
  

                                                                                                                     

‘Fikrini Yeşert’ Yarışması 

 

TEKNİK ŞARTNAME 

 

KONU 

Üniversitelerin eğitimdeki rolleri sadece ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ile sınırlı değildir. 

Üniversiteler aynı zamanda toplumun üniversitesi olmak ve rehberlik etmekle de 

sorumludurlar. Bu kapsamda üniversitemiz, ulusal ve uluslararası platformlarda yaptığı 

çalışmalar ve elde ettiği tecrübeler ile diğer kurumlara yol gösteren üniversitelerden birisi 

konumuna gelmiştir. 

Ulusal ve uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik platformlarında kendisini kanıtlamış olan 

üniversitemiz, hedeflerini daha ileri götürmek ve yeni fikirlerin üretilmesini teşvik etmek 

amacıyla fakülteler, meslek yüksekokulları ve yüksekokullarının çevre çalışmalarını 

değerlendirmek üzere bir yarışma düzenleyecektir.  

“Fikrini Yeşert” yarışması ile akademik birimlerimizin çevresel sürdürülebilirlik kriterleri 

kapsamında başvuru tarihine kadar olan sürede gerçekleştirmiş oldukları “Yarışma Ölçütleri” 

başlığı altında belirtilen kriterlerden aldıkları puanlar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek 

akademik birimlerimizin “Yeşil Rekabet”i sağlanacaktır. Bu kapsamda, görsellik, 

sürdürülebilirlik ve çevre sorunlarına çözüm önerisinde bulunabilecek çalışmalar 

puanlandırılarak ödüllendirilecektir. 

AMAÇ 

İçinde bulunduğumuz iklim krizi neticesinde sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak 

üniversitelerin en önemli misyonlarından biridir. Bilindiği üzere Ege Üniversitesi Yeşil 

Üniversite olma stratejisini benimsemiştir ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir. Bu 

çalışmalar doğrultusunda Üniversitemizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını 

güçlendirmek ve ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla akademik 

birimlerimiz için “Fikrini Yeşert” yarışması düzenlenmiştir. 

 



Bu yarışma ile sürdürülebilirlik bilincini başta kampüs yaşamında olmak üzere toplum 

genelinde yerleştirmek, bu bilinci yaşadığımız alanlarda kaynakların tasarruflu kullanılması 

vurgusu ile güçlendirmek, sürdürülebilir çevre düzenlemesi konusuna estetik bir duyarlılıkla 

yaklaşılmasını sağlamak ve farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.  

 

KAPSAM 

Yarışma, Ege Üniversitesi fakülteleri, meslek yüksekokulları ve yüksekokullarına açıktır. 

 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

• Yarışma seçici kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir 

veya yarışmayı iptal edebilir. 

• Yarışma yürütme yetkisi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yarışma Jürisine ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her 

türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi bu birimlerin tekelindedir. 

• Gerçekleştirilecek yarışma ile ilgili yeşil ölçütler aşağıda sunulmuştur: 

YEŞİL ÖLÇÜTLER 

Başlık Alt başlık Açıklama Tavan Puan 

Yeşil Dönüşüm 

 

 Birimlerin 

kendilerine ait olan 

alanlarda 

gerçekleştirdikleri 

çevresel dönüşümleri 

kapsar (Örn: Geri 

dönüştürülmüş 

malzemeden bank 

yapımı; atıl alanların 

bitkilendirilmesi; 

yağmur suyunun 

toplanıp bahçe 

sulamasında 

kullanılması, atık 

malzemeler 

kullanılarak peyzaj 

çalışmaları vb.) 

*40  

Sıfır Atık Sisteminin 

İşleyişi 

(Ambalaj Atıkları) İç 

Mekan  

Kutuların doğru 

sıralanması 

*10 

Yeterli sayıda 

yerleştirilmiş kutu 

olması 

*10 

Tehlikeli Atıklar Pil kutularının 

olması 

*5 



Tehlikeli atıkların 

düzgün depolanması 

*5 

 Geri 

Dönüştürülemeyen 

Atıklar 

Sigara izmaritleri 

için uygun kutuların 

sağlanması 

*5 

Sanitasyon  Öğrenci ve personel 

lavabolarında genel 

temizlik 

*10 

Ulaşım Bisiklet Güvenli bisiklet park 

yerlerinin olması 

*5 

Atık azaltımı ve 

Tasarruf 

 

 Su sebillerinin 

sayısı, Sensörlü 

lavabo muslukları, 

Sensörlü lambalar, 

Sensörlü kapılar 

 

*10 

*Puanlamalar üst yönetim ve jüri üyelerinin görüşleri ile güncellenecektir. 

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

• Yarışmacılar başvuru belgeleri ile beraber kanıt belgelerini (yeşil ölçütler kapsamındaki 

çalışmaların öncesi ve sonrası fotoğrafları) başvuru son tarihi en geç saat 17:00’a kadar e-posta 

yolu ile iletmek zorundadırlar.   

• E-postada meydana gelen gecikmelerden yarışmayı düzenleyecek birimler sorumlu 

olmayacaktır. 

 

SEÇİCİ KURUL: 

• Yapılan çalışmaları ölçütlere göre değerlendirecek olan jüri üyeleri Ege Üniversitesi Yönetimi 

ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenir. 

• Jüri, alanlarında uzman kişiler arasından seçilen 5 kişiden oluşur. 

• Jüri, çalışmaları değerlendirir. Her birim için 5 jüri üyesinden alınan puanların toplamına göre 

sıralama yapılır. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülüne hak kazanan çalışmalar 

bu sıralamaya göre belirlenir.  

• Jüri her birim için verdiği puanları yazılı, imzalı olarak teslim eder.  

 

 

 

 

 

 



BİLGİ VE KOORDİNE İÇİN: 

Tel: 0 232 3112560 

Faks: 0 232 3423432       

E-posta: eucevmer@gmail.com   

Gönderi Adresi: Ege üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bornova/İZMİR 

 


