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TEK YÜREK 
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
BASIN VE HALKA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ



“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha 

Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz.
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Lorem ipsum



“ASRIN FELAKETİNE”
UYANDIĞIMIZ GÜN

6 Şubat 2023 tarihinde meydana 
gelen Kahramanmaraş merkezli, 
Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu An-
adolu bölgelerinde 11 ili etkileyen 
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerin hemen ardından 
Iğdır Üniversitesi depremzedeler 
için yardım seferberliği başlattı.

Depremin ilk saatlerinde Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın 
talimatıyla Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programındaki akade-
misyenler ve öğrencilerden 15 
kişilik arama-kurtarma ekibi 
oluşturuldu.

Valilik ve AFAD koordinesinde 
Malatya’da çalışmalara dâhil olan 
deneyimli arama-kurtarma ekibi, 
enkaz altında yardım eli bekleyen 
depremzedelere umut oldu. 4 en-
kazda çalışan ekip, 4 vatandaşı 
sağ çıkarmayı başardı.



BÖLGEYE 2 KAMYON
YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı (IÜGEV) iş birliğiyle 
deprem bölgesi için aynı gün ayni yardım seferberliği de 
başlatıldı.

“Iğdır Üniversitesi Depremzedeler İçin Tek Yürek” kampanyası 
kapsamında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel 
hijyen malzemeleri başta olmak üzere toplanan 2 kamyon 
yardım malzemesi, Üniversitenin kendi imkanları ve AFAD 
desteğiyle kısa sürede deprem bölgesine ulaştırıldı.



IĞDIR VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE

AFAD’A TAM DESTEK

Valilik ve AFAD koordinesinde 
Malatya’da çalışmalara dâhil olan 
deneyimli arama-kurtarma ekibi, 
enkaz altında yardım eli bekleyen 
depremzedelere umut oldu. 4 en-
kazda çalışan ekip, 4 vatandaşı 
sağ çıkarmayı başardı.

Iğdır Valiliği koordinesinde 
başlatılan kampanya kap-
samında Iğdır AFAD 
Müdürlüğünde yürütülen 
çalışmalara ilk günden iti-
baren destek verildi.

Yardım malzemelerinin 
düzenlenmesi ve taşınması 
sürecinde Iğdır Üniversitesi 
öğrenci toplulukları ve 
öğrenci konseyi üyeleri, 
AFAD gönüllüsü olarak 
görev aldı.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN
DEPREM BÖLGESİNDEYİZ

Iğdır Üniversitesinden beş akademisyen, bir mühendis ve 
iki şoförden oluşan üç ekip, deprem bölgesinde hasar tespit 
çalışmalarına başladı.



UYGULAMA OTELİMİZ
DEPREMZEDELERİN HİZMETİNDE

Iğdır Üniversitesinin Uygulama 
Oteli de AFAD koordinesinde 
depremden etkilenerek Iğdır’a 
gelen vatandaşların hizmetine 
açıldı. Otelimizde misafir edilen 
miniklere oyuncaklar hediye 
edilirken, diğer misafirlerimize 
de önceden hazırlanan çeşitli 
ihtiyaç malzemeleri teslim 
edildi.  

Afetzedelere ayrıca Üniversitemizin kütüphanesi ve spor salonu 
gibi altyapı imkânlarını kullanabilecekleri olanaklar sağlandı.



MİSAFİRLERİMİZE
MORAL GEZİSİ

   Depremden etkilenerek Iğdır’a gelen ve Iğdır Üniversite-
si’nin Uygulama Oteli’nde misafir edilen vatandaşlar için 
ayrıca moral gezisi düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi öncülüğünde 
turizme kazandırılan Tuzluca’daki 
Tuz Mağaralarını ziyaret eden 
depremzedeler, ‘asrın felaketi’nin 
etkisini bir nebze de olsa unutma 
fırsatı buldu.



REKTÖR ALMA’DAN
DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Depremin ilk saatlerinden itibaren Iğdır Üniversitesinin depremzedeler için 
başlattığı yardım seferberliğini koordine eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı 
Alma, ardından deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Depremzede aileler ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Rektör 
Alma, ayrıca bölgenin ihtiyaç ve taleplerini yerinde inceledi.



REKTÖR ALMA’DAN
DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Afetzedelere ayrıca Üniversitemizin kütüphanesi ve spor salonu 
gibi altyapı imkânlarını kullanabilecekleri olanaklar sağlandı.

Kahramanmaraş ve Hatay’a 
ziyaretler gerçekleştiren Prof. 
Dr. Alma, Hatay Samandağ’da 
görevlendirilen Iğdır Valisi Hü-
seyin Engin Sarıibrahim, Nur 
Dağı’nda görevlendirilen 
Mardin Valisi Mahmut Demir-
taş, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi ile İstiklal 
Üniversitesi Rektörleri Prof. Dr. 
Alptekin Yasım ve Prof. Dr. 
İsmail Bakan ile görüşmeler 
gerçekleştirerek bölgeye veri-
lecek destekler konusunda 
istişarelerde bulundu.
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ÖĞRENCİ KONSEYİMİZDEN
DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

Gaziantep’teki AFAD Koordine-
sinde gerçekleştirilen çalışma-
lara katılan Öğrenci Konseyi 
üyelerimiz, yardımların dağıtıl-
ması ve depremzedelere 
ulaşmasına destek verdi.

AFAD GÖNÜLLÜLERİNİ
DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRDIK

Deprem bölgesinde görevlendirilen 10 kişilik AFAD gönüllüsü per-
sonellerin ulaşımı için araç desteği sağlandı.



YÜREKLERİ BÜYÜK ÇOCUKLARIMIZ
DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER

Depremzedelere yardım etmek amacıyla Üniversitemiz lojmanlarını 
tek tek dolaşan çocuklarımız, topladıkları erzakları Üniversitemiz 
Kampüs Cami’ne getirdiler. Toplanan temel gıda maddeleri ve 
maddi yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 



ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN
OYUNCAK VE KİTAP KAMPANYASI

“KADIN DAYANIŞMASI GÜÇ VERİR”
KAMPANYASI

Depremden etkilenen çocuklar ve gençler için oyuncak ve kaynak kitap kampanyası 
başlatıldı.  

Üniversitemiz Kadın ve Aile 
Çalışmaları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi (KAÇUM) ile Caferilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(CAMER) iş birliğinde 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kapsamın-
da depremden etkilenen kadın-
lar için ayni yardım kampanyası 
başlatıldı



ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
ACİL DESTEK HATTI

AFETZEDELERE
PSİKOLOJİK DESTEK

Bölgede bulunan öğrencilerimiz için “acil destek hattı” kuruldu ve 
her türlü ihtiyaçları için ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Ayrıca 
OHAL bölgesinde yaşayan 2 bin 229 öğrencimiz tek tek arandı. 
Ulaşılan öğrencilerin durum ve ihtiyaçları saptandı.

Deprem bölgesinde gönüllü psikolojik destek vermek isteyen akad-
emisyenlerimizin isimleri YÖK’e sunuldu.

IĞDIR’A GELEN 
AFETZEDELERLE TEMAS

Deprem bölgesinden ilimize gelen misafirler, tek tek telefonla 
arandı. Misafirlerimizin talep ve sorunlarının giderilmesine yönelik 
çözümler üretildi.



NAKDİ BAĞIŞ İÇİN
BİLGİLENDİRME YAPILDI

IÜGEV’DEN ÖĞRENCİLERE
NAKDİ YARDIM

KIZILAY’A
KAN BAĞIŞI

İnternet sitemizden ve SMS yoluyla AFAD’a yönlendirmeler 
yapılarak nakdi destek verilmesi hususunda personelimiz 
bilgilendirildi.

Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı, depremden etkilenen 
pek çok öğrencimize nakdi yardımlarda bulundu.

Yine deprem bölgesi için Iğdır Belediye Meydanı’nda kuru-
lan Kızılay kan aracına personel ve öğrencilerimiz yönlendi-
rildi.
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