. Umuyo-
rum ki Ardahan’da yapılan bu şölen (Çıldır Altın 
At I. Kış Şöleni), önümüzdeki yıllarda bütün 
Kafkasya ve Orta Asya’yı kucaklayan bir dostluk 
şölenine dönüşür. Çünkü bu bölgenin, coğraf-

yanın kültürel kodları hemen hemen aynıdır. 
İnsan içinde yaşadığı toprakların kaderini yaşar, 
biz de bu toprakların kaderini paylaşıyoruz. Bu 
toprakların kültürel kodlarını yaşatmak, gelecek 
nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevidir.” 
diyerek Çıldır Altın At I. Kış Şöleni’nin ilimizde 
yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Korkmaz’ın ardından söz alan 
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı 
Prof. Dr. Alparslan Ceylan, Doğu Anadolu’nun 
en uç noktasında, soğuk bir iklimde; ancak sıcak 
bir ortamda bir araya geldiklerini belirterek şun-
ları söyledi: “Türkiye’nin her karış toprağı bizim 
için kutsaldır. Ardahan’da olmamızın yegâne 
nedenlerinden biri de Sayın Rektörümüzün 
burada olmasıdır. Kendisinin yoğun programına 
rağmen yönetim kurulunda olmayı kabul etme-
sinden ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum.” 

haber



20

“Çıldır Altın At I. Kış Şöleni” Ardahan 
Üniversitesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu  (TGSDF), Ardahan Valiliği, 
Ardahan Belediyesi, Çıldır Kaymakamlığı, 
Çıldır Belediyesi ve Âşık Şenlik Belediyesi 
iş birliğiyle 9 Şubat Cumartesi günü Çıldır 
Gölü’nde gerçekleştirildi. 

Çıldır Gölü üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe 
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Ardahan Valisi, Ardahan Belediye 
Başkanı, Ardahan Üniversitesi Rektörü, Çıldır 
Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı, Âşık Şen-
lik Belediye Başkanı, ARÜ’lü akademisyenler ve 
medya mensuplarının yanı sıra çok sayıda spor-
cu ve sporsever katıldı. Ardahan halkının büyük 
ilgi gösterdiği etkinlik; Karda Güreş Gösterisi, 
Halk Oyunları Gösterisi, Atlı Cirit Müsabakası, 
Atlı Okçuluk Müsabakası, Atlı Kızak Müsabaka-
sı ve Rahvan At Yarışlarına sahne oldu. Kayseri, 
Sivas, Kars, Erzurum gibi çeşitli illerden gelen 
sporcuların katıldığı müsabakalarda dereceye 
giren sporcular kupayla ödüllendirildi. 

Şenlik sonrası Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz; protokol üyeleri, 
TGSDF Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporcular 
onuruna ARÜ Çıldır Meslek Yüksek Okulu 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Tesisleri’nde bir 
yemek verdi. 

Rektör Korkmaz: ‘Geleneksel sporlar 
kültürü hayata geçiren 

değerlerdir’

Yaklaşık 125 kilometrekarelik buzla 
kaplı Çıldır Gölü üzerinde yapılan 
şölen renkli gösterile-

re sahne oldu. Saat 09.30’da başlayan etkinlik 
öncesi şehitlerimiz için bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 
Şenlikte müsabakalar öncesi açılış konuşmasını 
TGSDF Başkan Vekili ve Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yaptı. 
Korkmaz, bu coğrafyanın en güzel köşelerinden 
birinde, Ardahan’ın Çıldır İlçesi’nde, geleneksel 
sporları yaşatmak, devam ettirmek ve gençlere 
benimsetmek amacıyla bu şöleni düzenledikle-
rini belirterek konuşmasına şu şekilde devam 
etti: “Kültür bizi başka toplumlardan ayıran 
özelliklerin toplamıdır. Kültür bize kimliğimizi, 
kişiliğimizi, şahsiyetimizi kazandıran değerler 
bütünüdür. Öncelikle yaşadığımız toprakların 
bilgisine sahip olmamız ve bu bilgiyle birlikte öz 
kültürümüzü tanıyarak hayata geçirmemiz ge-
rekiyor. Geleneksel sporlar, bu değerlerin sporla 
hayata dönüşmüş biçimidir. Bu spor dallarının 
yaygınlaşması ve gelişmesiyle bu topraklarda 
yaşamayı daha çok hak edeceğiz. Spor sadece 
bedeni sağlıklı tutmakla kalmaz; dostluğu, pay-
laşmayı ve beraberliği de öğretir. Bu bakımdan 
geleneksel sporlarımızın temelinde paylaşma, 
hayata karışma ve hayatı birlikte tasarlama gibi 
önemli unsurlar yatmaktadır. Buraya gelerek bu 
mutlu günümüze ortak olduğunuz ve geleneksel 
sporlara sahip çıktığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum.” 

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın 
ardından bir konuşma yapan Ardahan Valisi 
Seyfettin Azizoğlu ‘Çıldır Altın At I. Kış 

Şöleni’nin Ardahan’ın ve Çıldır’ın dünya çapında 
tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. 
Ardahan, Kars ve Çıldır’ın tarihi önemine de 
değinen Vali Azizoğlu sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Çıldır Altın At I. Kış Şöleni gibi etkinlikler 
aracılığıyla bölgemizin tertemiz havasını, göz 
kamaştıran doğal ve turistik güzelliklerini ve de-
ğerlerini tanıtmak için hepimiz seferberiz. Bu tür 
etkinlik ve şölenler bölgenin tanıtımına büyük 
katkı sağlayacaktır. İklimi soğuk kendisi sıcak 
Doğu Bölgesi’nin; Ardahanlı’ların, Karslı’ların, 
Çıldırlıların, yani bu bölgenin insanlarının başka 
bir değeri vardır. Siz Çıldırlılar, ‘can sağ iken yurt 
vermeyiz düşmana’ diyen âşıkların evlatlarısınız. 
Siz böyle kahraman insanların çocuklarısınız. 
Sizlere yakışır bir şöleni burada gerçekleştirece-
ğiniz için de sizleri tebrik ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından şölen, Çıldır 
Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterileri ile 
başladı. Daha sonra Ardahan Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü güreş takımının karda güreş göste-
risi, atlı kızak ve rahvan at yarışları, Kayseri’den 
gelen atlı okçuluk gösterileri, Erzurum Çayırtepe 
Cirit Kulübü ile Kars’ın Selim Çıplaklı Köyü 
Cirit Kulübü’nün karşılaşmaları ile devam etti. 
Şölen birçok ulusal ve yerel basın temsilcisi 
tarafından ilgiyle takip edildi. Müsabakalarda 
dereceye giren yarışmacılar çeyrek, yarım ve tam 
altınla ödüllendirildi.

Çıldır Altın At I. Kış Şöleni coşkuyla kutlandı
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Rektör Korkmaz, ‘TRT Haber’ 
programına konuk oldu

Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve TGSDF Başkanı Prof. 
Dr. Alparslan Ceylan ‘TRT Haber’ televizyon kanalında 
yayınlanan ‘Gündem Programı’na konuk oldu. Program-
da Ardahan Valisi Azizoğlu, Ardahan’ı bu tür etkinlikler 
ve faaliyetlerle uluslararası alanda turizm açısından 
cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirtirken; 
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy Ardahan’ın 
Kafkasya’ya açılan bir kapı olduğunu ifade etti.

Programda Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz insanoğlunun yaşadığı toprakların 
bilgisine sahip olmasının gerektiğinin altını çizdi. Bu 
toprakların kirlenen, bozulan dünyada bir alternatif 
olduğunu belirten Rektör Korkmaz, Ardahan ve çevre-
sinin çok geniş ve temiz bir kültürel yapısının olduğunu 
belirtti. Rektör Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: 
“Kafkasya’yı ve bulunduğumuz coğrafyayı 2000 met-
rede bir altın tas gibi süsleyen Çıldır Gölü’nü dünyaya 
tanıtmamız gerekiyor. Dünya’da 2000 metre yükseklikte 
tatlı su gölü olarak 4 tane göl var. Onun için bu güzel-
likleri önce kendimiz fark etmeliyiz. Sonrasında inanın 
Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünyanın dört yanından 
insanlar buraya cirit oynamaya, bu etkinlikleri seyret-
meye ve kayak yapmaya gelecekler. Yeter ki biz üzeri-
mize düşen, bu toprakların bilgisini okuma ve aktarma 
görevini yerine getirelim.” 

Çinlilerin söyledikleri bir atasözü üzerinden konuşma-
sına devam eden Rektör Korkmaz sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Çinliler bir ağaç dikecekleri zaman derler ki, 
‘Bu ağacın en iyi dikilme zamanı 20 sene önceydi. Ama 
en iyi ikinci zaman bugündür.’ Şimdi geç kalınmış bile 
olsa ikinci en iyi zaman bugündür. Bu festivali bundan 
sonraki yıllarda Valimiz, Belediye Başkanımız ve Gele-
neksel Spor Dalları Başkanımız ile birlikte önce Kafkasya 
Bölgesi’ne ondan sonra da uluslararası platforma açmayı 
temenni ediyorum.”

Geleneksel Spor Dalları Başkanı Prof. Dr. Alparslan 
Ceylan ise konuşmasında Türk kültürünün iki temel un-
suru olduğunu belirtti. Bu kültürel unsurların birinin at 
diğerinin ise demir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceylan, 
yapmaya çalıştıkları etkinliklerin ve çalışmaların atalar-
dan gelen maddi ve manevi mirasların tümünü derlemek 
ve gelecek nesillere aktarmak amaçlı olduğunu sözlerine 
ekledi. Prof. Dr. Ceylan, “At ile Türk bir bütündür. Dola-
yısıyla atın değerini anlamak ve gençlerimize aktarmak 
geleneksel sporlarımızın asli vazifesidir. Özellikle, Neden 
Çıldır diye soracak olursanız: Çıldır, Türkiye’nin doğu 
ucunda havası soğuk; fakat insanlarının sıcak olduğu bir 
coğrafyadır. Coğrafi olarak da Kafkasya ve Anadolu’nun 
bağlantı ve başlangıç noktasıdır. Biz bu başlangıç 
noktasından Anadolu’nun tümüne geleneksel sporla-
rımızı yaymak için böyle bir etkinliğe başladık. Umut 
ediyorum ki bu etkinlik önümüzdeki yıl uluslararası bir 
hal alacaktır. Zaten amacımız Orta Asya kültürlerini, 
Türk kültürünün Anadolu’daki yansımalarını derlemek 
ve aktarmaktır. Dolayısıyla bizim amacımız kültürleri 
geliştirmek ve Türk dünyasını dünyaya tanıtmaktır.”
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Şenlik sonrası Çıldır MYO’da 
bir araya gelindi

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz, şenliğin ardından Ar-
dahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Valisi 
Eyüp Tepe, Ardahan Belediye Başkanı Faruk 
Köksoy, Türkiye Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alparslan 
Ceylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ardahan 
Vali Yardımcıları, İl Jandarma Alay Komutanı 
Albay Şefaattin Serten, Çıldır Kaymakamı 
Alparslan Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı 
Nurettin Aygün, Âşık Şenlik Belediye Başkanı 
Mülazim Karaçay, ARÜ’lü akademisyenler 
ve sporculara Çıldır Meslek Yüksek Okulu 
Turizm ve Otel İşletmeciliği’ne ait tesislerde 
saat 13.00’te bir öğle yemeği verdi. Yemekten 
sonra Âşık Faruk Erdoğan, bağlama eşliğinde 
söylediği ‘Hoşgeldiniz’ ve ‘Ben Ali Osman 
İsterim’ parçalarıyla katılımcılara bir müzik 
dinletisi sundu.

-30 derecede
ata

sporu
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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 2012 Gençlik Projeleri tarafından 
desteklenen ve Ardahan Üniversitesi tarafın-
dan yürütülen “Spor Yoluyla Sosyal Uyum” 
projesi kapsamında çalışmalar 11 Şubat 
Pazartesi günü başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan proje koordi-
natörü BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Rıdvan Çolak, söz konusu amaçların devamlılı-
ğını sağlayacak şekilde eğitim çalışmalarının il 
genelinde süreceğini bildirerek, eğitimlerle ilgili 
şu bilgileri verdi: “Fiziksel, coğrafi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel faktörler sebebiyle dezavan-

tajlı durumda olan gençlerin sportif faaliyetler 
aracılığıyla sosyal hayata katılımlarını arttırma-
yı amaçladığımız proje dâhilinde ilk çalışma-
larımıza, Ardahan ve Çıldır’da okuyan lise ve 
üniversitemiz öğrencilerine buz pateni ve kayak 
eğitimi vererek başladık. Bu bağlamda 11 Şubat 
Pazartesi günü, buzla kaplı olan Çıldır Gölü’nde 
buz pateni eğitimleriyle çalışmalarla ilk adımı 
attık. Buz pateni eğitimi, hafta sonundan itiba-
ren Çıldır Yatılı Bölge İlköğretim öğrencilerine 
verilerek devam edecek. Öte yandan proje 
kapsamında kayak eğitimlerimiz de 16 Şubat 
Cumartesi günü Yanlızçam Kayak Tesisleri’nde 
başlayacak.”

“Eğitimler ücretsiz 
ve herkese açık”

Buz Patenine 90 ve Kayak Eğitimine de 120 
öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Çolak, 
eğitimlerin ücretsiz ve herkese açık olduğu-
nu hatırlattı. “Ardahan İli içerisinde yaşayan 
bütün gençlerimizi eğitimlerimize bekliyoruz”, 
çağrısında bulunan Çolak, eğitimlerle ilgilenen 
gençlerin Ardahan Üniversitesi Proje Ofisi ile 
iletişime geçebileceklerini aktardı.

ARÜ, spor yoluyla sosyal uyum projesi kapsamında 
çalışmalarına başladı

haber
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Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
92. yıldönümü, 23 Şubat 2013 Cumartesi 
Günü bir dizi etkinlik eşliğinde coşkuyla 
kutlandı Ardahan Valiliği, Ardahan Belediyesi 
ve Ardahan Üniversitesi’nin birlikte organize 
ettiği Ardahan’ın işgalden kurtuluşunun 92. 
yıldönümü programı, Kongre Caddesi’ndeki 
tarihi kongre binasında gerçekleştirildi.

Kurtuluş törenine Ardahan Milletvekilleri Orhan 
Atalay ve Ensar Öğüt, Vali Seyfettin Azizoğlu, 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Durak, 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan 
Doğan, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, 
sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Ardahan Valiliği bahçesindeki Atatürk anıtına 
çelenk sunumu ile başlayan program, restore 
edilen Ardahan Kongre Binası’nın açılışı ve 
binaya yapılan ziyaretlerle devam etti. Kongre 
binasında, senaryosu Ardahan Üniversitesi Tarih 
Bölümü tarafından hazırlanan 3-5 Ocak 1919 ve 
7-9 Ocak 1919 tarihli I. ve II. Ardahan Kong-
releri piyesi sergilendi. Ardahan Üniversitesi 
Tarih Bölümü danışmanlığında hazırlanan 1. ve 
2. Ardahan Kongreleri Halit Bey Başkanlığı’nda 
toplandı. Temsili kongrede Halit Beyi, Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy;  Tahir Beyzade 
Yusuf Ziya Beyi, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer 
Yıldız; ve diğer delegeleri de tarihi kostümleriyle 
Ardahan eşrafı canlandırdı.  Kongrede alınan 
kararlar, törene katılan vatandaşlara sinevizyon 
gösterisiyle sunuldu. Temsili gösteride 94 yıl 
önce alınan kongre kararları yeniden açıklandı.

Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azi-
zoğlu, Ardahan Kongresi’nin, Erzurum Kongresi 
ve Sivas Kongresi’ne tarihte örnek teşkil eden bir 
nitelik taşıdığını belirterek, “Ardahan Kongresi 
kurtuluşa, bağımsızlığa ve Cumhuriyete giden 
yolun temelini atmıştır.” ifadelerini kullandı.

Vali Azizoğlu’nun ardından kürsüye çıkan 
Ardahan Belediye başkanı Faruk Köksoy ise, 
“Ardahan’ın, işgalinden kurtuluşunun 92. yıldö-
nümünü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Aziz 
milletimiz, saygıdeğer ecdadımız işgal altında 
olan ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen, sahip olduğu manevi gücü ve bağım-
sızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahraman-
lık sergileyerek, işgal altındaki vatan toprağı 
Ardahan’ı düşman işgalinden kurtarmış ve 
özgürlüğüne kavuşturmuştur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören; şiir dinletisi, halk 
oyunları gösterisi, âşıkların atışması, atlı gösteri-
ler ve askeri bando konseriyle devam etti. 

Akademisyenlerden
panel

Törenden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi 
(AÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Esin Dayı başkanlığında, Ar-
dahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konfe-
rans Salonunda, “Ardahan Kongresi ve İşgalden 
Kurtuluş” konulu panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Esin Dayı’nın başkanlık ettiği panele 

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Suat Vural ile Yrd. Doç. Dr. Levent 
Küçük ve Araştırmacı-Yazar Halit Özdemir 
panelist olarak katıldı.

Panelde Prof. Dr. Esin Dayı “Ardahan’ın İşgalden 
Kurtuluşu ve Ana Vatana Katılma Süreci” hak-
kında bilgi verdi. 

Yrd. Doç. Dr. Suat Vural ise “Ardahan Kongre-
lerini Hazırlayan Gelişmeleri’ değerlendirerek, 
Türklerin Ardahan ile ilk tanışmalarından 
kongre sürecine kadar geçen Türk hâkimiydi 
dönemini ve Ardahan’daki Türk varlığını anlattı. 
Ayrıca Vural 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin 
sonuçlarına da değindi. Ardahan’ın 1877-1878 
Osmanlı Rus harbinden sonra savaş tazminatı 
olarak Rusya’ya bırakıldığını hatırlatan Vural, 
Ardahan bölgesindeki milli teşkilatlanmalardan 
I. Dünya Savaşı sırasındaki halkın direnişine ka-
dar bir dizi önemli olaya ilişkin olarak Ardahan 
Kongrelerini hazırlayan gelişmelere dikkat çekti. 

Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük ise, Ardahan 
Kongreleri’nin toplanışı, önemi ve sonuçları 
hakkında konuştu. 

Panelde zaman zaman halk tarafından panelist-
lere sorular da yöneltildi. Panel sonunda pane-
listlere katılımcı belgesi ve plaket takdim edildi.

Aynı gün akşam saatlerinde Ahsen Düğün ve 
Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Kurtuluş 
Şöleni’ kapsamında protokol üyeleri ve katılım-
cılara müzik dinletisi sunulmasıyla etkinlikler 
sona erdi.

haber
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Ardahan’ın Bağımsızlık Günü kutlandı

haber
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ARÜ’de ‘Deprem’ konuşuldu
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesi Âşık Zülâli Konferans 
Salonu’nda, 7 Ocak Pazartesi günü “Ardahan 
ve Deprem” konulu bir konferans gerçekleşti-
rildi. 

ARÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi De-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Evren Erginal’in 
konuşmacı olarak katıldığı konferansa; Ardahan 
Üniversitesi (ARÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Orhan Söylemez ile çok sayıda akademik ve 
idari personel katıldı. 

Depremlerin neden kaynaklandığı hakkında 
detaylı bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Evren Ergi-
nal, Ardahan’dan aktif fay hattının geçmediğini 
söyleyenlerin doğru bilgiye sahip olmadıklarını 
belirterek, Kura Fayı’nın göz ardı edildiğini 
belirtti. 

“Ardahan’da en büyük tehlike sıvılaşmadır.” 

Yerin jeodinamik evriminin doğal sonucu olarak 
ortaya çıkan depremlerle birlikte yer küredeki 
levhaların hareket etmeye devam etmesi sonucu 
günümüzden 50 milyon yıl sonra Pasifik Okya-
nusu ve Akdeniz ile Ege denizlerinin kapana-
cağını, Atlas Okyanusu’nun ise genişleyeceğini 
belirten Erginal, “Faylar sadece tektonik değil 
kıvrımlı bölgelerde de yaşanır. 17 Ağustos 1999 
depremi ile binlerce insanımızı kaybettik. Bunun 
da sebebi sıvılaşmadır. Maalesef Ardahan’da da 
en büyük tehlike sıvılaşmadır. Bir deprem olması 
durumunda bu sıvılaşmadan dolayı Ardahan da 
büyük yıkımlar olabilir.” açıklamasında bulundu. 

“Bölgede deprem istasyonunun 
bulunmaması büyük bir eksiklik” 

Bölgede deprem istasyonunun bulunmamasının 
büyük eksiklik olduğunu belirten Erginal, bu 
nedenle afet mantığının gelişmediğini, böylece 
önlemlerin alınamadığını ifade etti. Erginal 
:“1924 Horasan depremi ile 210 kişi, 1925 
Ardahan depremi ile de 400-500 civarında kişi 
hayatını kaybetti. 1964 Bartın depremi ile Kara-
deniz kıyılarında deprem olmaz mantığı yıkıldı. 
Geçtiğimiz haftalarda olan depremler de Kara-
deniz kıyılarından kaynaklandı. 200 km öteden 
gelen sarsıntıyla oturduğumuz kanepe, beşik gibi 
sallandı.” sözleriyle Ardahan’da ileride yaşanacak 
depremlerin vereceği zararların önüne geçilmesi 
gerektiğini bir kez daha vurguladı. 

“ARÜ’nün yeni kampüsü Ardahan’daki 
en sağlam zeminlerden biridir” 

Muhtemel bir depremle Ardahan’da nerelerin 
yoğun hasar göreceğini de anlatan Doç. Dr. 
Erginal, “Kura yatağına kesinlikle ev yapılma-
ması gerekiyor. Ayrıca Ardahan’da deniz yok. 
Evler neden vadi tabanına yani aşağı bölgelere 
yapılıyor. Volkanik sırtlar bölgesine yapılmalı 
ki bir deprem olasılığında afet, daha az zararla 
atlatılsın.” sözleriyle konuşmasını tamamladı. 
Konferansta son olarak söz alan ARÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, Doç. Dr. 
Ahmet Evren Erginal’ı tebrik ederek verdiği 
bilgilerin hayati önem taşıdığını ve bu bilgilerle 
idari amirlerin gerekli önlemleri alacaklarına 
inandığını belirtti. 

Çıldır MYO Sosyal Tesisleri Ardahanlı Kadınlara tanıtıldı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Çıldır Meslek 
Yüksekokulu (ÇMYO) Turizm ve Otel İşlet-
meciliği Programı’na ait tesisleri Ardahanlı 
bayanlara tanıtmak amacıyla, 5 Ocak Cumar-
tesi günü bir kahvaltı düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi Gençlik Eğitim Merkezi 
(ARÜGEM) Başkanı ve ARÜ Genel Sekreter 
Yardımcısı Canan Korkmaz tarafından ÇMYO 
Sosyal Tesisleri’nde verilen kahvaltıya, Arda-
han Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün 

Azizoğlu, Ardahan Belediye Başkan’ı Faruk 
Köksoy’un eşi Cevriye Köksoy, Kurmay Başkanı 
Oğuz Çobanbeyli’nin eşi Esma Çobanbeyli, 
Jandarma Komutanı Yarbay Şefaattin Serten’in 
eşi Gül Serten, Çıldır Kaymakamı Alparslan 
Kılıç’ın eşi Hatice Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı 
Nurettin Aygün’ün eşi Filiz Aygün ile Ardahanlı 
ve Çıldırlı bayanlar katıldı.

Kahvaltıda, Ardahan Üniversitesi Gençlik 
Eğitim Merkezi (ARÜGEM) Başkanı ve ARÜ 
Genel Sekreter Yardımcısı Canan Korkmaz, 
Çıldır MYO Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı 
programı yapmak ve toplantı yemeği vermek 
isteyenlerin Rektörlük servislerinden ücretsiz 
faydalanabileceklerini açıkladı.

Çıldır Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesisleri’nde 
verilen kahvaltının ardından katılımcılar 
buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerinde yürüyüş 
yaptılar.
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Ardahan Üniversitesi akademisyenleri ve 
öğrencileri, doğayla bütünleşmek adına çeşitli 
adımlar atmaya devam ediyor. ARÜ’lüler 
son olarak, 16-17 Mart 2013 tarihlerinde, 
Ardahan’ın Göle İlçesi Senemoğlu Yöresi’nde-
ki dağlık alanda, iki günlük bir kamp yaptı. 
Ardahan Üniversitesi akademisyenleri ve öğ-
rencilerinin çadır kurarak bir gece konakladığı 
kamp, hem zorlu hem de macera dolu anlara 
sahne oldu.  

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Ardahan Üniversitesi, Ardahan Dağcılık Doğa 
Sporları Arama-Kurtarma Kulübü Derneği (AD-
DOSAK) iş birliğiyle; 14-15 Mart 2013 tarihle-
rinde yapılan iki günlük “Uygulamalı Dağcılık 
ve Kampçılık Semineri”nin hemen ardından 
yapılan kampa 22 kişi katıldı.  

Kampta zorlu ve macera dolu 
anlar yaşandı

Senemoğlu Yöresi’ndeki kamp, zorlu ve renkli 
saatleriyle hafızalara kazındı. 16 Mart 2013 Cu-
martesi günü, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü 
önünden, sabah saatlerinde, araç ile Karıncadü-
zü Mevkiine gelen katılımcılar; burada araçtan 
inerek, 3 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün 
ardından, Senemoğlu Yöresi’ndeki kamp alanına 
ulaştı. Katılımcılar kamp alanına varır varmaz, 
burada bir dizi faaliyetlerde bulundu. Katılım-
cılar, ilk önce organize bir şekilde, birbirlerine 

yardım ederek karları temizleyip çadırlarını 
kurdu. Çadırların rüzgârdan korunabilmesi için 
ise kar duvarları yaptı. Daha sonra yemek yiyip 
dinlenen grup, iki buçuk saatlik bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. Yürüyüşünü kamp alanına döne-
rek tamamlayan grup, kamp ateşi yakarak ateş 
etrafında akşam yemeği yedi.  Kamp alanında bir 
gece geçiren grubun 17 Mart 2013 Pazar günü 
Ardahan Merkez’e geri dönmesiyle etkinlik sona 
erdi. 

Akbaba: “Türkiye’nin en zorlu 
coğrafyalarından birinde kamp yaptık”

Grubun öncülüğünü yapan Hacettepe Üniversi-
tesi Dağcılık Eğitmeni Hakan Akbaba, Senemoğ-
lu Yöresi’nde yaptıkları kampı, “Türkiye’nin en 
zor coğrafyalarından birinde yaptığımız bu et-
kinlikte; kar yağışına, yüksekliğe ve vahşi doğaya 
rağmen, zoru başardık” şeklinde değerlendirdi. 

Kampta yaşadıkları anlardan genel olarak 
bahseden Akbaba, kamptaki tüm zorlukları 
nasıl aştıklarını şu sözlerle ifade etti: “Çadırda 

kaldık, yemeğimizi yaptık, barınabildik ve sabah 
kalkabildik. Grup ile birlikte ortak çalışabildik. 
Dağcılık kısmına gelince, yürüyüşümüz bizim 
ekstra faaliyetimiz oldu. Beklentimin ötesinde 
çok güzel bir organizasyondu. Bu coğrafyaya ve 
bu zorluğa rağmen burada kalmak gerçekten zor 
bir işti ve biz bunu başardık.” dedi

ARÜ’lüler dağ kampında buluştu



28

Çıldır’da Buz Şöleni: 
Buzdan evler ve heykeller büyük ilgi çekti

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Çıldır Meslek 
Yüksekokulu (MYO) Bilim Kültür Spor 
Kulübü’nün organize ettiği ‘Buz Şöleni’, unu-
tulmaz görüntülere sahne oldu. 2 Mart 2013 
Cumartesi günü yapılan etkinlikte, öğrenciler 
ve katılımcıların buzdan yaptığı çalışmalar 
büyük ilgi çekti. Öte yandan Çıldır MYO 
öğrencileri ile Göle MYO öğrencilerinin bir 
araya geldiği şölen, çok sayıda ulusal basın 
temsilcisi tarafından da takip edildi.

Donmuş Çıldır Gölü üzerinde saat 11.30’da 
başlayan etkinliğe; Ardahan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Doğan, Çıldır 
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Çimen, 
Çıldır Belediye Başkanı Nurettin Aygün, Âşık 
Şenlik Belediye Başkanı Mülazim Karaçay, ARÜ 
personelleri ve öğrencileri katıldı.

11 metre boyunda buzdan
 ‘Sarı Balık’ çalışması

Ayrıca şölene katılan, Kafkas Üniversite-
si Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü’nde görevli Okutman Uğur Özen’in 
buzdan yaptığı 10-11 metre boyundaki Çıldır 
Gölü’ne özgü ‘Sarı Balık’ çalışması büyük ilgi 
topladı. Özen, Çıldır Gölü üzerinde yaptığı ‘Sarı 
Balık’ çalışmasının 2012-2013 eğitim-öğretim
yılında gerçekleştirdiği üçüncü çalışma oldu-

ğunu belirtti. Çıldır’da bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu da dile getiren Özen, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bundan önce Kafkas Üniversi-
tesi kampüsünde 550 metrekarelik bir alana 
sahip olan ‘Gönlümüzde Buz Tutan Sarıkamış 
Şehitleri Buz Anıtı’nı çalıştım. Bu çalışma 
dünyanın en büyük buzdan yapılmış heykel 
çalışmaları arasında yer alıyor. Daha sonra 
Sarıkamış Şehitliği’nde ‘Mehmet Onbaşı’ isimli 
bir çalışma gerçekleştirdik. Çıldır’da yaptığım 
çalışma bu yılki üçüncü çalışmam olacak. 
Çıldır Meslek Yüksek Okulu Uygulama Tesisleri 
önünde yapılan buzdan Sarı Balık çalışmamız 
iki gün sürecektir. Diğer yandan Sarı Balık’ı 
tercih etmemizin sebebi, Çıldır Gölü’ne özgü 
bir balık türü olmasıdır. Güzel de oldu. Çıldır 
MYO, yapacağım çalışmaya göre bir kar yığını 
oluşturmuş, bunu işlemesi daha kolay olacak; il-
gilerinden ve desteklerinden ötürü Çıldır MYO 
yönetimine çok teşekkür ediyorum.” dedi

etkinlik
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
ARÜ’de kutlandı

ARÜGEM tarafından organize edilen “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü” programı, 9 Mart 2013 
Cumartesi günü, Ardahan Üniversitesi Sosyal 
Tesisleri’nde yapıldı. Programa Ardahan Valisi 
Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, 
ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz, Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy’un eşi Cevriye 
Köksoy; ARÜGEM üyeleri ve Ardahanlı ka-
dınlar katıldı.

Saat 13.00’te başlayan programın açılış konuş-
masını ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz 
yaptı. “Bu güzel günde, bizimle birlikte olduğu-
nuz için hepinize teşekkür ediyorum” diyerek 
konuşmasına başlayan Korkmaz, kadınların 
toplumsal yaşamdaki önemiyle ilgili çeşitli 
değerlendirmelerde bulundu. Toplumda, aile 
kurumundan birçok alana kadar kadınların 
yaşamsal öneme sahip olduğunun altını çizen 
Korkmaz, bu nedenle kadınların birlik ve bera-
berlik içinde hareket etmesi gerektiğini, Cengiz 
Aytmatov’un, “Bir insanın kaderi, dağdaki pati-
ka gibidir, bazen çıkar, bazen iner, bazen de dibi 
görünmeyen bir uçurumun başına gelir durur. 
İnsan tek başına böyle bir yolda yürüyemez, ama 
birleşenler, birbirlerine omuz verenler, her engeli 
aşar.” sözüyle vurguladı. 

ARÜGEM Başkanı Korkmaz: 
“Kadın, ailenin izzeti ve ikbalidir.”

Toplumda birleşmenin ve var olmanın temeli-
nin aile olduğunu ifade eden Korkmaz, “Kadın, 
ailede yuva kurucu bir işleve sahiptir. Kadın, 
ailenin izzeti ve ikbalidir. Hayatın en temel 
değerleri kadının varlığıyla ortaya çıkar. Cenneti 
yeryüzünde kurmaya çalışan annelerimiz başta 
olmak üzere bütün dünya kadınlarının kadınlar 
gününü kutluyorum” diyerek sözü,  Arda-
han Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün 
Azizoğlu’na bıraktı. 

Böyle bir organizasyonda yer aldığı için çok 
mutlu olduğunu belirterek konuşmasına baş-
layan Azizoğlu, kadını ’’Cennetin ayaklarının 
altında olduğu müjdelenen mübarek insan” 
şeklinde niteleyerek, kadınların toplumsal ha-
yatta önemli roller edindiğine ve sorumluluklar 
üstlendiğine değindi. 

Öte yandan programa katılanlara yemek 
eşliğinde müzik dinletisi sunuldu. Ardından 
Kafkas halkoyunları sergilendi. Program, fıkra 
yarışması ve hediye çekilişi gibi çeşitli aktivitele-
re de sahne oldu.
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Ardahan yardımseverleri İstanbul’da buluştu

Türkiye Yardım Sevenler Derneği İstanbul 
Şubesi, 3 Mart 2013 Pazar günü, İstanbul 
Günay Restaurant’ta tarihi bir etkinliğe imza 
attı.  Ardahan Üniversitesi’nin yeni yerleş-
kesinde yaptırılan ‘Vasfiye Eriş Kız Öğrenci 
Yurdu’nun tamamlanması, Türkiye Yardım Se-
venler Derneği’nin 85. Kuruluş Yıldönümü ve 
Ardahan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
92. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen gece-
de sanatçı Ferhat Göçer, söylediği parçalarla 
geceye renk kattı. 

Türkiye Yardım Sevenler Derneği İstanbul 
Şubesi’nin ev sahipliğini yaptığı geceye; Ardahan 

Valisi Seyfettin Azizoğlu, Ardahan Milletvekili 
Ensar Öğüt, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, İstanbul Eski Milletvekili 
Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Yardım Sevenler 
Derneği Genel Başkanı Birsen Eldem, KAI 
Vakfı Eski Başkanı ve Yardım Sevenler Derneği 
İstanbul Şube Başkanı Yıldız Laçinel, Yardımse-
ver Vasfiye Eriş, Ardahan Eski Milletvekili Faruk 
Demir, Çıldır Belediye Başkanı Nurettin Aygün, 
İstanbul Esenyurt Eski Belediye Başkanı Dr. Gür-
büz Çapan, 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut 
Özal’ın eşi Semra Özal, Arpaçay Belediye Başkanı 
Enver Akaya, Kars Sanayi ve Ticaret Odası 

Başkanı Ali Güvensoy, Kars 
Borsa Başkanı İsmet Çelik, Kars 
Ardahan Iğdır Kalkınma Vakfı 
Başkanı Cihangir Güngör, Kars 
Ardahan Iğdır Derneği Onursal 
Başkanı Mustafa Küpeli, Türkiye 
Yardım Sevenler Derneği Üyeleri 
ve birçok konuk katıldı. 

Gecenin açılış konuşması-
nı, Türkiye Yardım Sevenler 
Derneği İstanbul Şubesi Başkanı 
Yıldız Laçinel yaptı. Konuşma-
sında Türkiye Yardım Sevenler 
Derneği’nin çeşitli faaliyetlerine 
değinen Laçinel, daha sonra 
sözü ARÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz’a bıraktı. 

“Dünyayı değiştirenler, dünyaya 
dokunanlardır”

Konuşmasına Victor Hugo’nun ‘Sefiller’ roma-
nından bir kesitle başlayan Korkmaz, “Dünyayı 
değiştirenler dünyaya dokunanlardır. Dünyaya 
nefretle, öfkeyle dokunanlar dünyayı cehen-
nemleştirenlerdir. Dünyayı cennete çevirenler, 
sizin gibi iyilik melekleridir. Bir insanı değiştir-
mek, bütün dünyayı değiştirmektir. Bir insanı 
kurtarmak, bütün bir insanlığı kurtarmaktır. Bir 
insanı yaşatmak, bütün bir insanlığı yaşatmak-
tır. Sizin burada küçük bir sevgi dokunuşunuz; 
Ardahan’da, Hakkâri’de, Van’da, Diyarbakır’da 
sevgiye dönüşüyor. Battaniye oluyor, yatak 
oluyor, yurt oluyor. Çocuklarımızın hayatları 
kurtuluyor. Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin 
Ardahan Üniversitesi’ne yapmış olduğu kat-
kıyı şükranla anıyorum. Saygıdeğer Genel 
Başkan’a, İstanbul Şubesi Başkanı Yıldız Laçinel 
Hanımefendi’ye, Prof. Dr. Esfender Korkmaz’a ve 
Ardahan’ın iyilik meleği Vasfiye Eriş’e çok teşek-
kür ediyorum.’’ diyerek, Türkiye Yardım Sevenler 
Derneği’nin, tıpkı ‘Sefiller’ romanındaki papazın 
Jean Valjean’ı kurtarması gibi; dokunuşuyla, 
anlayışıyla, empatisiyle bir insanı ve dolayısıyla 
bir dünyayı kurtardığını ifade etti.
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Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz’ın konuşmasının ardından, Ar-
dahan Valisi Seyfettin Azizoğlu da bir teşekkür 
konuşması yaparak, Türkiye Yardım Sevenler 
Derneği’nin Ardahan’da yaptırdığı kız öğrenci 
yurdunun gelişmekte olan bir Ardahan için çok 
büyük bir anlam taşıdığı belirtti.

Konuşmaların ardından, Ardahan 
Üniversitesi’nin yeni yerleşkesinde yaptırılan 
TYSD Vasfiye Eriş Kız Öğrenci Yurdu’na katkıda 
bulunan bağışçılara teşekkür belgeleri ve plaket-
leri takdim edildi.

Ferhat Göçer’den müzik ziyafeti

Plaket ve ödül töreninden sonra sahneye çıkan 
Sanatçı Ferhat Göçer, Ardahan türkülerinden ve 
Türk pop müziğinden derlediği bir repertuarla 
konser vererek, davetlilere unutulmaz anlar 
yaşattı.

ARÜ Vasfiye Eriş Kız Öğrenci Yurdu için 
önemli adımlar atıldı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Ardahan 
Üniversitesi’nin Çamlıçatak Kampüs alanında 
200 kişilik kız yurdu yaptırmak için, ilk olarak 
21 Nisan 2011’de ARÜ’yle protokol imzalamıştı. 
Protokol anlaşmasının ardından yurt inşasına 
hemen başlanmıştı. Daha sonra Türkiye Yardım 
Sevenler Derneği (TYSD) Başkanı Yıldız Laçinel 
ve beraberindeki 45 kişilik heyet, kız yurdunun 
temel atma töreni için, 2011 Haziran Ayı’nda 
Ardahan’a gelmişti. Ardahan Üniversitesi’ne 
ait Çamlıçatak Kampüs alanında yapılan temel 
atma töreninde TYSD Başkanı Yıldız Laçinel, 
’’Biz 21 Nisan 2011’de ilgililerle protokol imza-
ladık. Bugün ise temel atmak için geldik. Ama 
görüyoruz ki binanın ikinci katı bile yapılmış. 
İşlerimizin böyle hızlı gitmesi bizi son derece 
mutlu ediyor.’’ demişti. 

Bunun ardından 30 Kasım 2012 Cuma günü, 
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Vasfiye Eriş Kız 
Öğrenci Yurdu, törenle ARÜ’ye teslim edildi.  
Ardahan Üniversitesi yeni yerleşke alanında 
yapılan törende Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Türkiye Yardım-
severler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yıldız 
Laçinel, devir teslim protokolünü imzalamıştı. 
Burada bir konuşma yapan TYSD Başkanı Yıldız 
Laçinel, “Ardahan’a ve ARÜ’ye eğitim adına 
her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Laçinel, Rektör 
Korkmaz’ın Vasfiye Eriş Kız Öğrenci Yurdu’nun 
yapılması için oldukça istekli ve vefakâr olduğu-
nu belirtmişti. 

Ardahan Üniversitesi yeni yerleşke alanında 
yapılan Vasfiye Eriş Kız Öğrenci Yurdu’nu da 
gezen Türkiye Yardımseverler Derneği İstanbul 
Şubesi Başkanı Yıldız Laçinel ve beraberindeki 
heyet yeni yapılan yurttan övgüyle bahsetmişti.
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Ardahan Valiliği, Ardahan Belediyesi, Ar-
dahan Üniversitesi ve Ardahan kadın sivil 
toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleşti-
rilen “1. Kadın El Emeği Fuarı”, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde, Ardahan Valilik Binası 
Bahçesinde yapıldı. Sabah saat 10.00’dan itiba-
ren başlayan fuara, Ardahan halkı yoğun ilgi 
gösterdi. Fuarda; bez bebeklerden el dokuması 
halılara, ahşap boyama ürünlerden pasta ve 
böreklere kadar çok sayıda el emeği ürün ser-
gilendi. Renkli görüntülere sahne olan fuarda, 
halk oyunları eşliğinde halaylar da çekildi. 

8 Mart 2013 Cuma Günü düzenlenen fuar, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-
dan başladı. Fuarın açılış konuşmasını kürsüde, 
Ardahanlı Kadınlar Derneği Başkanı Nesrin 
Aslangörür yaptı. 

Konuşmasında kadının toplumda ikincileştiril-
mesi, dışlanması ve şiddete uğramasına değinen 
Aslangörür, ardından Türkiye’de kadınların 
genel olarak yaşadığı problemler hakkında 
çeşitli değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye 

nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. 
Ancak maalesef kadınlarımız ülkemizde yeterli 
sayıda temsil edilememektedir. Meclis’te ve yerel 
yönetimlerde kadınların niteliksel ve niceliksel 
anlamda görev alamadığı aşikardır. Kadınların 
bu şekilde temsil oranının çok az olmasının 
nedenlerinden biri de toplumdaki namus anla-
yışından kaynaklanmaktadır.” şeklinde konuştu. 
Ayrıca Aslangörür, insanların eşit yaşadığı, 
savaşsız ve şiddetsiz bir dünya dilediğini belirte-
rek, konuşmasını tamamladı. 

Aslangörür’ün ardından Ardahan Vali Yardımcı-
sı Kadir Taner Esen söz aldı. Kadınların günlük 
hayatın her alanında yer aldığını hatırlatan Esen, 
“Çiftçilikle kadınlar uğraşıyor, veli toplantıla-
rına kadınlar katılıyor, hastalanan çocukları 
hastaneye kadınlar götürüyor. Biz kadınların 
bu çabalarına şahit oluyoruz. Ancak kadınların 
bu kadar çok çalışmasına rağmen, emeklerinin 
görmezden gelinmesi ve şiddete maruz kalması 
utanç vericidir. Fakat umudumuzu koruyo-
ruz. Kadınların yaşadığı tüm olumsuzlukların 
dünyada ve ülkemizde sonlanması için dua 

ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından; Ardahan Valisi Seyfet-
tin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Arda-
han Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın eşi Canan Korkmaz ve Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy’un eşi Cevriye 
Köksoy’un birlikte kurdela kesmesiyle “1. Kadın 
El Emeği Fuarı” açıldı.

Açılışın ardından Nilgün Azizoğlu, Canan 
Korkmaz, Cevriye Köksoy ve beraberindeki 
kadınlar; fuarda kurulan standları gezerek, el 
emeği ürünlerini sergileyen kadınlara, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle çiçekler verdi.  
Ardahan Üniversitesi Gençlik Merkezi (ARÜ-
GEM) standını da ziyaret eden Nilgün Azizoğlu, 
Canan Korkmaz, Cevriye Köksoy, ve beraberin-
deki kadınlar, burada bir süre sohbet etti.

Öte yandan sabah saat 10: 00’da başlayan fuar, 
saat 17.00’a kadar devam etti. 

Ardahanlı kadınlar I. Kadın El 
Emeği Fuarı’nda  bir araya geldi
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Ardahan Üniversitesi akademisyenleri ve 
öğrencileri, sosyal ve sportif faaliyetlere 
devam ediyor. Daha önce kayak eğitiminden 
dağ kampı etkinliğine kadar bir dizi programa 
imza atan ARÜ’lüler, bu günlerde “coğrafi 
geziler” ve “trekking” aktiviteleri gerçekleşti-
riyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından desteklenen “Spor Yoluyla Sosyal 
Uyum Projesi” kapsamında, 13-14 Nisan 2013 
tarihlerinde Ardahan çapında başlatılan prog-
ramlarda ARÜ’lüler doğayla adeta kucaklaşıyor. 

Ayrıca “coğrafi geziler” ve “trekking” aktiviteleri 
sırasında, kilometrelerce uzunluktaki inişli 
çıkışlı yollar saatlerce kat ediliyor. Öte yandan 
zaman zaman zorlu tırmanışlara da sahne olan 
etkinliklerde ARÜ’lüler, Ardahan’la ilgili yakın 
coğrafi gözlem ve incelemeler yapma şansı da 
elde etmiş oluyor. 

Proje Koordinatörü ve ARÜ Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Rıdvan Çolak’ın planladığı program-
ların ilki, 13 Nisan 2013 tarihinde Ardahan 
İli Çıldır İlçesi Koçgüden Köyü’ndeki doğa 

yürüyüşüyle başlatıldı. İkinci doğa yürüyüşü ise 
Ardahan Merkez’e bağlı Ölçek Köyü ile Taşlıdere 
Köyleri arasında bulunan kanyon bölgesinde 
gerçekleştirildi.

Programlara; Prof. Dr. Orhan Söylemez, Yrd. 
Doç. Dr. Rıdvan Çolak, Doç. Dr. Ahmet Evren 
Erginal, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu, 
Yrd. Doç. Dr. Mayrambek Orozbayev ve ARÜ’lü 
öğrencilerden oluşan 20 kişilik bir ekip katıldı.

ARÜ’lüler, hem zorlu tırmanışlar 
yapıyor hem de coğrafi 

incelemelerde bulunuyor

13 Nisan 2013 tarihinde yapılan aktivitede ekip, 
önce Koçgüden Köyü’nden başlayarak köyün 
karşısında bulunan tepedeki volkan konisi ve 
krater gölüne doğru zorlu bir tırmanış yaptı. 
Yaklaşık 200 metrelik bir mesafeyi aşarak tepeye 
tırmanan ekip, burada krater çevresinde çeşitli 
incelemelerde bulundu. Ekip daha sonra Şeytan 
Kalesi’nin bulunduğu derin kanyonu boydan 
boya yürüdü. 

Etkinliğin ikinci etabı ise, Ardahan Merkez’e 
bağlı Ölçek Köyü ile Taşlıdere Köyü arasında 
bulunan kanyon bölgesinde gerçekleştirildi. 14 
Nisan Pazar günü yapılan dört saatlik doğa yü-
rüyüşünde, yaklaşık 9 kilometre uzunlukta olan 
ve derinliği yer yer 100 metreyi aşan kanyonda 
bazalt lav akıntılarına rastlandı. Proje’nin “Doğa 
Yürüyüşü ve Trekking” programının rehberli-
ğini üstlenen ARÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Evren 
Erginal, burada kanyonun jeolojik gelişimi hak-
kında katılımcılara bilgi verdi.

Böylelikle proje kapsamında yapılması plan-
lanan 10 doğa yürüyüşünün ikisi başarıyla 
tamamlandı.

ARÜ trekkingi çok sevdi
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ARÜ’de Milli 
Marşımız ve Milli 

Şairimiz konuşuldu

Ardahan Üniversitesi, tarihi ve milli 
değerleri gündeme getirmeye devam 
ediyor. Bu yüzden ARÜ, Milli Marşımız 
olan İstiklal Marşı ve yazarı Mehmet 
Akif Ersoy ile ilgili önemli bir etkinliğe  
imza attı. İstiklal Marşı’nın Kabulünün 
92. Yıldönümünde, ARÜ İnsani Bilim-
ler ve Edebiyat Fakültesi Âşık Zülali 
Konferans Salonu’nda, 12 Mart 2013 
Salı günü, “İstiklal Ufkuna Bakarken 
Çağı Mehmet Akif ’le Okumak” adlı bir 
panel yapıldı. Panelde İstiklal Marşı ve 
Mehmet Akif Ersoy’un önemi anlatıldı. 

Saat 10.00’dan itibaren başlayan prog-
rama; Ardahan Üniversitesi (ARÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, 
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Karadağ, 
ARÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından başlayan prog-
ramda açılış konuşmasını Yrd. Doç. Dr. 
Mitat Durmuş yaptı. Konuşmasında 
Mehmet Akif Ersoy’un milli ve toplum-
sal konulara olan duyarlılığından bah-
seden Durmuş, “Mehmet Akif, bu nesil 
adına konuşan, konuştuğu gibi yaşayan, 
yaşadığı gibi aktaran, bu aziz topraklarda 
var olma şuurunu ve bilincini aktaran 
mümtaz bir şairimizdir.” sözleriyle milli 
şairimizi tanımladı. 

Panelde, Durmuş’un ardından söz alan 
Yrd. Doç. Dr. Suat Vural da, Mehmet 
Akif Ersoy’un tarihi ve toplumsal önemi-
ni içeren değerlendirmelerde bulundu. 
Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un 
topluma yön veren bir kanaat önderi 
olduğunu belirten Vural, “Tarih, insanla-
rın ve milletlerin kaynağıdır bir bakıma. 
Barındırdığı vicdanlar, kanaat önderliği 
olarak ortaya çıkar ve topluma yön verir. 
Mehmet Akif, tarihte Türk İstiklal Müca-
delesine yön veren vicdanlardan biridir. 
Akif ’i yorumlamak bir bakıma Türklüğü 

tahlil etmek gibidir. Üstelik onun devrin-
de Türkler İslam’ın diğer adıdır.” şeklinde 
tespitler yaparak, Milli Şair Mehmet Akif 
Ersoy’un tarihsel ve toplumsal önemine 
değindi. 

Ayrıca Ersoy’u, “örnek bir şahsiyet, ahlak 
sahibi bir kişi, net ve sarsılmaz bir ka-
rakter” olarak niteleyen Vural, ardından 
sözü İstiklal Marşı’na getirdi. İstiklal 
Marşı için, “Milli kimliğimiz durumun-
da, uzlaşma kitabesi örneği, bir aile du-
ruşu ve kararlılıktır.” ifadelerini kullanan 
Vural, “İstiklal Marşımızın kabulünün 
92. Yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy’u 
minnet ve şükranlarımızla anıyoruz. 
Ruhu şad olsun.” diyerek konuşmasını 
tamamladı. 

Panelde konuşan Yrd. Doç. Dr. Hanzade 
Güzeloğlu ise, İstiklal Marşı’nın, Türk 
Milleti’nin bağımsızlık ve kurtuluş müca-
delesinin bir simgesi olduğunu hatırlata-
rak, “İstiklal Marşı, bağımsızlığı elinden 
alınmak istenen bir milletin, bilinç ve 
bilinç dışı tüm güçlerini seferber ederek 
yaptığı bir atılımın öyküsüdür. İşte Akif, 
Türk Milleti’ne nefer, metanet, sabır, 
aşılayarak, daha doğrusu onda bulunan 
bu duyguları harekete geçirmek üzere ele 
aldığı bu şiire ‘Korkma’ sözüyle başla-
maktadır.” diye konuştu. 

İstiklal Marşı’nı; Türk Milleti’nin ruhunu, 
tarihini ve inancını aksettiren ölmez 
metinlerden biri olarak betimleyen 
Güzeloğlu, “Türk Milletinin milli azmi, 
manevi sahadaki terennümüdür. Bizi 
millet yapan temel bileşenlerimizden biri 
olup, devlet ve vatanımızın tapusudur.” 
sözleriyle İstiklal Marşı’nın Türk milleti 
için taşıdığı çeşitli değerlere dikkat çekti.

Panelin sonunda Ardahan Üniversite-
si (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın konuşmacılara teşekkür 
plaketi vermesiyle program sona erdi.
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Ardahan Üniversitesi öğrencileri, 21 yıl 
önce Hocalı kasabasında yaşanan acı olay-
ları unutmadı, unutturmadı. 26 Şubat 1992 
tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık 
Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı kasabasında, 
Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu 
şekilde katledilen Azeri siviller, 26 Şubat 2013 
Salı günü Ardahan Üniversitesi’nde yapılan 
çeşitli etkinliklerle anıldı. 

“Hocalı Katliamı” anısına konferans yapıldı

Anma programı, Ardahan Üniversitesi İnsa-
ni Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Âşık Zülâli 
Konferans Salonu’nda saat 13.30’da başlayan 
“Hocalı Katliamı” isimli konferans ile devam 
etti. Konferansa konuşmacı olarak, Ardahan 

Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Suat Vural ile Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Rövşen Guliyev katıldı. 
ARÜ’nün akademik ve idari personelinin yanı 
sıra çok sayıda öğrencinin de katıldığı konferans; 
saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli 
Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Hocalı 
Katliamı’nı anlatan belgesel filmin gösterimi 
yapıldı. 

Film gösteriminin ardından, sunum yapmak 
üzere kürsüde yerini alan ARÜ Tarih Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Suat Vural, “Keşke bunları 
görmeseydik, keşke bunlar hiç olmasaydı” cüm-
lesiyle sözlerine başladı. Daha sonra, savaş ve 
katliam kavramlarıyla ilgili bir takım tespitlerde 
bulunan Vural, insanlık tarihinde savaşların 
doğal olduğunu ve ölümlerle sonuçlandığını 
belirterek, “Oysa Türk tarihinin hiçbir evresin-
de bedenlere, cesetlere işkence yapılmamıştır. 
Hakaret edilmemiştir” diye konuştu. 

Yaşanan olayların ulusal ve uluslararası basında-
ki yansımalarına değinen ve sağduyu çağrısın-
da bulunan Vural, “Biz Türkler ağıt yakmayı 
sevmediğimiz için hiçbir zaman bize karşı 
yapılan soykırımlar ve zulümler tarihi hafıza-
mıza kazımamış, çabuk unutmuşuzdur” diyerek 
sözlerini şöyle tamamladı: “Hocalı’da yapılan 
soykırım düşmanlık duygularımızı besleme-
meli. Düşmanlıkla bir yere gidilmez. Meseleleri 
bilmeli, şuurlu olmalı; ama düşmanlık yapma-
malıyız. Biz İmparatorluk bakiyesi bir milletiz. 
Ermeniler de dâhil olmak üzere, komşularımızla 
iyi ilişkiler kurmalı, onları büyük bir hoşgörü 
ile zalimlerden korumalıyız. Zira Türk’ün töresi 
bunu gerektirmektedir.”

Yrd. Doç. Dr. Suat Vural’ın ardından kürsüde 
söz alan isim, Ardahan Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Röv-
şen Guliyev oldu. “Hocalı Soykırımı” vurgusuyla 
sözlerine başlayan Guliyev, Hocalı olaylarının 
üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Biz 21 
yıldır Hocalı Katliamı’nın sulh yoluyla çözül-
mesini ümit ediyor ve bekliyoruz. 21 yıldır 
bekliyoruz ki, Batı ne zaman bunu çözecek. Bu 
sorunun çözümü için bir 21 yıl daha mı bekle-
memiz gerekiyor? Siz gençler bizim geleceğimiz-
siniz. Yaşanan bu olaylardan ders almalısınız.” 
ifadelerini kullandı. 

Guliyev, kendisinin kaleme aldığı “Özüne Dön” 
isimli poemasından küçük bir kısım seslendire-
rek sunumunu sonlandırdı.

ARÜ’lü öğrenciler Hocalı Katliamı’nı unutmadı
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Binlerce yıldır Türk Dünyası’nda coşkuyla 
kutlanan ‘baharın müjdecisi’ Nevruz Bay-
ramı, Ardahan Üniversitesi’nde de çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler öncelikle 
Ardahan Valiliği’nin ev sahipliğinde Halk 
Eğitim Merkezi’nde başladı. Ardahan Halk 
Eğitim Merkezi’nde düzenlen seremoniye 
Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Belediye 
Başkan Vekili Yusuf Demir, Vali Yardımcıları 
Deniz Pişkin ve Kadir Taner Eser, İl Jandarma 
Alay Komutanı Şefaattin Serten, İl Emniyet 
Müdürü Oktay Bulduk, ARÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, kamu kurum 
ve kuruluş temsilcileri, ARÜ Öğrencileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve 
Saygı Duruşu ile başlayan etkinlik devamın-
da Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Göksel Öztürk, Nevruz’un tarihsel 
ve toplumsal önemiyle ilgili bir konuşması ile 
devam etti. 

Programın ardından Nevruz etkinlikleri Milli 
Egemenlik Parkı’nda bir dizi renkli ve eğen-
celi etkinlikle devam etti. Birlik ve beraberlik 
duygusuyla Nevruz ateşinin etrafında kenetlenen 
tüm katılımcılar, beraber halaylar çekti ve örste 
demirler dövdü. Ayrıca katılımcılar, Nevruz ate-
şinin üstünden atlayarak doyasıya eğlendi. Öte 
yandan Ardahanlı Aşıkların atışmaları da, yine 
büyük ilgi çekti. Baharın habercisi olan ve do-
ğanın uyanışını simgeleyen Nevruz’un Anadolu 
ve Orta Asya’da bir çok halk tarafından yüzyıl-
lardır kutlandığını hatırlatan Öztürk, Nevruz’un 
dikkat çeken farklı yönlerini genel olarak şu 
örneklerle özetledi: “Tanrı yeryüzünü Nevruz 
gününde yaratmış olup, Hz. Adem çamurdan 
yine o gün yaratılmıştır. Cennetten dünyaya 
sürülen Hz. Adem ile Hz. Havva o gün Arafat’ta 
buluşmuşlardır. Hz. Nuh tufandan sonra ilk 
defa o gün karaya ayak basmıştır. Hz. Yusuf o 

gün atıldığı kuyudan kurtarılmıştır. Hz. Musa, 
Kızıl Denizi o gün geçmiştir. Bir balık tarafından 
yutulan Hz. Yunus o gün karaya bırakılmıştır. 
Hz. Muhammed’e peygamberlik eriştiği gündür. 
Türklerin Ergenekon’dan çıktığı gündür. Dünya-
daki bütün nebatatın dirildiği gündür.”

Ardahan’daki Nevruz coşkusu, aynı gün, Arda-
han Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde devam etti.  
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın da katıldığı programda, ARÜ’lü 
öğrenciler Nevruz gününün tadını çıkardı. 
Programda günün anlam ve önemine dair bir 
açıklama yapan Rektör Korkmaz, yurtdışından 
gelen öğrencilere seslenerek, “Burada evinizde-
siniz. Bizim nevruzlarımız bir, bayramlarımız 
bir ve kültürümüz birdir.  Ortak bir geleceğimiz 

var. Sizlerle birlikte inşallah ortak bir geleceği 
kuracağız” diye konuştu. 

Ardahan’da yaşayanlar, Nevruz 
Ateşinin çevresinde kenetlendi

Halk Eğitim Merkezindeki programın ardından 
Nevruz kutlamaları, Milli Egemenlik Parkı’nda 
adeta büyük bir şölene dönüştü. Nevruz şenliği; 
Vali Seyfettin Azizoğlu, Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Yüksel Durak ve Dr. Alper Akçam’ın 
Nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Burada Vali 
Azizoğlu ve beraberindekiler, önce Nevruz 
ateşinin üzerinden atladı, sonra örste demirler 
dövdü. Ayrıca Ardahan halkıyla birlikte halaylar 
çekildi.

Ardahan’da Nevruz Ateşi 
haber
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ARÜ’lüler baharın gelişini coşkuyla karşıladı

ARÜ Yönetimi ve Akademisyenleri, 
uluslararası öğrencilerle buluştu

Nevruz kutlamaları; Ardahan Vali Yardımcısı 
Deniz Pişkin, Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Ardahan Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Doğan, 
Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, ARÜ’lü akademisyenler ve 
öğrencilerin katılımıyla, Ardahan Üniversitesi 
Sosyal Tesisleri’nde devam etti. 

Buradaki programın açılış konuşmasını, 
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Gülnara Gocva Memmedova yaptı. Sözlerine 
bahar bayramını kutlayarak başlayan Mem-
medova, “Hepinizin evinde, ailesinde böyle 
bereket, bolluk olsun ve hayır getirsin.” diyerek 
iyi dileklerini iletti. 

Memmedova’nın ardından sözü Prof. Dr. Şured-
din Memmedli (Memmedov) aldı. Memmedov; 
“ Her nevruzda biz de bir söz vardır: Herkesin 
ne dileği, ne isteği veya ne arzusu varsa; gelen 
nevruzda gerçekleşsin.” diyerek herkesin nevru-
zunu kutladı.

Rektör Korkmaz: 
“Nevruz; barışın, kardeşliğin,

 huzurun paylaşıldığı bir gündür.”

Programda günün anlam ve önemine dair bir 
açıklama yapan Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof, Dr. Ramazan Korkmaz ise, “Nevruz, yeni 
gün demektir. Yeni günün başlangıcı, yeni yılın 
başlangıcı demektir. Her başlangıç kutsaldır. 
Mitolojide ‘Nasıl başlarsan öyle gidersin’ diye 
bir prensip var. Bu Nevruz Bayramı da doğanın 
uyanması, doğanın uyanışıdır. Bugün gerçekten 
Ardahan’da tam Nevruzluk bir gün var, yeni bir 
gün var.” diyerek, Ardahan için Nevruz’un doğal 
bir imkân olduğunu belirtti. 

Nevruz’u, “Nevruz; 
Ortadoğu, Orta Asya, 
Kafkasya Anadolu 
coğrafyası, Balkanlar ve 
bu coğrafyadaki bütün 

halkların milli bayramla-
rıdır. Dolayısıyla barışın, 

kardeşliğin, huzu-
run ortakça 
paylaşıl-

dığı bir gündür.” şeklinde niteleyen Korkmaz, 
Nevruz’un, Ardahan Üniversitesi’nde okumakta 
olan uluslar arası öğrencilerin kendi ülkelerinde 
resmi bayram olarak kutlandığını hatırlatarak, 
uluslar arası öğrencilere şu tarihi 
mesajları verdi: “Burada evinizdesiniz, bizim 
nevruzlarımız bir bayramlarımız bir, kültürü-
müz birdir. Ayrıca sizinle ortak bir geleceğimiz 
var. Buradaki arkadaşlarımız ve gençlerimiz, 
sizlerle birlikte, inşallah ortak bir geleceği 
kuracaktır. O bakımdan üniversiteler, sadece 
bilgi öğretmezler. Aynı zamanda geleceği de inşa 
etmeye çalışırlar.”

Ayrıca bütün insanlık için “barış ve huzur dolu 
bir nevruz” dileyen Korkmaz, “Hepinizin nev-
ruz bayramını kutluyorum.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Konuşmaların ardından programda, ARÜ’lü 
uluslararası öğrenciler, yöresel halk oyunlarını 
sergiledi. Daha sonra ARÜ’lü akademisyenlerin 

müzik dinletisiyle birlikte etkinlik sona erdi. 

etkinlik
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Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri tarafından düzenlenen, “Mühen-
dislik Öğrencilerinin Bakışı ile Dünya Su 
Günü” isimli konferans, 22 Mart 2013 Dünya 
Su Günü’nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Âşık Zülâli Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Programda Dünya’da ve 
Türkiye’de su kaynaklarının durumu, yaşanan 
problemler ve gelecekteki olası tehlikeler 
masaya yatırıldı. 

Öğrencilerin ilgiyle izlediği konfe-
ransa; Ardahan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Ardahan Üniversitesi Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Gürkan Doğan 
ve Prof. Dr. Orhan Söylemez, Ar-
dahan Üniversitesi Genel Sekreteri 
Vedi Aşkaroğu, ARÜ’lü akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca 
konferansa, Ardahan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden 
Neşat Ulutaş da konuk konuşmacı 
olarak katıldı. 

Program, Ardahan Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğrenci-
lerinden Canan Aşkar ve Yılmaz 
Vardar’ın su hakkında genel 
bilgiler içeren sunumlarıyla baş-
ladı. Konferansta, suyun doğru 
kullanımına ve dünyadaki önemine dikkat çeken 
öğrenciler, 2013 yılının Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından ‘Uluslararası Su İşbirliği Yılı’ 
ilan edildiğini hatırlattı. 

“Dünya’da gelecekte su kaynakları 
için de savaşlar yapılabilir”

Açılış konuşmalarının ardından, Çevre Mühen-
disliği bölümü 2. Sınıf öğrencilerinden Demet 
Efe kürsüye davet edildi. Suyun dünya içindeki 
yolculuğuna değinen Efe, “Su döngüsü, suyun 
atmosfer ve yeryüzü arasında sürekli dolaşım 
sürecidir. Bu süreç suyun yağış biçimine yeryü-
züne inmesi, buharlaşma ya da bitkilerden ter-
leme yoluyla yeniden atmosfere dönmesi ya da 
yüzey akışı yoluyla denizlerin akarak atmosfere 
dönmesi yoludur.” açıklamasında bulundu. 

Efe’nin ardından sözü Gıda Mühendisliği Bölü-
mü 1. Sınıf öğrencisi Murat Bülbül aldı.

Suyun insan yaşamındaki önemine değinerek 
konuşmasına başlayan Bülbül; “Su insan yaşamı 
için en önemli ögedir. İnsan gıda almadan, yal-
nızca su içerek beş hafta hayatını sürdürebildiği 
halde, susuzluğa ancak 7 ila 12 gün dayanabil-
mektedir. Beden suyunun %12’si yitirildiğinde 
yaşam tehlikeye girer, % 20’si yitirildiğinde 
ise ölümle sonuçlanır.” sözleriyle suyun hayati 

öneminden bahsetti. 

Bülbül’ün konuşmasının ardından, kürsüye 
Çevre Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi 
Shahnaza Ruzimova davet edildi. 

Ruzimova konuşmasında “susuzluk ve su” tasar-
rufu hakkında bilgi vererek, yeryüzündeki bütün 
suların % 0.007’sinden daha az bir kısmının 
içilebildiğini ve içme sularının hızla azaldığını, 
bu azalışın beraberinde çeşitli problemler getire-
ceğini anlattı.

Ruzimova’nın ardından sözü konuk konuş-
macı Ardahan Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nden Neşat Ulutaş aldı.

“Türkiye, sulak alanlar açısından 
zengin ülkeler arasında”

Türkiye’nin sulak alanlar açısından zengin bir 
ülke sayıldığını belirterek konuşmasına başlayan 
Ulutaş; sulak alanların bulundukları bölgenin 
nem oranını yükselterek iklimine etkilediği, 
yer altı suları miktarının dengelenmesine katkı 
sağladığını ve suyu temizlediğini söyleyerek, 
sulak alanların önemini sıraladı. “Yapılan çalış-
malar neticesinde ülkemizde toplam büyüklüğü 

2 milyon hektarı aşkın 135 uluslararası 
öneme sahip sulak alan tespit edilmiştir.” 
bilgisini veren Ulutaş, yaşanan çevre 
kirliliği ve kuraklık sorunlarıyla ilgili de 
değerlendirmeler yaptı. 

Rektör Korkmaz: Su, bütün varoluş 
olanaklarını içinde barındırıyor

Konferansın sonunda Ardahan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz, programı düzenleyen öğrencilere 
ve emeği geçen tüm akademisyenlere 
teşekkür etti. Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerinin hazırladığı ‘su’ konusuyla 
ilgili bu program nedeniyle, duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Korkmaz, su 
ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmasın-
dan da bahsetti. Korkmaz, “Su, bütün 

varoluş olanaklarını içinde barındıran, bütün 
imkânların hazinesi olan bir şey. Benim suyla 
ilgili bir çalışmam var ‘Dede Korkut Hikaye-
leri’ndeki “Su Kültünün Mitik Yorumu” diye. 
Gerçekten felsefi anlamda da bütün başlangıçlar 
su ile başlıyor.” ifadelerini kullandı.  

Program, Rektör Korkmaz’ın konuşmacılara 
‘Teşekkür Belgesi’ vermesiyle sona erdi. 

ARÜ’nün mesajı Ankara Esenboğa 
Havalimanı’nda

Öte yandan, Mühendislik Fakültesi öğrenci-
leri, Ankara Esenboğa hava limanı yolundaki 
elektronik panolarda, iki gün boyunca Ardahan 
Üniversitesi’nin mesajı olarak “Suyunuz Daim 
Olsun” yazısını yayınlattırmıştı.

ARÜ’lü öğrenciler Dünya Su Günü’nde önemli değerlendirmelerde bulundu
haber
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Ardahan Üniversitesi, Ardahan Valiliği ve Ardahan Belediyesi işbirli-
ğiyle; “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” nedeniyle, “Hatıra-
lardan Hafızalara Çanakkale” adlı bir konferans düzenlendi. 18 Mart 
2013 Pazartesi günü, Ardahan Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konferansa, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Sürmeli konuşmacı olarak 
katıldı. 

Saat 13.30’da başlayan konferansa; Ardahan Vali Yardımcısı Murat Ka-
rasu, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, 
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektör 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Karadağ, Ardahan İl Müftüsü Galip Akın, 

Ardahan İl Milli Eğitim 
Müdürü T. Fikret Ete-
ker, Ardahan Üniversi-
tesi akademisyenleri ve 
öğrencileri katıldı.

Konferans, saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okun-
masının ardından 
Prof. Dr. Serpil 
Sürmeli’nin söz 

almasıyla başladı.

 

Çanakkale Savaşı’nın 98. Yıldönümü sebebiyle Ardahan’da bulunmaktan 
çok mutlu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Sürmeli; Çanakkale 
cephesinin açılmasından, Çanakkale Savaşı’nın bitimine kadar olan çeşitli 
tarihsel olaylarla ilgili bilgiler verdi.

Konferansta öncelikle, Çanakkale Savaşı’nın Türk ve dünya tarihi açısın-
dan önemine değinen Sürmeli, “Çanakkale Savaşı’nın önemi tamamen 
mevkisinden kaynaklanmaktadır. Ülkemiz üzerinde emelleri olan Avrupa 
Devletleri için ayrı bir önem taşıyor. Nedir bu? İstanbul’u yani Payitaht’ı ele 
geçirmek. İstanbul’u ele geçirmeniz için ne yapmanız lazım: Çanakkale’yi 
zorlamanız lazım. Çünkü boğazlara hâkim olmak, sıcak denizlere 
hâkim olmaktır. O yüzden Çanakkale cephesi ve savaşları çok önemli. 
Çanakkale’yi ele geçirirseniz İstanbul’u ele geçirir, Osmanlı Devleti’ni saf 
dışı bırakır, Anadolu toprakları size açılır, savaşı da kısa sürede sonlandı-
rırsınız.” şeklinde tespitler yaptı. 

Konferansta Sürmeli’nin sözlerini tamamlamasının ardından, Türkiye 
Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Biz 
Değil miydik” isimli belgesel gösterildi.

Konferansın bitiminde Sürmeli’ye, Ardahan Vali Yardımcısı Murat Karasu 
tarafından ziyaret anısı plâketi verildi. Ardahan Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez ise Sürmeli’ye teşekkür belgesi takdim 
etti.

Ardahan’da 
“Hatıralardan 

Hafızalara 
Çanakkale” 
konferansı 

yapıldı
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Ardahan Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen VI. Ulusal 
Farabi Kongresi ve Eğitim Çalıştayı’na katıldı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Çetinsaya’nın da katıldığı kongrede, 
Farabi Değişim Programı her yönüyle ele alındı. 
Öte yandan kongrede katılımcılar, YÖK tem-
silcileri tarafından Mevlana Değişim Programı 
hakkında da bilgilendirildi. 

Kafkas Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalış-
tayın ardından, 16 Mart 2013 tarihinde, YÖK 
Farabi Birim Koordinatörü Ayşad Güdekli, 
Tunceli Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatö-
rü Prof. Dr. Ali Batu, Kafkas Üniversitesi Farabi 
Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Onur Atakişi ve 
Akdeniz Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatö-
rü Yrd. Doç. Dr. Memduh Sami Taner, Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez’i makamında ziyaret etti. 

Çalıştay’da Mevlana Değişim 
Programı da konuşuldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 14-15 Mart 2013 
tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştaya; YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Kafkas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami 
Battal ve ülkemizin 90 farklı üniversitesinden 
180 kişi katıldı. 

Çalıştay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sami Özcan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın açılış 
konuşmaları ile başladı. 

Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversi-
telerinin Farabi Kurum Koordinatörlerinin 
ve yürütücülerinin katıldığı kongrede, Farabi 
Değişim Programı her açıdan ele alındı. Kurum-
lararası protokoller, öğrenci ve öğretim üyesi 
değişimleri, mali konular gibi geniş bir yelpa-
zede Farabi Değişim Programı’nın değerlendi-
rildiği kongrede; katılımcılar, YÖK temsilcileri 
tarafından Mevlana Değişim Programı hakkında 
da bilgilendirildi.

Çalıştay’ın birinci gününde YÖK Farabi Birim 
Koordinatörü Ayşad Güdekli, “Farabi Değişim 
Programı Hakkında Genel Değerlendirme”;  
YÖK Akademik Değişim Programları Koor-
dinatörlüğünden Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük, 

“Mevlana Değişim Programı Tanıtımı”; Kafkas 
Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Doç. 
Dr. Onur Atakişi, “Kafkas Üniversitesi Farabi 
Değişim Programı Uygulama Örneği” isimli 
bildirilerini sundu. 

Çalıştay’ın ikinci gününde ise, 3 farklı salonda, 3 
ayrı çalıştay konusu ele alındı.  Farabi Mobil Uy-
gulaması Tanıtımı, Farabi Otomasyon Sistemi, 
Aktarılan Tutarların Yönetimi ve Öğrenim Pro-
tokolünün Hazırlanması konuları katılımcılarla 

tartışıldı. Çalıştay, Kafkas Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet M. Erdoğan’ın ka-
panış konuşması ve YÖK katılımcılarına plaket 
takdimi ile son buldu.

YÖK Farabi Birim Koordinatörü 
ARÜ’yü ziyaret etti

Kafkas Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalış-
tayların ardından, 16 Mart 2013 tarihinde, YÖK 
Farabi Birim Koordinatörü Ayşad Güdekli, 
Tunceli Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatö-
rü Prof. Dr. Ali Batu, Kafkas Üniversitesi Farabi 
Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Onur Atakişi ve 
Akdeniz Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatö-
rü Yrd. Doç. Dr. Memduh Sami Taner, Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez’i makamında ziyaret etti. Farabi De-
ğişim Programı ve Mevlana Değişim Programı 
hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, 
görüşmelerin ardından ARÜ’nün Çamlıçatak 
mevkisinde yapılmakta olan kampüs alanını 
inceledi.

ARÜ, VI. Ulusal Farabi Kongresi ve Eğitim Çalıştayı’na katıldı
haber
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Dünyada alternatif bir değişim programı 
olarak ön plana çıkan ‘Mevlana Değişim Prog-
ramı’, Ardahan Üniversitesi tarafından aktif 
bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Kurul-
duğu günden bu yana hızla gelişen ve ilerleyen 
Ardahan Üniversitesi, Kırgızistan’ın Başkenti 
Bişkek’te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’ne iki öğrenci daha gönderdi. 

Konuyla ilgili bilgi veren Ardahan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, 
“Şu an Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde üç 
öğrencimiz eğitim almaktadır. Bir öğrencimiz 
ise vize işlemlerini tamamlayıp bu Cuma günü 
Kırgızistan’a gidecektir. Bu dört öğrencinin ikisi 
İktisat Fakültesi İşletme Bölümü, diğer ikisi 
ise Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nde 
okumaktadır.” diye konuştu. Ayrıca Söylemez, 
“Şu an yurt dışında bulunan öğrencilerimize Ar-
dahan Üniversitesi olarak burs veriyoruz. Yine 
yurt dışından ‘Mevlana Değişim Programı’ ile 
gelen öğrencilerin ihtiyaçlarını üniversitemizin 
imkânlarından sağlıyoruz.” sözleriyle, ARÜ’nün 

program kapsamında öğrencilere önemli ola-
naklar sunduğunu vurguladı. 

Mevlana Değişim Programı ile
sınırlar kalkıyor

Öte yandan Mevlana Değişim Programı’nın 
Ardahan Üniversitesi ve diğer çeşitli üniversite-
ler arasında başarıyla yürütüldüğüne değinerek 
sözlerine devam eden Söylemez, ‘Erasmus 
Değişim Programı’, Avrupa Birliği içindeki 
ülkeler ile yapılan bir öğrenci-öğretim elemanı 
değişimidir. ‘Farabi Değişim Programı’ ise yurt 
içindeki YÖK’e bağlı devlet ve vakıf üniversite-
leri arasındaki öğrenci-öğretim elemanı değişim 
programıdır. ‘Mevlana Değişim Programı’ ise, 
bunlardan farklıdır. Mesela Kırgızistan, Kaza-
kistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkeler; ne 
Farabi Programını ne de Erasmus programını 
uygulayabiliyor. ‘Mevlana Değişim Programı’ ise 
bu sınırları aşarak alternatif bir program haline 
geliyor” diyerek, ‘Mevlana Değişim Programı’nın 
dünyadaki diğer değişim programlarından 
farkını vurguladı. 

Söylemez, “Diğer programlarda olduğu gibi, 
‘Mevlana Değişim Programı’nda da üniversiteler, 
ikili antlaşma yapıp, karşılıklı olarak hangi bö-
lümlere kaç tane öğrenci alacaklarını belirliyor.” 
sözleriyle, ‘Mevlana Değişim Programı’nın’ 
diğer değişim programlarıyla ortak yönlerini de 
aktardı. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında yurt 
dışına gidecek öğrencilere burs verilecek

Bunlar dışında, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
(YÖK) aldığı karar ile 2013-2014 Eğitim-Öğ-
retim yılında ‘Mevlana Değişim Programı’ 
kapsamında yurt dışına gidecek öğrencilere 
burs verileceğini de belirten Söylemez, “2013-
2014 Eğitim-Öğretim yılında YÖK tarafından 
üniversitelere burs bütçesi ayrılacak. Öğrenciler 
yurt dışına gitmeden bursun %70’i peşin olarak 
verilecek, eğer öğrenci derslerinde başarılı olur-
sa kalan, %30’luk kısım da öğrenciye ödenecek.” 
diyerek, Mevlana Değişim Programı’nın mevcut 
avantajlarının daha da artacağını ifade etti. 

ARÜ’lü iki öğrenci daha Mevlana Değişim Programı 
kapsamında yurt dışına gönderildi

eğitim
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Ardahan Halk Eğitim Merkezi’nde, 17 Nisan 
2013 Çarşamba günü, “Kadına Yönelik Şiddet 
Semineri” adlı bir program düzenlendi. 
Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi 
Nilgün Azizoğlu’nun düzenlediği ve Ardahan 
Üniversitesi akademisyenlerinin konuşmacı 
olarak katıldığı seminerde; Türkiye’de her üç 
kadından birinin erken yaşta evlendirildiği 
ve kadına yönelik şiddet olaylarında büyük 
artışlar yaşandığı vurgulanarak, kadına 
yönelik şiddete karşı köklü önlemler alınması 
gerektiği bildirildi.  

Saat 10.00’da başlayan seminere; Ardahan Valisi 
Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Kokmaz’ın eşi Canan Korkmaz, Ardahan Beledi-
ye Başkanı Faruk Köksoy’un eşi Cevriye Köksoy, 
Ardahan Vali Yardımcısı Kadir Taner Esen’in eşi 
Neslihan Esen, Ardahan Vali Yardımcısı Deniz 
Pişkin’in eşi Nurhan Ilgar Pişkin, İl Jandarma 
Komutanı Şerafettin Serten’in eşi Gül Serten, 
Ardahan Üniversitesi akademisyenleri ve çok 
sayıda kadın katıldı. Seminerde “Kadına Yönelik 
Şiddet” ana başlığı altında önemli konular masa-
ya yatırılarak çeşitli değerlendirmeler yapıldı. 
Seminerin açılış konuşmasını Nilgün Azizoğlu 
yaptı. Konuşmasında toplumda ailenin önemine 
değinen Azizoğlu, “Hepinizin bildiği gibi toplu-
mun temeli ailedir. Ailelerde huzur, mutluluk, 
sağlık, nezaket, saygı ve anlayış olursa sağlıklı 
ve mutlu yuvalar kurulur. Bu yuvalar güçlü 

toplumun oluşmasının da temelini oluşturur.” 
dedikten sonra, toplumda kadına yönelik şiddete 
karşı en temel önerisini kısaca şöyle dile getirdi: 
“Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, birçok 
toplumsal soruna karşı eğitimin önemi daha iyi 
anlaşılıyor. Eğitim, anne karnında başlar, evde 
okulda ve toplumda devam eder.  Bu eğitimi 
çocuklarımıza ne kadar verebilirsek o nispette 
sağlam ve köklü toplumu da inşa etmiş oluruz.” 

“Türkiye’de her 3 kadından biri erken 
yaşta evlendiriliyor.”

Seminerde Azizoğlu’nun ardından söz alan 
Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 
Ayşenur İpek ise, “Çocuk Yaş” ve “Erken Evlilik” 
hakkında konuştu. Öğr. Gör. İpek, “Erken 
evlilikler çocuk yaşlarda yapılan evliliklerdir. 
Ulusal kriterlere göre 18 yaş öncesi gruba ‘çocuk 
yaş’ denilmektedir. Bu yaş grubundaki çocuk-
ların yaptığı evliliklere ‘erken evlilik’ diyoruz.” 
şeklinde bir açıklama yaparak, bu bağlamda 
ebeveynleri ve yakın çevresi tarafından erken 
evlilik yaptırılan kız çocuklarının durumu ile 
ilgili, “Erken evliliklerde karşımıza genellikle 
çocuk gelinler çıkıyor. Bu durumda kız çocukla-
rı, erkek çocuklarına göre daha çok etkileniyor. 
Türkiye’de ise her 3 kadından birinin erken yaşta 
evlendirildiği, bu evliliklerin sonucunda ise hem 
kadının sağlığının bozulduğu hem de çocuğu-

nun olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.” 
şeklinde önemli bir tespitte bulundu. 

 “2002 ve 2009 yılları arasında kadına şiddet 
yüzde bin dört yüz oranında arttı.”

Öğretim Görevlisi Ayşenur İpek’in ardından 
konuşan Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Elif Gazioğlu Terzi ise, kadına yönelik şiddet 
olaylarındaki artışa değindi. 

Son yıllarda Türkiye’de kadına yönelik şiddet 
olaylarının artış gösterdiğini kaydeden Yrd. Doç. 
Dr. Gazioğlu Terzi, ‘‘2002 ve 2009 yılları arasında 
kadına şiddet yüzde bin dört yüz oranında 
artmış; bu korkunç bir rakamdır. Demek ki 
kadınlar günümüzde daha çok şiddet görüyor.” 
diye konuşarak, kadına yönelik şiddetin azalaca-
ğı yerde daha da çok arttığını ifade etti. 

Ayrıca günümüzde boşanmaların yüzde seksen 
beşinin sebebinin şiddet olduğunun altını çizen 
Yrd. Doç. Dr. Gazioğlu Terzi, kadına yönelik 
şiddet konusunun daha fazla önemsenmesi ve 
artık bu duruma karşı köklü önlemler alınması 
gerektiğini bildirdi. 

Program sonunda Ardahan Valisi Seyfettin 
Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, seminerde 
sunum yapan ARÜ’lü akademisyenlere çiçek 
takdim etti.

ARÜ’lü 
akademisyenler: 
Kadına yönelik 

şiddet olaylarındaki 
artış, korkunç 

boyutlara ulaştı
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Kurulduğu günden bu yana yaklaşık dört yıl 
geçmesine rağmen, kısa sürede 12 ülkeden 
60’a yakın üniversiteyle küresel bir birlikte-
liğe dönüşen Kafkasya Üniversiteler Birliği, 
uluslararası çapta bilimsel, kültürel, ekono-
mik, sosyal, sportif alanlarda büyük projelere 
imza atmaya devam ediyor. KÜNİB, 6-8 Mayıs 
2013 tarihleri arasında Eskişehir’de “KÜNİB 
Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantısı”nda 
Türkoloji ile ilgili uluslararası bir kongre 
tertip etmiş ve Türkoloji açısından önem-
li kararlar almıştı. Aradan birkaç hafta 
geçmeden 20-21 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
III. Olağan kongresini gerçekleştiren ve 
yeni 12 üye ile üye sayısını 58’e ulaştıran 
birlik, ilerleyen günlerde uluslararası iki 
büyük projeyi daha hayata geçireceğini 
duyurdu. 

Proje 1: Uluslararası Tehlike 
Altındaki Diller Sempozyumu 

(14 Ekim 2014) 

KÜNİB Başkanı ve Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın, KÜNİB 
III. Olağan Kongresinin açış konuşmasını ya-
parken duyurduğu projelerin ikisi de son derece 
önem taşıyor. Projelerden ilki “Uluslararası 
Tehlike Altındaki Diller Sempozyumu” adıyla 14 
Ekim 2014 tarihinde Ardahan’da gerçekleşecek. 
Harvard Üniversitesi, Rice Üniversitesi, Mainz 
ve Oxford Üniversiteleri’nin katılımcı olarak 
yer alacağını ifade eden KÜNİB Başkanı ve Ar-
dahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Korkmaz, 
UNESCO’nun da bu uluslararası etkinliğe destek 
vereceğini bildirdi. Ayrıca, Türk Dil Kurumu, 
Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi 
ve Yunus Emre Enstitüsü’nün de destek olduğu-
nu sözlerine ekleyen Prof. Dr. 

Korkmaz, bu uluslararası sempozyumun, bu 
coğrafyanın ruhunu yansıtan, milli bir proje ol-
duğunu söyleyerek şunları ifade etti: “Dünyada 
şu anda 7000 dil, şive ve lehçe konuşulmaktadır. 
Yapılan bilimsel araştırmalarda şunu görüyoruz 
ki 2100 yılına kadar 7000 dil, şive ve lehçenin 
%80’i kaybolacak. Bunu önlemek mümkün 
değil. Dolayısıyla bizim daha duyarlı olmamız, 
daha saygılı olmamız, bu insanlık değerlerini 
ve ülküsünü korumamız gerekiyor. Bu proje, 

aynı zamanda Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 
insanlığa karşı bir saygı duruşu olacak. Bugün 
ilerleyen teknoloji, modernizmin küçülttüğü, 
daralttığı dünyada küreselleşmeyi hızlandıran 
gelişmeler, zayıf dilleri çok büyük tehdit altına 
alıyor ve onların yaşamalarına meydan vermi-
yor. Bazı dilleri doğrusu yaşatmak mümkün 
değil. Sosyal, ekonomik, dini, psikolojik gibi bir 
sebep var. Fakat biz bu dilleri derleyip, insanlığın 
hafızasına kaydedebiliriz. Her dil kutsaldır. Ve 
tanrının insanlığa armağanıdır. O dili konuşan-
lar, onun farkında olmasalar bile, onu koruyacak 
güçleri olmasa bile, bizlerin o dilleri, o kültürleri 
korumamız, kollamamız ve kayıt altına alıp in-

sanlığın ortak hafızasına yerleştirmemiz gereki-
yor. Sözgelimi Maya Uygarlığı var, biliyorsunuz. 
Onların bir alfabe sistemi var. Bakın insanlığın 
kaderini değiştiren bilgisayar yazılım sistemi, 
maya alfabesi sisteminden ilham almıştır. Bize 
düşen şey, o dilleri derleyip toparlamak, onların 
ebediyen sönmelerini, tükenmelerini önlemek-
tir. Mesela Güney Amerika, Afrika, Kafkasya, 
Sibirya gibi yerler, diller açısından en yoğun 
tehlike altındaki yerlerdir. Dolayısıyla KÜNİB’in 
14 Ekim 2014 tarihinde, Ardahan’da tertip 
edeceği ‘Uluslararası Tehlike Altındaki Diller 
Sempozyumu’nda, bu işle ilgilenen dünyanın 
en seçkin 60 tane bilim insanı, tehlike altındaki 
dilleri mercek altına alacak.” 

Proje 2: Kafkasya’nın Yüzleri

III. Olağan Kongre’de tanıtılan bir diğer önemli 
proje de “Kafkasya’nın Yüzleri” projesi oldu. 
Bir afiş çalışması ile tanıtılan proje, katılımcılar 
tarafından son derece ilgi gördü. Özellikle afiş 
çalışmasına konu olan Fatma Nine, görenleri 
kendine hayran bıraktı. Fatma Ninenin 103 
yaşında olmasına rağmen halı dokumaya devam 
eden görüntüsü, katılımcıları adeta mest etti. 
KÜNİB Başkanı ve Ardahan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Korkmaz, projenin tanıtımını bu 
afiş çalışması üzerinden yaparken, özellikle 103 
yaşındaki Fatma Nine üzerine ders niteliğinde 
değerlendirmelerde bulundu. Kafkasya coğrafya-
sının insan ömrünün en uzun olduğu coğraf-
yalardan biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Korkmaz, bu insanların doğayı bildiğini, doğaya 
yakın olduğunu ve yaşama dair söyleyecek şey-
leri bulunduğunu şöyle anlattı: “Şimdi liselerde, 
üniversitelerde çocuklara soruyoruz. Bahçede 
çiçekler var. Bu nedir diyoruz? Çiçek diyorlar. 
Peki, isimlerini söyleyin diyoruz. 3 tane sayamı-
yorlar. Ama bu insanlar doğanın dilini çok iyi 
biliyorlar. Bakın bu insanlar en az 200-300 tane 
çiçek ismi biliyorlar. Otların ismini, onlardan 
hangi yemekler yapıldığını bilirler. Onların uzun 
sağlıklı yaşamalarının sebeplerinden bir tanesi 
doğaya yakın olmalarıdır. Burada başka bir şey 
söylüyor bize Fatma nine. O halı dokuyor. O halı 
tezgahını bir çocuğu sever gibi seviyor. Kutsu-
yor onu adeta... Ve böyle insanlar yüzlerce var 
Kafkasya’da. Biz işte bu Kafkasya’nın yüzleri-
ni, onların beslenme alışkanlıklarını, yaşama 
öykülerini, onların çalışma prensiplerini, onların 
hayata bakış açılarını derleyip, toparlayıp bir 
kitapta buluşturmayı, hatta onların söyledik-
leri şarkıları, masalları dinleyerek kaydetmeyi 
istiyoruz. Kafkasların Yüzleri Projesi, doğrusu 
çok geç kalınmış bir projedir. Ama bunu hara-
retle hayata geçirmeyi kendimize ülkü edinmiş 
bulunmaktayız.”

KÜNİB III. Olağan 
Kongresi’nde 

uluslararası iki 
büyük proje
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Rus Türkolog Vasilyev, ARÜ’lü akademisyenler ve 
öğrencilerle bir araya geldi

Kurulduğu günden itibaren bir dünya üni-
versitesi olma yolunda ilerleyen Ardahan 
Üniversitesi, akademik alanda yaptığı araştır-
malarla dünya çapında dikkat çeken isimleri 
Ardahan’da konuk etmeye devam ediyor. Uzun 
yıllar Türkoloji alanında yapmış olduğu başa-
rılı çalışmalarla akademi camiasında adından 
sıkça söz ettiren ve Türk medeniyetleri hak-
kında yaptığı araştırmalarla Türk tarihinin 
aydınlanmasında önemli bir rol oynayan Rus-
ya İlimler Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Dmitry Vasilyev, Rektör Korkmaz’ın daveti ile 
ARÜ’ de iki gün süren “Eski Türklerin Sibirya 
ve Orta Asya’daki Mirasları” adlı konferansa 
imza attı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. 
Levent Küçük Refakatinde, ARÜ İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesi Âşık Zülali Konferans 
Salonu’nda, 10-11 Nisan 2013 tarihlerinde 
yapılan iki bölümlük konferansa; Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 
Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Gürkan Doğan ve Prof. Dr. Orhan Söylemez, 
Ardahan Üniversitesi Genel Sekreteri Vedi Aşka-
roğlu, Ardahan Üniversitesi Rektör Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Alper Karadağ, Yrd. Doç. Levent 
Küçük ARÜ’lü akademisyenler ve çok sayıda öğ-
renci katıldı. ARÜ’lülerin yoğun ilgi gösterdiği 
programda Prof. Dr. Dmitry Vasilyev, Eski Türk 
Yazıtları ile ilgili kendi araştırmalarından elde 
ettiği değerli bulguları slayt görüntüleri eşliğinde 
anlattı. Vasilyev ayrıca, Türk tarihi ve medeni-
yetleri ile ilgili çarpıcı bilgiler vererek 

ARÜ’lülere adeta bir kültür ziyafeti yaşattı.  
Programın açılış konuşmasını Ardahan Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söy-
lemez yaptı.  Konuşmasında Söylemez, “Sayın 
Vasilyev, bugün sizlere Türk kültür tarihinin 
önemli anıtlarından ve izlerinden bahsedecek. 
Bol görüntülü bir sunum olacak. Bir zamanlar 
Güney Sibirya’da yaşamış olan Göktürk kahra-
manlarının kendi hayatları hakkında anlattıkları 
taşa yazılmış olan anıt yazılardan yola çıkarak 
bize bir kültür ziyafeti sunacak.” diyerek, sözü 
Vasilyev’e bıraktı. 

“Her halkın kendi yaşamına ait 
bilgileri koruması ve gelecek nesillere 

aktarması yazı ile mümkündür.”

ARÜ’de gerçekleştirilen programda ilk önce 
toplumların etnik ve tarihsel hatıralarının 
öneminden bahsederek sunumuna başlayan 
Prof. Dr. Dmitry Vasilyev, “Her halkın kendi 
kültürel geleneği ve tarihi hakkındaki çeşitli 
bilgiler, etnik ve tarihsel hatıralarla öğrenilir. 
Çünkü toplum ve devlet geliştikçe, dil oluştukça, 
ağızdan ağıza iletilen bilgi hatırası o kadar artar 
ki bilgileri tarif edilmemiş şekilde koruma gereği 
ortaya çıkar. Böylece toplumların kendilerine ait 
bilgileri koruması ve gelecek nesillere aktarma-
sının, insanlığın en büyük değerlerinden biri 
sayılan yazı ile mümkün olduğu söylenebilir.” 
şeklinde bir tespitte bulundu.

Bu bağlamda Eski Türk Yazıtları hakkında ilgi 
çeken bilgiler veren Vasilyev, “Lehçe değişiklik-

lerini önemli bir örneğe benzeten yazı sistemi, 
geleneksel grafik temelde hazırlanır. Bu yazıyla 
‘ebedi taşlar’ üzerinde başbuğların, devlet 
adamlarının ve hükümdarların kahramanlıkları 
hakkında metinler oyularak yazıya aktarılır.” 
diye konuştu.
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“Bilinen tüm yazıtlarla ilgili elektronik 
kataloğun oluşturulması gerekiyor.”

Bunun için yıllardır araştırma grubuyla birlikte, 
her yaz Güney Sibirya’da, yazıtlarla ilgili saha 
araştırmaları yaptıklarını belirten Vasilyev, “Gü-
nümüzde Göktürk Runik Yazıtlarının kaynak 
bilgisi ve teknoloji açısından araştırılması ile il-
gili sorunlar, şimdiye kadar bilinen Göktürk yazı 
formunda tamamıyla bilimin devreye sokulmuş 
olmamasından ve tüm bu yazıtların yerli yazılı 
kaynak derlenmesi şeklinde araştırılması için 
imkânların bulunmamasından ortaya çıkmak-
tadır. Türk kronoloji alanındaki hiçbir uzman 
bugüne kadar keşfedilmiş yazıtların tam listesini 
ve runik vari metinlerin tamamını karşılaştırma 
imkânına sahip değildir.” diyerek, özellikle söz 
konusu bölgede yer alan Göktürk yazıtlarıyla 
ilgili inceleme yapmanın önünde çeşitli engeller 
bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan Göktürk yazıtlarını incelemenin 
nasıl mümkün olduğunu da anlatan Vasilyev, 
öncelikle bilinen tüm yazıtların elektronik kata-
loğunun oluşturulması tekniğiyle bu sorunların 
çözülebileceğini ifade etti. Ayrıca araştırma 
sahasında yazıtın adı, tipi, ebatı, malzemesi, ya-
zıtı bulan araştırmacı ve yazıtın bulunduğu yer 
hakkında yayınlar yayınlanmasının da önemli 
olduğunu vurgu layan Vasilyev, bölgede yaşadığı 
araştırma tecrübelerini dinleyicilerle paylaşarak, 
konuyla ilgili çözüm önerilerini destekledi.

“18. ve 19. Yüzyıldaki bilim adamlarının 
keşfetmiş olduğu yazılar yanlış aktarılmıştır.”

Bunun dışında çeşitli mezar yazıtlarındaki bel-
gelerin karşılaştırılması yoluyla bölgedeki tarih-
sel gelişmelerin daha net şekilde anlaşılabileceği-
ni hatırlatan Vasilyev, bu konuda geçmişten beri 
araştırma grubuyla birlikte yaptığı çalışmaları 
örnek olarak göstererek, “Araştırma grubumuzla 
birlikte yalnız kağanlar hakkında değil, aynı 

zamanda asilzadelerin devlet yönetimindeki rolü 
ve onların kahramanlıkları hakkında da bilgilere 
ulaşabildik. Ayrıca bu sayede yazıt kahraman-
larının soy ve toplum içindeki bağlarını yeteri 
kadar net gösterebildik.” dedi.

Gelecek dönemlerde gerçekleştireceği proje-
lerden de bahseden Vasilyev, “18.ve 19. Yüzyıl 
bilim adamlarının keşfetmiş olduğu yazılar 
tekrar incelenebilecektir. Çünkü o dönemlerde 
petroglifler, yazılardan daha çok dikkat çekti 
ve bu nedenle de yazılar yanlış aktarıldı. Aynı 
kayalar tekrar incelendiğinde daha önce gözden 
kaçan yazılar keşfedilebilecektir.” sözleriyle, bun-
dan sonra yapılacak araştırmaların niçin gerekli 
olduğunu ifade etti.

Vasilyev’in sunumu tamamlamasının ardından 
söz alan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz ise, “Sayın Vasilyev’e hoş 
geldiniz diyorum. Böyle güzel sempozyumları, 
konferansları dinlediğim zamanlar benim en 
mesut olduğum zamanlardır.” şeklinde duygu-
larını ifade ederek, Türk Devletlerinin yaşadığı 
coğrafyalara yolculuk yaptıkları her esnada, 
Türklere ait ortak kültürel sistemleri ve mater-
yalleri yakından gözlemleyebildiklerini aktardı.

Konferansta Vasilyev, ARÜ’lü akademisyenler ve 
öğrencilerin Türk medeniyeti ve yazıtları ile ilgili 
çeşitli sorularını da cevapladı.

İki gün süren program sonunda ARÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Dmitry 
Vasilyev’e teşekkür belgesi takdim etti. 

Prof. Dr. Dmitry Vasilyev’in kısa 
özgeçmişi

Prof. Dr. Dimitry D. Vasilyev, 1946 yılında 
Moskova’da doğdu. 12 yaşında küçük asker oku-
luna başladı ve burada orta tahsilini tamamladı. 

1966 yılında Moskova Üniversitesi Doğu Dilleri 
Fakültesi Türkoloji bölümüne girdi. “Göktürk-
lerin Din Kültürü” teziyle mezun oldu. 1971 
yılında Rusya Bilimler Akademisi’nde akademik 
görevine başladı. Jüri üyeleri arasında Baskakof 
ve Klyaştorny gibi isimlerin de bulunduğu, Aka-
demisyen Tenişev’in danışmanlığında hazırladı-
ğı “Göktürk Yazıtlarının Paleografyası” adlı tezi 
ile profesör oldu.

Vasilyev’in ilk kitabı 1983 yılında “Yenisey Hav-
zasındaki Yazıtların Korpüsü” adıyla yayınlandı. 
1971 yılından beri devam eden saha çalışmala-
rının bir sonucu olan bu kitap, Vasilyev’e dünya 
çapında bir ün kazandırdı.

Prof. Dr. Vasilyev’in Rusya ve Türkiye’de yayım-
lanmış çeşitli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca 
çeşitli dillerde yayınlanmış 200’ü aşkın maka-
lesi vardır. Ayrıca Vasilyev, değerli çalışmaları 
nedeniyle çeşitli ödüllere ve taltiflere de layık 
görülmüştür. 
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Ardahan’da “Turizm Haftası” coşkuyla kutlandı

Ardahan İl Halk Eğitim Merkezi’nde, “Turizm 
Haftası” programı düzenlendi. Ardahan 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 
organize edilen ve 18 Nisan 2013 Perşembe 
günü gerçekleştirilen programda; turizm, 
turizmin bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısı 
ile Ardahan’ın turizm potansiyeli gibi çeşitli 
konular masaya yatırıldı. Bunun yanında 
“Turizm Haftası” münasebetiyle düzenlenen 
çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllen-
dirildi. Ayrıca program esnasında sergilenen 
yöresel oyunlar ve sunulan müzik dinleti-
leri Ardahan’da bu yıl kutlanan “Turizm 
Haftası”nın renkli anları olarak hafızalara 
kazındı.  

Saat 11.00’de başlayan programa; Ardahan Valisi 
Seyfettin Azizoğlu, Ardahan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Doğan, Ardahan 
Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Ardahan Vali 
Yardımcısı Kadir Taner Eser, İl Jandarma Alay 
Komutanı Şerafettin Serten, İl Emniyet Müdürü 

Oktay Bulduk, Ardahan Belediye Başkan Vekili 
Soner Öztürk, ARÜ’lü akademisyenler ve öğren-
ciler ile çok sayıda konuk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından başlayan programın açılış konuşmasını 
Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Çimen yaptı. 
Turizmin önemini vurgulayarak sözlerine baş-
layan Yrd. Doç. Dr. Çimen, turizm konusunda 
toplumsal farkındalığı ve katkıyı arttırarak iş tu-
rizmini canlandırmak için “Turizm Haftası”nın 
kutlandığını belirtti.

“Ardahan’daki turizm çeşitliliği 
oldukça fazla”

Günümüzde pek çok yerde çeşitli turizm 
faaliyetlerinin yapıldığını hatırlatan Yrd. Doç. 
Dr. Çimen, “Ardahan ilinde de turizm faaliyeti 
oldukça yüksektir. İlimizde kırsal turizm, yayla 
turizmi, yaban hayatı gözlem turizmi, özel ilgi 
turizmi; ekonomi turizmi, spor turizmi, gastro-
nomi turizmi, kış turizmi mümkündür.’’ diyerek 
Ardahan’daki turizm çeşitliliğinin oldukça fazla 
olduğunu ifade etti.
Programda konuşan Ardahan Valisi Seyfettin 
Azizoğlu ise, Ardahan’ın kimsenin hayal edeme-
yeceği kadar doğal bir güzelliğe sahip olduğunu 

vurgulayarak, ‘‘Geçmişi on bin yıl öncesine 
dayanan bu zengin coğrafyada yaşamaktan 
dolayı gurur duyuyorum. Dünyadaki pek çok 
medeniyetin geçmişi 300-500 yıl öncesine daya-
nırken, Ardahan ve Kars coğrafyasının bu kadar 
eski bir tarihe sahip olmasının önemini daha iyi 
kavramalıyız.” dedi. 

Azizoğlu, Çıldır Kalesi, Çıldır Gölü, Ahıska’nın 
merkezi konumundaki Posof Kaleleri ve Kura 
Nehri gibi Ardahan’ın muhteşem doğal ve 
kültürel güzelliklerini dünyaya duyurmanın 
zor olmadığını söyleyerek, gelecek nesillere bu 
tür zenginlikleri aktarmanın büyük bir vazife 
olduğunu bildirdi. 

Yarışmalarda dereceye girenler 
ödüllendirildi

Programda “Turizm” konulu yarışma bağlamın-
da ortaöğretim, lise ve üniversitede düzeyinde 
dereceye girenlerin ödülleri verildi. Yarışmada 
kompozisyon dalında birincilik ödülünü Arda-
han Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğrencisi Ayar Yaman alırken, ikincilik ve 
üçüncülük ödüllerini ise Ardahan Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden 
Şükran Birgün ve Hakan Çalı aldı.

Programa “Avrasya Öğrenci Topluluğu” tarafın-
dan hazırlanan “Kuş Tepti Oyunu” gösterisi ile 
devam edildi. Ayrıca “Damal Halk Eğitim Mer-
kezi Halk Oyunları Gösterisi” ve Halk Ozanları 
Dinletisinin ardından Göle, Hanak Posof ve 
Çıldır Halk Eğitim Merkezleri tarafından ha-
zırlanan “Ardahan’a Özgü Yemek Yarışması”nda 
dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesiyle 
program sona erdi.
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Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi Âşık Zülali Konferans 
Salonu’nda, 16 Nisan 2013 tarihinde, ARÜ 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Kükrer’in 
konuşmacı olarak katıldığı “Halk Sağlığı 
Açısından Çıldır Gölü’nün Kirlilik Düzeyi” 
isimli bir konferans gerçekleştirildi. Ardahan 
Üniversitesi’nin başlattığı Çıldır Gölü ile ilgili 
“Çıldır Gölü Yüzey Sedimentlerinde Kloro-
fil Bozunma Ürünleri ve Organik Karbon 
Seviyelerinin Belirlenmesi” adlı araştırmanın 
bulguları ve değerlendirmelerinin paylaşıldığı 
konferansta, Çıldır Gölü’ndeki mevcut kirlilik 
ve olası tehlikelerle ilgili uyarılar yapıldı. 

Saat 10.00’da başlayan programa; Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez, Ardahan Üniversitesi akademisyenle-
ri ve Ardahan Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Ardahan Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söyle-
mez yaptı. Prof. Dr. Söylemez, Çıldır Gölü’nün 
önemine değinerek, Çıldır Gölü’nün denizden 
2000 metre yükseklikte ve içilebilir suyu olan 
dört gölden birisi olduğunu vurguladı. 

Yrd. Doç. Dr. Kükrer: Çıldır Gölü’ndeki 
kirliliğe karşı acil 

önlemler alınması gerekiyor.
Prof. Dr. Söylemez’in ardından söz alan Yrd. 
Doç. Dr. Serkan Kükrer ise, Ardahan Üniversi-
tesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Sebahat 
Şeker ve Yrd. Doç. Dr. Z. Tuğba Abacı ile Tunceli 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Banu Kutlu’yla 
beraber yapmış oldukları “Çıldır Gölü Yüzey 
Sedimentlerinde Klorofil Bozunma Ürünleri 

ve Organik Karbon Seviyelerinin Belirlenmesi” 
isimli araştırmalarıyla ilgili bir sunum gerçekleş-
tireceklerini bildirdi. 

Çıldır Gölü’yle alakalı hiçbir araştırmanın 
bulunmadığını, böyle bir çalışmayı ilk defa 
Ardahan Üniversitesi’nin başlattığını ve bunun 
neticesinde Çıldır Gölü’nde kirlilik düzeyinin 
arttığını tespit ettiklerini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. 
Kükrer, “Çıldır Gölü; ekonomik, turistik, estetik 
ve ekolojik anlamda Ardahan için büyük bir 
öneme sahiptir. Buna rağmen evsel ve tarımsal 
atıkların gölde neden olduğu kirlilik büyük bir 
tehlike oluşturmaktadır. Çünkü önlem alınmaz 
ise bu atıklardaki ağır metaller kanser riskini de 
arttırabilir.” diyerek, bir an önce önlem alınması 
gerektiğini ifade etti. 

Öte yandan su kirliliğine karşı alınabilecek bazı 
önlemlere değinen Yrd. Doç. Dr. Kükrer; “Tar-
lalarda gübrelerin teraslandırma yaparak göle 
ulaşması engellenmeli ve aynı zamanda tarımsal 
alanlar dikkatle incelenerek bölgenin sürekli 
izlenmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı. 

‘Sarı Balık’ gönül rahatlığıyla yenilebilir

Çıldır Gölü’nde tutulan ve yöre halkı için önemli 
bir yere sahip olan ‘sarı balık’ üzerinde yaptıkları 
araştırmalara da yer veren Yrd. Doç. Dr. Kükrer; 
“Göldeki ağır metalleri tespit edince araştırmayı 
bir adım daha ileriye taşıyarak göldeki balıkları 
da inceledik ve gölden balık örnekleri topladık. 
Gölün meşhur balığı olan ‘sarı balık’ ile ilgili 

örnekleri topladık. Topladığımız örnekleri 
İzmir’e gönderdik ve analizlerini yaptırdık. 
Edindiğimiz sonuçlara göre ‘sarı balık’ta halk 
sağlığı açısından herhangi bir olumsuz sonuca 
rastlanmadı.” sözleri ile Çıldır Gölü’nün meşhur 
‘sarı balığı’nın gönül rahatlığıyla yenilebileceğini 
söyledi. 

Ayrıca Çıldır Gölü’yle ilgili gerçekleştirdikleri 
araştırmanın önemine dikkat çeken Yrd. Doç. 
Dr. Kükrer, “Yaptığımız çalışma ‘Uluslararası 
Ekoloji Kongresi’nden kabul gördü. Haziran 
ayında Nevşehir de uluslararası bir sempozyum-
da çalışmanın tamamını sunacağız.” şeklinde 
konuştu.

Kritik Çağrı: 
Çıldır Gölü’ndeki kirliliğe karşı önlemler alınmalı
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Kurulduğu günden itibaren bir dünya üniver-
sitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Ardahan Üniversitesi, diğer alanlarda olduğu 
gibi, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesindeki 
çeşitli faaliyetlerine de devam ediyor. 

Özellikle Ardahan Üniversitesi Gençlik Eğitim 
Merkezi (ARÜGEM), öğrenci odaklı çalışma-
larını sürdürüyor. Bu bağlamda ARÜGEM 
tarafından, öğrenciler yararına düzenlenen 
kermeslerin 3.sü 27-29 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında Ardahan Üniversitesi Tömer Binası 
bahçesinde gerçekleştirildi. 

ARÜ’lü idari-akademik personel ve öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği kermes oldukça renkli an-
lara sahne oldu. Kermeste ARÜGEM üyelerinin 
evlerinde hazırladıkları birbirinden lezzetli 
ikramlardan, el emeği göz nuru eşyalara kadar 
birçok ürün sunuldu. Ayrıca program, birbirin-
den güzel müzik dinletileri, oyunlar ve danslarla 
adeta bir şenlik havasında geçti.

27 Mayıs 2013 tarihinde saat 11.00’da yapılan 
bir açılışla başlayan kermese, Ardahan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Ardahan Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Arda-
han Üniversitesi Gençlik Merkezi (ARÜGEM) 
Başkanı Canan Korkmaz, Ardahan Üniversitesi 
Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Karadağ, 
Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nil-
gün Azizoğlu, Ardahan İl Jandarma Komutanı 
Şerafettin Serten’in eşi Gül Serten, Ardahan Üni-
versitesi akademik ve idari personeli, Ardahanlı 
öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kermeste konuşan Ardahan Vali Yardımcısı De-
niz Pişkin, Ardahan Üniversitesi tarafından ya-
pılan bu tür etkinlikleri Ardahan Valiliği olarak 
her zaman desteklerini belirterek, ARÜGEM’in 
öğrenciler için gerçekleştirdiği projelerin ve 
faaliyetlerin çok önemli olduğunu kaydetti. 

Rektör Korkmaz: Bu Tür Faaliyetler 
ve Projeler Desteklenmeli

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz ise, bu tür faaliyetlerin ve 
projelerin desteklenerek artması gerektiğini 
vurgulayarak,  “Eskiden vakıf sistemleri vardı 
ve vakıflar daha geniş imkânlara sahipti. Bu tür 
faaliyetleri vakıflar yapıyordu. Artık bu tür faali-
yetleri dernekler aracılığıyla yapıyoruz. İnşallah 
ARÜGEM’in faaliyetleri artarak devam eder.” 
diye konuştu.

Öte yandan Ardahan Üniversitesi’nin tüm 
gücüyle ARÜGEM’in yanında olduğunu belirten 
Prof. Dr. Korkmaz, “ARÜGEM Başkanı Canan 
Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca 
Sayın Valime ve sevgili dostlarıma çok teşekkür 
ediyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ARÜGEM’den “öğrenci odaklı” bir etkinlik daha
etkinlik
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Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi Âşık Zülâli Konferans 
Salonu’nda, 22 Mayıs 2013 Pazartesi günü, 
“Teknoloji ve Dil” konulu bir konferans 
verildi. Kayseri Erciyes Üniversitesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Argunşah’ın konuşmacı olarak 
katıldığı programda, Türkçe’nin önemi ve 
günümüzdeki durumu ile ilgili önemli değer-
lendirmeler yapıldı. 

Saat 14.00’de başlayan konferansa, Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez, ARÜ İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

“Türkiye Türkçesi, Türk coğrafyasının ortak 
iletişim dili olma yolundadır.”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Argunşah, 
Türkçe’nin dünyada en çok konuşulan ve en güç-
lü diller arasında yer aldığını belirterek, “Türkçe 
bu özelliklerinin yanında başka yönleriyle de 
dikkat çeken bir dildir. Örneğin, yabancı dillerde 
binlerce Türkçe söz kullanılmaktadır. Bununla 
birlikte, Türkiye Türkçesi, Türk coğrafyasının 
ortak iletişim dili olma yolundadır. Çünkü, 
Türkiye Türkçesi, Türk dünyasında 80 milyon 
konuşuruyla en büyük ve en gelişmiş dillerden 
biridir.” diyerek, Türkçe’nin bölgesel ve küresel 
alandaki üstünlüğünden bahsetti.

“Asya’da Rusça’nın gücü azalıyor, Türkçe’nin 
etkinliği artıyor.”

Ayrıca Türk devletlerinin birçoğunda gazete, 
dergi ve kitapların Türkiye Türkçesi ile basıl-

dığını ve Türk televizyonlarının dünyanın her 
yerinde izlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Argun-
şah, “Bu sayede Türk dünyasının Türkiye’ye olan 
ilgisi artmaktadır. Dilimizin öğrenilmesi daha 
da kolaylaşmaktadır” dedi. Prof. Dr. Argunşah 
konferansta, Asya’da Rusça’nın gücünün giderek 
zayıfladığını, Türkçe’nin ise etkinliğinin giderek 
arttığını vurgulayarak, buna rağmen Rusya’nın 
egemenliği altındaki özerk cumhuriyetlerde bu 
durumun engellenmeye çalışıldığını savundu. 

Türkiye Türkçesi’nin günümüzde yaşadığı çeşitli 
problemleri de aktaran Prof. Dr. Argunşah, 
“İngilizce kelimelerin dilimize girmesi, ürün 
adlarındaki olumsuzluklar ve yazım bozukluk-
ları Türkçe’nin yetersizliğinden kaynaklanmıyor. 
Bunun nedeni, dilimizin kullanılışındaki özen-
sizlik ve kültürel değerlerimize olan ilgisizliktir” 
şeklinde tespitlerini paylaştı.  

Prof. Dr. Argunşah, günümüzde cep telefonu, 
internet ve bilgisayar teknolojilerinin dünyada 
konuşulmakta olan dilleri etkilediğini belirte-
rek, “Özellikle Türkiye’de gençler cep telefonu 
yoluyla mesajlaşırken, internette yazışırken 
Türkçeyi kullanmaktadır. Bu durum gençlerin 
kendi dilleriyle yazma alışkanlığı kazandığını 
göstermektedir” diye konuştu. 

Prof. Dr. Mustafa Argunşah’ın konuşmasını, 
Kazakistan’ın Ural kentindeki Batı Kazakistan 
Devlet Üniversitesi Kazak Filolojisi Öğretim 
Üyesi Dr. Zinulla Mutiev ve eşi Güljamal Tursın-
bekova da dinlediler. Ardahan Üniversitesi’nde 
misafir öğretim üyesi olarak bulunan Kazak 
öğretim üyeleri de Argunşah’ın konuşmasını çok 
ilginç buldular ve konferansın sonunda kendisi-
ne sorularını yönelttiler.

Programda konuşan Ardahan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez 
ise, Prof. Dr. Argunşah’la dostluklarının çok 
eskiye dayandığını, kendisinin ülkemizin değerli 
akademisyenlerinden biri olduğunu ve birçok 
başarıya imza attığını belirtti. 

Prof. Dr. Söylemez’in Prof. Dr. Mustafa 
Argunşah’a teşekkür belgesi takdim etmesiyle 
program sona erdi.

“Teknoloji ve Dil”
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Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksek 
Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Binası’nda, 
26 Nisan 2013 Cuma günü, Ardahan’ın yöresel 
yemeklerinin yarıştığı bir yarışma programı 
düzenlendi. ARÜ Çıldır MYO Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin 
yaptığı yöresel yemeklerin kıyasıya yarıştığı 
programda, Hanak ilçesi 90 puanla birinci se-
çildi. Ayrıca yarışmada; Çıldır ilçesi 89 puanla 
ikinci, Posof ilçesi 87 puanla üçüncü, Göle 
ilçesi 86 puanla dördüncü ve merkez grubu 85 
puanla beşinci oldu.

Ardahan Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 

Söylemez, Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi 
Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksılıkoviç ve ARÜ Çıldır 
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Çimen’in 
jüri üyesi olarak bulunduğu yarışmaya; Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yakup Çelik, ARÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük ve ARÜ’lü 
öğrenciler konuk olarak katıldı. 

Ardahan’ın ilçeleri, çeşitli
yemekleriyle yarıştı

Çıldır MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölü-
mü 2. sınıf öğrencilerinin yaptıkları yemeklerin 

yarıştığı programda; Hanak ilçesi “un helvası”, 
Posof ilçesi “kesme aşı”, Çıldır ilçesi “lokma” ve 
Göle ilçesi de “hangel” yemekleriyle öne çıktı. 
Ayrıca ARÜ Çıldır MYO Turizm ve Otelcilik 
Programı öğrencilerinden Deniz Dark’ın söyle-
diği türküler yarışmaya iyice renk kattı. 

Yarışma sonunda Hanak ilçesi 90 puanla birinci, 
Çıldır ilçesi 89 puanla ikinci, Posof ilçesi 87 
puanla üçüncü, Göle ilçesi 86 puanla dördüncü 
ve merkez grubu 85 puanla beşinci oldu. Prog-
ram sonunda ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Orhan Söylemez, yarışmaya katılan öğrencileri 
tebrik etti.

Ardahan’ın yöresel
yemekleri

kıyasıya
yarıştı...

etkinlik
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Birbirinden güzel mekânların, dersliklerin, 
binaların, lojmanların, tesislerin ve alanların 
yer alacağı Ardahan Üniversitesi’nin yeni 
yerleşkesiyle ilgili önemli adımlar atılmaya 
devam ediyor. Ardahan Üniversitesi Rektörlü-
ğü ve Orman Genel Müdürlüğü, modern çeh-
resiyle dikkat çekecek olan kampüs alanının 
ağaçlandırılması amacıyla karşılıklı olarak bir 
işbirliği protokolü imzaladı.  

Bu kapsamda, Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Erzurum Orman 
Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner, “Ar-

dahan Üniversitesi Rektörlüğü ve Orman Genel 
Müdürlüğü İşbirliği ile Üniversite Kampüs 
Alanının Ağaçlandırılması” ile ilgili olarak, ARÜ 
Rektörlüğü makamında 25 Nisan 2013 Perşem-
be günü saat 13.30’da bir araya geldi. 

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Korkmaz ve Çetiner’in 
imzaladığı işbirliği protokolünün ardından, 
Ardahan Çamlıçatak Mevkiindeki yerleşke alanı 
içinde bulunan boş alanların ağaçlandırılması ve 
çevre düzenlemesi için ilgili birimler çalışmalara 
başladı. 

ARÜ’nün yerleşke alanı, ağaçlar ve 
çiçeklerle donatılacak

2013 Ekim ayından itibaren faaliyete geçecek 
olan ARÜ Yerleşkesinin ağaçlandırılmasıyla ilgili 
olarak, Ardahan Üniversitesi’ne nitelikli ağaçla-
rın temini ve dikimi konusunda destek amaçlı 
yapılan işbirliği sayesinde, ARÜ yerleşkesi 
güzel bir görünüme kavuşacak. Bu amaçla ARÜ 
yerleşkesi çevresinde peyzaj çalışması yapılarak, 
alana dikilecek binlerce çiçekle, ARÜ’nün yeni 
yerleşkesi renkli bir görünüm kazanacak.

ARÜ’nün yeni yerleşkesi 
rengârenk bir görünüme kavuşuyor

haber
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Uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla 
ilerleyen Ardahan Üniversitesi, daha önce 
farklı ülkelere akademisyen, öğrenci gönder-
miş ve bu ülkelerden gelen akademisyen ve 
öğrencileri ağırlamıştı. Ardahan Üniversitesi 
son olarak Kazakistan’dan iki akademisyeni 
ağırladı.

Ardahan Üniversitesi’nin davetiyle 17 Nisan 
2013 tarihinde Ardahan’a gelen ve Arda-
han Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ı makamında ziyaret eden, Kazakis-
tan Cumhuriyeti’nin, Batı Kazakistan Devlet 
Üniversitesi Kazak Filolojisi Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksilikoviç ve Batı 
Kazakistan Mühendislik ve İnsani Bilimler 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Biysenova Güljamal 
Tursinbekova, ARÜ’deki bilimsel araştırmalarını 
ve çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Mahambet Ötemi-
sov Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi Kazak 
Filolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mutiyev 
Zeynulla Jaksilikoviç, “XX-XXI. Asır Türk ve 
Kazak Edebi İlişkilerinin Gelişmesinde Bazı 
Meseleler” konulu çalışmayı; Batı Kazakistan 
Mühendislik ve İnsani Bilimler Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Biysenova Güljamal Tursinbeko-
va ise “Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde 
Biyoloji ve Ekoloji Bilimleri Eğitiminin Özellik-
leri” konulu bir çalışmayı gerçekleştirdi. 

“Akademisyenlerin farklı üniversiteleri ziyaret 
etmesi, onların akademik birikimlerini

paylaşmalarına imkan sağlıyor.”

Kazakistanlı akademisyenler, çalışmalarını 
sonuçlandırmalarının ardından 25 Nisan 2013 
Perşembe günü Ardahan Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez’i maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, “Hepimizin 
de bildiği gibi akademisyenlerin farklı üniversi-
teleri ziyaretleri onların akademik birikimlerini 
paylaşmalarına imkan sağlarken, üniversiteler ve 
hatta ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin gelişme-
sine de katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan 
Sayın Biysenova ve Sayın Dr. Mutiyev’in üniver-
sitemizi ziyaretleri son derece olumlu ve faydalı 
geçmiştir. Bu ziyaretin ileride üniversitelerimiz 
arasında hem akademisyen hem de öğrenci de-
ğişimine zemin hazırlayacağını ümit ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Ziyaret sonunda ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Söylemez tarafından, Biysenova ve Dr. 
Mutiyev’e teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kazakistanlı akademisyenler, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ı makamında ziyaret etti
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Ardahan Üniversitesi’nin daveti ile 17 Nisan 
2013 tarihinde Ardahan‘a gelen ve ARÜ’de 
bilimsel çalışmalarını başarıyla tamamlayan 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin, Batı Kazakistan 
Devlet Üniversitesi Kazak Filolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksılıko-
viç, Ardahan Üniversitesi’nde Kazak Edebiya-
tıyla ilgili geniş çapta bir araştırma yapılma-
sından memnun olduğunu belirtti. 

Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez’in makamında 26 Nisan 
2013 Cuma günü kendisiyle yapılan röportajda 
konuşan Dr. Jaksılıkoviç, ARÜ’de Kazak yazar 
ve şairlerin birçok eserinin tercüme edilmesi 
ve Kazakça ile Türkçe’nin bir arada bulunma-
sının önemli olduğunu da ifade etti. Ayrıca, 
Ardahan’da bulunduğu süreçte “XX –XXI. Asır 
Türk ve Kazak Edebi İlişkilerinin Gelişme-
sinde Bazı Meseleler” konusunu araştıran Dr. 
Jaksılıkoviç, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin 
Kazakça öğreniyor olmalarından dolayı çok 
mutlu olduğunu bildirdi. 

Röportajda, Ardahan Üniversitesi ile Batı 
Kazakistan’daki Devlet Üniversitesi arasında 
akademik işbirliği yapılması fikrini de destek-
lediğini bildiren Dr. Jaksılıkoviç, “Batı Kazakis-
tan’daki Devlet Üniversitesi idarecileri, yönetici-
leri, rektörlük böyle bir işbirliğine sıcak bakıyor 
ve bu protokolün imzalanması için büyük bir 
heyecanla bekliyorlar.  Ardahan Üniversitesi’yle 
yapılacak iş birliği hem oradan buraya hem de 
buradan oraya gidecek olan öğrenciler için çok 
faydalı olacaktır” diyerek, Türkiye’ye gelerek 
Türkçe öğrenip, Türk edebiyatı alanında çalış-
mak isteyen oldukça fazla Kazakistanlı öğrenci 
bulunduğunu dile getirdi. 

Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez’in Batı Kazakistan Devlet 
Üniversitesi, Kazak Filolojisi Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksılıkoviç ile yap-
tığı röportajın tam metni: 

“Prof. Dr. Orhan Söylemez: Üniversitemize 
yapmış olduğunuz ziyaret hakkındaki düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz?

Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksılıkoviç: Kazakistan’da 
üst düzey ders verme konusunda bir yarışma 
olmuştu. Bu yarışmayı kazanan dört kişiden 
biri de bendim. Yarışmanın sonucunda başarılı 
olanlara bir ülkeyi seçmeleri ve orada çalışmala-
rını sürdürmeleri istendi. “XX.- XXI. Asır Türk 
ve Kazak Edebi İlişkilerinin Gelişmesinde Bazı 
Meseleler” üzerine çalıştığım için ve Türki-
ye’deki Ardahan Üniversitesi’nin bu konuda 
yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Ardahan 
Üniversitesi’ni seçtim.

Ardahan Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğrencileriyle 17 Nisan’da tanıştık. Özellikle 
Yrd. Doç. Dr. Göksel Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. 
Ayhan Çelikbay’ın derslerine girdim. Ardahan 
Üniversitesi öğrencilerinin Kazakça öğrendiğini, 
Kazakça metinleri okuyup tercüme ettiklerini 
gördüm. Bu öğrencileri, başarılı bir geleceğin 
beklediğini düşünüyorum. Kütüphanede Kazak 
yazar ve şairlere ait birçok eserin tercüme edil-
mesi Kazakça ve Türkçe’nin bir arada bulunması 
beni çok mutlu etti. Tek bir sıkıntı yaşadım; 
Türkçe’yi henüz bilmiyorum ve okuyamıyorum. 
Döndükten sonra inşallah Türkçe’yi geliştirece-
ğim.

Ardahan Üniversitesi’nden Türkistan, Kaza-
kistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’a giden pek 
çok Türk öğrencinin olduğunu öğrendim. 
Kazakistan’da yüksek lisans yapan Türk öğren-
cilerle tanıştım, konuştum. Ardahan Üniver-
sitesi’ndeki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin 
Kazakça konuştuklarını gördüm. Özellikle Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, Yrd. Doç. Dr. Göksel 
Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çelikbay Kazak 
dilini çok iyi biliyor. Prof. Dr. Söylemez’in 
“Kazak Edebiyatı Antolojisi” adlı eseri ve Kazak 
Edebiyatı’yla ilgili yapılan bunun benzeri geniş 
çaplı araştırmalar beni çok mutlu etti. 

Prof. Dr. Orhan Söylemez:  Ardahan Üniver-
sitesi ile Batı Kazakistan’daki Devlet Üniver-
sitesi arasında akademik işbirliği protokolü 
imzalansa iki üniversite arasında nasıl bir 
gelişme olur?

Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksılıkoviç: İki üniversite 
rektörleri tarafından bu protokolün imzalanması 
ilişkilerimizi elbette ki daha yukarılara yüksel-
tecektir. Batı Kazakistan’daki Devlet Üniver-
sitesi idarecileri, yöneticileri, rektörlük böyle 
bir işbirliğine sıcak bakıyor ve bu protokolün 
imzalanması için büyük bir heyecanla bekliyor-
lar. Kazakistan’daki diğer üniversitelerle Türk 
Üniversiteleri arasında böyle bir ilişki var, ancak 
Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi’yle henüz 
böyle bir anlaşma yok. Ardahan Üniversitesi’yle 
yapılacak iş birliği hem oradan buraya, hem 
de buradan oraya gidecek olan öğrenciler için 
çok faydalı olacaktır. Nitekim Kazakistan’da; 
Türkiye’ye gelerek Türkçe öğrenip, Türk ede-
biyatı alanında çalışmak isteyen oldukça fazla 
öğrenci bulunuyor. Yöneticilerimizde bu konuya 
sıcak bakıyorlar.

Prof. Dr. Orhan Söylemez: Türkiye ve 
Ardahan’ı nasıl buldunuz?

Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksılıkoviç: Türkiye ve 
Ardahan’a ilk defa geliyorum. Hava soğuk olsa 
da buradaki insanlar çok sıcakkanlı. Ardahan’ın 
tabiatını gördüm.  Harika doğası beni olduk-
ça etkiledi. Ardahan Üniversitesi’nde görmüş 
olduğum konukseverlik, Batı Kazakistan’daki 
konukseverlikle benzerlik gösteriyor. 

Bu arada Yrd. Doç. Dr. Göksel Öztürk, Yrd. 
Doç. Dr. Ayhan Çelikbay ve Doç. Dr. Erdoğan 
Altınkaynak’ın bir fikri üzerinde özellikle dur-
mak istiyorum:  Batı Kazakistan’da bir Türkoloji 
Merkezi kurmak. Bu fikre ben de katılıyorum. 
Batı Kazakistan’da Türkoloji Merkezi kurul-
duğu takdirde onu geliştirmeye hazırız. Bu 
protokol imzalandığında Kazakistan’dan buraya 
gelmek için hazır bekleyen hocalarımız var. 
Özellikle Murat Sabir Türkiye’deki Ardahan 
Üniversitesi’ne gelerek Türkçesini geliştirmek 
istiyor. Murat Sabir Türkiye’de okumuş ve 
Kazakistan’a dönmüş. Bu sayede Türkçe biliyor.

Eşim Biysenova Güljamal Tursınbekova’da 
oldukça memnun kaldı. O da benimle aynı fi-
kirleri paylaşıyor. Şunu da ilave etmek istiyorum 
başta siz olmak üzere Ardahan Üniversitesi 
yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bizi buraya 
davet ettiğiniz için ayrıca size çok teşekkür 
ediyorum. Kazak Edebiyatı üzerine yapmış 
olduğunuz iki çalışmanızı ve iki kitabınızı aldım. 
Kazak edebiyatının önde gelen yazar ve şair 
Muhtar Şahanov, Abay Kunanbayoğlu ve Nemat 
Kelimbatov üzerine yapmış olduğunuz çalışma-
lar beni gerçekten çok mutlu etti. Bu çalışmalar 
benim de ilgi alanıma girdiği için sizinle ileride 
inşallah çalışmalar yapacağız.

Prof. Dr. Orhan Söylemez: Bizde size çok teşek-
kür ediyoruz.”

Kazak akademisyen 
Dr. Jaksılıkoviç: “ARÜ’de

Kazak Edebiyatı ile ilgili çalışma 
yapılmasından çok memnunuz.”
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Ardahan Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri tara-
fından, 26 Nisan 2013 Cuma günü, ARÜ MYO bahçesinde 
“Bir Nefes de Sen Ver” adlı fidan dikme etkinliği düzen-
lendi. Saat 12.30’da başlayan etkinliğe; ARÜ Fotoğrafçılık 
Kulübü danışmanları Öğr. Gör. Handan Özcan Arslan, Öğr. 
Gör. Ahmet Yusuf Cevher, Öğr. Gör. Arif Cem Topuz ile 
kulüp öğrencileri ve ARÜ personeli katıldı. Ayrıca etkinliğe 
Ardahan Şehit Er Serhat Çamlı Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de eşlik etti. Katılımcılar 
tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte, Ardahan’ın coğrafi 
koşulları ve iklimine uygun olarak yaklaşık 200 çam fidanı 
dikildi. Ortalama 50 kişilik bir grupla yapılan etkinlik adeta 
şenlik havasında geçti. 

MYO bahçesinde fidan dikmek için gerekli alet ve araçlar kul-
lanarak çalışmalar yapan öğrencilerin oldukça keyifli oldukları 
gözlemlendi. ARÜ personelinin de fidan dikme çalışmasına 
katıldığı etkinlikte, Meslek Yüksek Okulu bahçesinin uygun 
alanları yepyeni fidanlarla donatıldı. 

“Her ağaç bir nefestir ve her ormanın bir 
kahramanı vardır.”

Konuyla ilgili açıklama yapan ARÜ Fotoğrafçılık Kulübü 
danışmanlarından Öğr. Gör. Handan Özcan Arslan, dikilen 
fidanlarla birlikte ARÜ MYO yerleşkesinin daha da renkli ve 
işlevsel hale geleceğini belirterek, “Her ağaç bir nefestir. Nefe-
simizi her daim taze tutmak adına bu etkinliklerde devamlılık 
esastır ve faaliyetlerimiz sürecektir. Her ormanın bir kahra-
manı vardır. Bugün burada bulunan tüm katılımcılar birer 
kahramandır” diye konuştu. 

ARÜ Fotoğrafçılık Kulübü Danışmanlarından Öğr. Gör. Ah-
met Yusuf Cevher ise, etkinlikle ilgili olarak amaçlarının ağaç 
sevgisi kazandırmak olduğunu vurgulayarak, “Topluma faydalı 
olma bilincini uyandırmak, sosyal farkındalık yaratmak ve 
yeni nesillere ‘bir nefes’ miras bırakmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Fidan dikiminin ardından katılımcılara
teşekkür edilmesiyle etkinlik sona erdi. 

“Bir Nefes De Sen Ver” 
etkinlik



55

www.ardahan.edu.tr

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi Âşık Şenlik Konferans 
Salonu’nda, 26 Nisan 2013 Cuma günü “Türk 
Cönklerinde Budin Kuşatması” isimli konfe-
rans düzenlendi. Saat 14.00’te başlayan konfe-
rans, Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Zeki Cemil Arda tarafından verildi. 
Konferansa Ardahan Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Orhan Söylemez, Kazakistan 
Devlet Üniversitesi Kazak Filolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Mutiyev Zeynulla Jaksılı-
koviç, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Suat Vural, ARÜ’lü akademisyenler ve 
idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından başlayan programın açılış konuşmasını 
ARÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suat Vural 
yaptı. Yrd. Doç. Dr. Vural, Türklerin gönülden 
bağlı oldukları şehirlere güzel sıfatlar verdilerini 
belirterek, “Aziz İstanbul” nitelemesinin bu ko-
nuda önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. 
Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Vural, sözü Prof. Dr. 
Zeki Cemil Arda’ya bıraktı. 

Konferansta Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte’nin stratejik öneminden bahsederek 
konuşmasına başlayan ve Budin kuşatmaları ile 
Viyana kuşatması hakkında bilgiler veren Prof. 
Dr. Arda, aktardığı tarihsel olaylarla ilgili bir 
takım değerlendirmelerde bulundu.

“Türklerin Budin’i almasının 
ardından, Avrupalılar Türklere 

karşı ordu kurdu” 

Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan 
Süleyman’ın 1541’de Avrupa’nın en önemli 
topraklarından birisi olan Budin’i aldığı-
nı ve oraya Türkleri yerleştirdiğini belirten 
Prof. Dr. Arda, “Kanuni Sultan Süleyman’ın, 
Macaristan’ın hemen her yerini ele geçirmesiyle 
beraber Avrupa’da yüz yirmi bin kişilik bir ordu 
kuruluyor. Dolayısıyla bu durum Türklere karşı 
Avrupa’da bir ordu kurulmasına vesile oluyor. 
Bunun adı Haçlı Ordusudur.” diyerek, o süreçten 
sonra Avrupa’nın Türklere karşı ittifak yaptığını 
söyledi. Ardından Budin’in Avrupalılar tara-
fından çepeçevre sarıldığını ve gereken askeri 
yardım yapılamayınca, ağır mevsim şartlarıyla 
beraber 1686 yılında Avrupalılar tarafından geri 

alındığını söyleyen Prof. Dr. Arda, bu yenilginin 
Osmanlı’da şok etkisi yarattığını dile getirdi.
Cönklerin öneminden de bahseden Prof. Dr. 
Zeki Cemil Arda, Budin ile ilgili incelenen cönk-
lerdeki yazılı şiirleri slayt eşliğinde göstererek, 
Türk askerlerinin yıllarca aç ve susuz kalma-
larının bu cönklerdeki şiirlerden öğrenildiğini 
kaydetti. 

Prof. Dr. Arda’nın ardından söz alan Ardahan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
Söylemez ise Avrupa’yı her görenin mutlaka o 
günleri yâd edeceğini ve bu toprakların Türkle-
rin elinden nasıl çıktığına hayıflanacağını belirt-
ti. “Başını Vermeyen Şehit” adlı hikayeyi hatır-
latan Prof. Dr. Söylemez, “Kongre Merkezi’nin 
açılışında Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz çok güzel bir konuya değindi. Kendisi, 
bizim Yunus Emremiz gibi düşünürlerimizin 
hoşgörüsünün bambaşka olduğunu söylemişti.” 
diye konuştu. 

Konferans sonunda ARÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Orhan Söylemez tarafından Prof. Dr. 
Zeki Cemil Arda’ya teşekkür belgesi takdim 
edildi. 

 “Türk Cönklerinde Budin Kuşatması”

haber
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AZAP: Manas söylemeye kaç yaşında başladı-
nız?

Ümöt Dövlotov: Halen 7 yaşındayım, ilk defa 
3.5 yaşındayken Sayakbay Karalayev’i (ünlü son 
büyük Manasçı) rüyamda gördüm. O günden 
sonra Manas söylemeye başladım.

Annesi Baktıgül Dövlotov: Oğlum o zamanlar 
iyi konuşamadığı için bir şeyler mırıldanıp du-
ruyordu. Önce anlamadık; ama sonra babası ile 
onun Manas söylediğine kanaat getirdik. Babası 
evde Manas söylerken o hiç yerinde durmazdı. 
Evin içinde bir o yana bir bu yana koşturup 
dururdu. Manas’ı o günden sonra ezberledi ve 
sonra oğlum babasının da yardımıyla büyük bir 
iştiyakla söylemeye devam etti. Şu an yaklaşık 
bir (1) saat durmadan Manas söyleyebiliyor. 
Babası Bolot Dövlotov, iki abisi ve dedesi de 
Manasçıdır. 

Arş. Gör. Samet AZAP: Nerede yaşıyorsunuz?

Baktıgül Dövlotov: Biz Kırgızistan Isık-Göl’deki 
Çolpanata’da yaşıyoruz. Kırgızistan’ın çeşitli 
yerlerinden Çolpanata’ya oğlumu dinlemeye 
geliyorlar. 

Arş. Gör. Samet AZAP: Isık-Göl’ü daha çok 
Cengiz Aytmatov’un kitaplarından tanıyoruz. 
Büyülü bir atmosferi olduğu izlenimi edindim. 
Birçok Manasçı’nın da oğlunuzun da o bölgeden 
çıkmasını neye bağlıyorsunuz?

Baktıgül Dövlotov: Evet söylediğiniz gibi Isık-
Göl’ün büyülü bir havası var. Bizim Manasçılar 
Isık-Göl’de sanki daha bir coşkuyla söylüyorlar.

Arş. Gör. Samet AZAP: Kırgız Devleti böyle 
önemli bir değere sahip çıktı mı, destek görüyor 
musunuz?

Baktıgül Dövlotov: Eski Cumhurbaşkanı Rosa 
Isakovna Otunbayeva ile aynı uçakta Manas 
konferansı için Moskova’ya gidiyorduk. Uçakta 
ünlü silah markası “Kalaşnikof ”un mucidi Mik-
hail Kalaşnikof da bulunuyordu. Ümöt uçakta 
Manas söyleyince Kalaşnikof çok etkilendi ve 
Cumhurbaşkanımıza bize bir yer vermesi ge-
rektiğini söyledi. Otunbayeva da bize 800m2’lik 
toprak verdi. Ayrıca şimdiki Cumhurbaşkanımız 
Atambayev de Aralık 2012’de yine Moskova’ya 
giderken eşime altın saat ve oğluma da bir mik-
tar para verdi.

Arş. Gör. Samet AZAP: Manas söylediğinde 
kendinden geçiyorsun. O an ne hissediyorsun?

Ümöt Dövlotov: Ben Manas söylerken kendim-
den geçiyorum. Gözümün önüne Manas atam, 

Sayakbay usta geliyor.

Baktıgül Dövlotov: O anları sanki tekrar yaşıyor. 
Titriyor, kendini kaybediyor. Yanında mutlaka 
biri bulunmalı. Onu sakinleşmesi için uyarıyo-
ruz. 

Arş. Gör. Samet AZAP: Ümöt Dövlotov ilerde 
ne olmak istiyor?

Ümöt Dövlotov: Ben de ilerde Sayakbay gibi 
büyük Manasçı olmak istiyorum.  

Araş. Gör. Samet AZAP: Daha önce hangi 
ülkelere gittiniz? Türkiye’ye gelmeyi düşünür 
müsünüz?

Baktıgül Dövlotov: Daha önce iki defa Rusya’ya 
Manas konferansına gittik. Oğlum yurt dışına 
babasıyla, yurt içine ise benimle gidiyor. 
Türkiye’den davet gelirse oğlum seve seve gelir.

Arş. Gör. Samet AZAP:  İnşallah bir gün 
Türkiye’de de oğlunuzun Manas söylediğini 
görürüz. Zaman ayırdığınız için size ve oğlunuza 
teşekkür ederim.

Baktıgül Dövlotov: Biz size teşekkür ederiz.
Arş. Gör. Samet Azap kimdir?

Samet Azap, Ardahan Üniversitesi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaktadır. Arş. Gör. Azap, 
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te bulunan Manas 
Üniversitesi’nde Mevlana Değişim Programı 
kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca Arş. Gör. 
Azap, Kırgız halkı, kültürü ve edebiyatı ile ilgili 
önemli temaslarda bulunmaktadır.

Arş. Gör. Samet Azap’tan 
Küçük Manasçı ile röportaj

haber
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Ardahan Üniversitesi Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanlığı tarafından, 
ARÜ Sosyal Tesisler Âşık Şenlik Konferans 
Salonu’nda, 16 Mayıs 2013 Perşembe günü, 
“Elsevier Scopus” ve “Science Direct” adlı veri 
tabanlarıyla ilgili kullanıcı eğitimine yönelik 
bir eğitim semineri düzenlendi. Eğitim Uz-
manı Barış Oğuz Yılmaz’ın verdiği seminer-
de akademisyenler veri tabanları hakkında 
bilgilendirildi. 

Saat 10:30’da başlayan ve Ardahan Üniversitesi 
akademik-idari personelinin katıldığı seminerde 
konuşan Yılmaz, Türkiye’de ki bütün üniversite-
lerde bu veritabanlarıyla ilgili eğitim verildiğini 
belirtti. Özellikle “Elsevier Scopus” adlı veri 
tabanının dünyanın en kapsamlı makale özü ve 
atıf veritabanı olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Sco-
pus sadece Avrupa ve Amerika’daki dergilerde 
değil, pek çok ülke dergilerini indeksli bir şekil-
de içinde bulunduruyor. Ayrıca Türkiye’de YÖK 

tarafından akademik yükselme performansı ola-
rak buradaki atıflar değerlendirmeye alınıyor. Ve 
Türkiye’de 180 dergi Scopus içerisinde indeksli 
olarak bulunuyor.” diye konuştu. 

Yılmaz’ın iki veritabanında doküman aramayı 
slaytlar eşliğinde örneklerle anlatması ve ko-
nuyla ilgili ARÜ’lü personeli bilgilendirmesinin 
ardından eğitim semineri sona erdi. 

Veri tabanı semineri
eğitim
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Ardahan Üniversitesi’ne bağlı faaliyet göstere-
cek olan Nihat Delibalta Orman Fakültesi’nin 
temeli, 9 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 
11.00’da başlayan bir törenle Göle ilçesin-
de atıldı. Ardahan’ın Göle ilçesinde hizmet 
verecek fakülte binasında yaklaşık 600 öğrenci 
eğitim görecek.

Göle Meslek Yüksek Okulunda yapılan temel 
atma törenine Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğ-
lu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 
Ardahan Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd. 
Doç. Dr. Alper Karadağ, Göle Kaymakamı 
Fatih Özdemir, Göle Belediye Başkanı Sabri 
Muratoğlu ve vatandaşlar ile hayırsever işadamı 
Nihat Delibalta’nın ailesinden oğlu ve kardeşleri 
katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Ardahan Valisi 
Seyfettin Azizoğlu, fakültenin temelinin atılma-
sının ülkenin ve Ardahan’ın hızla geliştiğinin 
göstergesi olduğunu vurguladı. Vali Azizoğlu, 
“Yakında Göle’ye de doğalgaz geliyor bunun da 
müjdesini vereceğiz inşallah. Türkiye’ de iki tane 
hudut kapısı olan nadir vilayetlerden birisi Ar-
dahan oluyor. Türkiye’yi Asya’ya bağlayan köprü 
görevindeki nadide ilimize canla başla hizmet 
etmeliyiz. Gayretli ve hızlı çalışan bir kadromuz 
var. Bu kadroyla güzel hizmetler vermeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Karadağ: “Ardahan Üniversitesi, 
üniversiteler arenasında kimliğini her geçen gün 
güçlendirmektedir.”

Temel atma töreninde konuşma yapan Arda-
han Üniversitesi Rektör Danışmanı ve ARÜ 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Alper Karadağ ise, bilgiyi üreten, 
öğreten, sunan ve de yayma işlemini yapan 
üniversitelerin bu fonksiyonları ile daha medeni 
ve gelişmiş bir toplum olma yolunda önemli bir 
misyonu üstlenmiş kurumlar olduğunu belirtti. 

Yrd. Doç. Dr. Karadağ, “Kurucu Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “insanı 
ve bilimi” merkeze alan bir anlayışla var olan 
üniversitemizin, ülkemiz başta olmak üzere, 
Kafkasya bölgesi ve tüm dünya için çalışacağını 
ve üreteceğini bizlerle paylaşmış, akabinde bu 
düşüncenin bir tezahürü olarak da Kafkasya 
Üniversiteler Birliğinin kuruculuğunu bizzat 
üstlenmiştir. 4- 5 yıllık bir süreç içerisinde 
Valiliğimiz ve Belediyemiz başta olmak üzere, 
il ve ilçelerdeki yöneticilerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız, esnaflarımız, iş adamlarımız ve 
vatandaşlarımızın katkısı ile Ardahan Üniversi-
tesi üniversiteler arenasında kimliğini her geçen 
gün güçlendirmiş ve sizlerin katkıları ile güçlen

dirmeye de devam edecektir.” diye konuştu. 
Yrd. Doç. Dr. Karadağ, daha sonra Göle 
İlçesi’nde yeni bir fakültenin hizmete girmesi 
sürecine katkı sağlayan herkese ve özellikle Ni-
hat Delibalta ve ailesine şükran ve teşekkürlerini 
sunarak, temeli atılan fakültenin hayırlı olması 
temennisinde bulundu.    

Göle Belediye Başkanı Sabri Muratoğlu ise, 
Nihat Delibalta Orman Fakültesi’nin ardından 
ilçeye 200 kişilik bir yurt yapılacağının müj-
desini verdi. Muratoğlu, yapımı bir yıl içinde 
tamamlanması hedeflenen fakültenin 600 öğren-
ciye hizmet vereceğini bildirdi. 

Göle Orman Fakültesi’nin temeli atıldı
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Kurulduğu günden itibaren bir dünya üniver-
sitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Ardahan Üniversitesi, birçok alanda çözüm 
içeren somut çalışmalar yapmaya devam 
ediyor. Bu bağlamda ARÜ’nün engelliler için 
yaptığı çalışmalar da dikkat çekiyor. Engelli 
öğrencilerin öğrenim hayatlarında ve topluma 
katılımlarında kolaylık sağlamak amacıyla 
“Engelsiz Üniversite Birimi” kurulmasından, 
engelliler için uygun eğitim olanaklarının sağ-
lanmasına kadar bir dizi çalışmaya imza atılan 
ARÜ’de, son olarak bu konuda bilgilendirici 
bir program düzenlendi.

10 Mayıs 2013 Cuma günü, Ardahan Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşık 
Şenlik Konferans Salonu’nda, “Engelli Farkın-
dalığı ve Engellilere Yapılan Ayrımcılık” adıyla 
gerçekleştirilen konferansta, engellilerin günde-
lik hayatta karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. 

Ayrıca konferansta ARÜ’nün “engelsiz eğitim” 
şiarıyla yaptığı bir dizi çözüm içeren projeleri de 
tanıtıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan ARÜ İn-
sani Bilimler Edebiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 
Dilek Karaca, engelli insanların da birer birey 
olduğunu ve onların da normal bireyler gibi 
kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini hatırlattı. 
Gündelik yaşamda engelli bireylerin karşılaştığı 
zorluklardan bahseden Karaca, kendi geli-
şimlerinin bilincinde olan engellilerin farkına 
varılmasının da hayati olduğunu kaydetti. 

“ARÜ’de engelsiz üniversite 
birimi kuruldu”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 
Betül Aşçı konferansta, Ardahan Üniversitesi’nin 

engellilerle ilgili projelerini ve faaliyetlerini gün-
deme getirdi. Ardahan Üniversitesi’nde “Engel-
siz Üniversite Birimi” kurulduğunu belirten Öğr. 
Gör. Aşçı, söz konusu birimin temel amacını, 
“Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimize 
öğrenim hayatlarında ve topluma katılımlarında 
kolaylık sağlamak,” şeklinde ifade etti. Akade-
mik ve idari personele yönelik bilinçlendirme 
çalışmalarının da yürütüldüğünü ve bu bağ-
lamda hizmet içi eğitimler gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Öğr. Gör. Aşçı, engelli öğrencilerin 
en iyi ve rahat bir ortamda eğitim görmesi için, 
hem eğitim mekânları hem de materyalleri açı-
sından her türlü olanağın sağlanması için gerekli 
çalışmaların yapıldığını açıkladı. 

Öğr. Gör. Aşçı’nın sözlerini tamamlamasının 
ardından konferans sona erdi.

Engelsiz eğitim

eğitim
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Bu yıl ilk mezunlarını vermenin heyecanını 
yaşayan Ardahan Üniversitesi Göle Meslek 
Yüksekokulu, unutulmaz bir etkinliğe imza attı. 
Göle Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Çok 
Amaçlı Salonunda, 10 Mayıs 2013 Cuma günü 
“Gönül Bahçesinden Ezgiler” adlı bir program 
düzenlendi.

Öğr. Gör. Bora Topal ve Okutman Gülşen 
Kaya’nın öncülüğünde öğrenciler tarafından 
organize edilen ve saat 19: 30’da başlayan prog-
rama; Göle Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Vesile Düzgüner, Göle MYO Sekreteri 
İbrahim Atalay, çok sayıda ARÜ’lü idari ve aka-
demik personel ile öğrenciler katıldı. 

Şiirler ve ezgilerle birlikte 
rengârenk bir gece

Gecede ARÜ’lü akademisyenlerin ve öğrenci-
lerin müzik dinletileri ve şiirleri, katılımcıları 
adeta coşturdu. 

Göle MYO öğrencileri Mustafa El ve Elif 
Şeker’in sunumuyla başlayan programda; Hülya 
Sönmez ’’Cennetim Olur musun’’, Seyit Emre 
İnce ’’Unutamadı’’, Öğr. Gör. Yahya Altınkaynak 
’’Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman’’, Yılmaz Işık 
’’Ben Sana Mecburum’’, Elif Şeker ’’Hoşçakal’’, 
Ceylan Turan ’’Sol Yanım Acıyor Anne’’, Seyit 
Emre İnce ’’Gözlerin Çağırıyor Beni’’, Sait Ağır 
“Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi”, İbrahim 
Atalaylı ’’Monaroza’’ şiirleri ile geceye renk kattı.

Program Göle MYO öğrencilerinden Sait 
Ağır’ın Göle MYO için yazdığı Rap şarkısı, 
Bilmes Renda’nın ’’Yine Bana Haram Geceler 
ve Sevemedim Karagözlüm’’ adlı parçalarıyla 
devam etti. Daha sonra Cansel Tanrıverdi, Onur 
Akbulut, Okutman Nilüfer Aybirdi ve Havva 

Tunçay’ın oluşturduğu müzik grubunun dinleti-
leriyle izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Ayrıca 
gecede müzik dinletilerine Öğr. Gör. Ahmet 
Çağrı Kır gitarıyla eşlik etti. 

Göle MYO, bu yıl ilk mezunlarını veriyor

Programda söz alan Göle MYO Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Vesile Düzgüner, Göle MYO’nun bu yıl 
ilk mezunlarını vermesinden ötürü çok mutlu 
olduğunu belirterek, “Buraya gelen, bu etkinliği 
hazırlayan Gülşen hocamıza, sevgili öğrenci-
lerime, hocalarıma ve bu geceye katılanlara 
çok teşekkür ediyorum. İki yıl önce güz ayında 
soğuk bir kış gününde okulumuzu açtık. Bu sene 
ilk mezunlarımızı veriyorum. Hepsiyle gurur 
duyuyorum.” diye konuştu. 

Yrd. Doç. Dr. Düzgüner’in konuşmasını tamam-
lamasının ardından program sona erdi.

Göle MYO öğrencilerinden
renkli bir etkinlik

etkinlik
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel ise oturumda 
Kıbrıs’taki Türkoloji çalışmaları hakkında çeşitli 
bilgiler vererek, daha sonra Türkoloji’yle ilgili bir 
takım önerilerde bulundu. Prof. Dr. Huyugüzel, 
“Sağlam bir terminolojiye sahip olmamız gere-
kiyor. Sistematiklik konusunda önemli eksiklik 
var. Dil teorileri konusunda yeterli bilgiye sahip 
değiliz. Çağdaş Türk Edebiyatı kürsüsünün 
konulması gerekiyor. Bu bölümlerin bir şekilde 
Üniversitelerimize girmesi gerekiyor. Çağdaş 
Türk Edebiyatı konusunda uzmanlar yetiştirme-
liyiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.  

“İran’daki Türkoloji çalışmaları büyük
 zararlar gördü”

Oturumda İran’da Türkoloji’nin gelişmesi ve 
tarihi süreçleri hakkında bilgiler veren MOHEG 
Türkoloji Merkezi’nden Prof. Dr. Kadir Güldi-
ken ise, Türkoloji’nin İran’da ulus devlet düşün-
cesinin sonucu olan siyasi gelişmeler neticesinde 
1819’dan itibaren başladığını belirterek, “Tür-
koloji çalışmaları İran’da 1945-46 yıllarında en 
yüksek noktaya ulaşmıştır. Sonrasında Türklük, 
Pehlevi dönemi baskılarının da etkisiyle izmihlâl 
yaşamıştır. Kasım 1946’da yaşanan kitap yakma 

olayında, Türkçe yazılmış binlerce kitabın kül 
edilmesi sonucunda İran Türklüğü ve İran’daki 
Türkoloji çalışmaları büyük zararlar görmüştür” 
diyerek Türkoloji’nin İran’daki durumuyla ilgili 
tarihsel ve toplumsal süreçlerle ilişkili olarak 
çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Oturumda 
Moheg Enstitüsü’nün çalışmalarından da bahse-
den Prof. Dr. Güldiken, Türkoloji çalışmalarının 
devamı amacıyla 2004 yılından bu yana Gazi 
üniversitesi ve Ankara üniversitesi ile birlikte 
ortak çalışmalar yaptıklarını ve her yıl 600-700 
kişiye Türkçe öğrenme imkanı sunduklarını 
bildirdi. 

“Kırım’da büyük bir Türkoloji 
Fakültesi kurmak istiyoruz.”

Kırım Devlet Pedagoji Üniversitesi Doç Dr. Le-
niyara Selimova, oturumda “Kırım Tatarları ve 
Kırımda Türkoloji’nin Sorunları”ndan bahsede-
rek, “Amacımız Kırım’da Türklüğün bulunduğu 
Kırım Yarımadasında büyük Türkoloji fakültesi 
kurmaktır. Türk kültürü edebiyatı, Türk Halk 
Edebiyatı ve Türk lehçeleri sahalarında araştır-
malar yapılmaktadır. Kırımın çok dilli ortamının 
etkisiyle paralel dillerden etkilenen gençlerimize 
Türkçe vasıtasıyla Türklük bilinci törelerimiz 

ve geleneklerimizi verme amacındayız.” diyerek 
fikirlerini belirtti.

Oturumda konuşan ARÜ Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Orhan Söylemez ise, söz konusu 
toplantılarda Türkoloji bölümünün ve üniver-
sitelerin çeşitli sorunlarının dile getirildiğini 
belirterek, bu noktada KÜNİB’in çözüm içeren 
çeşitli projelerine değindi. Dünyada Erasmus 
Değişim Programı’na alternatif bir program 
olarak nitelenen “Mevlana Değişim Programı”nı 
bu bağlamda örnek gösteren Prof. Dr. Söylemez, 
üniversitelerin KÜNİB gibi küresel ve bölgesel 
çapta büyük roller üstlenen oluşumlarla birlikte 
hareket etmesinde büyük fayda olduğunu söy-
ledi. 

Sunumların ardından, Batum Shota Rustaveli 
Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Irakli Baramidze, Türkoloji Bölüm Başkanla-
rı Toplantısı’nın sonuç bildirgesini açıkladı. 
Bildirgede hem yurt içi hem de yurt dışındaki 
Türkoloji çalışmalarının her türlü desteklen-
mesinden, KÜNİB üyesi üniversitelerin ilgili 
bölümleri aracılığıyla uluslararası akademik bir 
yayın organının başlatılmasına kadar bir dizi 
öneriler yer aldı. 

2009 yılında Ardahan Üniversitesi öncülü-
ğünde 7 üniversite ile kurulan ve üye sayısını 
kısa sürede 50’nin üzerine çıkaran Kafkasya 
Üniversiteler Birliği’nin (KÜNİB), 6-8 Mayıs 
2013 tarihleri arasında Eskişehir’de “KÜNİB 
Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantısı”nda 
bir araya gelen Türkologlar, Türkoloji alanıyla 
ilgili değerlendirmeler ve önerilerde bulundu. 

KÜNİB Başkanı ve Ardahan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın başkanlı-
ğında 6 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 
“Yuvarlak Masa Toplantısı” ve 7 Mayıs 2013 Salı 
günü  “Kafkasya ve Orta Asya Coğrafyasında 
Türkolojinin Sorunları-Çözüm Yolları ve İşbir-
liği İmkanları” konulu KÜNİB Türkoloji Bölüm 
Başkanları Toplantısı’nın açılış konuşmalarının 
ardından başlayan oturumlarda, Türkoloji’nin 
sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri gün-
deme getirildi. Ayrıca oturumlar sonunda bir 

sonuç bildirgesi açıklandı. 

Öğleden sonra saat 13.30’da Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda 
başlayan oturumlara; KÜNİB Başkanı ve ARÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, KÜNİB 
Genel Sekreteri ve ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, Osmangazi Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Bahattin Acat, yurt içinden ve 
yurt dışından gelen 43 Türkolog katıldı.

KÜNİB Başkanı ve ARÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz’ın başkanlığını yaptığı 
“Dede Korkut” oturumunda Türkoloji ile ilişkili 
olarak Türk dili, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı 
çerçevesinde çeşitli fikirler gündeme getirildi. 
Oturumda Dede Korkut anlatılarından bahse-
derek konuşmasına başlayan KÜNİB Başkanı 
Prof. Dr. Korkmaz, Dede Korkut anlatılarının 

Türk edebiyatının ana çekirdeğini oluşturduğu-
nu vurgulayarak, bu anlatıların fenomonolojik, 
dilbilimsel ve  söylembilimsel açıdan gündeme 
alınması gerektiğini bildirdi. 

“Türkoloji alanıyla ilgili 1926 yılından bu 
yana hiçbir mesafe kat edilemedi”

Dede Korkut oturumundan sonra saat 15.30’da 
başlayan “Yunus Emre” oturumunda ise Türko-
loji alanıyla ilgili çeşitli konular masaya yatırıldı. 
Oturum başkanlığını yapan Fırat Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran, 1926 
yılında Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılan I. 
Uluslararası Türkoloji Kurultayı’nda Türk Dün-
yasında ortak alfabe, ortak yazı dili, Türk Lehçe-
leriyle ilgili gramer ve sözlüklerin hazırlanması, 
tarihi metinlerin yayını neşri, Türkoloji’nin 
geliştirilmesi gibi çeşitli kararların alındığını, 
ancak hiçbir mesafe kat edilemediğini savundu.

KÜNİB’ten Türkoloji için
kritik toplantı
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Ardahan Üniversitesi öncülüğünde, 2009 
yılında 7 üniversite ile kurulan ve üye 
sayısını kısa sürede 50’nin üzerine çıkaran 
Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), bu 
yıl Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapaca-
ğı III. Olağan Kongresi’nin arifesinde ses 
getiren bir faaliyete daha imza attı. KÜNİB 
Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantısı, 6 
Mayıs 2013 tarihinden itibaren Eskişehir’de 
başladı. KÜNİB’in organize ettiği, Eskişehir 
Valiliği’nin desteklediği ve Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstlendiği 
toplantı için yurt içinden ve yurt dışından 43 
bilim adamı, bu yıl Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti seçilen Eskişehir’de bir araya geldi.

6-8 Mayıs 2013 tarihlerini kapsayan KÜNİB 
Türkoloji Bölüm Başkanları Toplantıları için 
Eskişehir’de buluşan Türkologlar, önce 6 Mayıs 
2013 Pazartesi günü Roof Garden otelinde 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Kafkasya 
Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanlığını 
yürüten Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz öncülüğünde yapılan ve 

saat 21.00’de başlayan toplantıya; KÜNİB Genel 
Sekreteri ve ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Orhan Söylemez, yurt içinde ve yurt dışından 
davet edilen Türkologlar katıldı.

7 Mayıs 2013 Salı günü  “Kafkasya ve Orta Asya 
Coğrafyasında Türkolojinin Sorunları-Çözüm 
Yolları ve İşbirliği İmkanları” konulu Kafkasya 
Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Türkoloji Bölüm 
Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesi Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans 
Salonu’nda saat 10.00’da başlayan toplantıya 
Eskişehir Valisi Dr. Kadir Koçdemir, KÜNİB 
Başkanı ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz, Osmangazi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Asya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Celil Nagiyev, 
Eskişehir Vali Yardımcısı Azmi Çelik, KÜNİB 
Genel Sekreteri ve ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Söylemez, Osmangazi Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Bahattin Acat, yurt içinden 
ve yurt dışından olmak üzere 43 Türkolog, ARÜ 
ve Osmangazi Üniversitesi akademisyenleri ve 
öğrenciler katıldı.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gö-
nen: KÜNİB’in organizasyonuna ev sahipliği 

yapmaktan kıvanç duyuyoruz

Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda ilk 
sözü programa ev sahipliği yapan Osmangazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen 
aldı. Türkoloji’nin geçmişte,  “Başlangıçta 
batılı bilim adamlarının doğuyu değerlendirme 
çabası olan oryantalizm ile yani şarkiyatçılık 
bağlamında bir sistematik kazanmış ve batılı 
araştırmacıların söyledikleriyle şekillenen, Türk 
araştırmacıların söz sahibi olmadığı bir alan” 
olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Rektör 
Prof. Dr. Gönen, günümüzde Türkoloji’yle ilgili 
Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede yapılan 
çalışmalar ve yetişen bilim insanları sayesinde 
söz konusu alanın amacına uygun bir şekilde 
günden güne geliştiğini kaydetti. Bu sayede tüm 
dünyada Türk kültürünün ihmal edilen öğeleri-
nin gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Rektör 
Prof. Dr. Gönen, Osmangazi Üniversitesi’nin 
KÜNİB’in bu organizasyonuna ev sahipliği yap-
maktan kıvanç duyduğunu belirterek sözlerini 
tamamladı.

Asya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nagiyev: 
Türkolojiyle bağlantılı olarak çeşitli konularda 

ortak bilimsel toplantılar devam etmeli

Asya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Celil Na-
giyev ise KÜNİB Türkoloji Bölüm Başkanları 
Toplantısı’nın Türkoloji alanıyla ilgili beyin 
fırtınası yaratacak ve alana katkı sağlayacak bir 
niteliğe sahip olduğunun altını çizerek, “Son 
yüzyılda Türkoloji sahasında dünyanın çeşitli 
üniversitelerinde ABD’den Rusya’ya kadar, Türk 
dünyasının öncüsü Türkiye’de Türkoloji bilimi 
gelişmektedir ve bu sahada büyük çalışmalar 
yapılmaktadır.” şeklinde Türkoloji’nin genel 
durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Ayrıca Rektör Prof. Dr. Nagiyev, toplantıda 
Türkoloji’yle bağlantılı olarak çeşitli konularda 
ortak bilimsel kurultaylar yapılmasını da dile 
getirdi.

KÜNİB’ten bilim şöleni: Türkoloji bölüm başkanları, 
“Türk Dünyası Kültür Başkenti’’nde bir araya geldi
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KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Korkmaz: KÜNİB, 
bu coğrafyanın yüzüne sinen anlamları, üni-
versiteler birliği bağlamında okuma serüveni 
için atılan bir adımdır.

KÜNİB Başkanı ve Ardahan Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise, toplantıda 
yaptığı açılış konuşmasında “İnsanların haya-
tında iki tane önemli sözcük vardır. Bunlardan 
bir tanesi ‘olmak’tır.  Her şeyi başlatan, cansız 
varlığa can veren, yürüten, yaşatan, içinde ya-
ratıcı genişliği barındıran bir sözcüktür ‘olmak’. 
İkincisi de, belki de bu oluşa anlam kazandıran, 
ona boyut kazandıran ve onu yeniden doğuran, 
yeniden yaratan ‘okumak’ sözcüğüdür. İkra yani. 
Ama Doğu toplumları, bu okumak sözünü sü-
rekli bir şeyi seslendirmek olarak algılamışlardır. 
Yani kitabı seslendirmek, okumak, harfleri ses-
lendirerek sese dönüştürmek... Aslında okumak, 
evrenin yüzüne sinen gizli anlamları okumaktır. 
Yani kara taşın içindeki enerjiyi okumak, suyun 
içindeki şu ışığı okumak, bu toprakların ruhunu 
okumaktır. Kafkasya Üniversiteler Birliği de bu 
coğrafyanın yüzüne sinen anlamları, üniver-
siteler birliği bağlamında okuma serüveni için 

atılan bir adımdır” sözleriyle uzun yıllar savaşlar 
ve felaketlerle anılan Kafkasya coğrafyasını bu 
anlamda okuyarak bilgi sahibi olmanın önemine 
değindi.

“KÜNİB üye sayısını 56’ya ulaştırdı”

7 üniversite ile yola çıkan KÜNİB’in bugün 
Ukrayna, Moldovya, Rusya, Dağıstan ve 
Amerika’dan katılan üniversitelerle üye sayısını 
56’ya ulaştırdığını bildiren KÜNİB Başkanı Rek-
tör Korkmaz, birliğin, öğrenci değişimi, öğretim 
üyesi değişimi, ortak projeler geliştirme gibi 
çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtti.

Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin insanlığın 
çeşitli problemlerine çözüm arayışında oldu-
ğunu da kaydeden KÜNİB Başkanı Korkmaz, 
bu konuda insanlığın en büyük miraslarından 
birini oluşturan “yaşayan tehlike altındaki 
dilleri” de gündeme getirdi. KÜNİB Başkanı 
Rektör Korkmaz, “Dünya’da şu anda 7000 dil, 
lehçe ve şive konuşulmakta, yaşamaktadır. Ama 
2100 yılında bu dil, şive ve lehçelerin yüzde 80’i 
yok olacaktır. Bizim bunların üstüne düşünme-

miz gerekiyor. Zira her dil Tanrı’nın bir ayeti ve 
armağanıdır. O dilleri konuşan insanlar farkında 
olmasalar bile bizler o dillere sahip olmalı o dil-
leri korumalıyız. Şöyle ki, bazen o dili yaşatmak 
mümkün değildir. Ama bizler yaşayanlar olarak, 
üniversiteler olarak o dilleri derlemek, toparla-
mak ve insanlığın ortak hafızasına kaydetmekle 
yükümlüyüz.” diyerek, aynı zamanda KÜNİB’in 
Harvard Üniversitesi ile birlikte 2014 yılında 
“Tehlike Altındaki Diller Sempozyumu”nu 
gerçekleştireceğini bildirdi.

“Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim 
sevilelim, dünya kimseye kalmaz”

Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine 
geçildi. Eskişehir Valisi Dr. Kadir Koçdemir’e 
KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hasan 
Gönen’e Asya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Celil Nagiyev; Osmangazi Üniversitesi Rektör 
Yardımcı Prof. Dr. M. Bahattin Acat’a Batum 
Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. İrakli Baramidze tarafından 
plaket takdim edildi.
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Ankara Ticaret Odası Congresium Sanat Sergi 
Gösteri Merkezi’nde 7-11 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında “81 İl Kadın El Emeği Sergisi” dü-
zenlendi. 81 ilden görevli kadınların yer aldığı 
sergiyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Eşi Sayın Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin organize 
etti. Sergide Ardahan ekibi Damal Bebeği 
kıyafetleri ile konukları karşıladı. Oldukça 
renkli geçen buluşmada Ardahan Bölgesi’nin 
yöresel kültürü ve ürünleri de tanıtıldı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine 
Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başka-
nı Serpil Timuray, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları, Eski 
Bakan Güldal Akşit ve çok sayıda milletvekilinin 
katıldığı etkinlikte; Ardahan ilinden Ardahan 

Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azi-
zoğlu, ARÜGEM’i temsilen ARÜ Sağlık Kültür 
ve Spor Şube Müdürü Havva Vanlı, Ardahanlı 
Kadınlar Derneği’ni temsilen Meltem Alpaslan, 
Halk Eğitim Merkezi’ni temsilen kurs öğretmeni 
Selda Karabulut ve Damal Bebeklerini yapan 
Fidan Atmaca da yer aldı. 

Erdoğan ve Şahin, Damal Bebeği 
kıyafetleriyle karşılandı

Serginin açılışında Emine Erdoğan ve Bakan 
Fatma Şahin’i Ardahan ekibi Damal Bebeği kıya-
fetleri ile karşıladı. Öte yandan Ardahan sergisi-
ne, diğer illerden gelen vali ve eşleri, Ardahan’da 
daha önce görev yapmış olan kamu görevlileri ve 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yöresel yemekle-
rin ikram edildiği davette katılımcıların oldukça 
keyifli dakikalar geçirdikleri gözlemlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ARÜ Sağlık Kül-
tür ve Spor Şube Müdürü Havva Vanlı, sergide 
kete, un helvası, damal bebekleri, Ardahan 
halıları gibi ürünlerle standı gezen ziyaretçilere 
çok iyi bir Ardahan tanıtımı yaptıklarını belir-
terek, “Başta Başbakanımız olmak üzere, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda organizasyon-
da emeği geçen herkese Ardahan Üniversitesi 
Gençlik ve Eğitim Merkezi (ARÜGEM) adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Ardahan’da 
görev yapmış, Ardahan’a bir şekilde uğramış, 
ya da Ardahan’ı merak ederek oradaki Ardahan 
standını ziyaret etmiş insanların bizi gördükleri 
andaki mutluluklarının hiçbir sözle anlatılama-
yacağını söylemeliyim. Ardahan’ı ve Ardahan 
Üniversitesi’ni tanıtmaktan gururluyuz.” sözle-
riyle, sergiyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade 
etti. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve 
Bakan Fatma Şahin’e “Damal Bebek’’li karşılama
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Ardahan Üniversitesi ve Türkiye İş Kurumu 
Ardahan İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“2. Geleneksel Kariyer Günleri” programı, 
14 Mayıs 2013 Salı günü, Ardahan Ticaret ve 
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirildi. Saat 10.00’da başlayan programa, Arda-
han Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Gürkan Doğan, Ardahan Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürü Aydın Yılmaz, İş ve Meslek Da-
nışmanı Taner Beter, Ardahan Emniyeti’nden 
polis memurları Semra Gökçe ve Musa Kara-
man, Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Fatih Koç ve Vakıfbank temsilcisi Tansel Güler 
konuşmacı olarak katıldı.

Ardahan Üniversitesi öğrencileri tarafından 
yoğun ilgi gören programın açılış konuşmasını 
Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Gürkan Doğan yaptı. Programda Ardahan 
Üniversitesi ile İŞKUR’un ortak çalışmasının 
önemine dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, “Üni-
versitemiz ve İŞKUR’un flamalarını yan yana 
görüyoruz. Bu bizim için çok kıymetli bir görün-
tü. Bunun ortaya çıkmasını sağlayan dinamikleri 
mümkün kılanlara çok teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Öte yandan Prof. Dr. Doğan, yakında mezun 
olacak olan öğrencilere hayatta bir hedefleri 
olması gerektiğini belirterek, “Alice Harikalar 
Diyarı masalından bir örnek vermek istiyorum. 
Tavşan yolun kenarında duruyor ve Alice kar-
şısına çıkıyor diyor ki tavşana, ‘tam durduğum 
yerde iki tane yol var ben hangisinden yürüme-
liyim?’ Tavşan gülümsüyor ve Alice’e diyor ki 
‘hangi yoldan yürüyeceğini ve nereye gideceğini 
bilmiyorsan hangisine gidersen git, bir şey fark 
etmez’ diyor.  Bu doğrultuda aslında hayat belki 
tercihlerle ilgili bir şey, bu bakımdan henüz daha 
üniversite yıllarında, üniversite ve yükseko-
kullar bittikten sonra nasıl bir yol tutacağımız 

konusunda bizlere kılavuzluk edecek, bu konuda 
uzmanlaşmış doğru kişilerle bir araya gelmek ve 
hayatımızı nasıl yoluna koyacağımız doğrultu-
sunda bazı kararlara şimdiden varmak bize çok 
zaman kazandırır. Bu doğrultuda kararlı ve bi-
linçli olmak çok önemli.” sözleri ile öğrencilerin 
gelecek ile ilgili hedeflerini şimdiden belirleme-
lerinin önemine dikkat çekti.

ARÜ’nün yerleşkesinde İŞKUR 
ofisi de olacak

Ayrıca Prof. Dr. Doğan, programda önümüzdeki 
yıl Ardahan Üniversitesi’nin yeni yerleşkesiyle 
ilgili de konuştu. Önümüzdeki sene Ardahan 
Üniversitesi’nin yeni yerleşkesine taşınacağını 
hatırlatan Prof. Dr. Doğan, “Şunun da müjdesini 
vermek isterim ki İŞKUR yetkilileriyle anlaş-
tık, kampüsümüzde bir ofisi İŞKUR’a tahsis 
etme konusunda kararlıyız. Böylece orada çok 
değerli Türkiye İş Kurumu temsilcilerine sürekli 
olarak ulaşabileceksiniz. Danışmak istediğiniz 
her konuda bu ofiste arkadaşları ziyaret ederek 
istediğiniz her konuda bilgi alabileceğiniz bir 
ortamı sizler için düzenleyeceğiz.” sözleri ile, 
ARÜ’lü öğrencilere eğitimleri esnasında kariyer 
planlamaları açısından profesyonel destek veri-
leceğini bildirdi. 

Programda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ar-
dahan İl Müdürü Aydın Yılmaz ise, Ardahan 
Üniversitesi’nin kendinden emin bir şekilde 
hızla geliştiğini vurgulayarak, kurumun üniver-
siteli öğrenciler ile ilgili yaklaşımını şu sözlerle 
özetledi: “İŞKUR öğrencilere rehber oluyor, 
öğrencilerimizin önünü açıyor. Bundan sonra 
Üniversite öğrencileri ile İŞKUR birlikte hareket 
edecek. Yeni kampüsteki ofisimizde İŞKUR ve 
Ardahan Üniversitesi el ele hareket edecek.”

Program, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı 
Taner Beter, Ardahan Emniyet Müdürlüğü’nde 
görevli polis memurları Semra Gökçe ve Musa 
Karaman, Ardahan Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Fatih Koç ve Vakıfbank Temsilcisi Tansel 
Güler’in sunumları ile devam etti.

Konuşmaların ardından Ardahan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Doğan’ın 
katılımcılara, Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Aydın Yılmaz’ın ise basın mensuplarına 
plaket takdim etmesi ile program sona erdi.

ARÜ ve İŞKUR işbirliğiyle, 
“II. Geleneksel Kariyer Günleri’’ programı yapıldı
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Ardahan Üniversitesi tarafından ARÜ Sosyal 
Tesisleri Âşık Şenlik Konferans Salonu’nda 16 
Mayıs 2013 Perşembe günü, “Geleneksel Süt 
Ürünlerinin Ardahan Ekonomisine Katkısı” 
adıyla gerçekleştirilen panelde, Ardahan 
ilindeki süt ürünleri ve süt sektörünün çeşitli 
sorunları masaya yatırıldı. Ayrıca programda 
süt sektörü ve süt ürünleri ile ilgili yaşamsal 
öneriler de dile getirildi. 

Saat 13.30’da başlayan panelin oturum başkan-
lığını Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül 
Çakmakçı yaptı. Mustafa Kemal Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Yahya Kemal Avşar, ARÜ Gıda Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Yangılar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Ardahan İl Müdürlüğü Yetkilisi Gıda Mühen-
disi Nazife Gül Çağlar ve Alibey Süt İşletmesi 
Yetkilisi Önder Çapan gibi isimler de programda 
panelist olarak yer aldı. 

“Ardahan, Türkiye’nin Hollandası’dır”

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Son-
gül Çakmakçı, Türkiye ekonomisinde süt sektö-
rü açısından Ardahan’ın potansiyeli ve önemiyle 
ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uzun 
yıllar süt teknolojisi alanında akademik çalışma-
lar yapmış olan Prof. Dr. Çakmakçı, “Hollan-
da, dünyada nüfusu ve yüzölçümüne göre süt 
alanında bir numara olarak biliniyor. Dolayısıyla 
da Ardahan, Ülkemizin kuzey doğusunda küçük 
bir il olarak bilinir. Bu anlamda Ardahan bizce 
süt teknolojisi alanında Türkiye’nin Hollanda’sı 
olarak değerlendirilebilir.” sözleriyle, Ardahan 
ilinin süt ve süt ürünlerinin nitelikli üretimi 
bakımından önemini kaydetti. Öte yandan 
organik tarımda da Türkiye’de Ardahan’ın pilot 
il olarak seçilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. 
Çakmakçı, “O nedenle organik tarım, organik 
süt, kaşar peyniri, organik Kafkas balı olması ne-
deniyle Ardahan markalaşacak bir ildir.” diyerek, 
Ardahan’da bu tür panellerin daha sonra ulus-
lararası düzeyde genişletilmiş bir sempozyumla 
desteklenmesi gerektiğini ifade etti. 

“Damal bebek gibi, diğer ürünler de
tescillenmeli ve korunmalı” 

Programda söz alan panelist Doç. Dr. Yahya 
Kemal Avşar ise, yöresel ürünlerin dünya çapın-
daki büyük firmaların baskısı altında olduğunu 
savunarak, bu bağlamda “bir yöre, alan, bölge 
veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad 
veya işaretleri” tanımlayan ve yöresel ürünlerin 
küresel pazarda korunmasını sağlayan “coğrafi 
işaretleme” sisteminden bahsetti. Türkiye’nin 
yöresel ürünlerinin ünlenmesiyle birlikte taklit 
ürünlerin de piyasaya çıktığını hatırlatan ve 
İngiltere’de Kars kaşarına bile rastladığını anla-
tan Doç. Dr. Avşar, “Eğer ki coğrafi işaretleme 
yaparsak, ürünün ait olduğu o yöredeki insanlar 
bunun kârını alabilir. Bu yüzden coğrafi işaret-
leme önemlidir. Ancak bu yörenin ürünlerine 
sahip çıkmak tek başına üniversite ile olmaz.” 
diyerek, yöresel ürünlerin envanterinin çıkartılıp 
tescillenmesi ve her birinin koruma altına alın-
ması gerektiğini bildirdi. 

ARÜ’den Ardahan’daki süt sektörü için kritik bir panel
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Ardahan’da ise birçok ürün arasında sadece Da-
mal bebeğin tescilli olduğunun altını çizen Doç. 
Dr. Avşar, kaşar peynir ve diğer yerel ürünlerin 
de aynı şekilde değerlendirilmesini önerdi. 

“Ardahan peynir çeşitleri 
açısından zengin bir ildir.” 

Yrd. Doç. Dr. Filiz Yangılar ise panelde 
Ardahan’da üretilen peynir türleri ve bunların 
sağlık açısından değeri hakkında bilgi verdi. 
Sütün hayvansal protein olduğunu ve tereyağı-
nın A vitamini yönünden önem teşkil ettiğini 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yangılar, “Peynir genel 
hatlarıyla besleyici bir süt ürünümüzdür. Arda-
han, kaşar, beyaz, çeçil, tulum, lor üretmesiyle 
peynir çeşidi yönünde zengindir” diyerek, ülke-
mizde Ardahan’ın süt ürünleri yönünden hem 
ekonomiye hem de bireysel sağlığa katkılarını 
dile getirdi. 

“Süt işletmeleri büyük gelir 
kaybına uğruyor.” 

Ardahan İl Müdürlüğü Yetkilisi Gıda Mühendisi 

Nazife Gül Çağlar ise Ardahan’da tarım arazile-
rinin hayvancılığa çok elverişli olmasına rağmen 
istenilen düzeyde değerlendirilemediğini ve 
süt üretiminin vahim bir durumda olduğunu be-
lirterek, “Süt ürünleri tesislerinde birkaç çeşidin 
dışında farklı ürünler üretilmiyor. İşletmelerin 
çok düşük kapasitelerde çalışmasından dolayı 
çok büyük bir gelir kaybına uğradıklarını tespit 
ettik. Çiğ süt üretiminin kısıtlı olması, işletme-
lerin sadece dört aylık bir dönemde çalışması 
nedeniyle sektörde çalışanlar dört ayın sonunda 
işsiz kalıyor. Sağılan sütlerimiz sağlıklı koşullar-
da saklanamamasından dolayı kısa süre içerisin-
de bozuluyor.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca hayvanların yetersiz beslenmesi ve yaz 
dönemine zayıf bir şekilde girmesi nedeniyle 
süt veriminin düştüğünü belirten Çağlar, bu 
bakımdan hayvan bakımı konusunda eğitim 
verilmesinin şart olduğunu bildirdi. 

“Sadece 3 ay üretim yapıyoruz.” 

Alibey Süt İşletmesi Yetkilisi Önder Çapan ise, 
panelde Ardahan ilinde süt sektörünün çeşitli 
sıkıntıları üzerinde durdu. Öncelikle hayvan 
bakımı konusunda köylünün bilinçlendirilmesi 

ve süt işletmelerinin birlik olması gerektiğini 
söyleyen Çapan, “27 tane süt işletmesi var. 
Bu sayı çok fazladır. Her açıdan üretici sıkıntı 
yaşıyor. Biz 3 ay üretim yapıyoruz, kalan 9 ay 
ise boş duruyoruz. Dolayısıyla işletme sayısının 
daha az olması gerekiyor. Kooperatifler şeklinde 
birlikler oluşturulmalıdır. Çünkü süt işletmesi 
fazla olunca destek alamıyoruz. 8 ay boyunca 
köylünün ineği doğacak mı doğmayacak mı 
bunu bekliyoruz. İyi pazarlama kuralları olmaz-
sa, hepimiz batacağız.” sözleriyle, Ardahan ilinde 
süt sektörünün problemlerine karşı acil önlem 
alınması gerektiğini vurguladı. 

“Diller gibi, hayvanlar ve bitkiler de tehlike 
altındadır” 

Programın sonunda söz alan Ardahan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise, 
“Sadece tehlike altındaki diller değil, görüyo-
ruz ki hayvanlarımız ve bitkilerimiz de tehlike 
altındadır.” diyerek, gıda mühendisleri ve ilgili 
akademisyenlerin bu alanda çalışmalar yapma-
sının önemli olduğunu dile getirdi. Daha sonra 
programa katılan protokol üyeleri tarafından 
panelistlere teşekkür belgesi verilmesiyle panel 
sona erdi. 
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Kafkasya Üniversiteler Birliği III. Olağan 
Kongresi’ne katılacak olan İncarnate Word 
Üniversitesi Rektörü Dr. Louis Agnese ve 
İncarnate Word Üniversitesi Uluslarara-
sı İlişkiler Direktörü Doç. Dr. Murat Taş, 
Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 20-21 Mayıs 
2013 tarihlerinde yapılacak olan kongre önce-
sinde Ardahan Üniversitesi’ni ziyaret etti. 

17 Mayıs 2013 Cuma akşamı Ardahan’a gelen 
konuklar için ARÜ Çıldır MYO Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı Uygulama Tesisleri’nde 
yemek verildi. 

18 Mayıs 2013 Cumartesi günü ise misafirler 
için saat 09.00’da Ardahan Üniversitesi Sosyal 
Tesisleri’nde bir kahvaltı programı gerçekleşti-
rildi. Kahvaltıya; Kafkasya Üniversiteler Birliği 
(KÜNİB) Başkanı ve Ardahan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, İncarnate 
Word Üniversitesi Rektörü Dr. Louis Agne-
se, ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan 
Doğan, İncarnate Word Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Direktörü Doç. Dr. Murat Taş ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yakup Çelik katıldı. 

Kahvaltı sonrasında ise Ardahan’da bulunan Ya-
nık Cami Anıtı ziyaret edildi. Ziyaretin ardından 
geçilen rektörlük makamında yapılan sohbetten 
sonra Ardahan’a gelen konuklara çeşitli hediye-
ler takdim edildi. 

Rektörlük binasındaki sohbetin ardından
konuklar, ARÜ’nün yeni yerleşke alanını 
inceleyerek, ortak diploma verilmesi planlanan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası inşaa-
tını gezdiler.

KÜNİB III. Olağan Kongresi Öncesi,
Incarnate Word Üniversitesi’nden ARÜ’ye ziyaret
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Çukurova Üniversitesi’nde 8-10 Mayıs tarih-
leri arasında düzenlenen “Türkiye Koç Fest 
Üniversite Spor Oyunlarında” Üniversitele-
rarası Atletizm Birinciliğine ilk kez katılan 
Ardahan Üniversitesi büyük bir başarı elde 
etti.  

10. kez düzenlenen “Koç Fest Üniversiteler 
Atletizm Birinciliği” yarışmasında Ardahan 
Üniversitesi’ni temsil eden ARÜ Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Esra 
Gaz, cirit atmada 50,60 metrelik derecesi 
ile 3.’lük elde etti. Bu derecesi ile ARÜ’lü 
Milli Sporcumuz Esra Gaz, Avrupa Gençler 
Şampiyonası’na katılım barajını aşarak Avrupa 
Gençler Final yarışmalarına katılmaya hak 
kazanmış oldu. 

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz tarafından Ardahan’a 
davet edilen Yazar Yücel Feyzioğlu, 16 Mayıs 
2013 Perşembe günü, Ardahan İl Halk Eğitim 
Merkezi’nde “Kardeş Masallarımızın Tarihçesi 
ve Psikolojik Etkileri” konulu bir konferans 
verdi. Yazar Feyzioğlu programda, masalların 
Türk kültürü açısından önemiyle ilgili çeşitli 
değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Yazar 
Feyzioğlu, sahne ortamında çocuklar eşliğinde 
anlattığı masallarla programa ayrı bir renk 
kattı.

Saat 16.00’da başlayan programa Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz, ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan 
Doğan, Ardahan Üniversitesi Gençlik ve Eğitim 
Merkezi (ARÜGEM) Başkanı Canan Korkmaz, 
Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Tevfik Fikret 
Eteker, ARÜ’nün akademik ve idari personeli 
ile Ardahan’ın çeşitli ilköğretim okullarından 
öğrenciler katıldı. 

“Keltoşoğlan” masalı programa
renk kattı

Yazdığı eserlerle yurtdışındaki Türk çocukları-
nın Türk kültürüyle bağ kurmasını sağlamasıyla 
tanınan Yazar Feyzioğlu programda, masalların 
Türk kültürünün özü olduğuna dikkat çekti. Ül-
kemizde ve dünyada çocuk eğitiminde masallara 
verilen öneme değinen ve masalların çocukların 
düş dünyasını nasıl zenginleştirdiğiyle ilgili çe-
şitli bilgiler veren Yazar Feyzioğlu, daha sonra 
programda sahneye davet ettiği iki öğrenci 
ile birlikte yaptığı canlandırmalar eşliğinde 
“Keltoşoğlan” adlı 
masalı anlattı.

“Türk masalları, çocuklarımızın karakterini 
ve düş dünyasını geliştiriyor.”

Programda masalların insan kişiliğine olumlu 
etkileri üzerinde de duran Yazar Feyzioğlu, 
bu konuda “Sarı Dev” masalını örnek olarak 
gösterdi. Ayrıca Türk masallarını “Kutsallarımız” 
olarak niteleyen Yazar Feyzioğlu, Türk masal-
larının çocukların karakterini ve düş dünyasını 
geliştirdiğini açıklayarak, bu bakımdan ebeveyn-
lerin ve öğretmenlerin miniklere daha sık masal 
anlatmasının faydalı olacağını dile getirdi. 

Konferansta çocukların Türk milli masallarına 
ne kadar yabancılaştığına da değinen Feyzioğlu, 
amacının “Türk çocuklarının kendi kültürleriyle 
geleceğe hazırlanması” olduğunu ifade etti.

“Ninemden öğrendiğim tekniği derslerde 
uyguladım”

Konferansta, Almanya’da öğretmenlik yap-
tığı yıllarda yaşadığı bir anısını da paylaşan 
Yazar Feyzioğlu, “Almanya’da okulda masalları 
kullanarak öğrencilere ders anlatıyordum. 
Bunun üzerine masal anlattığım için hiç ders 
anlatmadığım yönünde çeşitli şikâyetler olmuş. 
Şikâyetlerin ardından teftişe gelen milli eğitim 
mü- dürü dersime katılarak, nasıl ders 

anlattığımı    
    izledi. Kullandığım bu 

yönteme hayran kalarak, 
bunun Almanya’da yay-

gınlaşması gerektiğini 
belirtti. Hatta bir 

ara milli eğitim 
müdürü bana, “Bu 
yöntemi nereden 
öğrendiniz” diye 
sordu. Ben ise 
“Ninemden” 
cevabını verdim. 
Bunun üzerine 

müdürün şaşkınlığı ve hayranlığı bir kat daha 
arttı” sözleriyle, masalların eğitim ve kültür 
açısından öğretici potansiyeline vurgu yaptı. 

Rektör Prof. Dr. Korkmaz: “Okuduğum ilk 
kitap, Yücel hocamın kitabıdır.”

Konferansın sonunda söz alan Rektör Prof. 
Dr. Korkmaz ise, “Masallar, ruh dünyamızı 
aydınlatan hayatımıza pozitif katkılar sağlayan 
metinlerdir. Masallarımızı öğretmeliyiz; çünkü 
geleceğimizi kurtarmamız için öncelikle çocuk-
larımızı kurtarmalıyız. Benim de okuduğum 
ilk kitap Yücel hocamın kitabıdır. Çok kutlu 
ve soylu bir başlangıca vesile olduğu için ona 
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdikten 
sonra hayatının en zor zamanlarında, mücadele 
gücünü küçüklüğünde babasından dinlediği 
masallarla kazandığını belirtti. 

Daha sonra Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz tarafından Yazar Yücel 
Feyzioğlu’na teşekkür belgesi verilmesiyle konfe-
rans sona erdi

“Masalcı Dede’’ Yücel Feyzioğlu Ardahan’da

ARÜ’den 
Atletizimde 

büyük başarı
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KÜNİB Bilim Kurulu, “Kafkasya Üniversiteler 
Birliği 2013 Yılı Bilim Ödülü”nü Türkiye’de 
ilk yüz, kol ve rahim nakli gerçekleştiren ve 
dünya çapında başarılı ameliyatlara imza atan 
Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ömer Özkan’a layık gördü. 

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Sheraton 
Oteli’nde, 20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
düzenlenen Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜ-
NİB) III. Olağan Kongresi’nin ödül töreninde 
takdim konuşması yapan Kafkasya Üniversi-
teler Birliği (KÜNİB) Bilim Kurulu Başkanı ve 
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet 
Koçak, dünyada ve Türkiye’de tıp alanında 
çok büyük ilerlemeler olduğunu kaydederek, 
“Türkiye’de de bu noktada öncü olan arkadaşla-
rımız ve bilim adamlarımız var. Bundan gurur 
duyuyoruz ve hem kendimize hem de insanlık 
adına güvenle bakıyoruz” dedi. Daha sonra Prof. 
Dr. Koçak, KÜNİB 2013 Yılı Bilim Ödülü’ne 
 

layık görülen Akdeniz Üniver-sitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ı sahneye davet etti. 

Prof. Dr. Özkan: Türkiye nakil
 ameliyatlarında çok başarılı 

Birlik tarafından KÜNİB 2013 Yılı Bilim 
Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Ömer Özkan 
ise, Türkiye’nin çeşitli nakil ameliyatlarının 
yapıldığı nadir ülkelerden biri olduğunu söyley-
erek, “Bu bize gurur veriyor; eminim size de 
gurur veriyordur. Bu nedenle bize bu imkânları 
veren, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli 
yöneticileri, bizim organ nakli daire başkanları-
mız, bu kurulda yer alan hocalarımız, üniver-
sitemizde bu imkânları bize sonuna kadar açan 
değerli yönetimimiz, ekibimiz ve emeği geçen 
herkes adına bu ödülü alıyorum” diyerek, teşek-
kürlerini sundu. 

KÜNİB Başkanı: Prof. Dr. Özkan, tüm dünya 
açısından umut kaynağıdır. 

Ödül töreninin ardından KÜNİB Başkanı ve 
ARÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’la 
birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan 
Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye’de yüz nakli 
için ameliyat olmayı bekleyen çok sayıda hasta 
olduğunu belirtti. 

Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin vermeye baş-
ladığı bilim ödüllerinden ilkine layık görüldüğü 
için son derece memnun olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Özkan, ödülün manevi açıdan önemli 
bir teşvik olduğunu vurguladı. 

Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına 
cevap veren KÜNİB Başkanı ve ARÜ Rektörü 
Prof. Dr. Korkmaz ise, Prof. Dr. Ömer Özkan’ın 
çalışmalarının Türkiye başta olmak üzere 
Kafkasya Bölgesi ve dünya açısından büyük bir 
umut kaynağı olduğunu belirterek şunları söy-
ledi: “Bilim insanları çok zor yetişiyor. Bilgiye 
ve bilime değer vermek asıl erdem olan şeydir. 
Çünkü doğu toplumlarının bu tür başarılara. 
bu tür özgüvene ihtiyacı var. Ömer hocam bir 
bakıma psikolojik olarak doğu toplumlarının bu 
başarıya muhtaçlığına çok güzel bir cevap verdi. 
Gürcistan’da, Azerbaycan’da, Ukrayna’da Ömer 
hocamın adını duyup sevinen bilim insanlarının 
olduğunu biliyorum. Azerbaycan’da herkes onu 
çok seviyor ve tanıyor. Türkiye’nin zaten milli 
gururu... Kendisine tekrardan teşekkür ediyor 
başarılarının devamını diliyorum. Ve KÜNİB’in 
böyle bir değeri naçizane ödüllendirmiş olması-
nı da sembolik anlamda önemli buluyoruz.” 

KÜNİB ilk ödülünü 
ünlü Türk cerraha 

layık gördü
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Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 20-21 Mayıs 
2013 tarihleri arasında düzenlenen Kafkasya 
Üniversiteler Birliği III. Olağan Kongresi 
ulusal ve uluslararası medya tarafından ilgiyle 
takip edildi. Burada bulunan Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Gökhan Çe-
tinsaya, Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı 
(KÜNİB) ve Ardahan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar 
Çam, kongrenin ilk oturumunun ardından 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazeteci-
lerin sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Gökhan Çetinsaya, KÜNİB Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz ve TİKA Başkanı Dr. 
Serdar Çam, Kafkasya Üniversiteler Birliği, 
Birliğin projeleri ve faaliyetleri bağlamında 
çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
 

“Mevlana Değişim Programı, KÜNİB’e daha 
da hız katacak” 

Kongrenin düzenlendiği Bakü Sheraton 
Oteli’ndeki basın toplantısında konuşan YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, KÜNİB’in 
III. Olağan Kongresi nedeniyle Bakü’de bulun-
maktan son derece mutlu olduğunu belirterek, 
“Geçen sene Batum’da 2. Kongremizi yapmıştık. 
Şimdi, hep birlikte, burada 3. Kongremizde Ba-
kü’deyiz ve daha da güçlüyüz. Kafkasya Üniversi-
teler Birliğinin daha ileriye gittiğini görerek bu 
toplantıyı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
 

Günümüzde kardeş coğrafyalar için en önemli 
şeyin iş birliği yapmak olduğunu ve bu iş birlik-
leri sayesinde dünya liginde üniversiteler arena-
sında yarışabilecek potansiyele ulaşılabileceğini 
vurgulayan YÖK Başkanı Çetinsaya, “Kafkasya 
Üniversiteler Birliği üyesi ülkelerde bu potan-
siyel var. Yeter ki bizler bu potansiyeli doğru kul-
lanalım. Küresel dünyanın dinamiklerine uygun 
olarak kullanalım” ifadelerini kullandı. 

“Mevlana Değişim Programı”nı ise “KÜNİB 
projesine daha da hız katacak yeni bir pro-
je” olarak tanımlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Çetinsaya, “Önümüzdeki öğretim yılından 
itibaren KÜNİB’e dâhil ülkeler olmak üzere, 
ERASMUS bölgesi dışındaki bütün bölgelerde 
öğrenci ve öğretim üyesi değişimini başlatacağız. 
Ben bu projenin, bütün Kafkasya coğrafyasına, 
Türk dünyasına, bütün İslam dünyasına hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” diyerek, Kafkasya 
Üniversiteler Birliği’ne yükseköğretim camiasına 
katkıları nedeniyle teşekkür etti. 

“KÜNİB, 60’a yakın üniversitenin katılımıyla 
birlikte daha da büyüdü.” 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya’nın ardın-
dan konuşan KÜNİB Başkanı Rektör Prof. Dr. 
Ramazan Korkmaz ise, KÜNİB III. Olağan 
Kongresi’nde 12 Ülkeden 60’a yakın üniversite-
nin katılımıyla birlikte, Birlik olarak daha çok 
büyüdüklerini belirterek, “Sayın Başkanımızın 
kongrede de söylediği gibi bir network ağı oluş-
turmak, ilişkilerimizi güçlendirmek ve geleceğe 
yönelik daha emin adımlar atabilmek gerekiyor” 

sözleriyle, üniversitelerin bölgesel birlikler oluş-
turmasının önemli olduğunu bildirdi. 

Kafkasya Bölgesi’ndeki birçok ülkenin KÜNİB’e 
dâhil olduğunu ve önümüzdeki süreçte daha 
stratejik projelerle var olan iş birliklerini 
geliştirmek istediklerini vurgulayan KÜNİB 
Başkanı Rektör Prof. Dr. Korkmaz, “Sayın YÖK 
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize gerçekten 
çok büyük destek oldular. ‘Mevlana Değişim 
Programı’yla ve kendileri teşrif ederek bizi ce-
saretlendirdiler. Zaten Kafkasya coğrafyasındaki 
Üniversite Rektörleri Sayın Başkanımıza “Başka-
nımız” diyorlar; dolayısıyla böyle muhteşem bir 
akışkanlık, ilişkiler bu kardeşlik içinde gelişiyor” 
şeklinde bir tespitte de bulundu. 

“TİKA, bu tür projelerde her zaman yer 
alacaktır.” 

Toplantıda, üst düzey isimlerin katıldığı KÜNİB 
III. Olağan Kongresi’nin çok önemli ve faydalı 
olduğunu hatırlatan TİKA Başkanı Dr. Serdar 
Çam, Kafkasya bölgesinin bugünü ve geleceği 
açısından KÜNİB’in bilimsel anlamda büyük 
etkiler yaratacak bir birliktelik olduğunu ifade 
etti. TİKA olarak bu tür faaliyetlerde her zaman 
yer almaktan mutlu olduklarının altını çizen 
TİKA Başkanı Dr. Çam, “Biz de TİKA olarak bu 
projelerde iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde-
ki çalışmalarda her zaman yer alacağız. Sadece 
Kafkaslar değil, belki Kafkas üniversitelerinin 
desteği, gücü ve diğer ülkelerde de birlikteliğin 
oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

YÖK, KÜNİB ve TİKA Başkanları, gazetecilerle bir araya geldi
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Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de -Sheraton 
Oteli’nde- 20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
organize edilen kongrede, “KÜNİB’e ve Böl-
geye Genel Bakış” ve “Globalleşen Dünyada 
Üniversitelerin Rolü: Kafkasya Örneği” adlı 
iki oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda 
Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyük Elçisi Alper 
Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti Ardahan Valisi 
Seyfettin Azizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam, 
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Ehliman 
Emiraslanov, Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkan Yardımcısı Mehmet Köse 
ve Hazar Strateji Enstitüsü Genel Sekreteri 
Haldun Yavaş, Prof. Dr. Filiz Kılıç, Prof. Dr. 
Kemal Abdulla, Prof. Dr. Perviz Ajideh, Yrd. 
Doç. Dr. Erdem Özlük söz aldı. Kongrenin 
kapanış konuşmalarını ise, Ağrı İbrahim Çe-
çen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, 
KÜNİB Eş Başkanı ve Samtskhe Cavakheti 
Devlet Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Merap Beridze, Incarnate Word Üniversitesi 
Rektörü Dr. Louis Agnese, Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seba-
hattin Balcı, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural yaptı. 

“Kafkasya Üniversiteler Birliği ve Bölgeye Genel 
Bakış” adlı oturumun başkanlığını yapan ve 
programda söz alan Azerbaycan Bakü Devlet 
Üniversitesi Rektörü Abel Muharremov, Kafkas-
ya Üniversiteler Birliği’nin genç kuşaklara çok 
faydalı olan bir yapılanma olduğunu söyleye-
rek, “Öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri bu 
birliğin en önemli faaliyetlerinden olmalıdır” 
diye konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti Ardahan Valisi Seyfettin 
Azizoğlu, Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin 
bölgesel gelişim ve değişimin en büyük aktör-
lerinden biri olduğunu belirterek, “Bu birliği 
kuran Sayın Ramazan Korkmaz’ a çok teşekkür 
ediyorum. 7 Üniversite ile yola çıkan bu birliğin 
üye sayısı 60’a ulaştı” dedi. 

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ise, TİKA’nın 
KÜNİB’e elinden gelen desteği verdiğini belir-
terek, “Üniversite evrensel değerleri koruyan 
ve taşıyan bir mekanizmadır. Tarih, her zaman 
üniversite ve bilim adamlarına önem verdiği 
sürece gelişmiştir. TİKA bu anlamda çalışmalar 
yapmaktadır. Kafkasya Üniversiteler Birliği, 
bağımsızlığını ilan etmiş küçük ülkelere destek 
verilmesi amacıyla kurulmuş olmasına rağmen 
bu amacının üzerine çıkmıştır” açıklamasında 
bulundu. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sebahattin Balcı, KÜNİB’in faaliyet-
lerinin ve kongrelerinin geleceğe adım atmak 
açısından çok önemli ve verimli olduğuna deği-
nirken; bu nedenle üniversitelerin KÜNİB gibi 
güçlü bir birliğin içinde yer alması gerektiğini 
vurguladı. 

“Globalleşen Dünyada Üniversitelerin Rolü: 
Kafkasya Örneği” adlı oturumun başkanlığını 
yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İrfan Aslan ise gençlerin etkili olduğu 
bir geleceğin kurulmasında KÜNİB’in önem-

li bir rolü olduğunu hatırlatarak, Kafkasya 
Bölgesi’ndeki kültürel değerlere sahip çıkılması 
gerektiğini söyledi. 

KÜNİB Eş Başkanı ve Samtskhe Cavakheti 
Devlet Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Merap Beridze, üniversiteler arasındaki iş 
birliğinin önemine değinerek, bu konuda Ar-
dahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz’ın Başkanlığını yürüttüğü KÜNİB’in 
hayati çalışmalara imza atan önemli bir örnek 
olduğunu bildirdi. 

Kongrede konuşan Incarnate Word Üniversitesi 
Rektörü Dr. Louis Agnese, Bakü’de gerçekleştiri-
len KÜNİB III. Olağan Kongresi’nde bulunmak-
tan gurur duyduğunu ifade etti. 

Oturumda konuşan Hoca Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, KÜNİB’in 
kurulmasının ve sürdürülmesinin önemli ol-
duğunun altını çizerek, “Kafkasya Üniversiteler 
Birliği olarak projelerimizi gerçekleştirirsek bu 
birlik o kadar anlamlı hale gelir ki kolay kolay 
yıkılmaz” ifadelerini kullandı. 

“Bir gelecek projeksiyonu olarak’’ KÜNİB vizyonu değerlendirildi
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20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında, 
Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de Sheraton 
Oteli’nde düzenlenen Kafkasya Üniversiteler 
Birliği (KÜNİB) III. Olağan Kongresi’nin açış 
konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 
KÜNİB’in gelişme seyrinden övgüyle bahsede-
rek, şahsen ve Yüksek Öğretim Kurumu olarak 
KÜNİB’in faaliyetlerini desteklediklerini ifade 
etti. Bu çerçevede Prof. Dr. Çetinsaya, küre-
selleşen dünyada yükseköğretimin hızlı bir 
şekilde uluslararası bir konuma geldiğini be-
lirterek, bu ortamda Türk üniversiteleri başta 
olmak üzere tüm akademik camianın işbirliği 
yapmasının önemli olduğuna dikkat çekti. 

Kongrede Mevlana Değişim Programının faali-
yete geçeceğinin müjdesini veren YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Çetinsaya, programın ön çalışmala-
rının tamamlandığını ve önümüzdeki Eylül 
ayından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe 
koyulacağını şu şekilde dile getirdi: “Aşama aşa-
ma bu programı hayata geçireceğiz. Önümüz-

deki Perşembe günü Sayın Dışişleri Bakanımız 
Ahmet Davutoğlu’nun teşrifleriyle YÖK’te 
bir protokol imzalayacağız ve ilk duyurusunu 
yapacağız. Daha sonra diğer devlet büyükle-
rimizle bunun çeşitli aşamalarda duyurularını 
yapacağız. Eylül ayından itibaren de bu program 
işlemeye başlayacak.” 

Ayrıca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya 2013 
Eylül ayından itibaren Türk üniversiteleri ile 
dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan en az 180 
üniversite arasında değişim programının uygu-
lanacağını kaydetti. 

“KÜNİB, Mevlana Değişim Programı ile 
birlikte daha da başarılı olacak” 

“Mevlana Değişim Programı”nın hayata geçiril-
mesinde en büyük payın Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’ne ait olduğunun da altını çizen YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, “Mevlana Değişim 
Programı için Kafkasya Üniversiteler Birliği ilk 
oyuncudur. Bu programın başarısını kanıtlaya-

cağı yer Kafkasya Üniversiteler Birliği’dir. Çünkü 
bizim bu programı faaliyete geçirmemiz için de 
en çok ısrar edenlerden bir tanesi başta Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz hocamız olmak üzere, 
bütün Kafkasya Üniversiteler Birliği Üyeleri’dir. 
O bakımdan kendilerine buradan teşekkür 
ediyorum.” diye konuşarak, ayrıca Kafkasya Üni-
versiteler Birliği öncülüğü ile Mevlana Değişim 
Programı’nda yaşanan tecrübenin, KÜNİB’i 
daha da ileriye götüreceğini açıkladı. 

Konuşmasının sonunda KÜNİB Başkanı Rektör 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz başta olmak üzere, 
Birlikte emeği geçen herkese teşekkür eden 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, “Bize burada 
ev sahipliği yapan başta Sayın Azerbaycan Milli 
Eğitim Bakanı olmak üzere, bütün Azerbaycanlı 
kardeşlerimize ve yetkililerimize, değerli dost, 
kardeş rektörlerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. En içten duygularımı selamlarımı 
sunuyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. 

YÖK Başkanı’ndan KÜNİB III. Olağan Kongresi’nde müjde
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Çamlıçatak Mevkiinde doğal bir güzelliğe 
sahip Ardahan Üniversitesi yerleşkesi, bu gü-
zelliği yansıtacak mimari yapısı ile Türkiye’nin 
en güzel kampüsü olmaya aday görünüyor. 

Ardahan Üniversitesi, Yerleşkesi’ni bir yandan 
fiziki olarak tamamlamaya gayret ederken, bir 
yandan da çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışma-

larını hızlandırıyor. Bu kapsamda, yeni yerleşke 
alanının etrafının ağaçlandırılması için hummalı 
bir çalışma yürütülüyor.

Ardahan’ın coğrafi koşulları ve iklimi göz önünde 
tutularak temin edilen fidanları ARÜ’lü çalışan-
lar kendi elleri ile kampüs alanına diktiler.  ARÜ 
ailesi, Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Ömer 

Dinçer’in eşsiz bir manzaraya sahip olarak tanım-
ladığı ARÜ Kampüsü’nün, dikilen fidanlarla daha 
da güzelleşeceğini söylediler.

Gün boyunca ARÜ’lü akademisyenlerin ve idari 
personellerin fidan dikimindeki gayretleri gözler-
den kaçmadı. Bir ay sürecek faaliyetin ilk günün-
de yaklaşık 50 fidan, kampüs alanına dikildi. 

Yeni yerleşke
Türkiye’nin en güzel kampüsü olmaya aday...

haber

Milli Eğitim Eski Bakanı 
Prof. Dr. Ömer Dinçer:

“Ardahan Üniversitesi kampüsü 
eşsiz bir manzaraya sahip...”
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“gelecek; nereye gideceğini bilen
aydınlık yüzlü insanların

ve toplumların
olacaktır...”




