
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ÜNİVERSİTE-LİSE İŞBİRLİĞİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

1. Bu şartname, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından (belgenin geri 

kalanında Fakülte olarak adlandırılacaktır) 2022 yılı içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi 

öğrencilerine ve liselere yönelik gerçekleştirilecek “Üniversite-Lise İşbirliği Yarışması” 

(belgenin geri kalanında Yarışma olarak adlandırılacaktır) ile ilgili kuralları, Fakültenin ve 

katılımcıların sorumluluklarını, önemli tarihleri ve diğer ayrıntıları belirtmek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

 

2. Yarışmanın teması “İzmir’de Enerji Tasarrufu ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 

Kapsamındaki Sürdürülebilirlik Girişimleri” olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılacak 

takımların, İzmir’de kullanılan enerjiyi azaltan ve/veya İzmir halkına daha sürdürülebilir bir 

yaşam sağlayan bir çözüm önerisi fikri geliştirmeleri ve bu fikre yönelik teknik ve ekonomik 

bir fizibilite raporu hazırlamaları gerekmektedir. Söz konusu fikir mekanik bir tasarım, bir 

yazılım veya ayrı bir teknoloji olabilir. Fikrin mutlaka bir mühendislik bileşeni bulunmalıdır. 

Sadece mevzuat geliştirmeye yönelik fikirler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

3. Yarışmaya katılacak fikirler özgün olmalıdır, mevcut bir teknolojiyi kopyalayarak veya 

uyarlayarak yarışmaya sunulan fikirler kabul edilmeyecektir. Katılımcılar, teslim ettikleri 

çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışmanın 

tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren çalışmaların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı 

vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu bağlamda 

yarışmada ödül alan çalışmaların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının tespiti 

durumunda yarışmacı diskalifiye edilir. 

 

 

4. Önerilen fikirlerin geliştirilmesi ve teknik ve fizibilite raporlarının hazırlanması sadece 

yarışmaya katılacak grupta bulunan öğrenciler tarafından yapılmalıdır. 

 



5. Proje ekiplerinde en az 2 tane (en az 1 tanesi 4. veya 3. sınıf olmak öğrencisi olmak üzere) 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi bulunma ve en az 1 tane lise 

öğrencisi olmak üzere toplamda en az 3 öğrenci bulunma şartı vardır. Takımlardaki maksimum 

eleman sayısına yönelik bir kısıtlama yoktur ancak takımda yer alan bütün elemanların yarışma 

başlangıç tarihi itibariyle bir örgün eğitim kurumunda öğrenci olduklarını belgelemeleri 

gerekmektedir (bkz. Madde 6). 

 

 

6. Yarışma sürecinin resmi başlangıç tarihi 15.02.2022’dir. Bu tarihte yarışma duyurusu çeşitli 

mecralardan (Fakülte internet sitesi, e-posta, telefon yoluyla bilgilendirme) yapılacaktır. 

Yarışmaya katılacak ekiplerin her bir grup için 15.04.2022 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri 

Fakülteye ileterek resmi başvurularını yapmaları gerekmektedir:  

a. Takımın adı 

b. Takım üyelerinin isimleri ve öğrenci olduklarını kanıtlayan belgeler 

c. Takım kaptanının iletişim bilgileri (telefon ve e-posta) 

d. Takımın yarışmacılarının yarışmaya katılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirir 

ailelerin oluru (18 yaşında küçük öğrenciler için) ve okul müdürünün onayı olan belge 

(yalnızca lise öğrencileri için) 

e. Proje fikrine yönelik teknik ve ekonomik fizibilite raporu (rapor şablonlarına Fakülte 

web sitesinden ulaşılabilir (*)) 

f. Projenin hazırlanma aşamalarının, ana fikrinin ve beklenen çıktılarının gösterildiği bir 

poster(*) 

Proje ekiplerinin öğrencilerin kendi çabalarıyla oluşturulması esastır. Ancak herhangi bir gruba 

dahil olamayan fakat bu projede yer almak isteyen lise öğrencileri, 15.03.2022 tarihine kadar 

Fakülte ile temasa geçerek mevcut bir gruba dahil edilme talebinde bulunabilirler.  

 

İstenen belgeler ve bilgilerin tümü belirtilen tarihe kadar elden Mühendislik Fakültesi Dekanlık 

Ofisine teslim edilecek ya da e-posta yoluyla elif.karatay@ieu.edu.tr adresine gönderilecektir. 

 

 

mailto:elif.karatay@ieu.edu.tr


7. Takımlar oluşturulduktan ve Dekanlık ofisine resmen bildirildikten sonra takımlara Dekanlık 

tarafından yarışma kuralları ve formatı ile ilgili çevrim içi bir bilgilendirme sunumu 

yapılacaktır. Bu sunumun kesin tarihi ve saati Fakültenin iletişim kanallarından duyurulacaktır. 

8. Proje fikirleri, Fakülte öğretim elemanlarından oluşan bir komite tarafından aşağıdaki kriterler 

ve ağırlıklar göz önüne alınarak değerlendirilecek ve sonuçlar 15.05.2022 tarihinde Fakülte 

web sayfasından duyurulacaktır. 

i. Yenilikçilik (%25) 

ii. İzmir’de uygulanabilir olması (%25) 

iii. Teknik açıdan fizibilitesi (%25) 

iv. Ekonomik açıdan fizibilitesi (%25) 

 

 

9. Yarışma 2022 yılının Haziran ayı içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova 

Yerleşkesinde gerçekleştirilecek bir ödül töreni etkinliği ile sonuçlanacaktır. Söz konusu 

etkinliğin kesin tarihi ve nihai içeriği daha sonra duyurulacaktır. 

 

 

10. Yarışmada aşağıda belirtilen ödüller verilecektir: 

a. Birincilik ödülü: Takım üyelerine toplam 10.000 TRY   

b. İkincilik ödülü: Takım üyelerine toplam 7.500 TRY 

c. Üçüncülük ödülü: Takım üyelerine toplam 5.000 TRY 

 

Yukarıda belirtilen ödüllere ilaveten gerçekleşme potansiyeli yüksek bulunan projeler, Fakülte 

tarafından dış kaynak sağlayabilecek şahıs veya kurumlara yönlendirilecektir. 

 

 

11. Yarışma takvimi sürecinde Fakülte, katılımcı takımlara teknik destek sağlayacaktır. Teknik 

desteğin kapsamı aşağıda belirtilmiştir: 

a. Akademisyenlerden birebir danışmanlık yardımı (en az 1 hafta önceden randevu almak 

ve takım başına haftada 1 saati geçmemek kaydıyla). Söz konusu danışmanlık hizmeti 



istenirse Fakültede yüzyüze, istenirse de çevrimiçi olarak verilebilecektir. Yarışma 

süreci boyunca bir takıma en fazla iki kez danışmanlık yardımı verilebilecektir. 

b. İzmir Ekonomi Üniversitesi kütüphanesinin kullanımı 

c. İzmir Ekonomi Üniversitesi bilgisayar laboratuvarlarının kullanımı  

Yukarıda belirtilen maddeler hariç Fakültenin katılımcılara yönelik herhangi bir maddi desteği söz 

konusu değildir.  

 

 

12. Yarışmaya katılım ücretsizdir.  

 

 

(*) Rapor ve poster şablonlarının erişilebileceği web sitesinin bağlantı adresi ilerleyen tarihlerde kesinleşecektir. 

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

Doç. Dr. Görkem Üçtuğ (gorkem.uctug@ieu.edu.tr)  

Elif Karatay (elif.karatay@ieu.edu.tr)  Tel: 0232 4888122 
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