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           MÜDÜRYARD.  

 

 

MÜDÜR YARD. 

 



KuruluĢ  

 

O Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarla iş birliği 
yaparak çevre ile ilgili eğitim-öğretim, 
araştırma, yayın ve uygulama etkinliklerine 
yardımcı olmak,  

 

O Bölgesel çevre sorunlarının belirlenip çözüm 
belirlemek amacıyla 03.03.2011 Tarihinde 
kurulmuştur. 



Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Müdür 

Yrd. Doç. Dr. Aysun ALTIKAT 

Müdür Yardımcısı  

Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU 

Müdür Yardımcısı  

Öğr. Gör. Yusuf ARGUN 



Vizyonu   

Ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak; 

 

O Hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği esas olmak üzere her 
türlü çevre kirliliği ve diğer çevre sorunları üzerinde incelemeler 
yaparak sorunları sosyal, sağlık, kültürel ve ekonomik yönleri ile 
ortaya koyar ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri 
tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak 

 

O Besleme, barınma ve teknolojik gelişmelerin doğal kaynaklar 
üzerindeki baskılarını hafifletmek 

 

O Bu kaynakların sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
şekilde kullanımını sağlamak 

 

O Bölgesel, ulusal ve uluslar arası projeler üreterek Iğdır 
Üniversitesinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 



BaĢlıca Görevleri 

O Çevre problemlerinin çözümüne yönelik disiplinler arası 
bilimsel araştırmaları ve teknolojik uygulamalar yapmak; 

 

O Çevresel problemlerin çözümü için yöntem ve metot 
geliştirmek; 

 

O Bölge ülkeleri, ülkemiz ve bölgemizin kalkınma sürecinde 
üniversite ve enstitülerle çalışmalar için işbirliği yapmak;  

 

O Üniversitede çevre sorunları alanında araştırma ve 
uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini 
teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve 
imkanları hazırlamak, 

 

 



BaĢlıca Görevleri 

O Çevre sorunları alanındaki çalışmaları teşvik etmek, duyurmak, 

bilgi alışverişini hızlandırmak ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile 

eğitim programları, seminer, kurs,  konferans, bilimsel ve teknik 

özellikte araştırmalar ve inceleme gezileri düzenlemek, gerektiğinde 

bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak, 

 

O Kamu ve özel kuruluşlar tarafından araştırılması istenen konularda 

onlara yardımcı olmak ve gerekli incelemeleri yapmak, 

 

O Bölgemiz belediye ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak eğitim 

düzenlemek; 

 

O Yerel Yönetimler gibi uygulayıcı birimlere ile iş birliği yaparak Plan 

ve Projeler üretmek, 

 

 



Faaliyetlerimiz  

O Her hafta Çarşamba günleri çevre sorunları ile ilgili 

seminerler gerçekleştiriyoruz 

 

O Düzenli olarak haftanın bir günü öğrencilerimizle birlikte 

atık tesislerinin kontrolü amacıyla geziler 

 

O Su analiz kontrolleri için ayda bir kez su numunesi 

alınmasında Toplum Sağlığı Merkezi ile iş birliği 

yapmaktayız. 



2014 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Toplum Sağlığı Merkezi ve öğrencilerimiz ile birlikte su analiz 

kontrolleri için yapılan su numunesi alınması çalışmaları; 

 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

 
O Toplum Sağlığı Merkezi ve öğrencilerimiz ile birlikte ilçe ve 

köylerdeki klorlama depolarının kontrolü çalışmaları; 

 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

 
O Toplum Sağlığı Merkezi ve öğrencilerimiz ile birlikte Merkez, ilçe ve 

köylerdeki içme suyu şebekelerinin kontrolü çalışmaları; 

 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte öğrencilerimize organize 

sanayi tesisindeki işletmelerin tanıtımı; 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte öğrencilerimize organize 

sanayi tesisindeki işletmelerin tanıtımı; 





2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasında oda üyeleri ve halkın davetli 

olduğu çevre eğitim seminerleri verilmiştir. 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Sağlık Hizmetleri MYO’nun Çevre sağlığı programı öğrencileri 

ile birlikte Van ilinde Teknik gezi düzenlenmiştir. 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Sağlık Hizmetleri MYO’nun Çevre sağlığı programı öğrencileri 

ve TEMA Vakfı ile birlikte Çevre bilinçlendirme toplantıları 

düzenlendi. 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Iğdır Üniversitesi, Iğdır Valiliği ve Milli eğitim bakanlığı iş 

birliği ile Çevre sorunlarının farkındalığını arttırmak amacıyla 

cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı. 



2015 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri-Anket çalıĢması 

O 14 Aralık 2015 tarihinde merkezimiz Iğdır üniversitesi ve Iğdır 

Halk sağlığı ile birlikte halkın yaşadığı yerdeki çevre sorunlarını 

belirlemek ve üniversite öğrencilerinin bu farkındalığı 

oluşturmaları amacıyla anket çalışması yapılmıştır. 



2016 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Üniversite öğrencileri ile birlikte halkın çevre 

bilincini oluşturma çalışmaları 



2016 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 
O Üniversite 

öğrencilerine 

toprak ve doğa 

sevgisi aşılamak 

amacıyla fidan 

dikimi çalışması 



2016 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 
 



2016 yılı içinde yapılan eğitim hizmetleri 



2016 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 
O Üniversite öğrencileri ile birlikte Çevre 

eğitimi çalışmaları 



2016 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Halkın katılımına açık olarak 

Iğdır Üniversitesi konferans 

salonunda İnsan ve çevre 

kirliliği paneli düzenlendi. 

 



O Halkın katılımına 

açık olarak Iğdır 

Üniversitesi 

konferans 

salonunda «Dünya 

Göçmen Kuşlar 

Günü» konulu 

panel düzenlendi. 

 



2016 yılı içinde yapılan eğitim 

hizmetleri 

O Orman ve su işleri il 
müdürlüğünün düzenlemiş 
olduğu Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Ġl Müdürlüğü 
Sinema ve Konferans 
Salonunda Iğdır 
Üniversitesinde öğrenim 
gören öğrencilere Iğdırın 
doğası, Ekosistem hakkında 
bilgilendirme yapıldı.  



2017 yılı içinde yapılan 

faaliyetler 
O 2017-2018 Av Dönemi 

Iğdır Ġl Av Komisyon 

Kararı çalışmaları 



2017 yılı içinde yapılan 

faaliyetler 
O 2017-2018 Av Dönemi 

Iğdır Ġl Av Komisyon 

Kararı çalışmaları 



2017 yılı içinde yapılan 

faaliyetler 
O 2017-2018 Av Dönemi 

Iğdır Ġl Av Komisyon 

Kararı çalışmaları 



2017 yılı içinde yapılan 

faaliyetler 
O Daha yaşanabilir Iğdır 

Çalıştayı düzenlendi 



 





 







2017 yılı içinde yapılan 

faaliyetler 
O Aras kuş Halkalama ve Eğitim Merkezine ziyaret 

 



2017 yılı içinde yapılan 

faaliyetler 
 



2017 yılı içinde yapılan 

faaliyetler 
 


