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Rektörden mesaj
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Ardahan Üniversitesi
Kurucu Rektörü
Bilgi, kendisine değer veren ve
sahip olan insanları ve toplumları, diğer
insan ve toplumlardan üstün kılan yüce
bir değerdir.

Ü

niversiteler, bilginin öğretildiği ama daha çok üretildiği
yerlerdir. Ülkemizin tarihsel
süreç içinde yaşadığı büyük yıkımların,
genellikle bilim ve fenden uzaklaşmanın yoğun olarak yaşandığı zamanlara
denk gelmesi tesadüfi değildir. Bu
nedenle, Ulu Önder Atatürk: “Hayatta
en hakiki mürşit ilimdir, fendir” diyerek
genç Cumhuriyet’e yeni bir perspektif
çizmiştir.
Ardahan Üniversitesi’ni, bölgemizin
tarih içinde yakaladığı en büyük şans
olarak görm ekteyim. Üniversitemiz,
“çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak ve aşmak” ilkesi doğrultusunda
kurumsallaşacaktır. Bölgemizin ve
ülkemizin yanı sıra; insanlığımızın temel sorunlarına da çözümler arayacak
bilim insanlarının yetişeceği Ardahan
Üniversitesi, öyle ümit ediyorum ki, kısa
sürede uluslararası saygınlığı olan büyük bir üniversite olmayı başaracaktır.
Bu ülkü, bizim temel varlık nedenimiz
olacaktır.
Birleşerek büyüyen bir dünyada,
ülkemizin etrafına duvarlar çekerek ilerlememiz mümkün değildir. Kafkasya ve
Orta Asya’yı kendine vizyon alanı olarak belirleyen üniversitemiz, ülkemizin
son noktasını Kafkasya ve Orta Asya’ya
açılan bir başlangıç noktası yapma
azim ve kararlığındadır. Bu vizyon
doğrultusunda 7 kurucu üye ile Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin temelini,
dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan’ın da katıldığı üniversitemizin açılış töreninde attık. Kafkaslarda,
Avrupa’daki ERASMUS benzeri bir
programın işlemesini gerçekleştirecek
bu kuruluş, bölgemiz için yeni bir umut
ışığı olmuştur.
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Henüz 2 yaşına gelmeden; birleştirilmiş sınıflar sistemini Türkiye’de
ilk uygulayan 4 üniversiteden biri
olan Ardahan Üniversitesi; 3 fakülte,
5 meslek yüksekokulu, 5 araştırma
merkezi, 1 yüksekokul, 2 enstitü ve
2650 öğrenci ile yoluna devam etmektedir. Güzel Sanatlar Fakültemiz
ise 2012-2013 öğretim yılında açılmış
olacaktır.
Ancak unutulmamalıdır ki; bilgi,
ancak iltifat gördüğü, korunduğu ve
baş tacı edildiği yerlerde yaşar, gelişir
ve kendini baş tacı eden insanları/toplumları da geliştirir ve yüceltir.
Ardahan halkının üniversitesine sahip

çıkacağına, onu yeni doğmuş bir bebek gibi koruyup kollayacağına inancım tamdır. Sevgili öğrencilerimizin,
geleceğin dünyasını biçimlendirecek
nitelikte bir eğitim almaları, ana hedeflerimiz arasındadır. Zira nitelikli
insan gücü, ülkemizin ve insanlığın en
değerli servetidir. Gücümüzü ve enerjimizi; insan sevgisiyle dolu, bilimsel
referansları temel düstur edinen, ülkemize/bölgemize ve dünyamıza ışık
saçacak insanlar yetiştirmeye adadık.
Bize katılan her akademisyen, her öğrenci ve her personelle daha güçlenip
bu kutsal ülküye ışık hızında akmaya
devam edeceğiz.

Ardahan Üniversitesi

24.05.2012 07:14:05

www.ardahan.edu.tr

Üniversite

Sayı:1

İlk açılışa
Görkemlİ Tören
Ardahan Üniversitesi, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılına muhteşem bir törenle
başladı. Açılış törenine, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan katıldı.

A

rdahan Üniversitesi 20092010 Akademik Yılı Açılışı,
muhteşem bir törenle yapıldı.
11 Kasım 2009 tarihindeki açılış törenine, dönemin Yükseköğretim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan,
Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, dönemin Ardahan Milletvekilleri Ensar
Öğüt ve Saffet Kaya, Belediye Başkanı
Faruk Köksoy, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Iğdır
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, dönemin Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Abamüslüm Güven ile Gürcistan’ın
Ahıska Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Tina Gelashvili ve Nahçıvan Devlet
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İsa Kerimov katıldı. Ardahan Üniversitesi akademik ve idari personelinin
yanı sıra çok sayıda vatandaşın da hazır bulunduğu tören, Rektörlük Binası
önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Ardından Halk
Eğitim Merkezi’nde Ardahan Üniversitesi tanıtımı ve üniversite logosunun
imgesel açılımlarını anlatan kısa film
gösterimi yapıldı. Azerbaycan Devlet
Üniversitesi’nden gelen bir ekip, kısa
bir müzik dinletisi sundu. Katılımcıların
tempo tuttuğu müzik dinletisi eğlenceli
görüntülere sahne oldu.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ l
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ l
Öğr. Gör. Şakir EŞİTTİ
GÖRSEL YÖNETMEN l Burcu YAŞAR
EDİTÖR l Hıdır POLAT
RENK AYRIM l Burcu YAŞAR
FOTOĞRAFLAR l Gülay Sarıkaya
YAZI KURULU l Arş. Gör. Arif Özgen,
Okan Özkara, Gürhan Çopur
KATKIDA BULUNANLAR l
Öğr. Gör. Selahattin Çavuş, Öğr. Gör.
İhsan Kurtbaş, Osman Yakıcı, Rıdvan Şirin
E-POSTA l basin@ardahan.edu.tr
ADRES l Kaptanpaşa Mah. Atatürk Cad.
No: 74 Ardahan Üniversitesi RektörlüğüBasın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Üniversite
Dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan:

“ArdahAn Ünİversİtesİ göz
kamaştıracak bİr konumda”
Dönemin
Yükseköğretim
Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan,
Ardahan
Üniversitesi’nin,
bir yıl içerisinde
göz kamaştıracak
bir konuma
geldiğini
belirterek,
“Burada çok
güzel bir sinerji
yakalanmış” dedi.

A

çılış törenine katılan ve törende
bir konuşma yapan dönemin
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Ardahan
Üniversitesi’nin, bir yıl içerisinde göz
kamaştıracak bir konuma geldiğini belirterek, “Bu konuma gelmesinde katkısı olan
başta rektörümüz olmak üzere, okul idarecilerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, sayın valimize, sayın belediye
başkanımıza, sayın vekillerimize, emeği
geçip de burada isimlerini saymaya vaktin
izin vermediği herkese şükran borçluyuz.
Burada çok güzel bir sinerji yakalanmış.
Üniversite ile halk, üniversite ile yerel
yönetimler bütünleşmişler. Türkiye örneğinden bileceksiniz, böyle olan yerlerde
üniversiteler fevkalâde hızlı bir gelişme
gösteriyorlar. Ümit ediyorum bu üniversitede de aynı şey olacaktır ve birkaç yıl
sonra istediğiniz üniversiteye kavuşma
fırsatını yakalamış olacaksınız” dedi.
YÖK olarak yaptıkları icraatlardan bahseden Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, görevi
2007 yılında devraldıklarını ve kısa süre
zarfında büyük işlere imza attıklarını kaydetti. 2006-2007 öğretim yılında ülkemizin
kıt kaynaklarıyla 26 tıp fakültesi daha açıldığı, toplam sayının 47’ye çıktığı; ama tıp
fakültesine kabul edilen öğrenci sayısının
5 bin 117 olduğu bilgisini veren dönemin
YÖK Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yani sadece 18 öğrenci artmış. Bu
gerçekten ciddi bir sorundu, derhal bunun
düzeltilmesi gerektiğine kanaat getirdik.
İlk yıl yüzde 25, ikinci yıl yüzde 15 artırdık.
Öğretim üyesi açığını kapatmak için Milli
Eğitim Bakanlığı’mızla beraber yurt dışına
bin 400 öğrenci kadrosu açıp gönderdik.
Tedbirler de alıyoruz, 67 olan emeklilik
yaşını yeni üniversitelerde çalışmak koşulu
ile 72’ye çıkardık.
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Üniversitelerimiz, mesleki yeterlilikler
ve akreditasyon çalışmalarını ihmal ettiler. Bizler Avrupa yeterlilikler çerçevesini
Türkiye üniversitelerine model aldık. Bu
yeterlilikler her meslekten beklenen standartları belirliyor. Aynı zamanda bu kalite
güvencesini sağlamak için bir akreditasyon kurumumuz olsun istiyoruz. Bu kurumla ilgili mevzuatı da hazırladık. İnşallah
onu da yakında meclise sevk edeceğiz.
Türkiye’nin de kendi üniversitelerinin niteliklerini güvence altına alacak ve kontrol
edecek bir akreditasyon kurumu olacaktır.
Doçentlik Sınavları Yönetmeliği’nde
yaptığımız değişikliklerle de iyi sonuçlar
alıyoruz. Öğretim üyelerimiz için performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi
üzerinde çalışıyoruz. En az maaşları kadar bir ödüllendirme olacak. Üniversiteler
olarak dışa açılacağız. Ayrıca, öğrenciler
için af gerektirmeyecek bir düzenleme
üzerinde de çalışma yapıyoruz. Bir aya
kadar çalışmalar bitmiş olur. Öğretmenler için formasyon meselesini ele aldık.
Fen-Edebiyat Fakültelerinin üniversiteye
giriş puanları Edebiyat Fakültesi’ne girenlerin çok altına düştü. Bir ülkenin bilim
adamlarını yetiştiren bir fakültenin bu
kadar prestij kaybetmesi ve giderek daha
niteliksiz öğrencileri alması ülke geleceği
için hoş değildir. Onun için Fen -Edebiyat
Fakültelerine formasyon derslerini vererek
tekrar eski prestijlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.”
Prof. Dr. Özcan son olarak, “Başta
Sayın Rektör Hocam olmak üzere bu
üniversitenin bir yıl içerisinde bu hale gelmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2009-2010 eğitim-öğretim
yılının hayırlı ve uğurlu olmasını ve çok
başarılı geçmesini sadece bu üniversite
için değil, Türkiye’deki tüm üniversiteler
için diliyorum” diye konuştu.

Ardahan Üniversitesi
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Üniversite
Ardahan Valisi
Mustafa Tekmen,
Ardahan
Üniversitesi’nin
açılışını “tarihi
bir gün” olarak
nitelendirerek,
öğrencilere seslendi:
“Bu yüce millete
lâyık birer fert
olarak, bu toplumda
yerinizi bir an ön
önce almalısınız.”

Sayı:1

Ardahan Valisi Mustafa Tekmen:

“Genel ve Yerel
Yönetİmlerİmİz
Bütün İmkânlarını
Seferber Ettİ”

A

rdahan Valisi Mustafa Tekmen,
Ardahan Üniversitesi’nin açılışını “tarihi bir gün” olarak nitelendirerek, “Bu güzel gelişme, Ardahan
Valiliği’ne atandığım şu geçen kısa süre
içerisinde yaşadığım çok önemli mutluluklardan biridir” dedi.
Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın çoğu babanın gösteremeyeceği bir baba şefkatiyle
öğrencilerine bağlı olduğunu ifade eden
Tekmen, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:
“Sayın Rektörümüzün, üniversiteye kayıt yaptırdığınız andan
itibaren barınacak yerlerinizin
teminine kadar gösterdiği çabayı takdirle anıyorum. Göreve başladığım yaklaşık iki aya
varan süre içinde buna şahit

oldum, sizler de şahit oldunuz.
Bizler de, Rektörümüzün sizler için düştüğü kaygıya seyirci kalmadık, kalamazdık.
Genel ve yerel yönetimlerimiz bütün imkânlarını birleştirdiler ve seferber ettiler.
Siz yeni nesilden beklentimiz zaman
kaybetmeden kültürlü, eğitimli birer genç
olarak tahsilinizi tamamlamanızdır. Bu
yüce millete lâyık birer fert olarak, bu toplumda yerinizi bir an ön önce almalısınız.
Çünkü bu yüce millet, milletler yarışında
lâyık olduğu yeri kısa sürede almalıdır
ve alacaktır. Siz değerli varlıklarımız, bu
yarışta geride kalmamalı, boş şeylerle
oyalanmamalı, kardeşçe yaşamalı ve bu
imkânların kıymetini bilmelisiniz.
Bu duygu ve düşünce içinde hepinizi
saygı ve sevgiyle selâmlıyorum. Üniversitemiz, sizlere ve ülkemize hayırlı olsun.”

Öğrenci Gülşah Korkmaz

“Ardahan Ünİversİtesİ
Kültürel ve Bİlİmsel Bİr Köprü”

Ö

ğrenciler adına konuşmayı
Ardahan Üniversitesi İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi Gülşah
Korkmaz yaptı. Üniversitelerin, sürekli
yenileşen ve gelişen bilgi dünyasında
ve uygarlaşma sürecinde ülkemizin
en güzide kurumlarından biri oldu-

ğunu vurgulayan Korkmaz, “Ardahan
Üniversitesi’ni tercih etmemizdeki temel
sebep; üniversitenin, kaliteli bir eğitim
sistemi modeli oluşturarak Kafkasya ve
Orta Asya arasında kültürel ve bilimsel
bir köprü konumuna gelebilmesi ve bu
doğrultuda ülkemizi yerel olarak bu coğrafyada, küresel anlamda da dünyada
en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisinde

olmasıdır” dedi.
Korkmaz, Ardahan Üniversitesi’nin
yurdumuzun dört bir yanından gelen
öğrencilerle, küçük bir Türkiye manzarası arz ettiğini vurgulayarak, genç ve
hızlı gelişen Türkiye ile özdeşleştirdiği
Ardahan Üniversitesi’nde bulunmaktan
öğrenciler olarak, büyük mutluluk ve
gurur duyduklarını dile getirdi.

Ardahan Üniversitesi
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ARÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz:

“Dünya Ünİversİtesİ
Olma Yolunda İlk Adım”

A

rdahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
katılımcılara “hoş geldiniz”
diyerek konuşmasına başladı. TBMM’nin
22 Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği
5765 sayılı kanun ile kurulan Ardahan
Üniversitesi’nin, bir dünya üniversitesi
olma yolundaki ilk adımını attıklarını vurgulayan Korkmaz, bu kutlu yolda yaptıkları ilk açılışta kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Günümüzden tam 940 yıl önce yazılmış
olan Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacip’in,
bilginin ve aklın önemine vurgu yaparak;
“Akıl, bir meşaledir; körler için göz, ölü
vücutlar için can ve dilsizler için sözdür”
dediğini hatırlatan Korkmaz, ayrıca bilginin, ona sahip olan insan ve topluluklara tanrısal esin/tanrısal güç anlamına gelen “kut” verdiğini söylediğini
aktararak şöyle devam etti:
“11. yüzyılda yazılmış olan
Kutadgu Bilig’in temel esprisini oluşturan bilgi nosyonunun; 21. yüzyıla
adını vermesi ve çağın hakim karakteri olarak öne çıkması, şüphesiz
bilginin üretilmesi gereken yerler
olan üniversitelerin önemini
daha da artırmaktadır. Bu nedenle
Avrupa’nın en eski
üniversitelerinden biri adına
şekillendirilen
Bologna sürecinin temel
perspektifi
‘Gelecekte
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daha güçlü bir Avrupa için daha güçlü bir
üniversite’ söylemi üzerine kurulmuştur.
Demek ki bilgi, kendisine sahip olan
insana/topluma ‘kut’ verdiği, hakim bir
konuma taşıdığı itibar kazandırdığı gibi,
geleceği kurma yetkisi
de tanıyor. Gelecek,
bir bakıma çağın
geçer bilgisine
sahip olan ve
onu üreten
toplumların olacaktır. Türk üniversiteleri olarak,
Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (46
ülke ve 780 üye)
Bologna sürecine
katılma-

nın ve Erasmus, Sokrates, Leonardo da
Vinci gibi yüksek düzeyli eğitim organizasyonlarından yararlanmanın bize
güç katacağı muhakkaktır. Ancak tarihi,
kültürel birikimimizden ve misyonumuzdan hareketle kendimize mahsus yeni
eğitim programları geliştirmenin zorunlu
olduğunu da bilmeliyiz. Bu bakımdan
Yüksek Öğretim Kurumu’nun şimdiye
kadar ilk defa düşünüp uyguladığı
Farabi Eğitim Programları’nı takdirle
karşılamaktayız. Yurt içinde eğitim sürkilasyonunu sağlayacak olan bu programı, biz Ardahan Üniversitesi olarak
genişletip Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine de açmak azim ve karalılığındayız.
Nitekim üniversitemizin açılışını onurlandıran Nahçıvan Devlet Üniversitesi
ve Gürcistan Ahıska Devlet Üniversitesi
rektörlerinin yanı sıra Kırgızistan Manas
Üniversitesi ve Kazakistan’daki Hoca
Ahmet Yesevi Üniversitesi rektörleri
ile de öğretim üyesi/öğrenci değişimi
başta olmak üzere; geniş bir işbirliğini
mümkün kılacak bir anlaşma mutabakatına varmış durumdayız.
Yüksek Öğretim Kurulu’nun bu
konudaki destek ve teşvikleri için de
ayrıca sayın başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.”

Ardahan Üniversitesi
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Sayı:1

“Türkiye, asla içine kapanık bir ülke olamaz”
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, ünlü
Fransız düşünür Alain’in, “İçiniz sıkıldığında dağlara bakın” sözünden hareket
ederek, “Bu hikemi söyleyiş, metaforik
olarak kendi içine kapanan ve sürekli
kendisiyle savaştığı için batmak üzere
olan insana; bakışlarını dışa yöneltmesini, dış dünyaya dönmesini, iç kavgalardan dünyalık konumlamaya yükselmesini ve dünyadaki yerini, konumunu
kavramasını önerir” dedi. Türkiye’nin
artık iç kavgalardan ve çekişmelerden

bakışlarını dışarıya yöneltmek; bölgesel
ve küresel konumunu iyi kavramak ve
başta komşuları olmak üzere dünya ile
tarihsel misyonuna uygun yeni stratejik
ilişkiler kurmak zorunda olduğunu vurguluyan Korkmaz, bütünüyle manipülatif
bir tarzda şekillenen dünya siyasetinin,
bizim insan merkezli tarihsel birikimimizden yararlanmaya muhtaç olduğunu
belirtti. Korkmaz, artık dağlara bakma
zamanının geldiğini ve geçmekte olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin asla içine

kapanık, ütopik korkularla siyaset yapan
bir ülke olamayacağını kaydetti.

Konuşmasını öğrencilere seslenerek
sürdüren Prof. Dr. Korkmaz, şunları
söyledi: “Sevgili öğrenciler; büyük bir
hızla değişen ve gelişen dünyada var
olabilmek ve ülkemizi Büyük Önder
Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için en
büyük görev, siz gençlere düşmektedir.
Cumhuriyet’in emanetçisi olan sizler,

birikiminiz, donanımınız, kimliğiniz ve
yüklendiğiniz büyük misyonla yeni bir
dünyanın kurucuları olmalısınız. Dünyayı, gelişmeleri izleyerek değiştiremezsiniz; ancak gelişmeleri yakından
takip ederek ve onu yönlendirecek bilgi
birikimine ve yürekliliğine sahip olarak
değiştirebilirsiniz.
Sevgili gençler; tarih, dünyaya sırtını

dönenlerin ve onu değiştirme ve dönüştürme yeteneğine sahip olamayanların, zamanla yaşama haklarını nasıl
kaybettiğinin bir ibret aynası gibidir.
Gelecek, ancak nereye gittiğini bilen
insanların ve toplumların olacaktır. Üniversitemizin temel amacı, sizleri çağın
bilgileriyle donatmak ve bu büyük vizyona hazırlamaktır.”

Bunun için çağımızda birleşerek büyüyen, gelişen ve oluşturdukları sinerji ile
dünya siyasetine yön veren ülkeler gibi,
Türkiye’nin de; Avrupa Birliği hedefinden
ödün vermeden yeni stratejiler geliştirmek ve bölgesel işbirlikleri kurmak
zorunda olduğunu ifade eden Korkmaz,
üniversitelerin, bu yeni oluşumda öncü
rolünü üstlendiğini belirtti.

Ardahan Üniversitesi
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Üniversite
“Kafkasya ve Orta Asya için başlangıç noktası”
Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
Ardahan Üniversitesi ile ilgili de şu
bilgileri verdi:
“Üniversitemiz; İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olmak
üzere üç fakülte; Ardahan Meslek Yüksekokulu ve Ardahan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki
meslek yüksekokulu; Sosyal Bilimler
ve Fen Bilimleri olmak üzere iki enstitü
ve Kafkasya ve Orta Asya Araştırmaları
Merkezi ile bu kutsal yoldaki yürüyüşüne
başlamış durumdadır.
Ayrıca üniversitemiz, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulünü
plânladığı 4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun kuruluşunu
tamamlamış durumdadır.
Bugün bir yaşını yeni doldurmuş olan
üniversitemizde 55 akademik personel,

70 idarî personel ve 407’si lisans, 913’ü
ön lisans olmak üzere toplam 1320
öğrenci bulunmaktadır.
Türkiye’nin Ardahan gibi son noktasını, Kafkasya ve Orta Asya için bir başlangıç noktası yapmaya kararlıyız.
Bu kutsal yolda bizlere katkı sağlayan hükümetimize, sayın Başkanımıza,
Valimize, Milletvekillerimize, Tugay Komutanımıza ve Belediye Başkanımıza
çok teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir
kadirşinaslık gösteren ve dışarıdan gelen
öğrenci, idarî ve akademik personeli,
büyük bir misafirperverlikle ağırlayan
Ardahan halkına minnet borçluyum.
Basınımızın sorunlarımızı paylaşmada
ve duyurmadaki hassasiyetine de ayrıca
teşekkür ediyorum.
Bu ilk açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran sizleri ve tüm dostlarımızı sevgiyle ve saygıyla selâmlıyorum.”

Fakülte binalarının açılışı törenle yapıldı

A

rdahan Üniversitesi’nin 20092010 Akademik Yılı Açılış
Töreni’nin ardından İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik
Fakültesi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan, Ardahan Valisi Mustafa
Tekmen, dönemin Ardahan Milletvekilleri
Ensar Öğüt ve Saffet Kaya, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Iğdır Üniversitesi
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Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz,
Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, dönemin Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven
ile Gürcistan’ın Ahıska Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tina Gelashvili
ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İsa Kerimov katıldı.
Şenlik havasında gerçekleşen 20092010 Akademik Yılı Açılış Töreni İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde verilen bir kokteylle sona erdi.

Ardahan Üniversitesi
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Haber

Sayı:1

DÖNEMİN Mİllİ Eğİtİm Bakanı
Nİmet ÇUBUKÇU, ARDAHAN
ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Dönemin Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu, Ardahan
Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ı
makamında ziyaret etti.

E

ğitim sorunlarıyla ilgili
incelemelerde bulunmak ve
bir dizi açılış yapmak için
Ardahan’a gelen dönemin Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu; Ardahan Valisi
Mustafa Tekmen, Ardahan Milletvekili
Saffet Kaya ve Ardahan Belediye Başkanı
Faruk Köksoy ile Rektör Korkmaz’ı
makamında ziyaret etti.
Rektör Korkmaz, 23 Ekim 2009
tarihinde gerçekleşen ziyarette Bakan
Çubukçu’ya üniversitenin fiziki ve
akademik olanakları hakkında bilgi
verdi: “Ardahan sınavlarda sonuncu
oluyor, bütçede sonuncu oluyor, başka
şeylerde sonuncu oluyor ama biz bu
son noktaları kırmak için buradayız.
Önümüzdeki yıllarda sosyal bilimler ve
fen bilimleri alanında master programları
da açmayı planlıyoruz. Böylece buradaki
öğretmenlerimize master ve doktora
imkânları sunacağız. Üniversite olarak
Kafkasya ve Orta Asya’yı kendimize
bir vizyon alanı seçtik. Kafkasya ve
Orta Asya Araştırma Merkezi kurduk.
Gürcistan, Nahçıvan ve Azerbaycan’la
ortak anlaşmalar yaptık. Bu kapsamda
Avrupa ile yapılan Erasmus benzeri

programlarla bu ülkelerle öğrenci
ve öğretim üyesi değişimi yapmayı
planlıyoruz. Bu ve benzeri projelerle
Ardahan’ın ve ülkemizin bu son noktasının
sınırlarını bilimsel anlamda silmek ve

akışkan hale getirmek niyetindeyiz. Bu
vizyon bu yöreye bir sinerji katacaktır. Bu
gelişmeleri sayın cumhurbaşkanımızla
da görüştük. Zatıâlileri bu projeleri
memnuniyetle karşıladılar.”

Çubukçu: “Hedefiniz beni çok heyecanlandırdı”
Rektör Korkmaz’ın konuşmasının
ardından söze teşekkür ederek başlayan
dönemin Milli Eğitim Bakanı Çubukçu
da, öncelikle Ardahan’a böyle bir
üniversitenin kurulmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Çubukçu, “İlk
olarak; Orta Asya ve Kafkasya bölgesine
yönelik bir hedefinizin olması bence
çok önemli bir vizyon, ikincisi; özellikle
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öğretmenlere yönelik yüksek lisans
programlarınıza ilişkin projenizle ilgili bir
şey söylemek istiyorum. Bu hedefiniz
beni çok heyecanlandırdı ve bana çok
ümit verdi. Ardahan’a ve sizlere bu
üniversite hayırlı uğurlu olsun”
diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,

Çubukçu’nun Ardahan Üniversitesi’ni
ziyaret eden ilk bakan olduğunu
vurgulayarak ziyaretten onur ve
memnuniyet duyduğunu belirtti.
Ayrıca Korkmaz, Çubukçu’ya
üniversiteye hizmetlerinden dolayı
plaket ve üniversiteyi tanıtan
materyallerden oluşan bir dosya
takdim etti.

Ardahan Üniversitesi
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Kültür-Sanat
Ardahan Üniversitesi, Azerbaycan özgürlük hareketinin öncülerinden
ünlü şair Bahtiyar Vahapzade’yi uluslararası sempozyumla andı

“Bahtiyar
Vahapzade, özelde
Azerbaycan’ın şairi;
ama genel olarak
bakıldığında bütün
Kafkasya’nın, bütün
Orta Asya’nın,
bütün insanlığın
şairidir.”

A

rdahan Üniversitesi, Azerbaycan özgürlük hareketinin öncülerinden Şair Bahtiyar
Vahapzade’yi, ölümünün birinci yıldönümünde andı. Ünlü şairin anısına, 13 Şubat
2010 Cumartesi günü “Azatlığın Sesi: Bahtiyar Vahapzade” adlı uluslararası bir
sempozyum düzenlendi.
Ardahan Valiliği, Atatürk Kültür Merkezi, Ardahan Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet
Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği sempozyum, Ardahan Halk Eğitim Merkezi Konferans
Salonu’nda gerçekleşirken, sempozyuma Orta Asya, Kafkasya ve Türkiye’den 30’u aşkın
akademisyen katıldı.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, Ardahan Valisi Mustafa Tekmen,
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İsa Habibbeyli’nin onur konuğu oldukları sempozyuma Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

“İnsanlık şairi...”
Sempozyumun ev sahibi ve onur konuğu
olan Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Kafkasya ve Orta
Asya’yı kendisine vizyon alanı olarak seçen
Ardahan Üniversitesi’nin ikinci uluslararası
sempozyumunda Bahtiyar Vahapzade’yi konu
edinmesinin, üniversitenin misyonu ve vizyonunu yansıtan önemli bir gösterge olduğunu
ifade etti.
Rektör Korkmaz, Vahapzade’nin özelde
Azerbaycan’ın şairi; ama genel olarak bakıldığında bütün Kafkasya ve Orta Asya’nın hatta
bütün insanlığın özgürlük sorununu problematik bir şekilde anlatan bir insanlık şairi olduğunu vurgulayarak, Ardahan Üniversitesi’nin bu
kutsal ışığa karışma serüveninde kendilerini
yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür
ederek sözlerini tamamladı.
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“Sempozyum, yeni
bir köprü oldu”
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü
ve sempozyumun onur konuğu olan
Prof. Dr. İsa Habibbeyli ise, Şair Bahtiyar
Vahapzade’nin bütün insanlığa kıymet
veren eserler yazdığını ve sadece
Azerbaycan’ın değil, bütün Türk dünyasının
da şairi olduğunu vurgulayarak, şöyle
konuştu: “Bu sempozyum; Azerbaycan
edebiyatının, onun görkemli anlamının
ve Bahtiyar Vahapzade’nin Türkiye’de
daha yakından tanınmasını sağlayacaktır.
Bu sempozyum, Ardahan Üniversitesi
ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nin
münasebetleri için yeni bir köprü olacaktır.”
Sempozyum, dört oturumda on altı
bildirinin sunulmasıyla sona erdi.

Ardahan Üniversitesi
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Sayı:1

Azatlığın Sesİ:
Bahtİyar Vahapzade

“Tüm Türklerin Sesi Oldu”
Açılışta konuşma yapan Ardahan
Valisi Mustafa Tekmen, Azerbaycan Milli
Şairi Bahtiyar Vahapzade’yi, Türkiye’nin
Milli Şairi Mehmet Akif Ersoy’a benzeterek, onun Ardahan’da düzenlenen bir
sempozyumla konuşuluyor olmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sempozyumun onur konuğu olan
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof.

Dr. Osman Horata, Şair Vahapzade’nin
gücünü “öz”üne sadık kalmaktan ve
beslendiği güçlü “damar”lardan aldığını
söyleyerek, “Türkiye ve Azerbaycan’ın
kardeşliğini “Bir ananın iki oğlu” dizeleriyle belleklere kazıyan Bahtiyar Vahapzade; sadece kardeş ülke Azerbaycan’ın
değil, doğusuyla batısıyla bütün Türklerin sesi olmuş, 20. asrın en haysiyetli

seslerinden biridir” dedi.
Prof. Dr. Horata, Bahtiyar
Vahapzade’nin şiirlerinden alıntılarla
süslediği konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Vahapzade, şairliğinin yanında, aynı zamanda güçlü bir tiyatro yazarı, edebiyat
muallimi, bilim adamı, siyasetçi, kendini
milletini aydınlatmaya adayan büyük bir
fikir adamıdır.”

Ardahan Üniversitesi
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Azatlığın Sesi, Ardahan’da Cadde İsmi Oldu

A

zeri Şair Bahtiyar
Vahapzade’nin ismi,
Ardahan’da bir caddeye verildi. Ardahan’ın en işlek caddesi olan
Kahramanlar Caddesi’nin ismi, “Bahtiyar
Vahapzade Caddesi” olarak değiştirildi.
Dönemin Erzurum Milletvekili Prof. Dr.
İbrahim Kavaz, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, Ardahan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan
Korkmaz, Nahçıvan Devlet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Bartın
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan
Kaplan, Ardahan Belediye Başkan Vekili
Yusuf Demirci ve sempozyuma katılanlar tarafından 13 Şubat 2010 tarihinde
gerçekleştirilen törende Şair Bahtiyar
Vahapzade’nin isminin yazılı olduğu tabela Ardahan’ın en işlek caddesine asıldı.
Ardahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Ardahan
Belediyesi’nin kadirşinaslığıyla bu değerli
şairin adının Ardahan’da yaşatılacağını
söyleyerek, bu sürece katkılarından
dolayı Ardahan Belediye Başkanı Faruk

12
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Köksoy’a, İl Genel Meclisi Başkanı ve
üyelerine, Ardahan halkına ve onun ruhunu temsil eden meclise teşekkür etti.
Özellikle üniversiteye giden caddenin
ismini “Bahtiyar Vahapzade Caddesi”

şeklinde değiştirdiklerini belirten Ardahan
Belediye Başkanı Vekili Yusuf DemircI,
bu kararın encümen üyeleri tarafından oy
birliği ile alındığını ve gönülden desteklendiğini belirtti.

Ardahan Üniversitesi
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Şiir eşliğinde
karla atılan
yorgunluk

A

zatlığın Sesi: Bahtiyar Vahapzade
Uluslararası Sempozyumu’nun
ertesi gününde katılımcılar, Ardahan Üniversitesi’nin organize ettiği Yalnızçam
Kayak Tesisi gezisinde bir araya geldiler.
Yalnızçam’ın eşsiz doğası karşısında
büyülenen misafirler, bol bol hatıra fotoğrafı
çektirdiler. Sonrasında şömine karşısında
çay içerek soluklanan katılımcılar, şiirler
okuyarak adeta bir kültürel ziyafet sunarken, özellikle Âşık Şeref Taşlıova ile Azeri
Edebiyatçı Prof. Dr. Vakit Memedov’un
atışması geziye ayrı bir hava kattı. Ardahan
Üniversitesi’nde geçirdikleri iki günden çok
keyif aldıklarını belirten katılımcılar, üniversitenin kısa süre zarfında geldiği bu noktadan
çok etkilendiklerini söylediler.

B

ahtiyar Vahapzade
16 Ağustos
1925 tarihinde Şeki’de
doğdu. 9 yaşında ailesiyle beraber Bakü’ye
taşındı. İlk ve orta
öğrenimini bu şehirde
tamamladı. 1942 yılında girdiği Bakü Devlet
Üniversitesi Filoloji
Bölümü’nden 1947
yılında mezun oldu ve
Dilbilim Bölümü’nde
öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

Bahtiyar
Vahapzade
kimdir

?

Vahapzade, II. Dünya savaşının çıktığı
yıllarda edebi yazılarını yayımlamaya başladı.
1945 yılında Azebaycan “Yazıcılar İttifakı”nın
üyeliğine kabul edildi.
1964 yılında tamamladığı “S. Vurgun’un
Hayat ve Yaratıcılığı” isimli monografisi ile
filoloji doktoru ünvanını aldı. 1980 yılında
Azerbaycan İlimler Akademisi üyeliğine seçilen Vahapzade, 1990 yılında emekli olana
kadar üniversitede ders verdi.
1960’larda başlayan özgürlük hareketlerinin öncülerindendir. Bu konuda kaleme aldığı
1959 tarihli “Gülistan” isimli şiirinde, ikiye
bölünen (İran ve Rusya) Azerbaycan halkının
yaşadığı felaketleri anlattı. Adı geçen eserin-
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de dolayı 1962 yılında iki yıllığına üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.
Bu olumsuzluklara rağmen özgürlük
mücadelesinden hiç yılmadı. Azerbaycan halkının sıkıntılarını konu ettiği
pek çok eserini yurt dışına kaçırarak
yayınlanmasını sağladı.

Sayı:1

Bİr ananın İkİ oğlu

Azerbaycan
Türkİye
Bir ananın iki oğlu,
Bir emelin iki kolu.
O da ulu, bu da ulu
Azerbaycan-Türkiye.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, yılımız bir,
Aşkımız bir, yolumuz bir,
Azerbaycan-Türkiye.
Bir milletiz, iki devlet
Aynı arzu, aynı niyet.
Her ikisi cumhuriyet
Azerbaycan-Türkiye.
Birdir bizim her halimiz,
Sevincimiz, üzüntümüz.
Bayraklarda hilalimiz.
Azerbaycan-Türkiye.
Ana yurtta yuva kurdum,
Ata yurda gönül verdim.
Ana yurdum, ata yurdum,
Azerbaycan-Türkiye.
Bahtiyar Vahapzade

Azerbaycan’ın hürriyeti için uğraştığı, eserlerinde sürekli bu
konuları gündeme getirdiği
için Sovyetler Birliği hükümetince kovuşturma geçiren hatta tutuklanan şair
buna rağmen Sovyetler Birliği
hükümetince birkaç kez eserlerinden ve hizmetlerinden dolayı
devlet ödülleri ve nişanları aldı.
1974 yılında Başarılı Sanatkâr
Nişanı, 1975 yılında Hükümet
1984 yılında SSCB Devlet
Nişanı’na layık görüldü.
1995 yılında Azerbaycan
özgürlük mücadelesindeki
hizmetlerinden dolayı
İstiklal Nişanı ile ödüllendirildi. 1980-2000 yılları
arasında beş defa milletvekilliği de yaptı.
13 Şubat 2009 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’deki evinde vefat etti.

Ardahan Üniversitesi
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Yaşayan Bİr İnsan Hazİnesİ

Âşık Şeref Taşlıova
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen Âşık Şeref Taşlıova, muhteşem
bir dinleti sunarken izleyenleri adeta büyüledi.

A

zatlığın Sesi:
Bahtiyar Vahapzade uluslararası
sempozyumunun ardından
Âşık Şeref Taşlıova, muhteşem bir dinleti sundu.
UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası olarak kabul
edilen Taşlıova, izleyenleri
âdeta büyüledi.
Sadece müzik dinletisi
değil, sohbet havasında
da geçen etkinlik bir buçuk
saatten fazla sürerken dinletinin yapıldığı Ardahan Halk
Eğitim Merkezi Konferans
Salonu’nun tıka basa dolu
olması dikkatlerden kaçmadı. Katılımcıların çok keyif
aldıkları gözlemlenirken,
Âşık Taşlıova’nın ezgilerinden bazılarının salondaki
herkesi bazen düşünceye gark ettiği,
bazen hüzünlendirdiği, bazen de neşelendirdiği gözlendi.

“Öyle Bİr
Çalışacaksın kİ Sen de
Rektör Olacaksın”

Âşık Taşlıova’nın anlattığı halk hikâyeleri ve anıları türkülerine ayrı bir lezzet
kattı. Sohbetinin bir yerinde 1983 yılında
Âşıklık geleneğinin elçisi olarak gittiği
Erzurum’da bir programda tanıştığı
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ramazan Korkmaz’la olan anısını şöyle
paylaştı: “Değerli Rektörümüz Ramazan
Bey, Erzurum’da öğrenciyken biz orada

14
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âşıklık geleneğinin elçileri olarak program yapıyorduk. O zaman Rektör Hurşit
Ertuğrul’du. Sayın rektörümüzle o zaman
tanışmıştık ve o yağız bir delikanlıydı.
Dedim ki, bak, biz ozanlarda sezgi güçlüdür. Sende çok cevherler var. Öyle bir
çalışacaksın ki sen de rektör olacaksın”.

“Dede Korkut
Geleneğİnden Çok
Büyük Bİr Değer”
Dinletinin sonunda, Âşık Şeref
Taşlıova, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’a,
Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Prof.
Dr. Fikret Türkmen ve kendi gayretleriyle
çıkarılan “Türk Dünyası Destanları” adlı

bir kitap hediye etti. Bu dinletiye ilişkin bir
konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Korkmaz
şunları söyledi: “Bu topraklar çok büyük
adamlar yetiştirmiştir. İnsanlar yaşadıkları
mekânın, vatanın ruhuyla şekillenirler.
Âşık Şeref Taşlıova, bu ülkenin yetiştirdiği
Dede Korkut geleneğinden gelen çok
büyük bir değerdir. UNESCO Türkiye’de
yaşayan kültür varlıklarından birini bu
topraklardan seçmiştir. Ne mutlu bize
ki, bunlardan birisi Çıldır’dan Âşık Şeref
Taşlıova’dır. Kendisini üniversitemizde
görmekten mutlu olduğumuzu söylemek
ve ona teşekkür etmek istiyorum.”
Gecenin sonunda Rektör Prof. Dr.
Ramazan Korkmaz, sempozyuma emeği
geçenlere plâket takdim etti.

Ardahan Üniversitesi
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Cumhurbaşkanımız Yenİ
Ünİversİte Rektörlerİnİ
Kabul Ettİ
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, dönemin YÖK
Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan ile aralarında
ARÜ Rektörü Prof. Dr.
Ramazan Korkmaz’ın
da bulunduğu yeni
üniversite rektörlerini 7
Ağustos 2009 tarihinde
makamında kabul etti.

C

umhurbaşkanı Abdullah
Gül, üniversite rektörlerine
beklentilerini anlattığı
toplantıda bilim adamlarının fikir
üretmesinin önemine dikkat çekerek,
üniversitelerin siyasallaşmaması
gerektiğinin altını çizdi. Üniversitelerin
bulundukları illerde ve bölgelerinde
lokomotif işlevi görmeleri gerektiğini
ifade eden Gül, rektörlerden bulundukları
illerden kopuk olmamalarını istedi.
Yanlızca bilimsel yayın açısından değil,
proje üretme açısından da üniversitelere

önemli görevler düştüğünü ifade eden
Gül, bu doğrultuda Avrupa Birliği
fonlarından yararlanabileceğini ve bu
fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini

söyledi. Gül, kabulde tüm rektörlerin
üniversitelerdeki faaliyetleri, projeleri
ve ihtiyaçları konularındaki görüş ve
dileklerini dinledi.

Ardahan’ın kurtuluş yıldönümü törenlerle kutlandı

A

rdahan’ın düşman işgalinden
kurtuluşunun 89. yıldönümü
törenlerle kutlandı. Ardahan
Valiliği ve Ardahan Belediyesi’nin birlikte organize ettiği kutlama programına
Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy,
Ardahan Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Ardahan
25. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, dönemin
Başsavcısı Cemil Akdeniz, Ardahan
Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Ardahan Valiliği önündeki Atatürk
Anıtı’na 23 Şubat 2010 tarihinde çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal
Marşımızın okunmasıyla başlayan kutlama programı, kapalı spor salonunda
gerçekleşen etkinliklerle sürdü. Burada öğrencilerin şiirler okuduğu, folklor
ekiplerinin oyunlar sergilediği tören,
Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarının
verdiği keyifli bir konserle devam etti.
Etkinliklerde ayrıca, Gazi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Dr. Yunus Zeyrek
“Tarihin ve Kültürün Ardahan Sayfaları” adlı bir konferans verdi.
Ardahan Üniversitesi
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Kafkasya Ünİversİteler
Bİrlİğİ Kuruldu
Kafkasya Üniversiteler Birliği, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’nün
daveti ile Türkiye’den; Ardahan, Artvin Çoruh, Atatürk, Kars Kafkas, Iğdır
üniversiteleri ile Gürcistan’dan Akhaltsikhe (Ahıska) Devlet Üniversitesi ve
Nahçıvan’dan Nahçıvan Devlet Üniversitesi rektörleri tarafından kuruldu.

A

rdahan Üniversitesi ile
bölge üniversiteleri arasında
“Kafkasya Üniversiteler
Birliği”nin kurulması yönünde bir
protokol imzalandı. Protokol ile
kültürlerarası diyalog oluşturulması,
ortak bilimsel ve akademik çalışmalar
yürütülmesi, sportif, sosyal ve sanatsal
etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor.
Ardahan Üniversitesi’nin misyonu
çerçevesinde Kafkasya Üniversiteler

16
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Birliği’nin kurulduğunu söyleyen Ardahan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan
Korkmaz “Ardahan’ı ülkemizin son
noktası olmaktan çıkarıp Kafkasya ve
Orta Asya’ya açılan bir başlangıç noktası
yapacağız” dedi.

7 Kurucu Üye İmzaladı
Dönemin YÖK Başkanı’nın da
katıldığı protokol töreni, 11 Kasım
2009 tarihinde yapıldı. Protokole,

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ramazan Korkmaz, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Iğdır
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Hakkı Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman,
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Abamüslüm Güven ile Gürcistan
Ahıska Devlet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tina Gelaşvili ve Nahçıvan
Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İsa Kerimov imza attı.

Ardahan Üniversitesi
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Amaç ve Hedefler
Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin temel amacı, Kafkasya coğrafyasındaki paydaş ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola
çıkarak, bu ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemek ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi,
eğitim gibi alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Bu amaçtan hareketle, aşağıdakİ hedefler belİrlendİ:
programının yapılması (Mevlana
Değişim Programı),

ürünlerinin ortak projelerle

◊ Ortak bilimsel bilgi şöleni ve
seminerler düzenlenmesi,

◊ Süreli öğrenci değişim
programının yapılması (Mevlana
Değişim Programı),

◊ Karşılıklı akreditasyon

◊ Ortak kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikler düzenlenmesi,

◊ Karşılıklı bilimsel ve edebi
eserlerin çevrilmesi,

◊ Ortak diploma programlarının

◊ Süreli öğretim üyesi değişim

◊ Kaybolmakta olan halk kültürü

◊ Dil okullarının açılması.

◊ Bölgenin jeopolitik önemi göz
önünde bulundurularak kültürlerarası
bir diyalog oluşturulması,

derlenmesi ve yayımlanması,
çalışmalarının yürütülmesi,
başlatılması,

Ardahan Üniversitesi
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Ardahan İle Ahıska
Arasında İşbİrlİğİ
Ardahan Üniversitesi ile Ahıska Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

G

ürcistan Cumhuriyeti
Ahaltsihe (Ahıska) Devlet
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Tina Gelaşvili, Ardahan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ı 18
Ocak 2010 tarihinde makamında ziyaret

etti. Daha sonra yemekte bir araya gelen
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ramazan Korkmaz ve Ahıska Üniversitesi
Rektörü Tina Gelaşvili, iki üniversite
arasında işbirliğini geliştirmek üzere bir
ön-mutabakat protokolü imzaladı.

REKTÖR Korkmaz: “Önemlİ Bİr Adım Attık”
Rektör Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, “Ardahan’ı ülkemizin son
noktası olmaktan çıkarıp Kafkasya ve
Orta Asya hinterlandı için bir başlangıç
noktasına çevirmeyi kendisine vizyon
edinen Ardahan Üniversitesi, bu amaçla

18
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Ahıska Devlet Üniversitesi’yle yaptığımız
bu anlaşmayla Avrupa’daki Erasmus
gibi bir program oluşturarak öğrenci ve
öğretim üyesi değişimini gerçekleştirmek
ve çeşitli alanlarda işbirliği kurmak için
önemli bir adım atmış bulunuyoruz.
Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

GELAŞVİLİ:
“Kafkasya
Ünİversİteler
Bİrlİğİ’nİn
Meyvelerİnİ
Alıyoruz”
Ahıska Devlet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tina Gelaşvili
de, “Kafkasya Üniversiteler
Birliği, Ardahan Üniversitesi’nin
akademik açılışında imzalanan
ön protokolle kurulmuştu. Şu
anda bunun meyvelerini almış
olduğumuzu görüyorum. Bu
nedenle çok mutluyum. Hayırlı
olsun” diye konuştu.

Ardahan Üniversitesi
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Uluslararası
Bİlİmsel PROTOKOL

A

rdahan Üniversitesi, BBCA
(Biotechnology and Biological
Control Agency) ve Kayseri
Şeker Fabrikası arasında 22 Mayıs 2009
tarihinde yabancı otlarla biyolojik mücadele konusunda bilimsel işbirliği anlaşması yapıldı.
Bilimsel işbirliği anlaşma törenine
Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Rüstem Hayat ve BBCA’dan
Dr. Massimo Cristofaro ve Francesca Di
Cristina katıldı.
Bilimsel İşbirliği Anlaşması ile ilgili
olarak bir açıklama yapan Dönemin
Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Rüstem Hayat, bu tür bilimsel
işbirliği ve anlaşmaların hem üniversitenin
hem de bölgenin kalkınmasına önemli
katkılar sağlayacağını belirterek,
“Ardahan Üniversitesi olarak yurt içinde
olduğu kadar yurt dışındaki kurum ve
kuruluşlarla da bilimsel işbirliğine çok
büyük önem vermekteyiz” dedi.

“Tarım Alanına Katkı
Sağlayacak”
Gerçekleştirdikleri bilimsel iş-

Ardahan Üniversitesi uluslararası işbirliği anlaşmalarına
imza atıyor.

birliği çalışmaları ile hem Ardahan
Üniversitesi’nin hem de bölgenin kalkınmasına ciddi katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Rüstem
Hayat, şöyle konuştu: “Bu çerçevede
İtalya’nın BBCA kuruluşu ile yaptığımız
işbirliği de tarım alanına katkı sağlaya-

caktır. Sadece belli yabancı bitkilerle
beslenen bazı böceklerin konukçularını
(beslendiği bitkiyi) tespit etmek, etkinlik
testleri yapmak ve söz konusu yabancı
otlarla biyolojik mücadele potansiyelini
ortaya koymak amacıyla bu işbirliğine
gidilmiştir.”

Ardahan Üniversitesi
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İlçeler de Işığa

Bir yaşını henüz dolduran Ardahan Üniversitesi gerçekleştirdiği projelerle bölgenin umudu
olmaya devam ediyor. 2010 yılında Göle ve Çıldır’da; 2011 yılında Damal, Hanak ve Posof’ta
birer meslekyüksekokulu; 2012 yılında Göle’ye Orman Fakültesi’nin açılması planlanıyor.

A

rdahan Üniversitesi,
bölgenin geleceğine yön
verecek projelerinden biri
olan ilçelere meslek yüksekokulu ve
fakülte açılması ile ilgili kararını basın
toplantısıyla açıkladı.
Ardahan Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
bu projelerden biri olan Ardahan’a
bağlı ilçelerde fakülte ve yüksekokul
açılmasına ilişkin senato kararını,

20
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senato üyeleriyle birlikte 23 Aralık 2009
tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla
müjdeledi.
Ardahan Üniversitesi Senatosu’nun
14 Aralık 2009 tarihinde aldığı karara
göre, 2010 yılında Göle ve Çıldır’da;
2011 yılında Damal, Hanak ve Posof’ta
birer meslek yüksekokulu; 2012
yılında Göle’ye Orman Fakültesi’nin
açılması planlanıyor. Ardahan
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.

Dr. Ramazan Korkmaz, Ardahan
Üniversitesi’nin Türkiye’de en hızlı
büyüyen üniversitelerden biri olduğunu
vurgulayarak, şunları söyledi: “Bir
ülkenin gelişmesi ilerlemesi ve geleceğe
güvenle bakabilmesi o ülkedeki
insanların kalitesi ile doğru orantılıdır.
Gelecek, bu hedefe yönelik iyi eğitim
almış bireyler yetiştiren toplumların
olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti
kurulduktan sonra Büyük Önder
Atatürk’ün ilk yaptığı şeylerden birisi

Ardahan Üniversitesi
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Dönemin Göle Kaymakamı Ali Uysal:

“Bölgede Yeni Bir Hayat...”
“Göle; mülki amirleri, belediye başkanı,
ilçe başkanları, encümenleri, muhtarları,
dernekleri, sivil toplum
örgütleriyle tek vücut
olacaktır. Bu konuda
üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.
Sayın Rektörümüzü
dinlerken omuzlarımın havaya kalktığını hissediyorum.
Çünkü çok güzel tespitleri var,
vizyonu çok geniş, misyonu
ve stratejisi var. Hepimizin

amacı da vizyon,
misyon ve strateji
sahibi insanlar yetiştirebilmek. Ardahan
Üniversitesi’nin,
çevresindeki bu
yüksekokullar ve
fakültelerin Kuzeydoğu Anadolu’da,
Anadolu’nun kilidi
olacağını ve bölgede yeni bir
hayat, yeni bir dönem başlatacağını umuyorum. Sayın
Rektörüme ve ekibine saygılarımı sunuyorum.”

Dönemin Hanak Kaymakamı Süleyman Ovalı:

“Karar, Hanak’ta Güzel
Meyveler Verecek”

“Hanak’ın Ardahan’a en yakın ilçe olma
gibi bir avantajı var. Hanak; barış, huzur
ve kardeşliğin olduğu, eğitim açısından da
ülkeye yetişmiş insanlar kazandırmış bir
ilçemizdir. Dolayısıyla Sayın Rektörümüzün
ve senatosunun bu isabetli kararlarının,
Hanak’ta güzel meyveler vereceğine inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

Dönemin Damal Kaymakamı Kadir Taner Eser:

“Bu Güç ve İrade Bizde Var”

Türkiye’deki okullaşma oranını
arttırmak olmuştur. Biz de bu hedef
doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Ardahan Üniversitesi
olarak, kısa sürede çok büyük
aşamalar kaydettik.”
Rektör Korkmaz, Serhat şehri
Ardahan’ı, ülkemizin Kafkasya ve
Orta Asya’ya açılan bir başlangıç
noktası yapma ülküsünde
olan Ardahan Üniversitesi’nin,

21. yüzyılı okumaya ve çağın
gereklerine göre donatılmış
bireyler yetiştirmeye devam
edeceğini belirterek, “Okuyan,
büyüyen, kurtulan her evlâdımızla;
ülkemiz de büyüyüp gelişecektir.
Geleceğimizi şekillendirecek
gençlerimizin yetişeceği yüksekokul
ve fakültelerimizin, ilçelerimize,
Ardahanımıza, ülkemize ve
insanlığımıza hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

“Bizim en önemli
değerlerimiz Ulu
Önder Atatürk’ün
dağlarımıza yansıyan silueti, yöre
insanımızın yaşayışını çocuklarımıza
oyuncak olarak gösterdiği Damal bebeği
ve el sanatlarımızdır. Bütün
bunların hepsini kültürel
değerlerimizin bir parçası
olarak görüyorum. Ardahan
Üniversitesi gibi akademik
ve ilmi bir camianın buna
müdahale etmesi, daha üst

seviyelere getirmesi
bizi son derece mutlu edecektir. Ardahan Üniversitesi’nin
değerli senato üyelerinin almış olduğu
bu karar için sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de
ilçem adına isteklerinizi en
kısa sürede yerine getireceğimizin sözünü veriyorum.
Bu güç ve irade bizde var.
Bugün burada bunun küçük bir yansımasını görüyorsunuz.”

Ardahan Üniversitesi
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Posof Kaymakamı
Muammer Köken:

“Geleceğimize
yapılmış bir yatırım”
“Bizi zor bir sürecin beklediğini biliyoruz; ama
biz, büyük bir kararlılığa
sahibiz. Üzerimize düşen
her türlü fedakârlığı yapacağımızdan kimsenin
kuşkusu olmasın. Bizler
eğitimin sadece ekonomik boyutunu değil aynı
zamanda kültürel ve insani boyutunu
düşünüyoruz. Bunun geleceğimize
yapılmış bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Şuna inanıyoruz ki Posof’a gelinirse değer kazanılır. Bizler sizlerin bize
emanet edeceğiniz öğrenci ve hocalardan değer alıp, değer katacağız. Biz
kendimize güveniyoruz ve bunu başaracağız. Sayın rektörüme ve üniversite
senatosuna teşekkür ediyorum.”

Hanak Belediye Başkanı
Taşdemir Çoban:

“Çalışmaları
başlatıyoruz”

22
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“Karardan çok memnun olduk. Bu
saatten sonra büyüğümüzle, küçüğümüzle, idari, siyasi ve bürokrasimizle
sayın rektörümüze yardımcı olmamız
gerekiyor. Yüksekokulun altyapısının
tamamlanması için çalışmaları yarından
itibaren başlatıyoruz. Bu güzel karar
hayırlı uğurlu olsun.’’
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Göle Belediye Başkanı
Sabri Muratoğlu:

“Göle için
tarihi bir gün”
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“Bugün Göle için gerçekten
tarihi bir gün. Ben Göle halkı adına sayın rektörüm ve
senatosuna almış oldukları
bu karardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllardır
özlemini çektiğimiz ilçemizin
kültürel, sosyal, ekonomik
boyutunun gelişmesi için
fırsat gördüğümüz yüksekokulun varlığı için
yıllardır mücadele veriyorduk. Hamdolsun
bugün bu kararın sevinci mutluluğu içindeyiz.
Şunu çok iyi biliyoruz ki işin zor tarafı Göle
halkına düşüyor. Çünkü buranın altyapısını
hazırlamak bizim işimiz ve biz bugünden itibaren kolları sıvayacağız. Ben burada Göle
halkına ve sizlere bunun sözünü veriyorum.”

Damal Belediye Başkanı
Gülcemal Fidan:

“Tek yumruk olacağız”
“Yıllardır kurduğumuz hayalin
hayat bulmasına, yeşermesine vesile olan bu önemli
karar için senato üyelerine
teşekkür ediyorum. Biz Damal Belediyesi, Kaymakamlık
ve ilçe halkı olarak tek yumruk olacağız. Ardahan Üniversitesi, kısa zamanda büyük
aşamalar kaydetti. Bu da
sayın rektörümüzün geniş ufku ve vizyonu
sayesinde olmuştur. Atatürk Silueti, Damal
bebekleri ve yöresel el sanatlarıyla diğer
ilçelerden daha şanslıyız. Bu şansı da en iyi
şekilde kullanacağız.”

Posof Belediye Başkanı
Şükrü Bozyiğit:

“Halkımızda büyük
heyecan yarattı”

“İlçemizde yüksekokul
açılması kararı, halkımızda
büyük bir heyecan ve beklenti yarattı. Yüksekokulun
ilçemize ekonomik ve kültürel
anlamda büyük katkılar sağlayacağını biliyoruz ve bunun
bilincindeyiz. Biz de yüksekokulumuzun altyapısıyla
ilgili çalışmalarına en kısa zamanda başlayıp
eksikliklerini tamamlayacağız. Bunun sözünü
veriyorum. Buraya gelecek öğrencilerimizi
ve hocalarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız.
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu karar
ülkemize, Ardahan’ımıza ve tüm Posoflulara
hayırlı olsun.”
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Göle’de Panel
Düzenlendİ

Göle Yüksekokul ve Fakülte Derneği bir panel düzenleyerek, yüksekokul için
gerekli altyapıların durumunu ve bu sürecin Göle’ye katkılarını tartıştı. Panele
Ardahan Üniversitesi Öğr. Gör. İhsan Kurtbaş, yerel yöneticiler, dernek üyeleri,
sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

G

öle Yüksekokul ve Fakülte
Derneği bir panel düzenleyerek, yüksekokul için gerekli
altyapıların durumunu ve bu sürecin
Göle’ye katkılarını tartıştı.
26 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen
panelin açılış konuşmasını Göle Yüksekokul ve Fakülte Derneği Başkanı Erdal
Durak yaptı.
Ardahan Üniversitesi Senatosu’nun
ilçelerde yüksekokul açma kararının ardından Göle Fakülte Derneği olarak alt
yapıyı tamamlamak ve yüksekokul binasının tahsisi için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Durak, “Göle’de yüksekokul
için kamuya ait uygun binaları tespit
ettik, bununla ilgili gerekli kurumlardan
bu binaların yüksekokula verilmesi için
girişimlerde bulunduk. Fakülte Derneği
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olarak kurumlar ve sivil toplum örgütleri
ile ortak çalışmalar neticesinde yüksekokulun en kısa zamanda açılması için
mücadele başlattık” dedi.

“Ardahan Ünİversİtesİ,
Bölgenİn Geleceğİne
Yön Verecek”
Panele konuşmacı olarak katılan,
dönemin Ardahan Üniversitesi Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürü Öğretim Görevlisi
İhsan Kurtbaş, herhangi bir reformun
başarısının idealizmden hareketle atılmış
ciddi ve samimi adımlara bağlı olduğunu
belirterek, Ardahan Üniversitesi’nin bir
bilim politikası, misyon ve vizyon ile bu
misyon ve vizyona uygun stratejilerle
yola çıktığını ifade etti. Kurtbaş,
konuşmasında ayrıca şunları söyledi:
“Sayın rektörümüzün her zaman belirttiği

gibi, gelecek iyi eğitim almış bireyler
yetiştiren toplumların olacaktır. Serhat
şehri Ardahan’ı, ülkemizin Kafkasya
ve Orta Asya’ya açılan bir başlangıç
noktası yapma ülküsünde olan Ardahan
Üniversitesi, bölgenin geleceğine yön
verecek, bu toprakların kaynaklarını
işleyecek ve değerlendirecek bir dizi
karar almış ve bunları uygulamaya
başlamıştır. Bu kararlardan biri de
Ardahan Üniversitesi Senatosu’nun
10 Aralık 2009 tarihinde aldığı karardır.
Buna göre, 2010 yılında Göle ve
Çıldır’da birer yüksekokul, 2011’de
Damal Hanak ve Posof’ta birer
yüksekokul ve 2012 yılında da
Göle’de bir Orman Fakültesi açılması
kararlaştırılmış ve bu doğrultuda
YÖK nezdinde gerekli girişimler
başlatılmıştır. Bu süreçte sayın
rektörümüzün Göle’ye güveni tamdır.”

Ardahan Üniversitesi
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Sayı:1

Ardahan Ünİversİtesİ
Erasmus Programı’nda
Ardahan Üniversitesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
öğrencilerimiz
Programı (Erasmus)’na kabul edildi. Erasmus
Mainz Johannes

A

rdahan Üniversitesi, vizyonu ve
misyonu çerçevesinde bir yandan kuruluş aşamasını tamamlarken bir yandan da uluslararası bir üniversite
olma yolunda önemli adımlar atmaya
devam ediyor. Bu kapsamda başvurusu

yapılan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programı (ERASMUS) olumlu sonuçlandı.
Üniversitemiz bundan böyle Avrupa’daki
üniversitelerle ikili anlaşma yapabilecek;
öğrenci, öğretim üyesi ve personel değişimi
gerçekleştirebilecek.

Gutenberg
Üniversitesi’nde
eğitim
alıyorlar.

Konuyla ilgili 31 Aralık 2009 tarihinde açıklama
yapan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, üniversite olmanın doğasında
gücünü yerel unsurlardan alıp uluslararasılaşma yetisinin olduğunu vurgulayarak şunları
söyledi: “Üniversite öğrencileri ve personelinin uluslararası hareketliliğini öngören
‘ERASMUS’ programına üniversitemiz
de kabul edilmiştir. Misyonumuzda
Ardahan gibi bir son noktayı ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan
bir başlangıç noktası yapmak vardır.
Yola çıkarken varacağımız hedefi önceden belirlemiştik. Ardahan Üniversitesi ulusal bir dünya üniversitesi
olacaktır. Bu bağlamda ERASMUS
programı ilk teşebbüsümüz değil.
Bir yaşını henüz doldurmamıza rağmen Türkiye’de, Kafkasya Üniversiteler Birliği’ni kuran Türkiye’de
ilk üniversite olduk. Bu
program ve benzer
programlar bundan
sonra da olacaktır.
Ardahan’da küçük bir dünya
kuracağız;
renkli, huzurlu, modern ve birbirini anlayan
bir dünya”.

Ardahan Üniversitesi
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ARÜGEM

HALK İLE ÜNİVERSİTE
ARASINDA BİR KÖPRÜ

Ardahan Üniversitesi Gençlik Eğitim Merkezi Derneği (ARÜGEM)
çalışmalarına büyük bir hızla başladı. Bütün üyelerinin katıldığı ilk
genel toplantıda, Ardahan’ın geleceğine yönelik önemli kararlar alındı.

B

ölge coğrafyasının yapısına
katkıda bulunmak; bunun
yanı sıra yerel halk ile
üniversite arasında köprü vazifesi
görerek üniversitenin sosyal
sorumluluk bilincini geleceğe taşıma
hedefiyle Ardahan Üniversitesi Gençlik
Eğitim Merkezi Derneği (ARÜGEM)
kuruldu ve ilk genel kurul toplantısını
gerçekleştirdi.
30 Aralık 2009 tarihinde kurulan
Ardahan Üniversitesi Gençlik
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Eğitim Merkezi Derneği, Canan
Korkmaz başkanlığında Ardahan
Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi’nde ilk genel kurul toplantısını
düzenledi. 15 Ocak 2010 tarihinde
yapılan toplantıya Ardahan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Eken
ile Dönemin Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Doğan Kaya ve Genel Sekreter

Selim Bekar da katıldı. Bütün üyelerin
hazır bulunduğu ilk toplantı iyi dilek
temennileriyle başlarken aynı zamanda
yönetim ve denetim kurulu oluşturuldu.
Toplantıda ayrıca, derneğin Avrupa
Birliği projelerinden nasıl istifade
edebileceği ve derneğin gelişmesi
konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ardahan Üniversitesi
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ARÜGEM

Sayı:1

ARÜGEM
Rektör Prof. Dr.
Ramazan Korkmaz

ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz

“Her Türlü
Desteğİ
Vereceğİz”

“Amaç, Ardahanımızın
ve Ünİversİtemİzİn
Gelİşmesİ”

Ardahan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
Ardahan Üniversitesi olarak
derneğe ellerinden gelen her
türlü desteği vereceklerini
söyleyerek, derneğin Ardahan’a
ve Ardahan Üniversitesi’ne
büyük katkı sağlayacağına olan
inancını dile getirdi. Korkmaz,
“İnşallah hep beraber Ardahan’ı
ve üniversitemizi hak ettiği yere
taşıyacağız. Bunun bilinci ve
inancındayız. Hepinize başarılar
diliyorum ve teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

Toplantıda konuşan ARÜGEM Başkanı Canan Korkmaz, “Bu dernekle
Ardahan’a ve Ardahan Üniversitesi’ne
sosyal ve kültürel anlamda büyük
katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.
Çalışmalarımız büyük bir özveri ve
fedakârlıkla devam edecek. Tek amacımız, Ardahan’ımızın ve üniversitemizin
gelişmesi ve hak ettiği yere gelmesidir.
Derneğimiz Ardahan’a ve ülkemize
hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Derneğin geleceğe ilişkin projeleri
arasında gençlere yönelik çeşitli kurslar
açmak ve Ardahan’da büyük bir kongre
ve kültür merkezi kurmak olduğuna
dikkat çeken Korkmaz, derneğin yakın
zamanda İngilizce ve Rusça kursları ve
bayanlara yönelik çeşitli kurslar açmayı
planladığını ifade etti. Korkmaz, “Ayrıca
Ardahan Üniversitesi kütüphanesinin
açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz” dedi.

Ardahan Üniversitesi
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Öğrencİler Gençlİk
ŞÖLENİNDE Buluştu
Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin organize ettikleri gençlik şöleni oldukça renkli
görüntülere sahne olurken kolbastı ve Kafkas dansları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

A

rdahan Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri şölen ile
oldukça keyifli anlar yaşadı.

25 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklâl
Marşımızın okunmasıyla başladı. Şölen; halk oyunları, şarkılar, türküler ve
şiirlerle devam ederken, katılımcıların
oldukça keyif aldıkları gözlendi.
Üniversite öğrencilerinin hazırlayıp
sunduğu kolbastı yoğun ilgi görürken,
tribünlerdeki öğrencilerin oyuna eşlik
ettikleri an renkli görüntülere sahne
oldu. Herkesin merakla beklediği
Kafkas dansı ise izleyenleri büyüledi.
Oyun âdeta, binlerce yıllık bir geçmişe sahip Kuzey Kafkasya kültürünü
günümüze taşıdı.
Oldukça güzel bir atmosferin yaşandığı gecede öğrenciler ayrıca şiirler
okudular, şarkılar söylediler ve tempo
tuttular. Festivalin sonuna doğru ise
tribünlerde hiçbir izleyicinin kalmadı-

28
ardahan GAZETE.indd 28

ğı, herkesin sahnede
halay çektiği gözlendi.

“Öğrencİlerİmİzİn Yanında
Olacağız”
Dönemin Ardahan
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Doğan
Kaya, festivali izlemekten büyük keyif aldıklarını belirterek, şunları
söyledi: “Üniversiteler
sadece eğitim veren
kurumlar değil, aynı
zamanda bir şehrin, bir
ülkenin ve hatta insanlığın sosyal ve
kültürel nosyonlarını oluşturan ve onları yeniden inşa eden merkezlerdir.
Üniversitemiz, bunun bilincinde olduğu için öğrencilerimizin ilgi duyduğu alanlarda etkinlikler düzenleyerek
ya da bu güzel atmosferde olduğu
gibi bu etkinlikleri destekleyerek
öğrencilerimizin yanında olacaktır.“

Ardahan Üniversitesi
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Sayı:1

Ardahan Ünİversİtesİ’nden

teknolojİk atılım
DÖKÜMAN
KAMERASI

Motorlu
projeksİYON
PERDESİ

T

ürkiye’de sadece birkaç üniversitede bulunan akıllı sınıflar,
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik
Fakültesi’nde de açıldı.
9 Mart 2010 tarihinde başlayan uygulama ile Ardahan Üniversitesi öğrencileri,
gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı
ve eğitim altyapısından yararlanılabilecek. Derslerin işitsel ve görsel olarak
daha zengin bir biçimde öğretilebilmesi
ve öğrencilerin daha donanımlı eğitilebilmesi için ileri düzeyde bir imkan sunan
akıllı sınıfların içinde projeksiyon cihazı,
tepegöz, dizüstü bilgisayar, internet bağlantısı, interaktif tahta, döküman kamerası, sunum kumandası, ses sistemi, renkli
lazer yazıcı, motorlu projeksiyon perdesi
gibi yüksek teknoloji ürünleri bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan
Korkmaz, enformasyon çağı olarak ad-

LED
EKRANLAR

landırılan bir dönemde bilginin önemine
ve akışkanlığına dikkat çekerek, Ardahan
Üniversitesi’nin kısa zamanda Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma
yolunda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.
Rektör Korkmaz, kurulumu tamamlanan
ve faaliyete geçen akıllı sınıflar uygulaması ile dil, coğrafya, mekân veya mesafe gözetmeksizin her türlü akademik ve
kültürel paylaşımların interaktif şekilde
yürütülebileceğini vurguladı. Korkmaz,
“Ardahan Üniversitesi, böylece dünyanın
herhangi bir yerindeki aynı teknolojiye
sahip sınıflarla video konferans sistemi
aracılığıyla bilgi paylaşabilecektir” dedi.

“Dİl, Coğrafya, Mekân,
Mesafe GözetmeksİzİN”...

Rektörlük yenİ
bİnasına taşındı
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü ve ona bağlı idari
birimler yeni hizmet binasına taşındı. Bodrum, giriş ve
birinci kattan oluşan yeni rektörlük hizmet binasının bodrum katında daire başkanlıklarının arşiv ve depoları bulunurken, giriş katında; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
Şube Müdürlükleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
yer alıyor. Binanın üst katında ise Rektörlük, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve
Rektör Yardımcılarının makam odaları bulunuyor.
Ardahan Üniversitesi
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Kültür-Sanat

Ardahan’da İlk Defa
Opera Sahnelendİ
Ardahan Üniversitesi, bir ilk’e imza attı. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tiyatro Grubu sanatçıları, Ardahan’da “Arşın Mal Alan” isimli oyunu sahneledi. Ardahan Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik, Ardahan’da ilk defa sahnelenen opera olarak tarihe geçti.

A

rdahan’da ilk defa opera
sahnelendi. Ardahan
Üniversitesi’nin davetlisi
olarak Ardahan’a ilk defa gelen Üzeyir
Hacıbeyov’un yazdığı, Nahçıvan Devlet
Üniversitesi Tiyatro Grubu sanatçıları
tarafından sahnelenen “Arşın Mal Alan”
isimli oyun, büyük ilgi ve beğeni topladı.
Ardahan Halk Eğitim Merkezi
Salonu’nda 20 Kasım 2009 tarihinde
sahnelenen oyunu, dönemin Vali
Yardımcısı Alper Balcı, Ardahan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan
Korkmaz, Nahçıvan Devlet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, ARÜ
Rektör Yardımcısı Cafer Eken ile dönemin
İl Jandarma Alay Komutanı İbrahim
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Gürpınar ve dönemin rektör yardımcıları
Prof. Dr. Rüstem Hayat ve Prof. Dr. Doğan
Kaya ile Ardahan Üniversitesi öğrencileri
ve çok sayıda vatandaş seyretti.

“Hem Öğretİrİz
Hem de Öğrenİrİz”
Oyunun sonunda bir konuşma yapan
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Ardahan’da
üniversite açılmasının büyük bir
hadise olduğunu söyleyerek, “Ardahan
Üniversitesi ile kuracağımız işbirliği;
kültür, spor, eğitim ve bilim sahalarına
intikal edecektir. Bu şekilde biz içimizde
gelişe gelişe, özümüzü geliştire geliştire

Kafkasların bir örneği olacağız. Ben bir
yıl içerisinde Ardahan Üniversitesi’nde
büyük işler yapıldığını gördüm. Biz
de kardeş olarak, kardeş üniversite
olarak çok tanıdığımız ve sevdiğimiz
hürmetli Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın
rehberliğiyle bu üniversitenin kalkınması
için elimizden geleni yapacağız. Biz
hem öğretiriz hem de öğreniriz. Ardahan
Üniversitesi kısa zamanda öğretecek
duruma gelmiştir. Kısa zamanda gördüğü
işler hayale sığmayan işlerdir” dedi.

Ardahan Üniversitesi
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Sayı:1

İkİ Yenİ Ünİversİteden
Hİlmİ Yavuz Sempozyumu

rdahan Üniversitesi, Mardin Artuklu
Üniversitesi ve Mardin Valiliği’nin
ortaklaşa düzenlediği Hilmi Yavuz
Akademik Sempozyumu 19 Nisan 2009
tarihinde Mardin Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Hilmi Yavuz’un; şair, yazar, felsefeci ve

entelektüel kimlikleriyle değerlendirildiği
sempozyuma çok sayıda akademisyen ve
araştırmacı katıldı. Dört ayrı oturumdan oluşan
sempozyumda Hilmi Yavuz; şiirleri, düzyazıları
ve felsefe hayatına yapmış olduğu katkılarıyla
ele alındı. Ortaklaşa düzenlenen sempozyumda bir konuşma yapan Ardahan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, böylesine

geniş katılımlı bir sempozyumda bulunmaktan
duymuş olduğu heyecan ve memnuniyeti dile
getirerek yeni kurulan üniversitelerin bu tür
akademik etkinlikler sayesinde hızlı bir şekilde
gelişerek bilim hayatına önemli katkılar sağlayacaklarını ve bu etkinliklerde üniversiteler ve
diğer kurumlarla yapılacak işbirliğinin yadsınamaz önemde olduğunu vurguladı.

“Kafkaslardaki kalkışımızın
ilk durak noktası”

A

rdahan Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ramazan Korkmaz ise Kafkaslara açılan ilk kapımız olan, kardeşlik bağlarını ilk kurduğumuz, Kafkaslardaki kalkışımızın ilk durak noktası olan Nahçıvan Devlet Üniversitesi’ne ve değerli rektörü Prof. Dr. İsa Habibbeyli’ye çok teşekkür
ediyorum, diyerek başlayan konuşmasında
şunları ifade etti: “Sayın Rektör, bugün
üniversitemizde yabancı öğretim üyesi
olarak ilk dersi vermiş oldu. Azerbaycan’ın
kadim tarihini, Azerbaycan Edebiyatı’nın
kısa bir özgeçmişini anlattı. Öğrenciler de

dersi ilgiyle ve büyük bir keyifle dinlediler.
İki üniversite olarak ortak kararlar aldık ve
bunları uygulamaya başladık. Ayrıca ortak
bir kütüphane de kuruyoruz.”
Konserin akabinde Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İsa Habibbeyli’ye ve oyun ekibine
Ardahan Üniversitesi’ni tanıtan materyallerden oluşan bir dosya takdim ederken,
Prof. Dr. Habibbeyli de Prof. Dr. Korkmaz’a
bir tablo hediye etti.
Ardahan Üniversitesi
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Logo

Logomuzun
Anlamı ve Açılımı
Ardahan Üniversitesi’nin logosu; Kafkasya ve Orta Asya halkları tarafından sıkça
kullanılan “koçbaşı” simgesinden kompoze edilmiş, ortasında insan figürü bulunan bir
kar tanesidir. Logoyu oluşturan temel figürasyonların anlamı ve açılımı şöyledir:

ORHUN YAZITLARINDAKİ “RA/RE” HARFİ

KAR TANESİ

RA/RE harfi; Orhun alfabesindeki “RA/RE” harfidir
ve Oğuz Boyu’nun ana damgasıdır. Oğuz boylarının
bütünlüğünü ve dirliğini simgeler; birleştirici bir
özelliği vardır. Üniversitemizin logosundaki bu figür;
farklılıkların özündeki temel birliğe işaret eder.

Kar tanesi; tek başınalığı, biricik
olmayı, safiyeti, masumiyeti,
başkasına benzememeyi simgeler.
Hiçbir kar tanesi birbirine benzemez;
insanlar gibi; milyarlarca insan,
fiziksel olarak da ruhsal olarak da
birbirini andırıp çağrıştırsa da asla
birbirinin aynısı değildir. Ayrıca hiçbir
kar tanesi gökyüzünden düşerken bir
başka kar tanesine yapışmaz, hep
kendi yolunda ve sınırlarında kalır.
Bu durum, insanların birbirinin varlık
alanlarına duyduğu saygıyı ifade
eder. Üniversitemizin amblemindeki
kar tanesi figürü; kendine özgülüğü,
bireyselliğin dokunulmazlığını,
bütün yaşam boyunca başkalarının
varlık alanlarına duyulan saygıyı
ve kardeşçe yaşama felsefesini
ifade eder. Ayrıca tek bir kar tanesi
düştüğünde kar yağmış sayılmaz,
ancak topluca ve sürekli bir oluşla
“kar yağma” edimi gerçekleşmiş
olur. Kar tanesi, üniversitemizde
yetişecek gençlerin, bireyselliklerini
koruyarak toplumsal bir oluşun
temel dinamiği olmaları gerektiğini
de vurgular.

KOÇBAŞI
Koçbaşı; Kafkasya ve Orta
Asya’daki Turanî kavimlerin
kullandığı temel bir simgedir.
Halı, kilim, çorap, kazak ve diğer
dokumalar ile bina süslemelerinde
sıkça kullanılan bu motif; ölüme
karşı yaşamın dinginliğini ve
esenliğini simgeler. Muhataba,
“Ölüm var ise, ona karşı merdane
durmak gerekir” mesajını verir.
Bir efsaneye göre de; cenaze
merasiminde baskına uğrayan
ve tamamı katledilen Türklerden
geriye biri erkek, diğeri kız olmak
üzere iki çocuk kalır. Bu çocukları
düşmandan kaçıran ve Isık Göl’e
getiren Buğu-Ene/Maral Ana,
onlara; “İşte sizin yeni yurdunuz
burası. Burada toprağı ekin,
balık avlayın, hayvan yetiştirin ve
binlerce yıl huzur içinde yaşayın.
Soyunuz, nesliniz çoğalsın.
Analarınızın-babalarınızın dilleriyle
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konuşmaktan, şarkı söylemekten
zevk alın. İnsan gibi yaşayın. Ben
hep sizinle olacağım” der. Türkler
bu kutsal gölün etrafında çoğalır
ve dünyaya yayılırken Buğu Ene/
Maral Ana’ya olan saygılarını ifade
etmek için de onun boynuzlarını
damga olarak kullanırlar. Bu
damga, ölümün eşiğinden yaşamın
sonsuz esenliğine açılmayı,
umudu ve insanlığın kendisi olarak
yaşama azmini simgeler. Her şeyin
bittiği anda yeniden dirilmeyi ifade
eder. Üniversitemizin logosundaki
koçbaşı veya maral boynuzu
figürü, böylesi derin ve kapsayıcı
bir kültür dokusuna gönderme
yapar.
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DÖRT ANA
VE ARA YÖN
Bir konumlanma göstergesi
olan yönler; bulunduğumuz
yerden hareketle, dünyaya
doğru yürümeyi açılmayı ve
dünyayı sistematik biçimde
okumayı anlamayı ifade eder.
Ancak merkezinde insanın
olduğu bir yönler göstergesi;
hakikate ulaşmadaki yolların
çeşitliliğine rağmen, başarıdaki
asıl sırrın insana ait olduğunu
gösterir. İnsan, dünyayı okuyup
anladıkça kendini okur ve
anlar. İnsan merkezli yönler
figürü, üniversitemizin hümanist
karakterini de ifade eder.

Sayı:1

İNSAN FİGÜRÜ

MAVİ RENK

İnsan figürü;

Göksel bir kutsiyeti, özgürlük ve
sonsuzluğu simgeleyen mavi
renk, düşsel derinliğe çağırdığı
insana umudu ve ölmezlik
duygusunu aşılar.

a- (.) İnsan kafasını simgeleyen
nokta; bildiklerimizin
bilmediklerimiz yanında bir
nokta olduğuna ve her şeyin bir
noktayla başladığına işaret eder.
b- Koçbaşı motifli insan figürü;
insan merkezli bir yaşam
felsefesini imler. Bilim yolundaki
temel hareket noktamızın insan
merkezli bir anlayışa sahip
olduğunu gösterir.

BEYAZ RENK
Masumiyeti, şeffaflığı ve asaleti
simgeleyen beyaz renk,
Üniversitemizin şeffaf dokusuna
ve bilimin mutlak egemenliğine
olan inancına vurgu yapar.

“IŞIĞA KARIŞIN...”
“ışığa karışın…” ifadesi; insanın varlığı ile özü, dünya ile kendisi, geçmiş ve
gelecek ile olan ilgisini kesintisiz devam ettirebilmesi için ışığa karışması,
yani okuması, bilimin aydınlığında tinsel varlığını enerjiye/ışığa dönüştürerek
mesafeleri böylesine büyük bir hızla aşması gerektiğini vurgular.
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Ardahan’ın Tarİhİ ve
Turİstİk Yerlerİ
Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Ardahan, tarihi ve turistik mekanları
ile önemli bir zenginliğe sahip... Özellikle birbirinden ihtişamlı kaleleri ve Çıldır
Gölü, ilimizde görmeniz gereken yerlerin başında geliyor.

Ardahan Kalesi

Ardahan Kalesi çevresinde yapılan Prehistorik araştırmalar, (M.Ö. 3500-2000)
Eski Tunç Çağı’na ait yerleşmenin varlığını ortaya koymuştur. Ardahan Kalesi,
Osmanlı döneminde 16. yüzyıl ortalarında, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle
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inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Tarihi oldukça eskilere
dayanan Ardahan Kalesi’nde yapılan
kazılar bölgenin çeşitli krallıkların hakimiyetine girdiğine göstermektedir.
Şehir merkezinin kuzeyindeki Halil
Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirinden ayıran Kura Nehri’nin hemen

sol kıyısında bulunmaktadır. Kale mimari
açıdan dikdörtgen planlıdır. Giriş kemerinin hemen üzerinde, yapıldığı yıl 1544
olarak yazılmaktadır. Dikdörtgen plan
oluşturan sur duvarları, 745 m. uzunluğundadır. Baştan başa kare tabanlı ve
çokgen planlı çok sayıda kule ile desteklenmiştir.

Kırnav Kalesi

Savaşır Kalesi

Hanak ilçesinin 5 km. güneyindeki Çayağzı köyünün yaklaşık 400 m. batısında Ardahan-Hanak karayolu üzerinde Hanak Çayı kenarında yer alır. Bu kalenin de kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak bugünkü kalıntıların, Ardahan
Kalesi’ne ait kalıntılarla aynı duvar tekniğine sahip olması dikkat çekicidir.

Posof ilçesine bağlı Savaşır (Cancak)
köyünün güneydoğusunda, üç yanı
vadi ile çevrili sivri bir tepe üzerinde
konumlandırılmıştır.
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Şeytan
Kalesi

Sayı:1

Kazan Kale

Kurt Kule

Ardahan’ın yaklaşık
12-13 km. kuzeydoğusunda, Kura Vadisi’nin
nehrin akış yönüne
göre sağında, vadinin
sınırlandığı dil biçimindeki yükselti üzerinde
yer almaktadır. Kesin
tarihi bilinmeyen kale
çevresinde, eski yerleşim izleri mevcuttur.

Çıldır ilçe merkezinin
yaklaşık 36 km. kuzeydoğusundaki Kurtkale nahiyesinin 1 km. güneyinde
ve Gürcistan sınırında
bulunmaktadır. Yakınındaki nahiyeye de adını
veren Kurt kale’nin tarihi
ve adını nereden aldığı
konusunda kesin bilgi
yoktur.

Çıldır Gölü

Çıldır ilçesinin Yıldırım tepeköyü civarında olan bu kalenin, Ortaçağ’da yapıldığı
tahmin edilmektedir. Çıldır’a 1 km.
uzaklıktaki Yıldırım tepeköyünün yaklaşık 1,5 km. kuzeydoğusunda bulunan
Karaçay Vadisi’nde oldukça sarp bir
alana inşa edilmiştir.

Kinzi Kalesi
Ardahan’ın yaklaşık 30 km.
batısında Bağdeşe (Kinzodamal)
köyünün kuzeyinde,
Bülbülan Yaylası’nın
güneydoğusunda yer
alan bir kaledir.

Ardahan il sınırları içerisinde kalan göl, 123 km²
alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük
tatlı su ve en büyük ikinci gölüdür. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölün
en derin noktası 42 metre ve tektonik oluşumlu
bir göldür. Birçok dere ve pınarlarla beslenmekte olan gölün tek çıktısı kuzey batısında
yer alan Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay
kolu olan Telek Çayı’dır. Gölde yer alan adaların
en büyük olanı Akçakale harabelerinin yanında
bulunan Akçakale adasıdır. Göl etrafında çok az
bitki örtüsü gelişmiştir ancak gölü çevreleyen
otlaklarda hayvancılık yapılmaktadır.

Atatürk Silüeti
Ardahan, sınırları
içerisindeki Damal
Dağları‘nda beliren
Atatürk silüeti ile
ünlüdür.

k)
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YaLNızçam

Kayak
Tesİsİ
K

ış sporları için ideal
bir iklime sahip olan
Ardahan ilinde, il
merkezine 21 km. mesafede,
Yalnızçam-Uğurludağ mevkiinde
kurulan Yanlızçam kayak tesisi
sarıçam ormanları arasında yer
almaktadır. Başlangıç düzeyinde
kayak sporuna hizmet veren tesis
pistinin 1 km’den kısa ve düşük
eğimli olması nedeniyle özellikle
Ardahan halkına bu alanda yeterli
hizmeti verebilmektedir.

Doğayla Baş Başa
Kalmak İsteyenlere
Tesiste bulunan ahşap
kafeterya hem dinlenmeye hem
de kayak yapanları izlemeye
imkân tanımaktadır. Diğer yandan
piknik alanları ile piknikçilerin
yoğun ilgisini çekmektedir.
Yürüyüş alanları ile doğayla baş
başa kalmak isteyenlere tüm
yıl olanak vermektedir. Tesiste
yer alan kayak kiralama ve
teleski olanakları da çekiciliğini
artırmaktadır.

Muhteşem Manzara

olanak sağlayan tesisler, doğal
güzellikleriyle de ziyaretçilerinin
beğenisini kazanmaktadır.

Daha İyİ Bİr Tesİs İçİn
Ardahan Valiliği’nin Kış Sporları
ve Yayla Turizm Merkezi Projesi
ile var olan kayak
merkezi pistlerinin
genişletilmesi, yenilenmesi, tesisin
yazın da kullanılabilmesi için yayla
turizmine açılması, alanın yol, su,
kanalizasyon alt
yapısının yenilenmesi, peyzaj
çalışmaları, merkezin tanıtımı ile
iç ve dış turizmde
tanıtılması için
turizm merkezinin
oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Projenin sonuçlanması ile tesisin
hizmet olanakları
ve çeşitliği artacaktır.

Kış sporları için gidilen tesiste,
ziyaretçileri keyifli anlar beklemektedir. Yerli ve yabancı turistlerin
kısa süreli tatil yapabilmelerine
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Bilim

Böceklerİn Bİlİnmeyen
Dünyası ve İnsan

Bilimsel yönden incelendiğinde, böceklerin yararlarının zararlarından fazla olduğu dikkati çekmektedir. Dünyada tanımı yapılmış hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 75’ini böcekler oluşturmaktadır. Bu
kadar fazla türün, yüzde 1’inin zararlı, yüzde 99’unun ise çok yönden yarar sağladığı görülmektedir.

B

öcekler, gerek tür sayısı ve gerekse
her türün ihtiva ettiği birey sayısı bakımından, hayvanlar alemi içerisinde
rakipsiz konumdadırlar. Böceklerin
elde ettikleri bu nicelik üstünlüğü, herbir türün
farklı işlevleri ile birlikte değerlendirildiğinde,
oldukça karmaşık bir durum ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak böcekler, insanlar tarafından zararlı,

istenmeyen veya tiksinti uyandıran canlılar olarak
nitelendirilmektedir. Ancak, bilimsel yönden incelendiğinde, böceklerin yararlarının zararlarından
inanılmaz düzeyde değil
çok daha fazla olacak.
Şu anda, dünyada
tanımı yapılmış hayvan türlerinin yaklaşık

yüzde 75’ini böceklerin oluşturduğu ve bunun
sayısal değerinin bir milyondan fazla türe tekabül
ettiği belirtilmektedir. Bu kadar fazla türün ancak,
yüzde 1’nin zararlı, geri kalan yüzde 99’unun ise
çok değişik yönlerden insanoğluna yarar sağladığı görülmektedir. Böceklerin zararlı olmaları
yanında, kıyaslanamayacak düzeydeki bu yararlı
yönleri irdelendiğinde çarpıcı örnekler göze
çarpmaktadır.

Önemli bir gelir kaynağı
İnsanlar, bazı böceklerin ürettikleri ürünlerden
ekonomik düzeyde yarar sağlamaktadır. Örneğin, bal
arısının ürettiği, bal, bal mumu, polen, arı sütü ve propolis gibi ürünler önemli gelir kaynağı olmaktadır. İpek
böceğinin ürettiği ipekten önemli düzeyde ekonomik
getiri sağlanırken; bazı bitkilerde gal meydana getiren arıların gallerinden dericilikte, ilaç ve boya
sanayinde, çivit yapımında; yine kabuklu bitlerin salgılarından boya sanayinde ve yapıştırıcı elde etmede yararlanılmaktadır. Başta
bal arıları olmak üzere, çok değişik
yaban arı, sinek ve kelebek türü
bitkilerin tozlaşmasında,
akabinde
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de döllenmesinde ve meyve bağlamasında
önem taşımaktadır. Bazı kaynaklarda, bal arısının
bitkilerde yaptığı tozlaşma ile meydana gelen ürünün parasal değerinin, bal ve diğer ürünlerden elde edilen değerin kat kat üzerinde olduğu, hatta 6-10 katına kadar
çıktığı belirtilmektedir.
Diğer taraftan bazı böcekler, tarımsal ürünlere
zarar veren böcek türleri üzerinde doğal düşman olarak yaşamakta ve onları baskı altına
almaktadırlar. Yine, bazı türler de belli yabancı otların doğal düşmanı olarak
aktivite göstermekte ve onlarla
mücadelede önem arz
etmektedirler.
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Yararları
saymakla
bitmiyor
Son olarak, böceklerin besin
sağlama yönünden oynadıkları
rolü de küçümsememek
gerekir. Nitekim kuşların
besinlerinin 2/3’ünü, tatlı
su balıklarının besinlerinin
2/5’ini böcekler oluştururken,
dünyanın değişik yerlerinde
bazı böcek türleri insan besini
olarak da kullanılmaktadır. Biz
insanlara çok değişik yönlerden
önemli yararlar sağlayan
böcekler konusunda ön
yargıdan uzak hareket ederek,
onların zararlı yönlerinden
ziyade, yararlı yönlerinin ön
plana çıkarılmasının gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.

Böceklerin genetik
çalışmalara katkısı
Böceklerin bazı türleri, özellikle de
sirke sinekleri olarak adlandırılan türler, çok kısa zamanda nesil vermeleri
ve yaşamlarını tamamlamaları, ayrıca
laboratuar şartlarında çok kısa zamanda ve kolayca üretilebilmeleri dikkate
alınarak, genetik çalışmalarda önemli
düzeyde kullanılmaktadırlar. Özellikle
genlerle ilgili çalışmalarda, çok önemli
ipuçları bu böceklerle yapılan araştırmalardan elde edilmektedir. Dolayısıyla,
böceklerin bilimsel çalışmalara önemli
veri sağlamaları bakımında da küçüm-

senmemeleri gerekmektedir. Belki de
böceklerin insanlara sağladıkları en
önemli yararlardan biri de çöp, leş veya
dışkı gibi artıklarla beslenmeleri, bu
yönleri ile adeta doğanın temizleyicileri
konumunda olmalarıdır. Bu tür böcekler
olmasaydı, dünyamız bir çöplük haline
gelmiş olabilirdi. Bu beslenme stratejisine sahip olan böcekler, artıkları bir dereceye kadar parçalamakta, daha sonra
mikroorganizmalar devreye girerek bu
artıklar tamamen tabiata yararlı materyal
olarak kazandırılmaktadır.
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“Bİlİmİ rehber edİnmİş,
İnsana, emeğe saygılı,
farklılıkları zengİnlİk
kabul eden bİr ünİversİte”
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