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Serhat Kalkınma Ajansfnın (SERKA) 2013 yılı güdümlü 

projesi kapsamında, 2.376 bin TL’ye finanse ettiği İğdır 

Hayvan Hastanesi hayata geçirilecek.

İğdır Hayvan Hastanesi Destek Projesi için SERKA’da, 

SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile İğdır 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Eraslan 

arasındaki destek projesi için imza töreni düzenlendi. 

SERKA, projeye toplam bütçenin yüzde 75’ine tekabül eden 1.782 bin TL hibe desteği sağlayacak. Projede başvuru 

sahibi olan İğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve proje ortağı İğdır İl Özel İdaresi ise proje için toplam 594 bin 

TL kaynak tahsis edecek. 17 ay süreli projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede hayvan ırkı ıslahı için önemli olan suni 

tohumlama, aşılama ve hastalıklarla mücadele programlarını etkin bir şekilde hayata geçirilmesi saplanacak. Hastanenin 

faaliyete geçmesi durumunda İğdır’da ki 125 bin büyükbaş ve 595 bin de küçükbaş hayvanda görülen hastalıklarla 

mücadele edecek, hayvan ölümlerin ve hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıpların da önüne geçilmiş olacak. 

Gelişmişlik açısından son sıralardayız

İmza töreni öncesi konuşan SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan, hayvan hastanesinin İğdır’da kurulması ile 

birlikte bölgemizde ve Doğu Anadolu’da küçük ve büyükbaş hayvancılığa yönelik hastalıklarda önleyici tedbirler 

alınacağını söyledi. Hayvan hastalıklarında gereken müdahalelerin zamanında yapılmasıyla bu anlamında çok önemli 

kazanımlar sağlanacağını da kaydeden Özdoğan, “Bildiğimiz gibi hayvancılık bölgemiz için son derece önemlidir. 2011 

yılı sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre Kars, Ardahan, İğdır ve Ardahan'ın yer aldığı sıralamaya baktığımızda İğdır 

68, Kars 69, Ardahan 71, Ağrı ise 79. sırada yer almaktadır. Yani bölge illerimizin durumu hiçte iç açıcı değildir. Bizlerde 

inşallah el birliği ile içinde bulunduğumuz durumu iyi noktalara getireceğiz. Bu projemizin bölgemize hayırlı olmasını 

diliyorum. “ dedi.

17 ay sonra hizmete sokulacak

İğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Eraslan, da konuşmasında Hayvan Hastanesi Projesini 17 ay 

içerisinde tamamlanarak yetiştiricilerin hizmetine sokacaklarını söyledi.

Hayvan hastanesi ile özellikle sığır ve koyun yetiştiricilerinin çok büyük ve önemli ihtiyaçlarının karşılanacağını da belirten 

Müdür Eraslan, “17 ay içerisinde hizmete sokulacak olan hastanemizde Hayvan hastalıklarının tedavi edilmesinin yanı sıra 

çiftçi eğitim merkezi de açılacak. Bu merkezimizde ise hayvan yetiştiricilerimizin bütün eksiklikleri de giderilecektir. 

Ülkemizde ve bölgemizde konusunda uzman olan kişileri de zaman zaman misafir ederek çeşitli konferanslar ve etkinlikler 

düzenleyeceğiz. Bölgemiz ve İğdır için hayvancılık çok önemli bir sektördür. Bu sektörün en önemli eksikliklerinden birisi 

de hayvan hastanesiydi. Bu eksikliğimizi de SERKA’nın desteği ile gidermiş olduk. Bölgemize ve İğdır’a hayırlı olsun.”

Diye konuştu.
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İğdır Belediyesi çöp 
konteyneri dağıttı
İğdır Belediyesi, çevrenin daha 
güzel ve hijyenik olması çevre 
ve halk sağlığı açısından 
kentin çöp sorununu çözmek 
için 330 adet çöp konteyneri 
dağıttı.

engelli direksiyonu k

GONUL ELÇİLERİ 
PROJESİNDE İĞDIR

v Başbakanımızın değerli eşleri

" Hanımefendi’nin himayelerinde 
19 Aralık 2012 günü 81 İl Vali Eşlerinin katılımı ile Toplum 
Kalkınmasında Gönül Elçileri Proje tanıt^

Boşanacağı eşini 
bıçakladı
İğdır'ın 7 Kasım Mahallesi’nde 
oturan Mehmet Yıldırım 
boşanma öncesinde olan karısı 
7 çocuk annesi Songül 
Yıldırım'ı cadde ortasında 
bıçakladı.

Organ bağışında 
bulunun
İğdır Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreter Bülent 
Kaya,Türkiye’de 20.000' i aşkın 
kişinin organ nakli beklediğini 
belirterek, vatandaşları bağış 
yapmaya çağırdı.

İğdır'da 2 ay sürecek 
olan yas başladı
İğdır’da yaşayan Caferi 
Mezhebine mensup 
vatandaşlar Muharrem ayı ve 
Sefer ayı boyunca yas tutacak 
hayır iş yapmayacak.

Pu su la  TV

Doğu’dan yükselen 
umutlar projesinde final
İğdır’da, “Doğudan Yükselen 
Umutlar” projesi kapsamında 
liseler arası futbol turnuvası 
final maçı ile sonlandı.

Çocuklarını ellerine kına 
yakarak uğurladı
İğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde 
asker anneleri çocuklarını 
vatani görevlerine ellerine kına 
yakarak uğurladı. Karakoyunlu 
Belediyesi ilçeden askere 
gidecek 15 genç için düğün

Köy muhtarının eşi 
evinde asılı bulundu
İğdır merkeze bağlı Asma 
Köyü Muhtarı Mustafa 
Gürcan'ın eşi H. Gürcan (51), 
evinde asılı bulundu.

Doğu’dan yükselen 
umutlar projesinde final
İğdır’da, “Doğudan Yükselen 
Umutlar” projesi kapsamında 
liseler arası futbol turnuvası 
final maçı ile sonlandı.

İğdır'da hayvan 
hırsızlığına 2 gözaltı
İğdır'da çaldıkları küçükbaş 
hayvanlarla kaçmak isteyen 2 
kişi, polis ve jandarma 
tarafından yakalandı.
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İğdır’da kaçak yakıt ve sigara operasyonu
İğdır'da düzenlenen operasyonlarda 10 bin paket kaçak 
sigara ile 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İğdır’da 2013-2014 av sezonu başladı
Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Türkoğlu, Ağrı dağı milli 
parkı sınırları dahilinde avlanmanın yasak olduğunu 
belirtirken, sayısında azalma olan tilkileri vuranların da 
cezalan

İğdır'da 2 ay sürecek 
olan yas başladı

Giriş Yap Arkadaşlarının ne yaptı 
I---------------1 için Facebook'a giriş ye

Düğün salonlarına bayan eli <
Arkadaşların arasında bunu ilk 
sen ol.

GENÇ
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Yolspor’u Yücel güldürdü
Bir kişi bunu tavsiye etti.

Palandöken’e hizmet etmek 
varız

Sosyal Medya' nın En Çok

Bildiğimiz bir şey varsa...
^ 1  11 kişi tavsiye etti.

H Mevcut başkan hizmet 
yetersiz mi?
Bir kişi bunu tavsiye etti.

Birbirlerinin gözü bacağı 
oluyorlar
İğdır’da, dayanışma örneği 
gösteren engelli sporcular 
çevreye örnek oluyor. Bir 
bisikleti ortak kullanan engelli 
sporculardan görme engelli 
pedal çevirirken bedensel

Facebook sosyal eklentisi
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İĞDIR'DA UYUŞTURUCU  
OPERASYUNU
İğdır Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM)Şube 
Müdürlüğü, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı ile mücadelesini 
aralıksız olarak sürdürüyor.

Güneş’ten birlik çağrısı
Yüzlerce araçla karşılanan 
MHP İğdır Belediye Başkan 
Adayı Gündüz Güneş’e nazara 
karşılık üzerlik yakıldı
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Boşanan çiftin aileleri 
arasında taşlı sopalı 
kavga: 15 yaralı
İğdır'da aynı aileye mensup 
kişiler arasında boşanma 
davası yüzünden çıkan taşlı 
sopalı kavgada 15 kişi

"İğdır'da köylere 9 yılda 
28 milyon 792 bin 719 TL 
yatırım yapıldı"
İğdır Valisi Ahmet Pek, Merkez 
Köylerine Hizmet Götürme 
Birliği tarafından yol, su ve 
konut hizmetlerine 9 yılda 28 

milyon 792 bin 719 TL kaynak kullanıldığını söyledi.

Mera kavgasında taş ve 
sopa darbeleriyle öldü
İğdır'da mera kavgasında 
başına taş ve sopa darbeleri 
alan 60 yaşındaki Fahrettin 
Ayna öldü, jandarma 22 
yaşındaki Erdoğan Ö.'yü olayın 
şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Türk Bayrağı desenli 
pasta
İğdır’da, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nın 90. yıldönümü 
nedeniyle valilik tarafından 
resepsiyon düzenlendi.

63 yaşında tecavüzden 
tutuklandı
İĞDIR merkeze bağlı Melekli 
Beldesi'nde damacana su 
satışı yapan 63 yaşındaki 
Dursun K., birlikte yaşadığı 
Azeri uyruklu A.T.'nin kızı 13 
yaşındaki G.T.'ye tecavüz ettiği

İğdır'da yayla kavgası: 1 
ölü
İğdır'da husumete dönen yayla 
sorunu nedeniyle çıkan 
kavgada 1 kişi öldü.
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Zanlılara zırhlı koruma
İğdır’da aracı içinde yanmış 
halde bulunan şahsın katil 
zanlısı oldukları iddiasıyla 
gözaltına alınan 4 kişi adliyeye 
sevk edildi.

Minibüs bisiklete çarptı
İğdır’da yolcu minibüsünün 
bisiklete çarpması sonucu 
meydana gelen kazada 1 kişi 
yaralandı.

Ana Sayfa Künye Reklam İletişim İnsan Kaynakları Kullanım Koşulları Gizlilik
İlkeleri .. .. . ,
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Karı-koca katil zanlısı 
olarak tutuklandı
Otomobilinin içinde yakıldığı 
belirlenen Hüseyin 
Akyıldırım’ın katil zanlısı olarak 
yakalanan karı koca adliyede 
tutuklandı. İki yakınları ise 
tutuksuz yargılanmak üzere

yaralandı.

İğdır’da kaçak yakıt ve 
sigara operasyonu
İğdır'da düzenlenen 
operasyonlarda 10 bin paket 
kaçak sigara ile 2 ton kaçak 
akaryakıt ele geçirildi.
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