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"Kimseyi Geride Bırakma" Projesi 

     

Amaç: Projenin amacı, işletme fakültesinde okuyan farklı ülkelerden gelen yabancı/mülteci öğrencilerin 

ülkemizin, şehrimizin, üniversitemizin ve fakültemizin kültürü hakkında bilgi sahibi olarak, kendi kültürlerini içinde 

bulundukları kültüre taşıyarak, farklı kültürlerin bir arada uyum içerisinde yaşayabileceğini göstermek. 

Uluslararası kültürün yarattığı zenginliğin uluslararasılaşmaya çalışan bir araştırma üniversitesindeki önemine 

vurgu yapmak, bu alanda öğrenci deneyimini zenginleştirmek. 

Proje Hedefleri: 

1-) Fakülte personelinin yabancı/mülteci öğrencilere bakış açısını öğrenmek ve olumlu yönde değiştirmek için 

odak grup çalışmaları yapmak. 

2-) Hem Türk hem de mülteci öğrencilerden farklı gruplarla odak grup çalışmaları yaparak mevcut algıyı 

öğrenmek. 

3-) Seminerler aracılığıyla idari personel, akademik personel ile öğrencilere ortak yaşama kültürü, doğru bilinen 

yanlışlar ve mülteci hakları konusunda eğitimler vermek, atölye çalışmaları düzenlemek. 

4-) Uluslararası kültür fuarı düzenleyerek öğrencilerin kendi ülkelerinin kültürlerini, değerlerini anlatabilecekleri 

bir ortam yaratmak. Öğrencilerin, idari ve akademik personelin açık havada tüm güne yayılan bir etkinlikler dizisi 

içerisinde birbirleri ile sohbet edebilmelerini, birbirlerinin yemeklerini tatmalarını, birbirlerinin müzikleri ile 

eğlenmelerini sağlamak. 

Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları: Seminerler, kültür fuarı ve atölye çalışmaları aracılığıyla insanların ülkeler, 

yabancılar, mülteciler hakkındaki ön yargılarını yıkarak fakülte içerisinde dostlukla, karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi 

çerçevesinde iletişim içerisinde olmalarını sağlamak, olası sorunları sağlıklı iletişim kanalları içerisinde çözmek. 

Proje Koordinatörü: Meltem Kolday 

Yürütücüler: Zuhal Ünalp, Sinem Abka, Platform Up Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Öğrenci Topluluğu 
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Turuncu Zirve Projesi (Bu yıl 7.si yapılmıştır) 

      

Amaç: Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçlarının 5.si olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çerçevesinde kadın ve kız 

çocuklarına yönelik şiddetin sonlanması için farkındalık yaratmak. 

Proje Hedefleri: 

1-) Türkiye'nin farklı illerindeki üniversite ve lise öğrencileri ile etkinlik takımları oluşturmak; bu iş birliği içerisinde 

takım çalışması, zaman yönetimi, problem çözümü, liderlik etme gibi konular dahilinde gençlerin sorunlara ilişkin 

ortak çalışma kültürü edinmesini sağlamak. 

2-) Gençlerin Birleşmiş Milletler'in UNWOMEN, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNDP, UNIC, Global Shapers gibi 

organizasyonlarıyla birlikte hareket ederek Sürdürülebilirlik Hedeflerinin gerçekleşmesi için ortaklık sağlamak.  

3-) Kapsayıcılık, çeşitlilik, eşitlik ve hakkaniyet gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli kavramlarının 

anlaşılmasını ve etkinlikler aracılığıyla içselleştirmesini sağlamak. 

4-) Din, dil, ırk, milliyet, yaş ve cinsiyet gözetmeksizin şiddetin her türüne karşı çıkmak. 

5-) Şiddetin türleri ve şiddetle mücadelenin ulusal ve uluslararası yollarını öğrenmek ve öğretmek. 

6-) Yaşa bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kuşaklar arası farkındalık çalışmaları 

yapmak. 

7-) İşletme fakültesi bünyesinde öğrenim gören 13 farklı (Sudan, Pakistan, Tacikistan, İran, Filistin, Bangladeş, 

Özbekistan, Polonya, Fas, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Malawi) 

ülkenin öğrencileri aracılığıyla farklı ülkelerdeki kadının toplumsal statüsünü ve sorunlarını görünür kılmak.  

Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları: Ulusal ve Uluslararası düzeyde gençleri sürdürülebilirliğin beşinci maddesi özelinde 

4., 10., 11., 16. ve 17. maddeleri de içererek bir araya getirmek, bilgilendirmek ve bilginin farklı deneyimler yoluyla 

içselleştirilerek günlük hayatta kullanılabilir ve yaygın bir forma dönüşmesini sağlamak. 

Proje Koordinatörü: Meltem Kolday 

Yürütücüler: Platform Up Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Öğrenci Topluluğu  

Paydaşlar: Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi, UNWOMEN, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNDP, Global Shapers, Koç 

Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 

Robert Koleji, Gelişim Koleji, Ekin Koleji, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Amerikan Koleji, Rota Koleji, Buca 

85.yıl Anadolu Lisesi, Konak Anadolu Lisesi, Soma Cemal Meriç Anadolu Lisesi, Saint Joseph Lisesi 
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Eşitlik Yıldızları Projesi 

 

 

Amaç: Türkiye’de özel şirketlerin kadının güçlenmesi konusuna duyduğu ilgi ve bu konudaki farkındalığının arttığı 

bilinmektedir. İş hayatında kadınların varlığını artırmanın, konumunu iyileştirmenin ve kadınların güçlenmesinin 

şirketlerin verimliliğine ve sosyo-ekonomik gelişmeye olan katkısı her geçen gün iş hayatında daha çok kabul 

görmektedir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) belirlenmiş ve özel 

sektörün bu ilkeler çerçevesinde imzacı olmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları konusunda şirketlerin 

belirli bir çerçevede ilerlemeleri amaçlanmıştır. Şehrimiz İzmir’de, Ege Bölgesi’nde ve tüm Türkiye’de bu 

prensipleri benimsemiş; imzacısı olan ve kadının iş yerlerinde güçlenmesini amacı ile faaliyetlerde bulunan 

şirketler bulunmaktadır. Bununla birlikte WEPS imzacısı şirketlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları bir iş birliği 

ağının is bulunmadığı görülmektedir. Bu kapsamda, İzmir’de yapılacak olan “Eşitlik Yıldızları Projesi” ile hem 

imzacı şirketler arasındaki iş bağlarının kuvvetlenmesi hem de imzacı olan şirketlerden gönüllü olanların WEPS 

ilkeleri imzacısı olmak isteyen şirketlere mentorluk yapması ve bu sürecin geleceğin iş insanları olan öğrencilerin 

desteği ile bir bir kaynak olarak topluma ve iş dünyasına sunulması amaçlanmaktadır. 

Proje Hedefleri: 

1-) WEPs imzacısı şirketlerin bir yuvarlak masa çalıştayında buluşmaları ve “Kadının Güçlenmesi Presnsiplerini” 

uygulama konusunda bulundukları noktayı, iyi uygulamaları ve karşılaştıkları güçlükleri paylaşmaları. 

2-)WEPs imzacısı şirketlerin arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek adına nasıl  bir iş ağının kurulması gerektiğine 

dair arama konferansı ve WEPs imzacısı  şirketlerin arasındaki işbirliği ağının oluşturulması adına adımların  

belirlenmesi. 

3-) WEPs imzacısı olmak isteyen şirketlerin beklentilerini, karşılaştıkları güçlükleri anlamak üzere toplantıların 

düzenlenmesi. 

4-)WEPs imzacısı şirketler ile imzacı olmak isteyen şirketlerin eşleştirilmesi ve  mentorluk sürecinin işletilmesi. 

5-) Bu projenin dijital bir arşivi olması adına WEPs imzacısı şirketlerin iyi uygulama örneklerine ve WEPs imzacısı 

mentorlar ile imzacı olmak isteyen şirketlerin birlikte yaptıkları yolculuğa ilişkin videolar hazırlanması ve bunun 

TOBB platformunda açık kaynak olarak bu alanda destek almak isteyecek firmalar için sunulması. 

6-) Projeye Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Platform-Up Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Öğrenci 

Topluluğu öğrencilerinin aktif olarak katılımı, üniversite mezuniyeti sonrasında da gittikleri iş yerlerinde 

farkındalıklarını devam ettirmeleri. 

Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları: Proje kapsamında Kadını Güçlenmesi İlkelerinin doğru anlaşılması, yaygınlaştırılması, 

kadının ekonomik hayatın içinde yer bulması, güçlenmesi, kadın dostu şirketlerin sayısının ve kadın istihdamının 

artması, İzmir’deki uygulamanın modellenerek TOBB bünyesinde tüm Türkiye’de uygulanacak olması en önemli 

hedef çıktısıdır. 

Proje Koordinatörü: Meltem Kolday 

Paydaşlar: TOBB, UNWOMEN, ESİAD (Ege Sanayici İş İnsanları Derneği) ve Akbank
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Diğer Projeler 

1. Lojistik Oyunlarla Sürdürülebilirlik  

Denizcilik Fakültesi  

SKA: 8,9,15 

2. Çalışma Hayatında Ve İnsan Yetkinliğine 

Değişim  

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 

SKA:4,5,8 

3. İklim Değişikliği  

Fen Fakültesi 

SKA:13 

4. Sürdürülebilirlik Çerçevesinden Arktik Rota 

Söyleşisi  

Denizcilik Fakültesi 

SKA:14,16 

5. Dönüşümler: Sanat ve Eğitim Bağlamında 

Sürdürülebilirlik 

Buca Eğitim Fakültesi 

SKA:4 

6. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konferansı 

Kades Uygulaması 

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu  

SKA:5 

7. Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek 

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü (Sabancı 

Kültür Merkezi) 

SKA:13,14 

8. Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Şehir Otelciliği  

Turizm Fakültesi 

SKA:11,12  

9. Engelsiz Yaşam Engelsiz Eğitim 

Fen Fakültesi 

SKA:10 

10. Denizcilik Endüstrisinde Sosyal Girişimcilik 

Denizcilik Fakültesi (Online)  

SKA:8,9,11 

11. Bilim Sanat ve Sporun Işığında Engelsiz 

Yaşamlar 

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü 

SKA:10 

12. Sınırların Ötesinde Kültürel ve Bilimsel 

Yolculuk 

Akbank Gençlik Akademisi-Mühendislik 

Fakültesi 

SKA:4 

13. Sürdürülebilirlik Bağlamında Dijital Baskı 

Teknolojileri, Güncel Gelişmelerin 

Değerlendirilmesi, Görüşler, Öneriler 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

SKA:9 

14. İklimsel Değişimler, Nedenleri ve Sonuçları  

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü  

SKA:13 

15. Mobingi Önlemek ve Yönetmek 

İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 

SKA:3,8,10 

16. Sürdürülebilir Üretim Ekosistemi Yaratmada 

Endüstri 4.0 ın Yeri ve Önemi 

DESEM 

SKA:8,9 

17. Atatürk'ün Kadına ve Eğitime Verdiği Önem  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü  

SKA:4,5,10
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MANAGEMENT OF INDUSTRIAL TREATED WASTEWATER REUSE AS MITIGATION MEASURES TO WATER SCARCITY 
IN CLIMATE CHANGE CONTEXT IN TWO MEDITERRANEAN REGIONS (TRUST) 

Proje Amacı  
TRUST projesinin genel amacı, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve iklim değişikliğinin birleşik etkisiyle riskin arttığı 
Akdeniz bölgelerindeki su kıtlığının azaltılmasına katkıda bulunmaktır. 
Proje Hedefleri  
● Döngüsel bir ekonomi yaklaşımı uygulayarak ve teknoloji sağlayıcıları, ekonomistler ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
(LCA) uzmanı arasında sinerjik bir işbirliği içinde zorlu endüstriyel atık sular için yeni, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir 
atık su arıtma çözümleri sağlamak.  
● Politika yapıcılar dahil olmak üzere su hizmetleri, endüstriler, yerel ve bölgesel su yetkilileri ile ortaklaşa olarak, suyun 
yeniden kullanımına dayalı optimal yönetim stratejileri önermek.  
● Hidrologlar ve hidrojeologlar tarafından belirlenen bölgesel kısıtlamaları dikkate alarak, iklim değişikliği ışığında suyun 
yeniden kullanımının ve dolayısıyla su kaynağı tasarrufunun etkisini vurgulayan somut senaryolar sunmak. 
● Temiz su tasarrufu, işletme giderlerinin düşürülmesi ve bölgesel ölçekte tesisler geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilir 
kaynak yönetimine ve sürdürülebilir iş faaliyetlerine katkıda bulunmak için bölgesel yaklaşıma dayalı iş modelleri belirlemek.  
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
● Proje sonuçları, atık suların arıtımı için bir fırsat sunmak amacıyla Akdeniz Bölgesi’nde yaygınlaştırılacaktır. Sonuçlar 
iletilecek ve ilgili paydaşlara ve izleyicilere dağıtılacaktır. Başlıca paydaşlar su sektörü (teknoloji geliştiricileri, su yönetimi şirketleri, 
su kurumları), son kullanıcılar (çiftçiler ve diğer ilgili su yönetimi şirketleri), politika yapıcılar ve vatandaşlar olacaktır.  
Sonuçların sunulduğu ve TRUST hakkında genel bilgilerin verildiği bir web sitesi tasarlanacak ve uygulanacaktır.  
● Atık su geri dönüşüm sürecine ilişkin tavsiyeler ve standardizasyon açısından bir dizi kılavuz sağlanacaktır. 
● Proje hakkında genel bilgi veren ve okuyucuların ilgisini çekecek broşür dağıtılacaktır.  
● Yıllık bir haber bülteni, araştırmanın durumu, güncellenen sonuçlar, proje kapsamındaki geçmiş ve gelecek olaylar 
hakkında bilgi sağlayacaktır.  
● Ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, çalıştaylara katılım. 
● Yüksek etki faktörüne sahip bilimsel dergilerde yayın. 
● Ortakların araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu için Personel Değişim programı ve deneyim paylaşımı. 

Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 
Proje Lideri/Yöneticisi 

Proje Yürütücüsü:  
Prof. Dr. Süheyda Atalay suheyda.atalay@ege.edu.tr  GSM: 5358219605 

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

Proje Araştırmacıları 
Doç. Dr. Gülin ErsözDr. Burcu Palas 

Dr. Gülen Tekin 

Proje Danışmanları 
Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
Nazlım Akay 

Gökhan Korkmaz 

 
  

Proje küresel bağlamda; aşırı nüfus, kirlilik ve su 
kaynaklarının kıtlığı düşünüldüğünde insanların su 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği güvenilir ve 
sürdürülebilir çözümlerin üretilmesine hizmet 
edecektir. Küresel projeksiyonlar, sulama nedeniyle 
yeraltındaki mevcut kaynakların tükenmesi ve su 
kalitesinin endüstriyel ve kentsel atık suların yanı sıra 
tarımsal atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle, 
2030 yılına kadar demografik baskının su talebini 
%50 oranında artıracağını öngörmektedir. 
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 INNOVATİVE CURRİCULUM TO EVALUATE MARINE FİSHERY DİSCARDS  
AS RAW PET FOOD FOR SUSTAİNABLE EUROPE, 2021-1TR01-KA220-VET-000024755 

 
Proje Amacı  
Balıkçılık ıskartasından çiğ evcil hayvan maması yapım eğitimi.   
Proje Hedefleri  
● MARIPET, yüksek besin değerlerine sahip olduğu için balıkçılık ıskartasının hem insanlar için hem de hayvan 

maması olarak kullanımını kabul eder, çöp olarak atılmasına karşı çıkar. Bu fikir, atılan balığın evcil hayvan gıda 

endüstrisinin bir parçası olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.  

● Projenin ikinci hedefi, balıkçılardan oluşan sektörel profesyoneller için bir eğitim modülü kullanarak 

dönüşüm adımlarını ve prosedürünü evcil hayvan gıda üreticileri için sergilemektir. Eğitim programı proje 

profesyonelleri tarafından sunulmakla birlikte, ekonomik bir iş modeli de sergilenecektir. MARIPET bir eğitim 

programı oluşturmayı, balıkçılık ve evcil hayvan gıda üretimi için ekonomik bir politika olarak sürdürülebilir bir 

dönüşüm zinciri kurmayı amaçlamaktadır.  

● Diğer önemli adımlardan biri de, proje uzmanları, eğitim katılımcıları ve ilgili sektör temsilcileri için bir 

paylaşım platformu oluşturmaktır. Projenin bu hedeflerle altı bir kaç kez çizilirken, günümüzde çok hızlı gelişmekte 

olan balıkçılık ve evcil gıda sektörleri, proje faaliyetlerinden deneyim elde edilecek büyük bir potansiyele sahiptir. 

Platform, MARIPET profesyonellerinden gelen güncellenmiş bilgileri sürekli bir şekilde sağlayarak, proje konusunu 

oldukça dinamik bir şekilde tutacaktır. Genel dinamik aksiyon bu dönüşüm sektörünü endüstriye götürecektir. 

Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
•Yenilikçi eğitim metodolojisi 
• Müfredat geliştirme 
• Balıkçılık ıskartasının değerlendirilmesi 
• Balıkçılıkta ıskarta edilen türler ve azaltmaya yönelik yöntemler 
• Iskarta balıkların işlenmesinde yenilikçi yöntemler 
• Evcil hayvan maması üretmek için ıskarta balıkların kullanımı 
• Balıkçılık ıskartasının işlenmesinde ve son ürün teknolojilerinde AB’nin biyogüvenlik ve hijyen standartları 
• Çevrimiçi eğitim kitine sahip sanal özel bir ortam 
• Eğitim kursları 
• Iskarta balıkçılığı ve evcil hayvan gıda eğitmeni/uzman platformu 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Proje Yürütücüsü:  

Doç. Dr. İlker AYDIN ilker.aydin@ege.edu.tr  E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 

Proje Araştırmacıları 
Prof Dr Özgür ALTAN özgür.altan@ege.edu.tr  
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 

Proje Danışmanları 
 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
 

 

Balıkçılık sonrasında yakalanmış ıskartayı tekrar 

denize geri atmak ekolojik israf olduğu kadar büyük te 

bir ekonomik kaynak kaybıdır. MARIPET'in ilk sonucu, 

bu olumsuz etki hakkında farkındalığı artırmak ve 

sektör profesyonellerini bunu azaltmak için çaba sarf 

etmeye itmektir. Gerçekte, bilimsel çalışmaların çoğu, 

balıkçılıkta ıskartayı azaltmanın o kadar kolay bir süreç 

olmadığını ve günümüzün avcılık temelli balıkçılık 

tekniklerinin bunu başarılı bir şekilde ortadan 

kaldırmadığını vurgulamaktadır. Tamamen 

önlenemese de, mantıklı çözümler kullanılarak atılan 

balıklar, farklı sektörler için ekonomik ürünler haline 

gelen farklı kaynaklara dönüştürülebilir. 
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA BİYOGAZ ELDESİNİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE 

MEKANSAL Modellenmesi”, 121Y488 (TUBİTAK-1001) 

 
 
Proje amacı  
Bu projenin amacı, bir biyogaz tesisin yaşam döngüsü değerlendirilmesi ile başta iklim değişikliği olmak üzere 
asidifikasyon, ötrofikasyon gibi çevresel baskılarının analiz edilmesi, bölgede sürdürülen hayvancılık faaliyetleri ve 
bölgenin önemli çevre koruma alanları göz önünde tutularak biyogaz tesisi için mekânsal analiz yapılması ve farklı 
senaryolar ile daha çevreci bir yaklaşım önerilmesidir. 
Proje Hedefleri  
1. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında sera gazı salımını azaltmak, biyogaz tesislerinin çevreye 
olan baskılarını azaltmak için modeller oluşturmak 
2. Atık ürünler ile çalıştırılması modellenen bir tesisin çevresel etkilerinin (sera gazı salımı, asidifikasyon, 
ötrofikasyon, alan kullanımı, vb.) sayısal olarak ortaya konması 
3. Yenilikçi teknolojilerin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve konu hakkında bilgi üretilmesi  
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
1. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sürdürülebilir enerji modeli sunulması 
2. 11. Kalkınma planı kapsamında sektörler özelinde enerji sektörüne ve tarım sektörüne bir faydalı model 
olma potansiyeli 
3. Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir çevre hedefine uygun bir biçimde bölgesel gelişme ve çevrenin 
korunması  
4. İklim değişikliği, küresel ısınma ve atıklar konusunda hem enerji sektörü, hem de tarım sektörü çalışanlarının 
bilinç düzeylerindeki artış, tezleri yayınlar ve yetişmiş kalifiye personel. 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Arş. Gör. Dr. Sıdıka Tuğçe DAĞLIOĞLU;  

tugce.daglioglu@ege.edu.tr 

Proje Araştırmacıları 
Prof. Dr. Nuri AZBAR; nuri.azbar@ege.edu.tr 
Prof. Dr. Gökçen Alev 
ÇİFTÇİOĞLU;gciftcioglu@marmara.edu.tr 
Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN; nurdan.erdogan@idu.edu.tr 
Dr. Gülşah YILAN; gulsah.yilan@marmara.edu.tr 

Proje Danışmanları 
Prof. Dr. Jale YANIK; jale.yanik@ege.edu.tr 
Doç. Dr. Tuğba KESKIN GÜNDOĞDU; 
tugba.keskingundogdu@idu.edu.tr 
Dr. Zeliha DEMIREL; zeliha.demirel@ege.edu.tr 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
Cansu Mayaoğlu AKIN; cansumayaoglu@gmail.com 

Nezehat İrem ÖZTEKE; ozteke2010@gmail.com 
Rana TAŞKIN; ranataskin23@gmail.com 

 

Proje kapsamında, Menemen ilçesi 

büyükbaş, küçükbaş ve tavuk 
atıklarının biyogaz tesisi ile 
biyoenerjiye dönüştürülmesinde 

oluşacak çevresel etkilerin modeli 
oluşturulacaktır. Bu modelde, Coğrafi 
Bilgi Sistemi ile biyogaz tesisi 

kurulumuna uygun alanlar 
belirlenecek ve biyogaz tesisi için 
Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) 

gerçekleştirilecektir. Bu yaklaşım ile 
bir biyogazın tesisinin hem 
mekânsal etkileri hem de iklim 

değişikliğine olan etkileri 
çalışılarak hayvansal atıkların 
enerjiye dönüştürülmesi 

kapsamında özgün, çevre dostu ve 
sürdürülebilir bir bakış açışı ortaya 
konacaktır. 
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DİĞER FAALİYETLER 

 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMLU PROJELER 

 
İzmir Üniversiteler Platformu Sürdürülebilirlik Operasyon Grubu tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile projelerin eşleştirilmesinin gerçekleştirilmesi çalışması kapsamında Ege Üniversitesi araştırmacıları 
tarafından yapılan Uluslararası (AB) ve TÜBİTAK (ARDEB) tarafından fonlanan (son 5 yılda fonlanmış devam eden ve 
kapanmış) projelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile eşleştirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Eşleştirmesi yapılan 
projelerden 8 tanesi Uluslararası (AB) projelerinden, 18 tanesi TÜBİTAK (ARDEB) projelerinden oluşmaktadır. 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile eşleştirmeleri gerçekleşen projelerin etiketlemesine bakıldığında yoğun olarak; 

● Hedef 3: “Sağlıklı Bireyler”,  
● Hedef 4: “Nitelikli Eğitim”,  
● Hedef 6:  “Temiz su ve Sıhhi Koşullar”,  
● Hedef 12: “Sorumlu Tüketim ve Üretim” , 
● Hedef 13:  “İklim Eylemi”, ve 
● “Avrupa Yeşil Mutabakatı”  

kapsamında olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile eşleştirmesi yapılan projelerin etiketlemesi 
aşağıda sunulmuştur.  
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İZMİR BAKIRÇAY
ÜNİVERSİTESİ



KABEV PROJESİ 

          
 
Proje Amacı:  
Bu projede kamu binalarında enerji üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi ile enerji kaynaklı 
cari açığın azaltılması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması ve kamu binalarında yenilenebilir enerji 
konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.  
Proje Hedefleri:  
1. Bina arka cephelerinin yalıtımı  
2. LED armatürler değişimi  
3. Büyük Misafir Otoparkı’na fotovoltaik enerji tesisi kurulması  
4. Isı Geri Kazanım Cihazlarının Değişimi  
5. Ana giriş kapılarına rüzgarlık eklenmesi  
6. HVAc otomasyonu (VRF ve Havalandırma cihazlarının ana bilgisayar üzerinden kontrolü, varlık sensörü ile 
VRF iç ünitelerin kontrolü (200 mahal), enerji izleme sistemi kurulması  
7. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi altyapısının kurulması  
8. 28 adet dersliğe havalandırma cihazı eklenmesi 
Proje Fayda/Yaygın Etki/ Çıktıları 
1. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji üretimi miktarının, genel tüketimin %75’ini karşılaması 
planlanmaktadır.  
2. H Blokta 7 çift kapı sisteminin kurulumu ve hava perdelerinin devreye alınması enerji verimliliğine yönelik 
fayda sağlayacaktır. 
3. Verimli enerji armatürlerinin (LED) kullanımı ile enerji verimliliği arttırılacaktır. 
4. Merkezi derslik projesinde kurgulanan otomasyon sistemi ile binaların enerjinin doğru ve verimli 
kullanılması sağlanacaktır.  
5. Proje kapsamında Sıfır Enerjili Bina kurgusu içerisinde hareket edilerek H blokta enerji üretimi ve tüketimi 
konusunda ciddi kazançlar elde edilmesi hedeflenmektedir. 
Proje Görselleri 

 

Büyük Misafir Otoparkı’na kurulacak 231 kW’lık PV sistemi 

Faaliyet Takımının İletişim bilgileri 
Faaliyet/Proje lideri/yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Tarkan Akderya 
tarkan.akderya@bakircay.edu.tr 
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YEVDES PROJESİ 

            
Proje Amacı:  
YEVDES'in temel amacı, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji alanında üniversitelerin kapasitesini arttırmaktır.  
Proje Hedefleri:  
1. İzmir Bakırçay Üniversitesi ISO 50001 enerji yönetim sistemini kurarak 2023 yılına kadar sertifikalandırılmayı 
hedeflemektedir. 
2. Floresan Lambaların Led Lambalarla Değiştirilmesi ile bina aydınlatma elektrik tüketiminde %56 tasarruf 
sağlanması hedeflenmektedir. Yıllık tasarruf 83 843 kWh/yıl olacaktır.  

3. Çatı Termal Yalıtımı ile elektrik tüketiminde %19.6 ile 61 655 kWh/yıl tasarruf sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Proje Fayda/Yaygın Etki/ Çıktıları  
1. YEVDES kapsamında düzenlenen eğitimlere, İzmir Bakırçay Üniversitesi teknik ve idari personeli katıldı. 
2. İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde ISO 50001 enerji yönetim sistemini kurulacaktır. 
3. Enerji verimliliği çalışmaları ile en az % 3 tasarruf sağlanacaktır. Elektrik tüketiminde ise 45 763 kWh/yıl 
tasarruf elde edilecektir. 
4. Floresan Lambaların Led Lambalarla Değiştirilmesi ile bina aydınlatma elektrik tüketiminde %56 tasarruf 
sağlanarak, yıllık tasarruf 83 843 kWh/yıl olacaktır.  

5. Çatı Termal Yalıtımı ile elektrik tüketiminde %19.6 ile 61 655 kWh/yıl tasarruf sağlanacaktır. 

Proje Görselleri 

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde Yenilenebilir Enerji Kullanımı 

Faaliyet Takımının İletişim bilgileri 
Faaliyet/Proje lideri/yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Tarkan Akderya 
tarkan.akderya@bakircay.edu.tr 
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SIFIR ATIK PROJESİ 

        
Proje Amacı:  
Üniversitemiz bünyesinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı 
toplanması ve geri dönüşümü, bütün atıkların kaynağında değerlendirilmesi, organik atıkların gübreye 
dönüştürülmesi konularında çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. 
Proje Hedefleri:  
1. Kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, ortaya çıkan maliyetlerin azaltılması, atık yönetim 
sürecinin iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılması; daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması 
2. Üniversite bünyesinde oluşacak organik ve inorganik türde atıkların, uygun sınıflandırma teknikleri 
kullanılarak ve bilinçli atık yönetimi süreçlerinin personele aktarımı ile daha verimli ve çevreci bir atık dönüşümünün 
sağlanması 
3. Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması 
4. İsrafın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması 
5. Çevresel risklerin azalmasının sağlanması 
6. Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı 
tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması 
7. Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede 
saygınlığının arttırılmasıdır. 
Proje Fayda/Yaygın Etki/ Çıktıları  
1. Üniversite bünyesinde oluşacak organik ve inorganik türde atıkların, uygun sınıflandırma teknikleri 
kullanılarak ve bilinçli atık yönetimi süreçlerinin personele aktarımı ile daha verimli ve çevreci bir atık dönüşümü 
sağlanacaktır. 
2. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı. 
3. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından malzeme alımında kullanılmak üzere 750 000 TL’lik 
çevre geliri karşılığı yardım yapıldı. 
4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Yatırım ve Teşvik Belgesi alındı. 

Proje Görselleri 

 
 

 
İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde Sıfır Atık Uygulamaları 
Faaliyet Takımının İletişim bilgileri 
Faaliyet/Proje lideri/yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Tarkan 
Akderya 
tarkan.akderya@bakircay.edu.tr 
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DİĞER FAALİYETLER 
 
KADEV PROJESİ 

Amaç ve Hedefi: Üniversitemiz bünyesinde bulunan D bloğun depreme dayanıklı hale getirilmesi ve bu blok için 
gerekli enerji ihtiyacının sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilmesine yönelik alt yapısal çalışmaların 
gerçekleştirilmesi. 

Proje Çıktıları: Proje tasarım ve projelendirme aşamasındadır. Çıktı ve sonuçlar projelendirilme prosesi bittiğinde 
netleşecektir. 

DERSLER 
 
● Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Uygulamaları  
● Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre  

Amaç ve Hedef: Üniversite öğrencilerinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Uygulamaları konusunda bilinçlendirmek ve 
farkındalık düzeyini arttırmak 

 
 
MAKALELER 
 
● Dikey Eksenli Rüzgâr Türbini Gelişmeleri Üzerine Bir Araştırma 
● A micromechanical approach to elastic modulus of long-term aged chicken feather fibre/poly (lactic acid) 
biocomposites 
● Revealing the Long-term Ageing Effect on the Mechanical Properties of Chicken Feather Fibre/Poly (lactic 
acid) Biocomposites 
● Investigation of long-term ageing effect on the thermal propertiesof chicken feather fibre/poly (lactic acid) 
biocomposites 
● Assessment of Wind Characteristics and Wind Energy Potential in West Black Sea Region of Turkey  
● Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Tahminlenmesinde Kullanılan Olasılık Dağılım Fonksiyonlarına Genel Bir Bakış 
ve Karabük Rüzgâr Verilerine Uygulaması 
● Rüzgâr Enerjisinde Kullanılan Weibull Olasılık Dağılımı Parametrelerinin Tahminlenmesinde İstatistiksel 
Metotlar ve Optimizasyon Algoritmalarının Karşılaştırılması 
● Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbini Uygulamalarında Türkiye'nin Durumu 
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ZEROWASTE‘(SIFIR ATIK)– AVRUPA’DA SIFIR ATIK DÖNGÜSEL EKONOMİ KONSEPTİ KAPSAMINDA YETİŞKİN 
BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
 

 
Proje, 4 ülkenin ve 7 partner kurumun birlikteliğinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye ve AB bölgesinde ‘Sıfır Atık’ 
konusunda mevcut durumu belirleyerek yenilikçi bir müfredat oluşturmayı ve yetişkinlerin ve öğrencilerin sıfır atık 
konusundaki yetkinliklerini artırmak  için bir rehber tasarlamayı amaçlayan proje aynı zamanda yerel yönetimlere 
sıfır atık şehirleri oluşturma konusunda rehberlik etmeyi, bu alanda yeni iş ve girişimcilik fırsatlarını göstermeyi 
amaçlamaktadır.  
 
Hedefler:  
- Yenilikçi eğitim-öğretim materyalleri ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımıyla kıtasal ölçekli bir davranışı 
değişimini en hızlı ve en ekonomik maliyetle gerçekleştirmek,  
- Toplumun sıfır atık ve çevre sorunlarına karşı dayanıklılığını artırmak için kendi kendine öğrenme mekanizmalarını 
devreye sokmak. 
-.Hem kentler, hem bireyler için sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının bir fırsata dönüştürebilmeye yönelik 
potansiyeller konusunda farkındalık yaratmaktır.  
 
Partnerler 
• İzmir Demokrasi Üniversitesi (Koordinatör), Balıkesir Üniversitesi, Karesi Belediyesi, Slovak University Of 
Agriculture In Nitra (Slovakya), Fundacıon Unıversıtat Jaume I-empresa (İspanya) ,SWIDEAS (İsveç), EMKICE 
(Makedonya) 
 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri:  
Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (İzmir Demokrasi Üniversitesi adına 
Koordinatör)(bedriye.tuncsiper@idu.edu.tr) 
Araştırmacılar: Doç. Dr. Nurdan Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Demir) 
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FUSILLI PROJESİ: “YENİLİKÇİ YAŞAYAN LABORATUVAR İLE KENTSEL GIDA SİSTEMİ DÖNÜŞÜMÜNÜ TEŞVİK ETMEK” 

ÇOK HEDEFLİ, ÇOK AKTÖRLÜ VE ÇOK DÜZEYLİ YAKLAŞIM 

 
12 Avrupa kentinin uygulama alanı olarak katılımı ile FUSILLI projesinin Avrupa’da yaygın etkisi 

FUSILLI projesi, Gıda ile iklim krizi ilişkisi üzerine derinleşen ve gıdanın (1) üretim, (2) tüketim, (3) yönetişim, (4) atık 
ve (5) dağıtım- işleme mekanizmalarının iklim sorunu üzerinde yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya dönük 
politikalar ve eylemler üreten bir kentsel gıda planlaması projesidir. Türkiye’de ve dünyada kentsel gıda 
planlamasının bu ölçekteki ilk ve tek uygulamasıdır. 
Projenin temel amacı; sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve uygun maliyetli kent bölgelere ulaşmak için 
entegre ve bütüncül politikalar ve eylemlere dayalı kentsel gıda planlaması araçlarını geliştirmek ve uygulama 
kapasitelerini arttıran yenilikçi ekosistemleri oluşturmak için kentleri güçlendirmektir.  
Projenin hedefleri doğrultusunda, gıda sisteminin tüm bileşenleri ve boyutlarında iyileştirici olacak eylemlerin 
uygulanmasına olanak sağlayan tekrarlanabilir ve yenilikçi kentsel politikalar yoluyla yerel öncelik ve ihtiyaçlara hitap 
ederek GIDA 2030 öncelikleri doğrultusunda kentsel-kırsal ve yarı kırsal bağlantılar güçlendirilecektir. FUSILLI, 
kentsel, yarı-kentsel ve yakındaki kırsal alanlarda bu mekânsal geçişi desteklemek için bütünleşik ve sistemik gıda 
politikaları geliştirmek ve uygulamaktadır. FUSILLI Yaşayan Laboratuvarlarında kentlerdeki gıda sistemlerinin tüm 
aktörleri bir araya gelerek geniş bir bilgi ağı kuracaktır ve gıda sisteminin sürdürülebilir dönüşümünde en iyi 
uygulamaları paylaşmak üzere bir ağ yapı üretmeyi hedeflemektedir. Kentsel gıda planlaması, başarılı politikalar ve 
eylemler hakkında kentlerin birbirinden öğrenmesini ve bilgi çoğaltmasını mümkün kılan bu ağ yapı hem teknik hem 
de sosyo-ekonomik alanlardaki inovasyonların ortak geliştirilmesine dayalı özgün bir uygulamadır. Projede yer alan 
ülkeler: Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, 
İspanya, Türkiye ve Ukrayna 
- Proje web sayfası: https://fusilli-project.eu/  
- 14 ülke, 12 kent- uygulama alanı, 34 partner kurum/kuruluş 
- Yürütücü: Doç. Dr. Emel KARAKAYA AYALP, (emel.karakaya@idu.edu.tr), Dr. Öğr. Üyesi Feral GEÇER 
SARGIN 
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SENTEZGAZ FERMENTASYONU ILE IMMOBİLİZE REAKTÖRLERDE BİYOETANOL ÜRETİMİ 

TÜBİTAK 118 Y 305 No’lu proje 

  
Amaçlar: 
2021 yılında tamamlanan bu projenin öncelikli amacı insan sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliği ile mücadeleye 
enerji verimli ve yeni bir yaklaşım getirilmesidir.  Bilimsel olarak önemli amacı ise sentezgazdan (syngas) biyoetanol 
üretiminde özgün reaktör tasarımları ile verimliliklerin artırılmasıdır. Isınma ve enerji kaynağı olarak kömürün ve 
petrolün kullanılması, maden ocakları, demir çelik işletmeleri ve petrokimya endüstrilerinde açığa çıkan, hava kirliliği 
ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını artıran ve düşen hava kirliliği ile insan sağlığını doğrudan olumsuz etkileyen 
sentezgazın biyoetanol gibi verimli ve çevre dostu bir yakıta dönüştürülmesi projenin bir diğer amacıdır. 
Hedefler: 
-Hava kirliliği ile mücadeleye yeni bir yaklaşım getirmek 
-Petrokimya endüstrisi, katı yakıt gazifikasyonu, kömür endüstrisi, petrol koku ve biyokütlenin yanması sonucu, ağır 
yağların kısmı oksidasyonu ve doğalgazın katalitik oksidasyonu gibi havayı kirleten proseslerde açığa çıkan en önemli 
toksik gaz olan sentez gazın(CO, H2, N2, CO2) temiz ve verimli enerji kaynağı olan etanole biyolojik proseslerle 
dönüştürülmesi. 
-Sentezgazdan biyoetanol üretiminde önemli ortam bileşenlerinin (İz elementler) optimize edilmesi, alternatif 
kaynakların araştırılması (atık kaynaklar) ve dolayısıyla maliyetlerinin düşürülmesi.  
-Ülkemizde yer alan termik santral, demir döküm işletmeleri, kömür maddeleri ve petrokimya sanayilerinin atık 
gazlarının değerlendirilebileceği sanayi ortaklı proje arayışlarında bulunmak, sanayicileri ve devlet kurumlarıyla 
temasta olarak hava kirliliği mücadelesinde ülkemiz için yeni olacak bu yaklaşım hakkında bilgilendirme sağlamaktır.   

 
 
Yürütücü: Doç. Dr. Tuğba Keskin Gündoğdu 
Araştırmacılar: Doç. Dr. Gözde Duman, Dr. Haris Nalakath, Dr. Öğr. Üyesi Mine Güngörmüşler, 
Danışmanlar: Prof. Dr. Nuri Azbar, Prof. Dr. Jale Yanık 
Bursiyerler: Bensu Günay, Simge Sertkaya 
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DİĞER FAALİYETLER 
 
Bu projeler dışında Üniversitemizde, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde; 
 
Sürdürülebilir Çevre Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,  
İklim, Gıda, Enerji Ve Planlama Araştırmaları Kümesi 
Sıfır Atık Komisyonu,  
Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Özel Eğitim Bölümü 
 
Birimleri kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.  
 
Üniversitemiz farklı bölümlerinde öncelik verilen ve süregelmekte olan çalışmalar; 
-Döngüsel ekonomi çerçevesinde eko-inovasyon sürecinin Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yapısının 
değerlendirilmesi 
-Makro, mikro ve mezo ölçekte Döngüsel ekonomi araştırmaları 
-Atığı bir kaynak olarak kabul eden Döngüsel Ekonomi konseptini benimseyen Avrupa Birliği ülkelerinde insani 
gelişmenin atık yönetimi üzerindeki etkisinin incelenmesi 
-Enerjinin sürdürülebilirliğini enerji politikasının temel eksenine yerleştiren Türkiye’de, sürdürülebilir enerji 
sistemleri için gerekli Ar-Ge çalışmaları ve yeşil teknolojilerin Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) ülkeleri ile karşılaştırmalı bir analizini sunulması. 
-Ulusal düzeyde İzmir ilinde farklı kesimlerden kadınlara ulaşarak, gelişme ve kalkınmaya katkı sağlamak ve çevreyi 
dönüştürebilmek 
-Farklı doğal bitki türlerinden fitoterapik ajanların izole edilmesi 
-Ülkemizde varolan endemik bitki türlerinin yetiştilme koşullarının optimize edilmesi çalışmaları Üniversitemizin 
farklı birimlerinde devam etmektedir. 
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ENERGY EFFICIENCY THROUGH BEHAVIOUR CHANGE TRANSITION STRATEGIES (ENCHANT) - DAVRANIŞ 
DEĞİŞİKLİĞİ GEÇİŞ STRATEJİLERİ YOLUYLA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ 

       
2020-2023 yılları arasında enerji tüketim davranışlarının dönüşümüne yönelik çözümlerin üretilmesini hedefleyen 
Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesidir. ENCHANT projesi kapsamında, davranış değişikliği yoluyla, genel halkta enerji 
verimliliği potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla müdahaleler geliştirilmekte, uygulanmakta ve test edilmektedir. 
Bu müdahaleler, mevcut iletişim kanalları (enerji sağlayıcıları, belediyeler, çevre sivil toplum kuruluşları tarafından 
kullanılan) aracılığıyla geniş bir kullanıcı grubuna uygulanmakta ve böylece gerçek yaşam ortamlarında test 
edilmektedir. ENCHANT'taki kullanıcı ortakların ana görevi, erişim sağlayacakları kişilere, müşterilerine, üyelerine, 
ziyaretçilerine normalde kullandıkları veya yeni iletişim kanalları aracılığıyla “müdahale paketleri” iletmektir. Bu 
müdahale paketleri; enerji tüketimine ilişkin geri bildirim, sosyal normlar, bilgi sağlama, parasal teşvikler, 
taahhüt/bağlılık, enerji verimliliği yarışması ve bireysel/kolektif çerçevelemeyi içermektedir.  
 
Türkiye’deki enerji tüketim verileri incelendiğinde, İzmir’in enerji tüketim sıralamasında üst sıralarda yer aldığı 
görülmektedir. Yüksek enerji tüketim verileri ve artan iklim değişikliği kaygıları göz önüne alındığında ENCHANT 
projesi kapsamında İzmir’de gerçekleştirilen pilot uygulama ile enerji tüketim davranışlarının değiştirilmesi ve toplu 
taşıma kullanım alışkanlığının benimsetilmesi önceliklendirilmiştir. Bu bağlamda, İzmir’de kullanıcı ortaklar olarak rol 
alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gediz Elektrik ile iş birliğinde çeşitli müdahale uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre, vatandaşlara sürdürülebilir ulaşım alışkanlığının benimsetilmesi amacına yönelik, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ile 4 ay boyunca metro, otobüs, tramvay gibi çeşitli toplu taşıma duraklarına bilgilendirme 
mesajları verilmiştir. Ayrıca, Gediz Elektrik iş birliğinde Kuzey ve Güney bölgelerde yer alan yaklaşık 340 bin hane 
halkının elektrik faturalarının arka yüzüne yerleştirilen çeşitli bilgilendirme mesajları ile elektrik tüketimi azaltılmaya 
çalışılmıştır. Müdahaleler sonucunda elektrik tüketim alışkanlığının değişiklik gösterip göstermediği aylık olarak 
alınan elektrik tüketim verileri ile gözlemlenmiştir.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proje Hedefleri:  
Uygulanan müdahaleler ile 8,4 milyon kişiyi 

temsil eden bir topluluğa ulaşılması, 

270,000 kişinin daha sürdürülebilir bir yaşam 
tarzına yönelik değişiklikler yapması, 

60,000 kişinin 5 yıl içinde yüksek enerji 
verimliliğine sahip ulaşım teknolojilerini 
kullanması, 

34,000 kişinin ise binalarında enerji 
verimliliğini arttırmaya yönelik iyileştirmeler 
yapılması ile Birleşmiş Milletler (BM) 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli 
katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.  

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi – Toplu Taşıma İstasyonlarına Uygulanan 
Müdahalelerin ve Gediz Elektrik – Elektrik Faturalarının Arka Yüzüne 

Yerleştirilen Mesajlar Yoluyla Müdahalelerin Görselleri 

Program: Avrupa Birliği Ufuk 2020 
Bütçe: €1.957.291,33 
Proje Tarihleri: 2020-2023 
Proje web sayfası: https://enchant-project.eu/  
Türkiye Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet Efe 
Biresselioğlu 
Proje Ortakları: Türkiye, Almanya, Norveç, 
Avusturya, İtalya, Romanya 
İletişim:  e-posta: efe.biresselioglu@ieu.edu.tr     
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HİDROJENİN BİYOTEKNOLOJİK ÜRETİM SÜRECİNİN TERMAL SU KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN TERMOFİLİK 
İZOLATLARIN SENTEZ GAZI FERMANTASYONU İLE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

   
Proje kapsamında İzmir ili ve çevresindeki termal sulardan ilk kez hidrojen üretme potansiyeli olan 
mikroorganizmalar nanogözenek teknolojisi ile metagenomik analize tabi tutulmuş ve envanter eldesi sağlanmıştır. 
Biyoreaktör çalışmalarında tasarlanan püskürtücü ile anaerobik süreç iyileştirilmesi adına olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir. Proje kapsamında bilimsel literature kazandırılacak, hidrojen üretme yeteneği bulunan termofilik 
potansiyel bir yeni bakteri türü keşfedilmiştir. Aynı zamanda lise, lisans, lisansüstü öğrenciler, hidrojen ile ilgili sektör 
çalışanları ve akademisyenlerin katılımıyla ‘Workshop on Biohydrogen: Recent Advances on Metagenomics and 
Bioprocessing’ isimli uluslararası katılımlı çalıştay gerçekleştirilerek temiz enerji konusunda farkındalık yaratacak bir 
yayılım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Projeden Biyomühendislik alanında 2 adet yüksek lisans öğrencisi tezini 
tamamlayarak mezun edilmiştir. Öğrenciler multidisipliner çalışmaları sayesinde hem mühendislik hem de moleküler 
biyoloji alanında deneyim kazanarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne katkı sağlamıştır. 
 
Projenin Amacı ve Önemi   
● Ülkemizin yerli ve milli enerjisini, çevreci ve sürdürülebilir olarak elde etmek için yerel mikroorganizma 
izolatlarının yeni nesil dizileme ile tanımlanması ve CO fermantasyonu ile biyohidrojen üretimi projenin amacı olarak 
belirlenmiş ve uygulanmıştır.  
● İzmir ve çevresindeki termal su kaynaklarından alınmış 
olan örneklerin yeni nesil dizileme ile metagenomik analizleri 
yapılarak ilk kez ilgili habitatın CO'yu kullanabilen veya tolere 
edebilen mikroorganizmalara ait cins düzeyinde envanter açığa 
çıkarılmış ve literatüre katkı sağlamak üzere hazırlıklara 
başlanmıştır.  
● Metagenomik analizler nanogözenek (ONT) teknolojisi ile 
yapıldığından uzun okumalar ile veri kalitesi arttırılmıştır.   
● Termal su kaynaklarından elde edilen izolatlar arasından 
hidrojen üretme yeteneği olan potansiyel bir yeni bakteri türü 
keşfi söz konusudur.  
● Hem saf tür hem de karışık kültürler ile istatistiksel deney 
tasarımları kullanılarak H2 üretim verimleri %30 arttırılabilmiştir. 
● BM 13 No’lu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine de katkıda 
bulunacak şekilde biyoreaktörde gerçekleştirilen çalışmalar ile 
büyük ölçeğe geçiş konusunda know-how elde edilmiştir.   
 
Program: TÜBİTAK ARDEB 3501 – ÇAYDAG 120Y069 No’lu Proje 
Bütçe: 537 000 TL 
Proje Tarihleri: 2020-2022 
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mine Güngörmüşler 
Proje Araştırmacıları: Doç. Dr. Tuğba Keskin Gündoğdu, Doç. Dr. Osman Doluca, Dr. Haris Nalakath Abubackar 
Proje Bursiyerleri: Şeymanur Ersoy, İlayda Akaçin 
İletişim:  e-posta: mine.gungormusler@ieu.edu.tr    
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SOGEP - SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI - KADINLAR VE GENÇLER İÇİN KARABAĞLAR MOBİLYA 
AKADEMI 

   
‘Kadınlar ve Gençler İçin Karabağlar Mobilya Akademi’ adlı proje, Karabağlar Kaymakamlığı’nın başvurusuyla, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında gerçekleştirildi. İŞKUR İl Müdürlüğü, Karabağlar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası (İZMOD) proje ortakları arasında yer almaktadır. Kadınların ve 
gençlerin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla Karabağlar Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz yıl temelleri atılan 
örnek projenin paydaşlarından biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 45 kişiye kampüsün kapılarını açmış. İlk 
etapta lisans ya da yüksek lisans mezunu 13 kişilik nitelikli genç gruba, ‘mobilya tasarımı’ alanında 96 saatlik eğitim 
verildiği gibi, Karabağlar’da el sanatları eğitimi veren 32 usta öğreticiye de yaratıcılık, yenilikçi ürün geliştirme, 
pazarlama ve markalaşma gibi birçok konuda İEÜ’lü akademisyenler tarafından eğitim desteği sağlanmıştır. Proje, 
2023 yılının Nisan ayında tamamlanacak ve bu süreye kadar farklı gruplara yönelik eğitim programları düzenlenmeye 
devam edilecektir. Bu süreçte sürdürülebilir bir iş ve kurumsallaşma modeli olarak kooperatifleşmeye yönelik süreç 
de tamamlanmış olacaktır.  
 
T.C. Karabağlar Kaymakamlığı, Kadınlar ve Gençler için Karabağlar Mobilya Akademi Projesi El Sanatları Eğitici Eğitimi 
ile ona bağlı gençlere yönelik tasarım eğitimlerinin amaçları 
1. Uygulandığı il ve çevresinden başlayarak nüfus artışının getirdiği sosyal ve ekonomik değişimler 
doğrultusunda, tasarım-üretim alanlarında istihdam edilebilecek mesleki bilgi ve altyapıyı bireylere kazandırmak.  
2. Mobilya sektöründeki istihdama katkı sağlayabilmek.   
3. Sosyal içerikli ve ekonomik girişimciliği ve yenilikçiliği arttırarak sektöre fayda sağlayabilecek bireyler 
yetiştirmektir. 
 
Eğitim süresince El Sanatları konusunda hem üretim hem de eğitim tecrübesi olan eğiticilere tasarım, tasarım 
yönetimi, yaratıcılık, marka yönetimi, işletme alanlarında öncelikle teorik bilgilendirme yapılmış, bu bilgilendirmeler 
doğrultusunda özellikle Karabağlar bağlamında “Çalıkuşu” temasını içeren grup ve bireysel uygulamalar ve 
denemeler gerçekleştirildiği gibi mobilya sektörüne yönelik aksesuar tasarımları da geliştirilmiştir. Bu süreç ve 
çıktıların kurumsallaşmış bir kooperatif yapısı içinde ticarileşmeleri de bundan sonraki süreçte mümkün olacaktır. 
 
Faaliyet Takımının İletişim bilgileri 
Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan (Koordinatör - İEÜ End.Tas. Tam zamanlı Öğretim Üyesi) 
Prof. Dr. Murat Bengisu (İEÜ End.Tas. Tam zamanlı Öğretim Üyesi) 
Dr. Öğretim Üyesi Esra Bici Nasır (İEÜ End.Tas. Tam zamanlı Öğretim Üyesi) 
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Gürkaynak (İEÜ, Tam zamanlı Öğretim Üyesi) 
Öğretim Üyesi Yavuz Cengiz (İEÜ Mezunu ve Yarı zamanlı Öğre. Gör.) 
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DİĞER FAALİYETLER 
 
2018 yılından itibaren İEÜ’de gerçekleştirilen diğer faaliyetler BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hepsini bir 

veya birden fazla karşılayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

Buna göre toplam 209 faaliyet içerisinde 53 adet makale, 43 adet uluslararası ve ulusal proje, 36 adet ders, 33 adet 

konferans/seminer/çalıştay/toplantı katılım ya da düzenlenmesi, 6 adet lisansüstü tez ve 38 adet diğer faaliyet 

alanlarında katkılar sağlanmıştır. 

 

Tüm faaliyetler birden fazla SKH karşılıyor olmak ile birlikte makalelerde çoğunlukla (SKH 2) Açlığa Son, (SKH 5) 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, (SKH 7) Erişilebilir ve Temiz Enerji, (SKH 8) İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; 

uluslararası ve ulusal projelerde (SKH 11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, (SKH 12) Sorumlu Üretim ve Tüketim, 

(SKH 13) İklim Eylemi, (SKH 17) Amaçlar için Ortaklıklar, AB Yeşil Mutabakatı; derslerde (SKH 3) Sağlık ve Kaliteli 

Yaşam, (SKH 4) Nitelikli Eğitim; konferans/seminer/çalıştay/toplantı katılım ya da düzenlenmesinde (SKH 9) Sanayi 

ve Yenilikçi Altyapı, (SKH 10) Eşitsizliklerin Azaltılması, (SKH 15) Karasal Yaşam; lisansüstü tezlerde (SKH 1) Yoksulluğa 

Son, (SKH 6) Temiz su ve sanitasyon, ve diğer faaliyetlerde (SKH 14) Sudaki Yaşam, (SKH 16) Barış Adalet ve Güçlü 

Kurumlar hedeflerini karşılayacak şekilde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 
 

 

Proje Makale Ders Konferans Çalıştay Diğer
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DOĞA DÖNGÜ DÖNÜŞÜM 

     
Proje Hakkında Bilgi: 2021 yılı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi BAP tarafından desteklenen “Kamusal Alanda Sanat 
Uygulamalarının Öğrencilerin Tasarım ve Estetik Algılarına Etkisi” başlıklı proje çalışması, sürdürülebilir çevre ve 
sorumlu üretim-tüketim vurgulu temasıyla 2022 yılı Mayıs ayında “DOĞA-DÖNGÜ-DÖNÜŞÜM” adında 
gerçekleştirilmiş bir sanat projesidir. Bu sanat projesi kapsamında doğadaki döngü ve dönüşüm süreçleri ele alınarak 
sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan resim, fotoğraf, enstalasyon, tasarım ve atık malzemelerden üretilmiş 120 
civarında çalışma gerçekleştirilmiştir.  
Projenin Amacı: 
- Toplumun karşı karşıya kaldığı ve yaşam dengesini bozan her türlü çevresel etmene (kıtlık, kuraklık, orman 
yangınları, iklim değişikliği, israf, atık, doğanın dengesi, doğadaki dönüşüm ve süreçler) dikkat çekmek, 
- Atık nesneleri kullanarak geri dönüşüm ve ileri dönüşüm prensibiyle topluma ve her alandaki sürdürülebilirlik 
çalışmalarına sanatın anlatım gücünü kullanarak farkındalık sağlamaktır.  
Fayda/Yaygın Etki/Çıktılar: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde 16-30 Mayıs 2022 tarihlerinde açık kalan Doğa Döngü 
Dönüşüm Proje Sergisinde yağlıboya, akrilik, grafiksel çalışmalar ve üniversitenin depoları, yemekhanesi ve atıl 
yerlerinden toplanan basınç tüpü, çanak anten gibi metal atıklardan ve ahşap, kumaş, karton, pet şişe gibi çeşitli 
atıklardan çalışmalar üretilmiştir. Projenin özgün değeri ve en önemli çıktısı; üniversitede, sürdürülebilirlik temalı 
çalışmaları sergileyerek sanatsal anlamda bir kimlik kazandırmak, sürdürülebilirlik üzerine algıda seçicilik sağlamak, 
sürdürülebilirlikle ilgili sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekerek öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerinden olan yaratıcı 
düşünebilme, eleştiri yapabilmeye yardımcı olan estetik beğeni düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır. 
https://www.yeniasir.com.tr/cumartesi/2022/05/28/antenler-tabloya-kagitlar-pufa-donustu 
https://ikcu.edu.tr/Haber/14311/cevreyi-kirleten-atiklar-sanat-eserine-donustu 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 
Faaliyet/Proje Lideri/Yöneticisi: Doç. Dr. Sehran Dilmaç, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 
Temel Anasanat Eğitimi Bölümü 
Faaliyet/Proje Öğrencileri: Ebru İlbeyci, Tuğba Öztüfekçi, Esence Mısra Akyüz, Gamze Altıntaş, Pınar Karabacak, 
Füsun Venceli, Seda Palanduz, Gözde Nur Kaya 
Gönüllü Destek Verenler: Sanat ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri, Volkan Kural, Sena Safinaz Özdemir, Cemal 
Selimgil, Aslıhan Seçil Türk, Bahar Öztömek, Hasan Tarık Yıldız, Ali Haydar Bingölbali, Turan Değer 
Proje Hakkında Görseller  

                 Geri 
Dönüşüm Puflar       Atık Metal Tellerden       Kâtip Çelebi’nin Cihannüma                Atık Bilgisayar Farelerinden 
Heykel 
                                             Balık Tasarımları      eserindeki takımyıldızı haritasının, 
                                                                                atıl çanak antende çağdaş bir yorumla 
                                                                                   sanat eserine dönüştürülmüş hali                                    
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TOHUMUN HAYAT SERÜVENİ 

 
 
Proje Hakkında Bilgi: “Tohumun Hayat Serüveni” projesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Öğrencileri Topluluğu ve YediHilal Öğrenci Topluluğu’nun desteği ile Genel Sosyal Sorumluluk Projesi (Proje no: GSS-
2022-03) olarak hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında Çelebi Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’ndeki çocuklara tohum 
nedir, tohumun çimlenmesi için gerekenler nelerdir, tohumlar nasıl yayılır gibi konularda görsel ağırlıklı bir sunum 
yapılmıştır. “Tohum Topu Atölyesi”nde iki farklı yöntemle (atık kâğıt ve kil kullanılarak) çocuklara çevremizi kolay, 
sağlıklı ve ucuz bir şekilde yeşillendirmek için tohum topları yaptırılmıştır. Tohumların etrafındaki özel toprak karışımı, 
tohumları kuşların ve böceklerin yemi olmaktan korurken, tohumların filizlenmeleri için gereken ilk besini de 
sağlamaktadır. Bu yöntemle yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapılabilir ve kent içinde ulaşılması zor, bakımsız veya 
gözden çıkarılmış alanlarda doğal tarım uygulamasına imkân tanınabilir. Bu proje ile atık kâğıtların da geri 
dönüşümüne katkıda bulunulmuştur. 
Projenin Amacı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çelebi Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’ndeki 4 yaş ve 5-6 yaş grubu 
toplam 30 çocuğa sürdürülebilir çevre bilinci kazandırmak. 
Projenin Hedefleri: Çocukların; 
- Bir tohumun hayat döngüsü ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
- Atık kâğıtlardan ve topraktan tohum topu yapımını öğrenmelerini sağlamak 
- Çevrelerini kolay, sağlıklı ve ucuz bir şekilde yeşillendirme konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek 
Proje Sonunda Elde Edilen Sonuç/Çıktılar: Çocukların; 
- Doğaya karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri 
- Sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmaları 
- Tohumlar ve önemi hakkında bilinçlenmeleri 
- Tohum topu yapımını öğrenmeleri  
- Tohum toplarını farklı amaçlarla değerlendirme yollarını öğrenmeleri 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 
Proje Yürütücüsü: 
Dr. Öğr. Üyesi Cennet ÖZAY 
Proje araştırmacıları: 
Büşra Zeynep BOZDEMİR (İKÇÜ YediHilal Öğrenci Topluluğu – Topluluk Başkanı) 
Semra GÜMÜŞ (İKÇÜ Çelebi Anaokulu ve Gündüz Bakımevi – Birim Sorumlusu) 
Proje Hakkında Görseller  
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V-ŞEKİLLİ MİKROHAVZALARDA SUYUN ETKİN KULLANIMIYLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI EKOSİSTEM 
REHABİLİTASYONU 

      
 

Proje Hakkında Bilgi: İklim değişikliğinin Türkiye’de oluşturacağı kuraklık konusundaki etkinin ürkütücü boyutlarda 
olacağı açıktır. 122O137 No’lu bu TÜBİTAK projesinin hedefi büyüme döneminde şiddetli su açığı gerçekleşen 
sahalarda en yüksek tutma başarısı ve en iyi büyümeyi sağlayacak yönteme ulaşmaktır.  
Proje Amaçları: 
Su stresinin çekildiği yapraklı tür ağaçlandırmalarında başarısız olunan sahalarda V-şekilli mikrohavzalar ile toprakta 
su tutulumunu artırarak ağaçlandırma başarısını artıracak alternatif yöntemler belirlemek için kuraklığa karşı bitki 
destekleyici işlemlerin (mikoriza, su tutucu polimer, osmoprotektan) iğde (Elaeagnus angustifolia L.), dar yapraklı 
dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.), yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) ve badem (Amygdalus communis L.) 
fidanlarının tutma başarısına, beslenmesine, fizyolojik özelliklerine (yaprak su içeriği ve su potansiyeli) ve büyüme 
özelliklerine (çap ve boy gelişimi, spesifik yaprak alanı) olan etkilerini karşılaştırmak, 
Farklı ağaçlandırma denemelerinin karbon havuzu ve toprak su içeriğine etkilerini belirlemek, 
Farklı kuraklık stresi altındaki fidanlarda bulunan böcek çeşitliliğine etkilerini ortaya koymak, 
İşlemlerin maliyet hesapları yapılarak ekonomik açıdan başarı durumlarını belirlemek, 
Uzun vadeli ve sistematik veri üretilebilecek denemelere temel oluşturmaktır. 
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları: Su açığı bulunan ve bitkilerde şiddetli su stresinin yaşandığı sahalarda tutma başarısının 
artırılmasında kullanılabilecek tekniğin belirlenmesi ile sadece ormancılık alanında değil, Türkiye’deki su 
kaynaklarının yaklaşık %70’inin kullanıldığı tarım ve peyzaj gibi alanlarda da ekonomik ve ekolojik olarak Türkiye’ye 
büyük kazanımlar sağlanabilecektir. Proje sadece yerelde değil, küresel düzeyde su kullanımından tasarruf sağlanarak 
su sıkıntısının etkilerinin hafifletilmesine katkı sağlayabilecek özelliktedir. Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon 
hedefinin yakalanması doğrultusunda bu projeden elde edilecek bilgi ve tecrübeler büyük önem arz etmektedir.  
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Bülent Toprak – bulent.toprak@ikcu.edu.tr  
Proje Araştırmacıları: Doç. Dr. Ayhan Akyol, Doç. Dr. Melis Çerçioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Güney, Dr. Aydın Çömez, 
Orm. Müh. Hasan Ali Demir 
Danışmanlar: Prof. Dr. Derya Eşen, Prof. Dr. Süleyman Akbulut 
Proje Hakkında Görseller  
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DİĞER FAALİYETLER 
İzmir Üniversiteler Platformu Sürdürülebilirlik Operasyon Grubu Faaliyet Raporu çalışması kapsamında İzmir Kâtip 
Çelebi Üniversitesi akademik personeli tarafından son 5 yılda yürütülmüş Sürdürülebilirlik ile ilişkili toplam 241 
faaliyet bildirilmiştir. Faaliyetlerin “Makale” (n=97), “Ders” (n=37), “Konferans, seminer ve bildiri” (n=35), “Proje” 
(n=34), “Kitap yayını” (n=17), ve “Diğer (eğitim, sergi, çalıştay, ödül, öğrenci sosyal etkinliği” (n=21) türlerinde 
yürütüldüğü, 2018 yılından itibaren yürütülen faaliyet sayısının ve çeşitliliğinin arttığı, en fazla sayıda faaliyetin 2022 
yılında gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilmekte olduğu saptanmıştır (n=76). 
Sürdürülebilir Giysi Satın Alma, Döngüsel Ekonomi Modelleri, Yeşil Tedarik Zinciri, Deniz Ürünlerinde Biyoçeşitlilik, 
Gıda Atıkları gibi konularda makaleler yayınlandığı; Atık İlaç, Tohumun Hayat Serüveni, 'Çevre Dostu 3 Boyutlu 
Yazıcılar, Balık Ürünlerinde Teknik Geliştirme, Ağır Metal Tahmini, Sürdürülebilir Balıkçılık, Sürdürülebilir Beslenme, 
Atık Plastiklerin Değerlendirilmesi, Taşınabilir Modüler Su Üretimi, İklim Değişikliğine Karşı Ekosistem 
Rehabilitasyonu, Acil Sağlık Hizmetleri İnsan Gücü Kapasitesinin Güçlendirilmesi gibi konularda projeler yürütüldüğü 
saptanmış olup, doğayı koruma bilinci yaratmak amaçlı sanatsal faaliyetler, üniversite öğrencilerinin katıldığı 
sürdürülebilir beslenmeye yönelik sosyal sorumluluk projeleri, yarışma ve eğitimler, Yaşam Döngüsü Analizi, Sosyal 
Medyada Çevresel Sürdürülebilirlik, Sudaki Yaşam ve Ağır Metaller, Sıfır Atık Farkındalığı, Gıda Atıkları ve Atık 
Yönetimi, Yaşlı Bireylerin Sağlığı, Gelecek Nesiller için Sürdürülebilir Beslenme konularındaki konferans ve bildirilerle 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin zenginleştirildiği görülmektedir. 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporu’nda bildirilen tüm faaliyetlerin Sürdürülebilir Gelişim 
Hedefleri ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu faaliyetlerle en fazla katkı sunulan ilk üç sürdürülebilir gelişim 
hedefinin sırasıyla; SGH 14: “Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve 
sürdürülebilir kullanmak” (%36,9; n=89), SGH 3: “Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak” (%27,4; 
n=66) ve SGH 12: “Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak” (%23,2; n=56) olduğu belirlenmiştir. İzmir 
Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülmüş faaliyetlerin en çok ilişkili olduğu diğer sürdürülebilirlik hedefleri ise 
%17,4 oranıyla SGH 2: “Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı 
desteklemek”, %15,4 oranıyla SGH 13: “İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek” ve %14,5 
oranıyla SGH 6: “Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak” 
olmuştur.  
İnsanlığın refahını artırmak temel amacıyla; bilimsel araştırmalar yapmak, meslekî ve akademik alanda yetkin, temel 
değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirmek, üretilen değerleri ekonomik çevreye ve bilgi birikimini toplumun 
hizmetine sunmak misyonuna sahip olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşmada 
bilimsel, toplumsal, çevresel ve ekonomik yönlerden çalışmalarına hızlanarak devam etmeyi hedeflemektedir.  

 
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM HEDEFLERİ İLE İLİŞKİSİ 
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA MESLEKLER VE MESLEKİ YETKİNLİK BEKLENTİLERİ PROJESİ 

 
Proje Amacı; İzmir ilinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının meslek yüksekokulu mezunlarından beklediği 
mesleki yetkinlikleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
Günümüzde ülkelerin kalkınma düzeyinin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri o ülkenin beşeri sermayesini 
oluşturan insanlar, bu insanların sahip olduğu eğitim derecesi ve mesleki düzeyde sahip oldukları niteliklerdir. İyi bir 
eğitim geçmişine sahip, nitelikli iş gücünün ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınma düzeyi ile yakından ilişkisi 
bulunmaktadır. Ne var ki günümüzde yaşanan dijital dönüşüme bağlı olarak meslek ve iş alanlarının çeşitlenmesi ve 
karmaşıklaşması işverenlerin meslek elemanlarından beklediği mesleki yetkinlikleri de çeşitlendirmektedir. Bu 
kapsamda bu araştırma projesinde; bir organizasyon içinde birey tarafından gerçekleştirilen işin başarılı bir şekilde 
yürütülmesi ve performansın yükselmesinde bilgi, yetenek, beceri ve davranışların bütüncül bir şekilde birleşimi 
olarak tanımlanan “yetkinlik” kavramı araştırılmıştır. 
Çalışma kapsamında İzmir ilindeki özel sektör kuruluşlarının meslek yüksekokulu mezunlarından beklediği mesleki 
yetkinlik düzeylerinin belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma yürütülmüş, 19 meslek programından 133 özel sektör 
meslek uzmanıyla görüşülmüştür. Araştırma bulguları ile mesleki yetkinliklere yönelik özel sektör beklentilerinin 
çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bulgular incelendiğinde; sürekli 
öğrenme ve gelişim, inisiyatif alabilme, yenilikleri takip edebilme ve paydaşlarla iletişim kurabilmenin sağlık, sosyal 
ve teknik alanlarının tamamı için ortak yetkinlik beklentileri olduğu görülmektedir. Buna ek olarak sağlık ve sosyal 
alanlarda teknik alandan farklı olarak empati kurabilme yetkinliği öne çıkarılırken; teknik alan bu alanlardan analitik 
olma ve program bilgisine sahip olma yetkinlikleri açısından farklılaşmaktadır. Sağlık alanının tüm alanlardan 
farklılaştığı yetkinlik türü ise; öz kontroldür. 
Proje Hedefleri   
− Özel sektör kurum/kuruluşlarının meslek elamanlarından beklediği mesleki yetkinliklerin meslekler ve 
meslek alanları (sağlık-sosyal-teknik) özelinde belirlenmesi, 
− Özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin ve eşgüdümlü çalışmaların arttırılması. 
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
− Sektöre kazandırılacak yeni meslek elemanlarının doğru yetkinlik düzeyleri 
ile yetiştirilmesi,  
− Eğitimli insan kaynağının ve üretimde kalitenin arttırılması. 
Proje yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Emel Kuşku Özdemir -  
Proje araştırmacıları:  
Prof.Dr. Derman Küçükaltan  
Dr. Öğr. Üyeleri: Özlem Koçtaş, Neslihan Paker, Duygu Dinçeli, Semih Salman, Erkan 
Durmazgezer ve Umut Devrim Tunca  
Öğretim Görevlileri:  Aykut Aksu, C Hazal Yanardağ, Hande Demirci, Zeynep Kılıç, 
Zeliha Kartal, Sevda Güler, Damla Aydın, Çağrı Ulu, Ö. Elmas Günaydın, K. Ümran 
Kömür, Oya Altar Yavuz, Merve Yılmaz, Veysi Kortak, Özlem Anuk, Rahile Güran, 
Merve Karaoğlu, Betül Taş, A. Buğra Kalender, Kubilay Aksun, Begüm Ceylan, B. 
Denız Ortanca, A. Hamdı Çakmak, Hülya Karakartal, Ümmügülsüm Çakmak, Kerime 
Güleç ve Pınar Akokay. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ DERSİ 

 
 
Dersin Amacı: İklimin çevre bilimleri açısından değerlendirmesini yapmak, küresel iklim değişikliğinin çevre ve sağlık 
bilimleri açısından önemi ve gelecekte yaşayacakları dünya hakkında öğrencilere bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.  
Dersin Hedefleri ve İçeriği: Ders kataloğunda yer alan öğretim programının eksiksiz tamamlanması ve amaca 
ulaşılması hedeflenmektedir. Öncelikle öğrencilerin iklim okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi hedeflenerek temel 
iklim değişikliği ve sistemlere etkileri anlatılmaktadır. İlerleyen haftalarda çağımızın en büyük halk sağlığı sorunu olan 
iklim değişikliğinin halk sağlığına etkileri aktarılmaktadır.  
Dersin içeriği özetle;  
-İklim değişikliğinin temel kavramlar ve bilimsel kanıtlar çerçevesinde (IPCC, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Meteoroloji 
Örgütü, Lancet Geri Sayım raporları) aktarılması,  
-iklim değişikliğinin etkileri ile baş etme stratejileri, uluslararası ve ulusal ölçekte alınan aksiyonlar ve bu aksiyonlarda 
Türkiye’nin durumunun değerlendirilmesi,  
-İklim değişikliğinin okyanus, deniz ve göller; su döngüsü; ormanlar ve tarım; doğal çevre ve türler üzerine etkilerinin 
değerlendirilmesi, 
-Küresel, ulusal ve bireysel ölçekte iklim değişikliği ile ilgili azaltım, uyum, etkilenebilirlik ve dirençlilik önlemlerinin 
açıklanması, 
-İklim değişikliğinin aşırı sıcak-soğuk hava ile, hava kalitesindeki değişim ile, vektörler ile ilişkilendirilen sağlık 
etkilerinin yanı sıra gıda, su, akıl ve ruh sağlığı üzerine etkileri aktarılması şeklindedir.  
Dersin Faydası: Dersin sonunda katılımcılar iklim değişikliği ve bağlantılı kavramları, uluslararası gündemdeki yeri, 
iklim değişikliğinin küresel sistemler üzerindeki muhtemel etkileri hakkında bilgi sahibi olacak ve kendi çevresinde 
farkındalık sağlayacaktır. Katılımcılar küresel, ulusal ve bireysel ölçekte belirlenen çözüm önerilerini öğrenecek, kendi 
yaşamlarında bu önerileri uygulayarak iklim değişikliği ile savaşım politikalarına bireysel katkı sunacak, iklim 
değişikliğinin aşırı sıcak-soğuk hava olayları, hava kirliliği, 
vektörlerin yayılması, gıda ve su kaynakları üzerine 
etkilerini ve bu etkilerin fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan 
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında 
bilgilenecektir. 
Dersin Yürütücüleri:  
Öğr. Gör. Ayşen ÖZMEN – aysen.ozmen@kavram.edu.tr 
Öğr. Gör. Veysi KORTAK – veysi.kortak@kavram.edu.tr 
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MEDYADA KADIN İSTİHDAMININ TEMSİLİ: KADINLARIN YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK GÖRSEL 
VE İŞİTSEL MEDYADA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

 
 
Proje Amacı: Bu araştırma, dezavantajlı grupta yer alan kadınların, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar 
doğrultusunda, görsel ve işitsel medya alanında güçlendirilmelerini amaçlamaktadır. 
Proje Hedefleri: Araştırmada, kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda teknik beceri kazanmaları sağlanarak 
istihdam olanaklarının güçlendirilmesi planlanmaktadır. Araştırmanın hedef kitlesi olan kadınlara, gelişen iletişim 
teknolojisinin önemli unsurları olduğu bilinen; Yaratıcı Drama, Temel Video ve Fotoğraf Çekimi, Görüntü Kurgulama 
Teknikleri, Temel Düzeyde Grafik İçerik Üretimi, Sosyal Medya Kullanımı ve Podcast Yapımı eğitimleri verilecek olup 
söz konusu kişilerin bu alanlara dair medya içerikleri oluşturmaları sağlanacaktır. Buna ek olarak söz konusu 
araştırmada, kadın istihdamına ilişkin reklam filmlerine “alımlama analizi” yapılarak, istihdama yönelik eğitim almış 
katılımcı kadınların medya metinlerine olan bakış açıları betimlenecektir. 
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları: Araştırma sonucunda, katılımcıların aldıkları eğitimler doğrultusunda oluşturdukları 
görsel ve işitsel içerikler, proje kapsamında belirlenen sosyal medya kanalında gösterilecektir. Böylelikle hedef 
grubun genişletilmesi planlanmıştır. Kadınların ilgili alanda güçlendirilmesi amacından hareketle; proje çıktılarının 
kadınların toplum içerisindeki yeri ve medya alanındaki “kadın” algısına da etki edeceği öngörülmektedir. Bunun 
yanı sıra, medya alanında kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalar, katılımcılarla birlikte analiz edilerek, onların 
bu konuya yönelik bakış açılarından hareketle, ulusal veya uluslararası bir yayın çıkarılması hedeflenmektedir 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri:  
Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Semih SALMAN – semih.salman@kavram.edu.tr 
Proje Araştırmacıları:  
● Dr. Öğr. Üyesi Esin ZENGİN TAŞ 
● Öğr. Gör. Dr. Şerafettin DEDEOĞLU 
● Öğr. Gör. Melis HIDIR 
● Öğr. Gör. Ahmet Buğra KALENDER 
● Öğr. Gör. Kubilay AKSUN 
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DİĞER FAALİYETLER 
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının son beş yılda gerçekleştirdiği faaliyet bildirimine 54 
akademisyen geri dönüş yapmıştır. Toplam 392 faaliyet bildirilmiştir. Bu faaliyetler, atölye çalışmaları (n:2) kurumsal 
belgelendirme(n:2) bildiri sunumu (n:35), çalıştay (n:8), dergi editör yardımcılığı(n:2), ders (n:135), eğitim(n:1), el 
kitabı (n:1), etkinlik(n:10), kitap bölümü (n:35), konferans (n:23), kongre (n:16), kurs (n:2), makale (n:67), panel (n:3), 
podcast (n:1), poster bildiri (7), proje (n:18), seminer (n:7), sempozyum (n:11), söyleşi (1), tez(n:5) şeklindedir. 
Faaliyetler ilgili kategorilerde değerlendirilerek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 
ilişkilendirildiğinde; en çok üzerinde çalışılan 3 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı; 
- 3. Amaç ‘Sağlıklı Ve Kaliteli Yaşamı Her Yaşta Güvence Altına Almak’ %25 (n:274)  
- 4. Amaç ‘Kapsayıcı ve Hakkaniyete Dayanan Nitelikli Eğitimi Sağlamak ve Herkes İçin Yaşam Boyu Öğrenim 
Fırsatlarını Teşvik Etmek’ %20 (n:221) 
-12. Amaç ‘Sürdürülebilir Üretim Ve Tüketim Kalıplarını Sağlamak’ %7 (n:73) şeklindedir. 
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CHE 384 KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERSİ 

  
 
Ders hakkında kısa bilgi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün sürdürülebilirlik konusunda kampüs içinde yürüttüğü 
çalışmalara ek olarak lisans öğrencilerinin sürdürülebilir toplum ve kalkınma konusunda okur-yazarlıklarının ve 
farkındalıklarının artırılması için her dönem açılan bir ders önerilmiştir. Dersin ilk haftalarında sürdürülebilirlik konusu 
hakkında genel bilgiler verilmekte, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tanıtılmakta ve ilgili 
terminoloji tanıtılmaktadır. İlerleyen haftalarda ise dersin koordinatörleri tarafından ders vermeye davet edilen 
öğretim üyeleri uzmanı oldukları araştırma konularını sürdürülebilirlik perspektifinden öğrencilere aktarmaktadırlar. 
Bu derste sürdürülebilirlik kavramı, çevre, kimya, malzeme bilimi, enerji sistemleri ve inşaat mühendislikleri, 
mimarlık, şehir ve bölge planlama, ekonomi ve sosyal bilimler gibi disiplinlerin bakış açılarından aktarılmaktadır. 
Teknik seçmeli havuzundan açılan dersimizi her İYTE öğrencisi alabilmektedir. Dersimiz yeni ortaya çıkan sorunları 
tartışmak ve ilgili alanlardaki son çalışmaları kapsamak için disiplinler arası bir ortam sağlamaktadır. 
Dersin amacı lisans öğrencilerinin sürdürülebilir toplum ve kalkınma konusunda okur-yazarlıklarının ve 
farkındalıklarının artırılması 
 
Dersin hedefleri şöyle sıralanabilir: 
● Sürdürülebilirlik ve dirençliliğin ne olduğunu, yaşamın farklı yönlerinde mevcut işlevlerini ve gelecek 
projeksiyonlarını tanımak. 
● Sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarını tanımlamak. 
● Geleneksel yöntemleri ve uygulamaları sürdürülebilir olanlarıyla karşılaştırmak. 
 
Dersin fayda, yaygın etki ve çıktıları arasında 
● Öğrencilerinin oldukça güncel olan sürdürülebilirlik kavramına nitel ve nicel çerçevede aşina olmasının 
sağlanması ve böylelikle istihdam edilebilirliklerinin artırılması. 
● Öğrencilerinin “yeşil” ya da “yenilenebilir” gibi sıfatlarla tanımlanan unsurları nesnel 
değerlendirebilmelerinin önünün açılması. 

 
Faaliyet Takımının İletişim bilgileri 
Prof. Dr. İpek Akpınar, ipekakpinar@iyte.edu.tr  
Prof. Dr. Selahattin Yılmaz, selahattinyilmaz@iyte.edu.tr  
Doç. Dr. Hatice Eser Ökten, haticeokten@iyte.edu.tr  
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YAĞMUR HASADI PROJESİ 

 
 
Proje hakkında kısa bilgi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde kampüs alanına düşen suyun daha etkin toplanması 
için pilot bir yağmur suyu hasadı sistemi planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Projenin planlama aşamasında İYTE Yapı 
İşleri Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Genel Kültür Dersleri Bölümü binasının yağmur suyu hasadı 
için uygun olduğuna karar verilmiştir. Aylık ortalama yağışın 142 mm olduğu kampüsümüzde 50 m2’lik çatı alanından 
bir ayda 5,7 m3 su toplanacağı ön görülmüştür. Böylelikle 6 m3 hacminde iki adet su deposu bina yanına yerleştirilmiş 
ve çatıdan gelen yağmur suyu drenaj boruları ile bağlantıları yapılmıştır. Toplanan suyun kullanımı için bir yağmur 
bahçesi ve biyolojik hendek uygulaması da yapılmıştır. 
 
Projenin amacı kampüs alanına düşen yağmur suyunun toplanması ve verimli kullanımıdır. 
Projenin hedefleri şöyle sıralanabilir: 
● Yağmur suyu hasadında iyi uygulama örneği olmak. 
● Kampüsteki gelecekteki uygulamalar için bir örnek teşkil etmek ve potansiyeli ortaya koymak. 
Projenin fayda, yaygın etki ve çıktıları arasında 
● İYTE’nin kampüs içi ve dışı paydaşlarının su koruması konusundaki farkındalığının artırılması. 
● Yağmur suyunun yoğun ihtiyaç duyulan sulama suyuna dönüştürülmesi. 

 
 

Şekil 1. Yağmur suyu hasadı sistemi planı (sol) ve uygulaması (sağ). 
Faaliyet Takımının İletişim bilgileri 
Prof. Dr. İpek Akpınar, ipekakpinar@iyte.edu.tr  
Dr. Öğr. Üyesi Nicel Saygın, nicelsaygin@iyte.edu.tr  
Doç. Dr. Hatice Eser Ökten, haticeokten@iyte.edu.tr  
Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan, zeynepdurmus@iyte.edu.tr  
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ALÜMİNYUM KAHVE KAPSÜLLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

 
 
Proje hakkında kısa bilgi: Artan tüketim alışkanlıkları ve geri dönüşümün yetersiz kalması doğal kaynaklarımızı 
tüketip, çevreyi kirletmektedir. İklim krizinin önüne geçmek ve olumsuz etkiyi azaltmak için İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’ndeki sürdürebilirlik aktivitelerinin bir parçası olarak, günlük hayatta sıkça kullanılan hurdaların geri 
dönüşümü deneysel olarak yapılmaktadır. Alüminyum kahve kapsüllerinin geri dönüşümü TÜBİTAK 118C311 
projesinin bir parçası olup başarı ile tamamlanmıştır. Kapsüllerin tuz altında tekrar ergitilmesi sonucu %100’e yakın 
bir verim ile olası geri dönüşüm rotası tarif edilmiştir.  
 
Projenin amacı: Alüminyum kahve kapsüllerinin geri dönüştürülebilirliğinin incelenmesi.  

Projenin hedefi: Kahve kapsüllerinin karakterizasyonu ve geri dönüşüm verimliliğinin değerlendirilmesi 

Projenin fayda, yaygın etki ve çıktıları: 
Geri dönüşüm ile tüketimin hem çevresel etkilerinin azaltılması hem de ekonomik olarak daha sürdürebilir bir 
model oluşması 

 
Şekil 1. a) kahve kapsülü kesit görüntüsü, b) kahve kapsülü içeriği, c) tuz altında ergitme sonrası elde edilen 

alüminyum parçası 
 
Faaliyet Takımının İletişim bilgileri 
Dr. Mertol Gökelma, mertolgokelma@iyte.edu.tr 
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DİĞER FAALİYETLER 
2014 yılında kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü, 2020’de kurulan 
yedi kişiden oluşan resmi komisyon, 35 kişilik çalışma grubu ile Rektörlüğe bağlı olarak, Üst Yönetim ile istişare 
süreçleri kapsamında, arama konferansı ile belirlenen ‘mutlu kampüs, mutlu yarımada, mutlu kent’ vizyonu ile 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar; yapı işleri daire başkanlığı, atık komisyonu, iş güvenliği çalışma grubu ve 
en önemlisi Eco-Motion öğrenci topluluğunun değerli katkıları ile gerçekleştirilmektedir. 2019-2022 Stratejik Planı 
kapsamında,  
• Kurumsal yönetişim, kurum kültürü ve organizasyonel kapasitenin geliştirilmesi  
• İYTE Kampüsü’nün sürdürülebilir/yaşayan/ doğayla dost bir “eğitim-araştırma laboratuvarı” olarak yeniden 
tanımlanması  
• Toplumsal konulara ilişkin kurumsal altyapının geliştirilerek, iş birliklerinin artırılması hedeflenmiştir. 
Bu hedefler çerçevesinde, Enstitü, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını ‘altyapı, enerji, su, atık, ulaşım, eğitim, 
araştırma, topluma fayda’ eksenlerinde devam ettirmektedir. Bu eksenlerdeki çalışmaların sistematik taranması ve 
iyileştirilmesi amacıyla, Uluslararası Green Metric değerlendirme platformuna son üç yıldır düzenli olarak başvurmuş 
ve dünyada 217, 198 ve 197. sırada yer almıştır. Bu başvuruların, enstitüde ‘sürdürülebilirlik’ odaklı çalışmaları teşvik 
etmesi, koordinatörlük çatısı altında yönlendirilebilmesi ve paylaşılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Başvuru 
çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla, sürdürülebilir gelecek ve sürdürülebilir yeşil kampüs vurgusunun 
enstitü paydaşlarına ve kamuoyuna iletilmesi sağlanmıştır. 
Bu süreçte, sürdürebilirlik çalışmalarına ayrılan kurumsal bütçemizin yüzde 15’i, eğitim, bilim, doğa ve doğa ile 
karşılaşma/yapılaşma ve birçok farklı alanda sürdürebilirlik hedeflerine ulaşmak için kullanılmaktadır. Eğitim 
alanında, İYTE’de her üç fakültede, 18 bölümde verilen derslerin yüzde 15’inde, ‘sürdürebilirlik’ anahtar kelime olarak 
yer almaktadır. Toplumsal fayda ve eğitim ekseninde, Avrupa çocuk üniversiteleri ağının bir parçası olan İYTE Çocuk 
Üniversitesi kampüsümüzde, 7-14 yaş aralığındaki çocukların temel bilimlere olan ilgi ve yeteneklerinin artırılması, 
analitik ve bilimsel düşünmenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırma üniversiteleri arasında 4. sırada yer alan 
Enstitü, araştırmalarında ‘sürdürülebilirlik’ alanını ana eksen olarak belirlemiştir. Ulusal ve uluslararası 
araştırmalarda, merkezlerimiz, bölüm ve programlarımız iklim krizi ve enerji verimliliği alanlarında problemlere 
projeler ile çözüm üretmektedir. Örneğin İYTE Uluslararası Su Kaynakları bölümü, iklim krizinin en önemli 
sonuçlarından biri olan su krizinin çözümüne katkı sağlamak, yenilikçi araştırmalar yürütmek, dünya çapında bir 
eğitim vermek ve alanla ilgili gerekli bilimsel çalışmaları yapmak hedefleriyle kurulmuştur. İlgili takım, bu konuyla 
ilgili pek çok AB projeleri yürütmektedir; hem de yarımada ve kent için uygulama projeleri üretmektedir. 
Yapısallaşma ve altyapı alanında halen geçirimli yüzeylerin inşası ve Dünya Bankası fonu ile sekiz binamızın enerji 
verimliliği açısından renovasyon çalışmaları sürmektedir. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi kullanımı kampüsün enerji 
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir paya sahiptir. Yağmur suyu hasadı projesi yerel yönetim ve STK desteği ile Güz 
2022’de tamamlanmıştır. Geleceğe yönelik çalışmalarda ise öncelik olarak jeo-termal enerji ile kampüs ısıtmasının 
sağlanması projelendirme aşamasındadır. 
Gerek takımın ve iç paydaşların motivasyonları, birlikte hedeflere ve süreçlere sahip çıkması, eğitim, etkinlik ve 
araştırma projesi üretme konusundaki kararlı tavır, üst yönetimin sürdürülebilirlik hedeflerini benimsemesi ve 
desteklemesi, süreçlerde iç ve dış paydaşlarla kurulan verimli işbirlikleri geçtiğimiz üç yıllık sürecin verimle 
gerçekleştirilmesi sağlamıştır.  

 
İYTE Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Haritası – Eco-Motion 2022 
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LINKING RESEARCH AND INNOVATION FOR GENDER EQUALITY (CALIPER) 

 

 
 
CALIPER projesi, yüksek ve orta düzey yönetim seviyelerini içeren 7 Araştırma Yürütücüsü ve 2 Araştırma Fonu 
kuruluşunda yapısal bir değişim süreci başlatmayı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planlarını uygulamayı 
amaçlamaktadır. Projenin amacı, STEM'deki kadın araştırmacıların sayısını artırarak, kariyer olanaklarını iyileştirerek 
ve araştırmaya toplumsal cinsiyet boyutunu entegre ederek araştırma kuruluşlarını cinsiyet açısından daha eşit hale 
getirmektir. CALIPER, Avrupa genelinde STEM alanlarında (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) dokuz 
araştırma kuruluşunu Cinsiyet Eşitliği Planları (GEP'ler) geliştirerek daha fazla cinsiyet dengesi sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
Program: Horizon 2020 – Science with and for Society 
Koordinatör: Vilabs OE – VIL, Greece 
Bütçe: 2.896.475 € 
Proje Tarihleri: 1.1.2020-31.12.2023 
Proje web sayfası: https://caliper-project.eu/project-vision/  
Proje Ortakları: Yaşar University – Turkey, Smart Venice srl – Italy, University of Zagreb Faculty of Electrical 
Engineering and Computing – Croatia, LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation – Georgia, Slovak 
University of Technology in Bratislava – Slovakia, Young Academy of Europe – France, Université libre de Bruxelles 
– Belgium, National Technical University of Athens – Greece, Institute for Research in Biomedicine – Spain, 
Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding – Romania, University of 
Salento – Italy, Cardiff University – UK 
 
Kurum Koordinatörü: Assoc.Prof.Dr. Gökay ÖZERİM, Director, EU Center, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi, gokay.ozerim@yasar.edu.tr 
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KNOWLEDGE ALLIANCE FOR BUSINESS OPPORTUNITY RECOGNITION IN SDGS (SGD4BIZ) 

    

 
2030 yılına kadar SKH'ler hayata geçirilirse 380 milyon iş yaratılarak ve 10 trilyon avroluk iş fırsatı ortaya çıkması 
beklenmektedir. Bu nedenle, yenilikçi ve ölçeklenebilir bir müfredat ve eğitim materyaline ihtiyaç bulunmaktadır. 
Knowledge Alliance for Business Opportunities in SKH'lerde (SDG4BIZ), SKH'lerdeki iş fırsatlarını tanıma ve 
gerçekleştirme konusunda bir müfredat ve eğitim materyali oluşturup, test eder ve dağıtır. Hem Avrupa HEI'lerini 
hem de şirketleri hedef alan yenilikçi bir pedagojik çözüm oluşturulur ve proje ortaklarının uygulanabilir öğrenme 
platformu aracılığıyla sunulur. Eğitim, 5 Modül ile SDG'lerin doğasında bulunan en alakalı 60 iş fırsatını ele almaktadır: 
1) ortak değer iş fırsatı tanıma ve 2) gıda ve tarım, 3) şehirler, 4) enerji ve malzemeler ve 5) sağlık ve refah alanlarında 
özel fırsatlar. Proje süresince (2023'e kadar) Ortak HEI'lerin (4) (1500 öğretmen) öğretim personelinin %80'inin 
eğitilip, etki ölçülmesi, öğretmenlerin %30'u (600) SDG iş potansiyelini öğretimlerine entegre etmesi beklenmektedir. 
İlaveten 115 şirket personelinin eğitimi (80 00) ve personelin %60'ı (48 000) süreç ve ürün geliştirmeye yönelik eğitim 
bilgisi alması hedeflenmektedir. 2027'ye kadar, bu fırsatları gerçekleştirmenin bir sonucu olarak, şirketler SKH'lere 
odaklanan yeni işler yaratıyor ve müfredatın 200-500 HEI ve 2000-5000 Avrupa şirketi tarafından kullanılmasıyla daha 
rekabetçi hale gelerek büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir. 
Program: Erasmus+ KA203 Strategic Partnerships in Higher Education  
Bütçe: 978.890 € 
Proje Tarihleri: 1.1.2020-31.12.2023 
Proje web sayfası: https://www.sdg4biz.eu/en/  
Koordinatör: Metropolia University of Applied Sciences, Finland  
Proje Ortakları: Yaşar University – Turkey, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland, Brainplus, Austria, 
Slovak University of Technology, Slovakia, Its Learning, Finland, Fondazione Fenice, İtaly, Tknika, Spain 
Kurum Koordinatörü: Prof.Dr.Çağrı Bulut, İşletme Fakültesi Dekanı, İşletme Bölümü Öğrt. Üyesi 
cagri.bulut@yasar.edu.tr 
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TRANSFORMATION CENTRES (ECOSYSTEM INTEGRATION LABS) 

 

 
 
RiEcoLab'ın 2030 için genel ortak vizyonu, hemen ticarileşmeyi (yan şirketler) ve çok sayıda dahili paydaşın (akademik 
ve akademik olmayan personel ile öğrenciler). Yeni operasyonel çerçeve, her katılımcı üniversite tarafından 
geliştirilecek ve uygulanacak (araştırma destek ofisleri ve teknoloji transfer ofisleri gibi mevcut altyapılara dayanarak) 
Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarları (EIL'ler) aracılığıyla tanıtılacaktır. EIL'ler, her üniversitenin HEInnovate ihtiyaç 
değerlendirmesi ve öngörülen bölünmelerin odak noktasını yönetecek akıllı uzmanlık alanlarına göre uyarlanacaktır. 
Sonuç olarak, bu, her bir yükseköğretim kurumunu (HEI) İnovasyon Vizyonu Eylem Planına (IVAP) bağlı kalmaya 
motive edecektir. Etki (projeden 1−5 yıl sonra): 
• etki yatırımı alan HEI başına en az bir başlangıç/ölçek büyütme; 
• yenilikleri/başlangıçları/ölçek büyütmeleri daha da geliştirmek için HEI'ler tarafından bölgesel kalkınma 
ajanslarından alınan en az 100.000 Avro finansman (üç yıllık bir süre için HEI başına); 
• EIL'ler yoluyla yıllık olarak eğitilen her HEI'den personelin (akademik ve akademik olmayan) en az %50'si * her 
HEI'den öğrencilerin en az %50'si EIL'ler aracılığıyla yıllık olarak eğitilir, 
• her HEI'den yenilik geliştirme projelerinin en az %85'i RiEcoLab'ın IVAP'ını kullanacak; 
• RiEcoLab EIL'leri oluşturmak veya RiEcoLab'ın IVAP'ını dahil etmek için 50 HEI; 
• tüm EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları ile iş birliği; 
• IVAP'tan türetilen yeni dönüşümsel değişiklikleri uygulamak için politika yapıcılar tarafından yapılan dört politika 
değişikliği (HEI ülkesi başına bir tane). 
Program: European Institute of Technology Funding (EITF) 
Bütçe: 1.200.000 € 
Proje Tarihleri: 01.07.2020-30.06.2023 
Proje web sayfası: https://riecolab.eu/  
Koordinatör: University of Lodz, Poland 
Proje Ortakları: Yaşar University, Turkey, University College Dublin, Ireland, National School of Political and 
Administrative Studies (SNSPA), Romania, Wageningen Economic Research, Netherlands, European Business 
Angels Network (EBAN), Belgium, Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities, Germany, 
Triple Helix Association- Helixconnect, Romania 
Kurum Koordinatörü: Prof.Dr.Levent Kandiller, Rektör Yrd., Endüstri Mühendisliği Öğrt. Üyesi 
levent.kandiller@yasar.edu.tr 
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DİĞER FAALİYETLER 
Yaşar Üniversitesi’nde SKH doğrultusundan toplam -479- faaliyet raporlanmış bulunmaktadır. Faaliyetlerin 
belirlenmesinde, 2018 yılı baz alınmıştır. Söz konusu faaliyetler türlerine göre bakıldığında: 118 makale, 98 ders, 72 
proje, 51 konferans, 17 seminer, 11 çalıştay, 1’er atölye, panel, kitap ve diğer çalışmalar olarak ayrılmaktadır. 
Faaliyetler fon kaynaklarına göre değerlendirildiğinde; 309 faaliyetin fon kaynağı bulunmamakta olup, 34 BAP, 33 
diğer uluslararası fon kaynağı, 28 AB, 21 diğer ulusal fon kaynağı, 11 TÜBİTAK ve 1 DAAD olarak ayrılabilir.  
SKH yönelik faaliyetler içeriksel olarak değerlendirildiğinde faaliyetlerin farklı niteliklerde olması dolayısıyla kapsam, 
amaç, proje çıktıları ve yaygın etki kriterlerine yönelik bir ortaklık bulunmamakladır. Ancak sürdürülebilirliğe katkı 
olarak baktığımızda faaliyetler yoğun olarak araştrıma ve eğitime odaklı olduğu görülmekte olup, topluma katkı ise 
görece oldukça azdır, ilaveten yalnızca sınırlı sayıda faaliyet alt yapı odaklıdır. Bununla birlikte, tüm faaliyetlerin 17 
SKH’den hangilerine dokunduğunu değerlendirdiğimizde, herhangi bir faaliyetin birden fazla SKH’ye temas edebildiği 
görülmektedir. Bu doğrultuda, katkı sağlanan ilk üç SKH sırasıyla 129 sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 127 
sorumlu üretim ve tüketim ile 87 iklim eylemi ve nitelikli eğitim olarak kaydedilmiştir. Yaşar Üniversitesi’nde yapılan 
seçilmiş faaliyetlerin, SKH’ye katkısı özet olarak aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. En fazla faaliyet alanları olan 
makale, ders, proje, konferans ve seminer dışındaki faaliyetler diğer kategorisi altında belirtilmiştir. 
 
Tablo: YÜ Seçilmiş Faaliyetlerin SKH Katkısı  

No Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Makale Ders Proje Konferans Seminer Diğer Toplam 
1 Yoksulluğa Son 3 2 4 1 0 0 10 
2 Açlığa Son 13 7 6 3 0 16 45 

3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam 20 14 11 5 0 22 72 
4 Nitelikli Eğitim 7 20 12 6 16 36 87 
5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 6 3 5 1 0 2 17 
6 Temiz su ve sanitasyon 7 1 3 1 0 9 21 
7 Erişilebilir ve Temiz Enerji 34 4 11 16 0 12 77 

8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 9 3 2 2 0 5 21 
9 Sanayi ve Yenilikçi Altyapı 34 25 9 6 0 5 79 
10 Eşitsizliklerin Azaltılması 10 6 3 3 0 3 25 
11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar 22 22 23 17 15 30 129 

12 Sorumlu Üretim ve Tüketim 37 43 7 4 0 36 127 
13 İklim Eylemi 26 4 13 6 17 21 87 
14 Sudaki Yaşam  7 1 5 5 0 7 25 
15 Karasal Yaşam 6 4 7 3 0 14 34 
16 Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar 5 8 7 6 0 7 33 

17 Amaçlar için Ortaklıklar 6 3 9 2 0 6 26 
European Green Deal 6 1 0 1 0 2 10 

*Bir faaliyet birden fazla SKH katkı sağlayabilir. 
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İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL TREATED WASTEWATER REUSE AS MITIGATION MEASURES TO WATER SCARCITY 
IN CLIMATE CHANGE CONTEXT IN TWO MEDITERRANEAN REGIONS (TRUST) 

Proje Amacı  
TRUST projesinin genel amacı, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve iklim değişikliğinin birleşik etkisiyle riskin arttığı 
Akdeniz bölgelerindeki su kıtlığının azaltılmasına katkıda bulunmaktır. 
Proje Hedefleri  
● Döngüsel bir ekonomi yaklaşımı uygulayarak ve teknoloji sağlayıcıları, ekonomistler ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
(LCA) uzmanı arasında sinerjik bir işbirliği içinde zorlu endüstriyel atık sular için yeni, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir 
atık su arıtma çözümleri sağlamak.  
● Politika yapıcılar dahil olmak üzere su hizmetleri, endüstriler, yerel ve bölgesel su yetkilileri ile ortaklaşa olarak, suyun 
yeniden kullanımına dayalı optimal yönetim stratejileri önermek.  
● Hidrologlar ve hidrojeologlar tarafından belirlenen bölgesel kısıtlamaları dikkate alarak, iklim değişikliği ışığında suyun 
yeniden kullanımının ve dolayısıyla su kaynağı tasarrufunun etkisini vurgulayan somut senaryolar sunmak. 
● Temiz su tasarrufu, işletme giderlerinin düşürülmesi ve bölgesel ölçekte tesisler geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilir 
kaynak yönetimine ve sürdürülebilir iş faaliyetlerine katkıda bulunmak için bölgesel yaklaşıma dayalı iş modelleri belirlemek.  
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
● Proje sonuçları, atık suların arıtımı için bir fırsat sunmak amacıyla Akdeniz Bölgesi’nde yaygınlaştırılacaktır. Sonuçlar 
iletilecek ve ilgili paydaşlara ve izleyicilere dağıtılacaktır. Başlıca paydaşlar su sektörü (teknoloji geliştiricileri, su yönetimi şirketleri, 
su kurumları), son kullanıcılar (çiftçiler ve diğer ilgili su yönetimi şirketleri), politika yapıcılar ve vatandaşlar olacaktır.  
Sonuçların sunulduğu ve TRUST hakkında genel bilgilerin verildiği bir web sitesi tasarlanacak ve uygulanacaktır.  
● Atık su geri dönüşüm sürecine ilişkin tavsiyeler ve standardizasyon açısından bir dizi kılavuz sağlanacaktır. 
● Proje hakkında genel bilgi veren ve okuyucuların ilgisini çekecek broşür dağıtılacaktır.  
● Yıllık bir haber bülteni, araştırmanın durumu, güncellenen sonuçlar, proje kapsamındaki geçmiş ve gelecek olaylar 
hakkında bilgi sağlayacaktır.  
● Ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, çalıştaylara katılım. 
● Yüksek etki faktörüne sahip bilimsel dergilerde yayın. 
● Ortakların araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu için Personel Değişim programı ve deneyim paylaşımı. 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Proje Yürütücüsü:  

Prof. Dr. Süheyda Atalay suheyda.atalay@ege.edu.tr  GSM: 5358219605 
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

Proje Araştırmacıları 
Doç. Dr. Gülin ErsözDr. Burcu Palas 

Dr. Gülen Tekin 

Proje Danışmanları 
Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
Nazlım Akay 

Gökhan Korkmaz 

 
  

Proje küresel bağlamda; aşırı nüfus, kirlilik ve su 
kaynaklarının kıtlığı düşünüldüğünde insanların su 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği güvenilir ve 
sürdürülebilir çözümlerin üretilmesine hizmet 
edecektir. Küresel projeksiyonlar, sulama nedeniyle 
yeraltındaki mevcut kaynakların tükenmesi ve su 
kalitesinin endüstriyel ve kentsel atık suların yanı sıra 
tarımsal atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle, 
2030 yılına kadar demografik baskının su talebini 
%50 oranında artıracağını öngörmektedir. 
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 INNOVATİVE CURRİCULUM TO EVALUATE MARINE FİSHERY DİSCARDS  
AS RAW PET FOOD FOR SUSTAİNABLE EUROPE, 2021-1TR01-KA220-VET-000024755 

 
Proje Amacı  
Balıkçılık ıskartasından çiğ evcil hayvan maması yapım eğitimi.   
Proje Hedefleri  
● MARIPET, yüksek besin değerlerine sahip olduğu için balıkçılık ıskartasının hem insanlar için hem de hayvan 
maması olarak kullanımını kabul eder, çöp olarak atılmasına karşı çıkar. Bu fikir, atılan balığın evcil hayvan gıda 
endüstrisinin bir parçası olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.  
● Projenin ikinci hedefi, balıkçılardan oluşan sektörel profesyoneller için bir eğitim modülü kullanarak 
dönüşüm adımlarını ve prosedürünü evcil hayvan gıda üreticileri için sergilemektir. Eğitim programı proje 
profesyonelleri tarafından sunulmakla birlikte, ekonomik bir iş modeli de sergilenecektir. MARIPET bir eğitim 
programı oluşturmayı, balıkçılık ve evcil hayvan gıda üretimi için ekonomik bir politika olarak sürdürülebilir bir 
dönüşüm zinciri kurmayı amaçlamaktadır.  

● Diğer önemli adımlardan biri de, proje uzmanları, eğitim katılımcıları ve ilgili sektör temsilcileri için bir 
paylaşım platformu oluşturmaktır. Projenin bu hedeflerle altı bir kaç kez çizilirken, günümüzde çok hızlı gelişmekte 
olan balıkçılık ve evcil gıda sektörleri, proje faaliyetlerinden deneyim elde edilecek büyük bir potansiyele sahiptir. 
Platform, MARIPET profesyonellerinden gelen güncellenmiş bilgileri sürekli bir şekilde sağlayarak, proje konusunu 
oldukça dinamik bir şekilde tutacaktır. Genel dinamik aksiyon bu dönüşüm sektörünü endüstriye götürecektir. 
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
•Yenilikçi eğitim metodolojisi 
• Müfredat geliştirme 
• Balıkçılık ıskartasının değerlendirilmesi 
• Balıkçılıkta ıskarta edilen türler ve azaltmaya yönelik yöntemler 
• Iskarta balıkların işlenmesinde yenilikçi yöntemler 
• Evcil hayvan maması üretmek için ıskarta balıkların kullanımı 
• Balıkçılık ıskartasının işlenmesinde ve son ürün teknolojilerinde AB’nin biyogüvenlik ve hijyen standartları 
• Çevrimiçi eğitim kitine sahip sanal özel bir ortam 
• Eğitim kursları 
• Iskarta balıkçılığı ve evcil hayvan gıda eğitmeni/uzman platformu 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Proje Yürütücüsü:  

Doç. Dr. İlker AYDIN ilker.aydin@ege.edu.tr  E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 

Proje Araştırmacıları 
Prof Dr Özgür ALTAN özgür.altan@ege.edu.tr  
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 

Proje Danışmanları 
 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
 

 

Balıkçılık sonrasında yakalanmış ıskartayı tekrar 
denize geri atmak ekolojik israf olduğu kadar büyük te 
bir ekonomik kaynak kaybıdır. MARIPET'in ilk sonucu, 
bu olumsuz etki hakkında farkındalığı artırmak ve 
sektör profesyonellerini bunu azaltmak için çaba sarf 
etmeye itmektir. Gerçekte, bilimsel çalışmaların çoğu, 
balıkçılıkta ıskartayı azaltmanın o kadar kolay bir süreç 
olmadığını ve günümüzün avcılık temelli balıkçılık 
tekniklerinin bunu başarılı bir şekilde ortadan 
kaldırmadığını vurgulamaktadır. Tamamen 
önlenemese de, mantıklı çözümler kullanılarak atılan 
balıklar, farklı sektörler için ekonomik ürünler haline 
gelen farklı kaynaklara dönüştürülebilir. 
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA BİYOGAZ ELDESİNİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE 
MEKANSAL Modellenmesi”, 121Y488 (TUBİTAK-1001) 

 
 
Proje amacı  
Bu projenin amacı, bir biyogaz tesisin yaşam döngüsü değerlendirilmesi ile başta iklim değişikliği olmak üzere 
asidifikasyon, ötrofikasyon gibi çevresel baskılarının analiz edilmesi, bölgede sürdürülen hayvancılık faaliyetleri ve 
bölgenin önemli çevre koruma alanları göz önünde tutularak biyogaz tesisi için mekânsal analiz yapılması ve farklı 
senaryolar ile daha çevreci bir yaklaşım önerilmesidir. 
Proje Hedefleri  
1. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında sera gazı salımını azaltmak, biyogaz tesislerinin çevreye 
olan baskılarını azaltmak için modeller oluşturmak 
2. Atık ürünler ile çalıştırılması modellenen bir tesisin çevresel etkilerinin (sera gazı salımı, asidifikasyon, 
ötrofikasyon, alan kullanımı, vb.) sayısal olarak ortaya konması 
3. Yenilikçi teknolojilerin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve konu hakkında bilgi üretilmesi  
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
1. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sürdürülebilir enerji modeli sunulması 
2. 11. Kalkınma planı kapsamında sektörler özelinde enerji sektörüne ve tarım sektörüne bir faydalı model 
olma potansiyeli 
3. Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir çevre hedefine uygun bir biçimde bölgesel gelişme ve çevrenin 
korunması  
4. İklim değişikliği, küresel ısınma ve atıklar konusunda hem enerji sektörü, hem de tarım sektörü çalışanlarının 
bilinç düzeylerindeki artış, tezleri yayınlar ve yetişmiş kalifiye personel. 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Arş. Gör. Dr. Sıdıka Tuğçe DAĞLIOĞLU;  

tugce.daglioglu@ege.edu.tr 

Proje Araştırmacıları 
Prof. Dr. Nuri AZBAR; nuri.azbar@ege.edu.tr 
Prof. Dr. Gökçen Alev 
ÇİFTÇİOĞLU;gciftcioglu@marmara.edu.tr 
Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN; nurdan.erdogan@idu.edu.tr 
Dr. Gülşah YILAN; gulsah.yilan@marmara.edu.tr 

Proje Danışmanları 
Prof. Dr. Jale YANIK; jale.yanik@ege.edu.tr 
Doç. Dr. Tuğba KESKIN GÜNDOĞDU; 
tugba.keskingundogdu@idu.edu.tr 
Dr. Zeliha DEMIREL; zeliha.demirel@ege.edu.tr 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
Cansu Mayaoğlu AKIN; cansumayaoglu@gmail.com 

Nezehat İrem ÖZTEKE; ozteke2010@gmail.com 
Rana TAŞKIN; ranataskin23@gmail.com 

 

Proje kapsamında, Menemen ilçesi 
büyükbaş, küçükbaş ve tavuk 
atıklarının biyogaz tesisi ile 
biyoenerjiye dönüştürülmesinde 
oluşacak çevresel etkilerin modeli 
oluşturulacaktır. Bu modelde, Coğrafi 
Bilgi Sistemi ile biyogaz tesisi 
kurulumuna uygun alanlar 
belirlenecek ve biyogaz tesisi için 
Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) 
gerçekleştirilecektir. Bu yaklaşım ile 
bir biyogazın tesisinin hem 
mekânsal etkileri hem de iklim 
değişikliğine olan etkileri 
çalışılarak hayvansal atıkların 
enerjiye dönüştürülmesi 
kapsamında özgün, çevre dostu ve 
sürdürülebilir bir bakış açışı ortaya 
konacaktır. 
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MANAGEMENT OF INDUSTRIAL TREATED WASTEWATER REUSE AS MITIGATION MEASURES TO WATER SCARCITY 
IN CLIMATE CHANGE CONTEXT IN TWO MEDITERRANEAN REGIONS (TRUST) 

Proje Amacı  
TRUST projesinin genel amacı, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve iklim değişikliğinin birleşik etkisiyle riskin arttığı 
Akdeniz bölgelerindeki su kıtlığının azaltılmasına katkıda bulunmaktır. 
Proje Hedefleri  
● Döngüsel bir ekonomi yaklaşımı uygulayarak ve teknoloji sağlayıcıları, ekonomistler ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
(LCA) uzmanı arasında sinerjik bir işbirliği içinde zorlu endüstriyel atık sular için yeni, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir 
atık su arıtma çözümleri sağlamak.  
● Politika yapıcılar dahil olmak üzere su hizmetleri, endüstriler, yerel ve bölgesel su yetkilileri ile ortaklaşa olarak, suyun 
yeniden kullanımına dayalı optimal yönetim stratejileri önermek.  
● Hidrologlar ve hidrojeologlar tarafından belirlenen bölgesel kısıtlamaları dikkate alarak, iklim değişikliği ışığında suyun 
yeniden kullanımının ve dolayısıyla su kaynağı tasarrufunun etkisini vurgulayan somut senaryolar sunmak. 
● Temiz su tasarrufu, işletme giderlerinin düşürülmesi ve bölgesel ölçekte tesisler geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilir 
kaynak yönetimine ve sürdürülebilir iş faaliyetlerine katkıda bulunmak için bölgesel yaklaşıma dayalı iş modelleri belirlemek.  
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
● Proje sonuçları, atık suların arıtımı için bir fırsat sunmak amacıyla Akdeniz Bölgesi’nde yaygınlaştırılacaktır. Sonuçlar 
iletilecek ve ilgili paydaşlara ve izleyicilere dağıtılacaktır. Başlıca paydaşlar su sektörü (teknoloji geliştiricileri, su yönetimi şirketleri, 
su kurumları), son kullanıcılar (çiftçiler ve diğer ilgili su yönetimi şirketleri), politika yapıcılar ve vatandaşlar olacaktır.  
Sonuçların sunulduğu ve TRUST hakkında genel bilgilerin verildiği bir web sitesi tasarlanacak ve uygulanacaktır.  
● Atık su geri dönüşüm sürecine ilişkin tavsiyeler ve standardizasyon açısından bir dizi kılavuz sağlanacaktır. 
● Proje hakkında genel bilgi veren ve okuyucuların ilgisini çekecek broşür dağıtılacaktır.  
● Yıllık bir haber bülteni, araştırmanın durumu, güncellenen sonuçlar, proje kapsamındaki geçmiş ve gelecek olaylar 
hakkında bilgi sağlayacaktır.  
● Ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, çalıştaylara katılım. 
● Yüksek etki faktörüne sahip bilimsel dergilerde yayın. 
● Ortakların araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu için Personel Değişim programı ve deneyim paylaşımı. 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Proje Yürütücüsü:  

Prof. Dr. Süheyda Atalay suheyda.atalay@ege.edu.tr  GSM: 5358219605 
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

Proje Araştırmacıları 
Doç. Dr. Gülin ErsözDr. Burcu Palas 

Dr. Gülen Tekin 

Proje Danışmanları 
Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
Nazlım Akay 

Gökhan Korkmaz 

 
  

Proje küresel bağlamda; aşırı nüfus, kirlilik ve su 
kaynaklarının kıtlığı düşünüldüğünde insanların su 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği güvenilir ve 
sürdürülebilir çözümlerin üretilmesine hizmet 
edecektir. Küresel projeksiyonlar, sulama nedeniyle 
yeraltındaki mevcut kaynakların tükenmesi ve su 
kalitesinin endüstriyel ve kentsel atık suların yanı sıra 
tarımsal atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle, 
2030 yılına kadar demografik baskının su talebini 
%50 oranında artıracağını öngörmektedir. 
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 INNOVATİVE CURRİCULUM TO EVALUATE MARINE FİSHERY DİSCARDS  
AS RAW PET FOOD FOR SUSTAİNABLE EUROPE, 2021-1TR01-KA220-VET-000024755 

 
Proje Amacı  
Balıkçılık ıskartasından çiğ evcil hayvan maması yapım eğitimi.   
Proje Hedefleri  
● MARIPET, yüksek besin değerlerine sahip olduğu için balıkçılık ıskartasının hem insanlar için hem de hayvan 
maması olarak kullanımını kabul eder, çöp olarak atılmasına karşı çıkar. Bu fikir, atılan balığın evcil hayvan gıda 
endüstrisinin bir parçası olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.  
● Projenin ikinci hedefi, balıkçılardan oluşan sektörel profesyoneller için bir eğitim modülü kullanarak 
dönüşüm adımlarını ve prosedürünü evcil hayvan gıda üreticileri için sergilemektir. Eğitim programı proje 
profesyonelleri tarafından sunulmakla birlikte, ekonomik bir iş modeli de sergilenecektir. MARIPET bir eğitim 
programı oluşturmayı, balıkçılık ve evcil hayvan gıda üretimi için ekonomik bir politika olarak sürdürülebilir bir 
dönüşüm zinciri kurmayı amaçlamaktadır.  

● Diğer önemli adımlardan biri de, proje uzmanları, eğitim katılımcıları ve ilgili sektör temsilcileri için bir 
paylaşım platformu oluşturmaktır. Projenin bu hedeflerle altı bir kaç kez çizilirken, günümüzde çok hızlı gelişmekte 
olan balıkçılık ve evcil gıda sektörleri, proje faaliyetlerinden deneyim elde edilecek büyük bir potansiyele sahiptir. 
Platform, MARIPET profesyonellerinden gelen güncellenmiş bilgileri sürekli bir şekilde sağlayarak, proje konusunu 
oldukça dinamik bir şekilde tutacaktır. Genel dinamik aksiyon bu dönüşüm sektörünü endüstriye götürecektir. 
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
•Yenilikçi eğitim metodolojisi 
• Müfredat geliştirme 
• Balıkçılık ıskartasının değerlendirilmesi 
• Balıkçılıkta ıskarta edilen türler ve azaltmaya yönelik yöntemler 
• Iskarta balıkların işlenmesinde yenilikçi yöntemler 
• Evcil hayvan maması üretmek için ıskarta balıkların kullanımı 
• Balıkçılık ıskartasının işlenmesinde ve son ürün teknolojilerinde AB’nin biyogüvenlik ve hijyen standartları 
• Çevrimiçi eğitim kitine sahip sanal özel bir ortam 
• Eğitim kursları 
• Iskarta balıkçılığı ve evcil hayvan gıda eğitmeni/uzman platformu 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Proje Yürütücüsü:  

Doç. Dr. İlker AYDIN ilker.aydin@ege.edu.tr  E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 

Proje Araştırmacıları 
Prof Dr Özgür ALTAN özgür.altan@ege.edu.tr  
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 

Proje Danışmanları 
 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
 

 

Balıkçılık sonrasında yakalanmış ıskartayı tekrar 
denize geri atmak ekolojik israf olduğu kadar büyük te 
bir ekonomik kaynak kaybıdır. MARIPET'in ilk sonucu, 
bu olumsuz etki hakkında farkındalığı artırmak ve 
sektör profesyonellerini bunu azaltmak için çaba sarf 
etmeye itmektir. Gerçekte, bilimsel çalışmaların çoğu, 
balıkçılıkta ıskartayı azaltmanın o kadar kolay bir süreç 
olmadığını ve günümüzün avcılık temelli balıkçılık 
tekniklerinin bunu başarılı bir şekilde ortadan 
kaldırmadığını vurgulamaktadır. Tamamen 
önlenemese de, mantıklı çözümler kullanılarak atılan 
balıklar, farklı sektörler için ekonomik ürünler haline 
gelen farklı kaynaklara dönüştürülebilir. 
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA BİYOGAZ ELDESİNİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE 
MEKANSAL Modellenmesi”, 121Y488 (TUBİTAK-1001) 

 
 
Proje amacı  
Bu projenin amacı, bir biyogaz tesisin yaşam döngüsü değerlendirilmesi ile başta iklim değişikliği olmak üzere 
asidifikasyon, ötrofikasyon gibi çevresel baskılarının analiz edilmesi, bölgede sürdürülen hayvancılık faaliyetleri ve 
bölgenin önemli çevre koruma alanları göz önünde tutularak biyogaz tesisi için mekânsal analiz yapılması ve farklı 
senaryolar ile daha çevreci bir yaklaşım önerilmesidir. 
Proje Hedefleri  
1. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında sera gazı salımını azaltmak, biyogaz tesislerinin çevreye 
olan baskılarını azaltmak için modeller oluşturmak 
2. Atık ürünler ile çalıştırılması modellenen bir tesisin çevresel etkilerinin (sera gazı salımı, asidifikasyon, 
ötrofikasyon, alan kullanımı, vb.) sayısal olarak ortaya konması 
3. Yenilikçi teknolojilerin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve konu hakkında bilgi üretilmesi  
Fayda/Yaygın Etki/Çıktıları  
1. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sürdürülebilir enerji modeli sunulması 
2. 11. Kalkınma planı kapsamında sektörler özelinde enerji sektörüne ve tarım sektörüne bir faydalı model 
olma potansiyeli 
3. Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir çevre hedefine uygun bir biçimde bölgesel gelişme ve çevrenin 
korunması  
4. İklim değişikliği, küresel ısınma ve atıklar konusunda hem enerji sektörü, hem de tarım sektörü çalışanlarının 
bilinç düzeylerindeki artış, tezleri yayınlar ve yetişmiş kalifiye personel. 
Faaliyet Takımının İletişim Bilgileri 

Proje Lideri/Yöneticisi 
Arş. Gör. Dr. Sıdıka Tuğçe DAĞLIOĞLU;  

tugce.daglioglu@ege.edu.tr 

Proje Araştırmacıları 
Prof. Dr. Nuri AZBAR; nuri.azbar@ege.edu.tr 
Prof. Dr. Gökçen Alev 
ÇİFTÇİOĞLU;gciftcioglu@marmara.edu.tr 
Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN; nurdan.erdogan@idu.edu.tr 
Dr. Gülşah YILAN; gulsah.yilan@marmara.edu.tr 

Proje Danışmanları 
Prof. Dr. Jale YANIK; jale.yanik@ege.edu.tr 
Doç. Dr. Tuğba KESKIN GÜNDOĞDU; 
tugba.keskingundogdu@idu.edu.tr 
Dr. Zeliha DEMIREL; zeliha.demirel@ege.edu.tr 

Proje Lisansüstü Bursiyer Öğrenciler 
Cansu Mayaoğlu AKIN; cansumayaoglu@gmail.com 

Nezehat İrem ÖZTEKE; ozteke2010@gmail.com 
Rana TAŞKIN; ranataskin23@gmail.com 

 

Proje kapsamında, Menemen ilçesi 
büyükbaş, küçükbaş ve tavuk 
atıklarının biyogaz tesisi ile 
biyoenerjiye dönüştürülmesinde 
oluşacak çevresel etkilerin modeli 
oluşturulacaktır. Bu modelde, Coğrafi 
Bilgi Sistemi ile biyogaz tesisi 
kurulumuna uygun alanlar 
belirlenecek ve biyogaz tesisi için 
Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) 
gerçekleştirilecektir. Bu yaklaşım ile 
bir biyogazın tesisinin hem 
mekânsal etkileri hem de iklim 
değişikliğine olan etkileri 
çalışılarak hayvansal atıkların 
enerjiye dönüştürülmesi 
kapsamında özgün, çevre dostu ve 
sürdürülebilir bir bakış açışı ortaya 
konacaktır. 
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İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
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İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
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İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
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İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
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İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEK OKULU
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KNOWLEDGE ALLIANCE FOR BUSINESS OPPORTUNITY RECOGNITION IN SDGS (SGD4BIZ) 
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TRANSFORMATION CENTRES (ECOSYSTEM INTEGRATION LABS) 
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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
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