EGE ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU
Sürdürülebilir Kalkınma, Birleşmiş Milletler öncülüğünde gelecek nesillerin ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla küresel çapta uygulanan bir plandır ve on yedi başlık altında uygulanır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Yoksulluğa son
Açlığa son
Sağlıklı ve kaliteli yaşam
Nitelikli eğitim
Cinsiyet eşitliği
Temiz su ve sanitasyon
Erişilebilir ve temiz enerji
İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
Eşitsizliklerin azaltılması
Sürdürülebilir şehirler ve toplumlar
Sorumlu tüketim ve üretim
İklim eylemi
Sudaki yaşam
Karasal yaşam
Barış, adalet ve güçlü kurumlar
Amaçlar için ortaklıklar

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1996 yılından itibaren küresel iş birliklerini gündemine almış ve
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda yerel ve küresel çözümler üretmeye
başlamıştır. Geniş kapsamlı ilk rapor 2012 yılında 55 kurum ve kuruluştan 1300 kişinin katılımıyla
hazırlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından
surdurulebilirkalkinma.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Her geçen yıl daha fazla önem verilen
sürdürülebilirlik ülkemizin 10. Kalkınma Planına da önemli derecede şekil vermiştir.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılında yayınlanan sürdürülebilir kalkınma amaçları
değerlendirme raporu ülkemizin küresel çözümler üretme yolunda kat ettiği yolu ve gelecek 10
yılda izlenecek yol haritasını içerir.
Ege Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla örtüşen faaliyetlere uzun yıllardır yoğun bir
emek ve enerji harcamıştır. Ege Üniversitesi Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme
Koordinatörlüğü 2020 yılı itibariyle yapılmış ve yapılacak benzer faaliyetleri planlama ve izleme
amacıyla üniversite bünyesinde on altı farklı çalışma grubu oluşturmuştur. Ege Üniversitesi Birinci
Sürdürülebilir Kalkınma Raporunda çalışma grupları tarafından hazırlanan ve 12 Kasım 2020
tarihinde Ege Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen politika belgeleri, Ege Üniversitesinin
SKA kapsamında hâlihazırda kat ettiği yolu ve planladığı faaliyetleri belirlemek amacıyla bir araya
getirilmiştir.

Ege Üniversitesi
Yoksulluğa Son Politikası
Ege Üniversitesi gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek amacıyla yoksullukla
mücadelede üstüne düşen görevi yapmayı önemsemektedir. 2030 yılına kadar, ulusal
tanımlara göre tüm boyutlarıyla yoksulluk içindeki her yaştan kadın, erkek ve çocuk oranını en
az yarıya indirme hedefi doğrultusunda Ege Üniversitesinin yoksullukla mücadele politikası
aşağıda belirtilen hususları kapsar:













Öğrenimine devam edebilmek için temel hizmetlere ihtiyaç duyan öğrencilere çeşitli
kurum, vakıf, dernek ve şirketler tarafından verilen burs/kredi işlemlerini koordine eder
ve yürütür.
Gelir düzeyi düşük öğrencilere temel hizmetler (sağlık, barınma, beslenme, psikolojik
danışmanlık) ve kampüs içi ulaşım hizmetleri verir.
Yoksul öğrencilerin eğitim döneminde ekonomik olarak desteklenebilmesi için kısmi
zamanlı çalışma olanağı sağlar.
Yerel halkın talebi üzerine ilgili alanlarda meslek edindirici ve hayat boyu öğrenim
kapsamında kişisel gelişimi destekleyici seminer eğitimleri verir. Sürdürülebilir kalkınma
amaçları doğrultusunda girişimcilik kapsamında gerek Ege Üniversitesi mezunları gerekse
yerel halkın işletme kurmaları için gerekli eğitimler verir ve kurumsal aşamadan çeşitli hibe
destekleri sağlanması için projeler geliştirir ve uygular.
Yoksulluğu sonlandırmak için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte şahıs, kurum,
kuruluş, işletme, sivil toplum kuruluşları vb. kurumlarla iş birliği yaparak projeler geliştirir,
geliştirilen projelerin koordinasyonunu yapar.
Özellikle kadınların ekonomik olarak üretime katılmasının sağlanması ve yoksulluk içine
düşmesinin engellenmesi için teknik eğitimler düzenler.
Örgün eğitimin bir parçası olarak insan beceri ve bilgisini geliştirmenin yanında araştırma,
Ar-Ge ve danışmanlık gibi uygulamalar ile sermaye ve kapasite gelişimi yaratarak
ekonomik gelişmeye katkıda bulunur.
Yoksullukla mücadelede bölgesel paydaşlarla ortak hareket etmeyi ve politika oluşturmayı
hedefler.

Ege Üniversitesi çok sayıda insanın en temel insani gereksinimlerini karşılama savaşı verdiği
günümüzde yoksulluğu tüm boyutlarıyla etkin bir biçimde azaltmak için farklı çalışmalar
yürütmektedir. Bu çalışmalar başta gelir düzeyi düşük öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının
karşılanması ile ilgili ayni ve nakdi desteklerin yanı sıra, yoksullukla mücadelede toplumu farklı
boyutlarda destekleyici sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayıcı etkinlikler,
eğitimler ve projelerin gerçekleştirilmesidir. Bundan sonraki süreçte de Ege Üniversitesi hem
bölgesel hem de ulusal boyutta yoksullukla mücadelede çalışmalarına devam etmeyi
sürdürecektir.

Ege Üniversitesi
Açlığa Son Politikası
Ege Üniversitesi, araştırma üniversitesi hedefli, eğitimde ve öğretimde kalite öncelikli ve
öğrenci odaklı bir üniversite olmayı ilke olarak edinmiştir. Ayrıca, Ege Üniversitesi; eğitim ve
öğretim süresi boyunca ve sonrasında sürdürülebilirlik olgusunu öğrencileri ve çalışanları için
yaşam kültürü haline getirmeyi hedefleyen, öğrencileri, akademik ve idari personeli, medyayı,
yerel yönetimleri, bölgesel işletmeleri ve kampüsün diğer paydaşlarını da içerisine alan
bütüncül bir yönetim anlayışı ile Sürdürülebilir Yeşil Kampüs politikasını benimser. Dünya
nüfusunda hızlı artış, iklim ve ekosistem değişiklikleri, kırsal kesim nüfusunun azalması gibi
günümüz gerçeklerinin, gıda güvenliğini tehdit ettiğinin bilincinde olan Ege Üniversitesinin
açlıkla mücadele politikası aşağıdaki hususları kapsar:












2030 yılına kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirme hedefleri
doğrultusunda küçük çiftçilerin desteklenmesi ve arazi, teknoloji ve piyasalara eşit
erişimlerini destekleyen sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi; aynı
zamanda, tarımda verimliliği artırmak için altyapı ve teknolojiye yatırım yapılması
alanında çeşitli ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve araştırmalar yapar.
Bünyesinde ziraat, gıda, su ürünleri, beslenme ve diyetetik lisans eğitimlerini barındırır ve
bu eğitimlerde sürdürülebilir tarımı teşvik etme ve iyi beslenme ve gıda güvenliğini
sağlamaya yönelik programlar uygular.
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri lisansüstü programı ile bu kalkınma hedefi
doğrultusunda uzman yetiştirir.
Üniversitenin öncelikli araştırma alanları arasında Sürdürülebilir Tarım ve Gıda
Teknolojileri, Sürdürülebilir Yenilikçi Çevre Teknolojileri ve Uygulamaları, Biyoçeşitlilik ve
Metabolik Çeşitlilik ana başlıkları altında sürdürülebilirliğe ve gıda güvenliğine yönelik alt
alanlar bulunur ve bu alanlarda çok disiplinli araştırmalar üniversite olanakları ile
gerçekleştirilir.
Sürdürülebilir tarım kapsamında kamuya, yerel çiftçilere ve gıda üreticilerine yönelik
stratejik ve nitelikli eğitim programları ve etkinlikler düzenleyerek gıda güvenliği ve
sürdürülebilir üretim alanlarında paydaşların bilgi ve becerilerini artırır.
Kampüste eğitim alan ve yaşayan öğrenci ve personelin, farklı gıda seçeneklerini de içeren
uygun fiyatlı, besin değeri yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdalara ulaşımını sağlar.
Gıda tedarik sürecinde yerel ve sürdürülebilir kaynaklara öncelik verir ve oluşan gıda
atıklarının izlenebilmesi, bertaraf edilmesi ve değerlendirilmesi için Yeşil Üniversite
stratejik planı çerçevesinde üniversite entegre atık sistemini kullanmayı hedefler.

Ege Üniversitesi
Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Politikası
Ege Üniversitesi gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek amacıyla sağlığın korunması
ve hastalıklarla mücadele konusunda üstüne düşeni yaparak sağlıklı ve kaliteli yaşamın
sürdürülebilirliğini sağlama görevini önemser. Ege Üniversitesinin sağlıklı ve kaliteli yaşam
politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar:
















Kampüste yaşayan, öğrenen, çalışan herkesin sağlığının geliştirilmesini hedefler.
Yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta, diş hekimliğinde ve
eczacılıkta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı) programlarla sağlık alanında gereksinimleri
karşılamak üzere nitelikli iş gücü sağlayacak personel yetiştirir.
Çalışma ve öğrenme ortamını sağlığı destekleyecek şekilde planlar, sosyal ve fiziksel olarak
destekleyici çevreler yaratır.
Çalışanlar ve öğrenciler için kaliteli sağlık ve sosyal hizmetler ağı oluşturur.
Sağlığın korunması ve hastalıklarla mücadele konularında yerel, ulusal ve uluslararası
sağlık kuruluşlarıyla iş birlikleri yapar.
Üniversitede üretilen sağlık alanına yönelik bilginin toplumla buluşmasını sağlamak
amacıyla yerel halk için sağlık temalı etkinlikler düzenler.
Çalışanlar ve öğrenciler için çalışan performansını iyileştirme, akademik verimlilik ve
üretkenliği artırma ve daha motive bir işgücüne yönelik olarak ruhsal sağlığı korunma ve
geliştirilmeye yönelik gerekli düzenlemeleri yapar, bedensel ve zihinsel sağlık destek
sistemleri geliştirir ve işletir.
Bağımlılık yapan madde kullanımını sınırlamaya yönelik (tütünsüz kampüs, maddesiz
kampüs gibi) politikalar belirler, bu bağlamda kampüs kültürü oluşturmaya çalışır ve bu
politikaların yerel ve bölgesel düzeyde yaygınlaşması için etkinlikler yapar.
Cinsel sağlık ve üreme hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için
çalışmalar yapar.
Cinsel sağlık, madde ve tütün kullanımının önlenmesi ve mental sağlık başta olmak üzere
koruyucu, önleyici ve tedavi edici hizmetlere erişim imkanları sağlar.
Kampüste sağlıklı, erişilebilir ve sürdürülebilir beslenme olanaklarını sağlar.
Hareketli hayata yönelik düzenlemeler yapar. Spor, sosyal ve kültürel yapıların erişilebilir
ve kentin sakinlerince de yaygın biçimde kullanılır olmasını sağlar.

Ege Üniversitesi son 10 yılda sağlıklı ve kaliteli yaşam konusunda önemli adımlar atmıştır.
Bundan sonraki süreçte hem ulusal hem de küresel çapta sağlıklı ve kaliteli yaşamın
sürdürülmesini sağlamada rol almak için hazırlıklarını sürdürmektedir. Kampüste yürütülen
koruyucu ve önleyici çalışmaların Ege Modeli olarak yerel ve ulusal çapta tanıtılması ve
yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Ege Üniversitesi
Nitelikli Eğitim Politikası
Ege Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli eğitimin önemini
bilir ve bu konuda üstüne düşeni yapmayı önemser. Bu bağlamda kapsayıcı, eşit, kaliteli eğitim
ve herkes için hayat boyu öğrenmeyi hedeflediği bir eğitim politikasına sahiptir.
Üniversitemizin bu hedef doğrultusundaki nitelikli eğitim politikası aşağıda belirtilen ana
unsurları kapsamaktadır:






Ege Üniversitesi kapsayıcı, eşitlikçi ve erişilebilir kaliteli eğitimi teşvik eder.
Bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren davranışların maksimum düzeyde
geliştirilmesini amaçlayan eğitim sistemini destekler.
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütür.
Meslek içi ve mesleki eğitime önem verir.
Üniversite dışı paydaşlara yönelik eğitim faaliyetlerini geliştirir.

Ege Üniversitesi, belirlemiş olduğu nitelikli eğitim politikalarını gerçekleştirmek ve geliştirmek
için bünyesinde barındırdığı "Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM)", "Çocuk Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi (EGEÇEM)" ve "Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü" gibi merkez
ve koordinatörlükler vasıtasıyla sayıları her geçen yıl artan eğitim programlarını başarı ile
yürütmektedir.

Ege Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası
Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan herkes için eşit fırsatların yaratılması ve akademik
yaşamda çeşitliliğin sağlanması bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde öncü
üniversitelerden biri olmanın gereği olarak akademinin bütün alanlarında cinsiyet eşitsizliğini
dışlayan, cinsiyetler arasında eşitliğin olmasını gözetecek etkin bir politika geliştirmeyi ve
uygulamayı hedeflemektedir. Ege Üniversitesinin toplumsal cinsiyet eşitliği politikası aşağıda
belirtilen hususları kapsar:













Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın ve kız çocuklarına her türlü ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasının sadece insan hakkı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı
hızlandırmak için de büyük önem taşıdığını bilir ve hedeflerini, planlarını bu yönde
yürütür.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farklı birimlerde yapılan bilimsel çalışmaları destekler.
Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadına karşı yapılan şiddeti önlemeye ve kadın
haklarını korumaya yönelik birim ve merkezleri bünyesinde bulundurur, çalışmalarını
yürütür.
Üniversite personeli ve öğrencisinin çocukları için uygun fiyatlarda bakım olanakları
sağlar.
Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ayrımcılık yapmama politikasını destekler.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler,
gerçekleştirilen etkinliklere katılır, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
Mesleklerin cinsiyetleştirilmemesini destekler.
Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini kamuya yaymak adına akademik çalışmalar
gerçekleştirir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek kıdemli akademisyen sayısının yükseltilmesini
destekler.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin üniversitenin her biriminde yaygınlaştırılmasını hedefler.

Ege Üniversitesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini, üniversitenin farklı birimlerinde istikrarlı bir
şekilde gerçekleştirdiği açıktır. Bünyesinde Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Ege Kadın Çalışmaları Topluluğu ve Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Destekleme
ve Cinsel Taciz Önleme birimlerini bulundurmasının yanında, bu birimlerin ulusal ve
uluslararası çalışmalarda aktif olmaları toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılan önemli
adımlar olmuştur. Daha geniş kitlelere ulaşmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına,
Ege Üniversitesi kadınla ilgili eğitim, hukuk, sosyoloji, ekonomi, kültür, sağlık gibi çeşitli
alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.

Ege Üniversitesi
Temiz Su ve Sanitasyon Politikası
Ege Üniversitesi; çevre farkındalığını, Üniversitenin tüm faaliyetlerinde ön planda tutan, bu
yönde çevre aktiviteleri gerçekleştiren, eğitim ve öğretim süresi boyunca ve sonrasında
sürdürülebilirlik olgusunu öğrencileri ve çalışanları için yaşam kültürü haline getirmeyi
hedefleyen Sürdürülebilir Yeşil Kampüs politikasını benimsemektedir. Ege Üniversitesi,
sürdürülebilir güvenli ve temiz suya erişimi temel bir insan hakkı olarak kabul eder. Bu bakış
açısıyla; öğrenci, personel, toplum, yerel ve bölgesel yönetimleri de içerisine alan bütüncül
bir yaklaşım ve yönetim anlayışı ile sürdürülebilir su kullanımı, sağlıklı ve temiz su temini ve
suyun yeniden kullanılması olgularının hayata geçirilmesini ve sürekliliğini sağlamayı
hedeflemektedir. Ege Üniversitesinin temiz su ve sanitasyon politikası aşağıda belirtilen
hususları kapsar:


Temiz su ve sanitasyon çalışmalarını, SKA çerçevesinde ve Sürdürülebilir Yeşil Üniversite
ilkelerine göre planlar.
 Sürdürülebilir yeşil üniversite stratejisini oluştur, kurumsal yapılanmayı gerçekleştirir.
 Sürdürülebilir su kullanımını hayata geçirilmesi ve su ayak izinin azaltılması yönünde
çalışmalar yapar.
 Sıfır Deşarj, Sıfır Atık, Suyun Yeniden Kullanılması ilkeleriyle, Üniversite birimlerinin
gelişim planlarında, tasarım, araştırma ve geliştirme projelerinde atık suların yeniden
kullanılabilir hale getirilebilmesi için çalışmalar yapar.
 Su kaynaklarından temin edilen suyun, tarım, peyzaj ve insani amaçlı ekonomik kullanımı
için gerekli önlemleri alır ve su ihtiyacını karşılamada alternatif su kaynaklarını araştırır.
 Üniversitede suyun daha ekonomik kullanımı için gerekli duyarlılığın ve farkındalığın
sağlanması amacıyla ortak su bilinci oluşturulmasına ve bilinçli su tüketimine ilişkin
çalışmalar yapar.
 Su güvenliğine ilişkin yerel, bölgesel, ulusal düzeyde ve küresel çapta iş birliği yapmayı
planlar.
Ege Üniversitesi kuruluşundan bu yana çevre konusunda duyarlı bir üniversite olmuştur.
Temiz su ve sanitasyon konusunda birçok proje geliştirmiş ve yeşil kampüs sürdürülebilir
üniversite yaklaşımı ile de çalışmalarına devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte
sürdürülebilir su kullanımı, sağlıklı ve temiz su temini ve suyun yeniden kullanılması
konusunda ulusal ve küresel boyutta çalışmalarını sürdürecektir.

Ege Üniversitesi
Erişilebilir ve Temiz Enerji Politikası
Nüfusun, sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin hızla arttığı bir dünyada, enerjiye olan ihtiyaç da aynı
oranda büyümektedir. Bu denli büyük bir enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan karşılanması, şu an karşı karşıya
bulunduğumuz küresel ısınmaya sebep olan emisyonların artması ve bu hayati problemin büyümesi anlamına
gelmektedir. Ege Üniversitesi, küresel ısınma probleminin ne kadar büyük olduğunun farkında olup bu
sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacı ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen temiz enerji üretimini
ve bu enerjinin erişilebilir olmasını hedefler. Ege Üniversitesinin erişilebilir ve temiz enerji politikası aşağıda
belirtilen husus ve önlemleri kapsar. Ege Üniversitesi;



















Üniversite bünyesinde enerji yönetimi koordinatörlüğünü oluşturur,
Birimler bazında mevcut enerji kullanım miktarlarını kesin olarak belirler, enerji kayıplarına yönelik etüt
çalışması yapar, uygun önlemleri alır,
Enerji verimliliği, tasarruf potansiyeli etütlerini yapar, envanter oluşturur ve gerekli periyotlarda bu
çalışmalarını tekrarlar,
Enerji verimliliği ve tasarrufunda uygulanacak yöntemleri ve önlemleri belirler,
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik gerekli çalışmaları yapar,
Mevcut ve yapılması planlanan kampüs binalarının ulusal ve uluslararası enerji performansı
standartlarına sahip olmasına, enerji verimi yüksek sistemlere geçilmesine ve bu faaliyetlerin LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design-Enerji ve Çevre Dostu Tasarımlarda ilerleme) yeşil bina
sertifikası çalışmaları ile güçlendirilmesine öncelik verir,
Enerji tüketimi olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ulusal veya uluslararası alanda kabul
edilmiş asgari verimlilik ölçütleri incelenerek, yeni alım ve yapımlara yönelik teknik şartnamelerde de bu
amaçla mümkün olan değişikleri yapar,
Enerji verimliği açısından ekonomik ömrünü tamamlamış her tür donanım, makine, aydınlatma ve diğer
araçların kademeli olarak çevre ile daha uyumlu, verimliliği yüksek ekipmanlarla değiştirilmesine yönelik
fizibilite ve etüt çalışmalarını tamamlar, elde edilen verilere göre gerekli düzenlemeleri yapar,
Kampüs ve çevresinde rüzgâr, biyogaz ve güneş enerjisinin elektriğe dönüşümüne yönelik detaylı ve veri
bazlı potansiyel etütleri yapar,
Ege Üniversitesi, ülkemizde yenilenebilir enerji konusunda ulusal mesleki yeterlilikler ve standartların
belirlenmesi konusunda söz sahibidir,
Düşük karbon emisyonunu sağlayacak yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik
akademik araştırma projelerini ön plana çıkararak destekler,
Kurumsal karbon ayak izini sürekli izler ve karbon yönetimi ve karbon dioksit emisyonunu azaltmaya
yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapar,
Enerji tasarrufu ve temiz enerjinin öneminin farkındalığının yaratılması için görünürlük çalışmalarını
gerçekleştirir (Çalıştay, Panel, Sempozyum, Kongre, Seminer, Sosyal medya paylaşımları vb.),
Temiz enerji ve verimli enerji teknolojisi ile ilgili oluşturulan Ege Üniversitesi politikası hakkında yerel,
bölgesel, ulusal ve küresel açıdan bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirir.

Ege Üniversitesi kuruluşundan itibaren çevre konusunda duyarlı bir Üniversite olmuştur. Gerek kampüs
mevcut yeşil alanların korunması gerekse yeni yeşil alanların oluşturulması ile başlamış olan bu duyarlılık
günümüze kadar birçok proje ile gelişmiş ve yeşil kampüs sürdürülebilir üniversite çalışmaları ile devam
etmektedir. Bu kapsamda en önemli basamaklardan biri olan özellikle temiz ve sürdürülebilir enerji
konusunda çalışacak olan araştırma enstitüleri ile merkezlerini üniversite bünyesinde oluşturmuştur. Bundan
sonraki süreçte, hem ulusal hem de küresel çapta erişilebilir ve temiz enerji konusunda oynadığı rolü daha
da ileriye götürmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ege Üniversitesi
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Politikası
Ege Üniversitesi, çalışanlarının insan onuruna yakışır bir biçimde çalıştırılması; işyerinde
çalışma sırasında ortaya çıkabilecek stres, kişisel gerginlik gibi sorunların ortadan
kaldırılması, ergonomik bir çalışma ortamı sağlanmasını, çalışanlarının kuruma bağlılık
duygusunun geliştirilmesini, çalışanlarının ve ailelerinin sağlığının güvence altında olmasını
amaçlar. Ekonomik büyümenin önemli motorlarından biri olan insan kaynağının etkin ve
verimli bir biçimde çalışabilmesi için gerekli ortamı sağlamayı hedeflemektedir.
Bu çerçevede, Ege Üniversitesi,












Herkese eşit fırsat sunan bir istihdam politikası uygular,
İşe alımlarda işin gerektirdiği niteliklerle, işe alınan personelin sahip olduğu nitelikler
arasında uyumsuzluk olmamasını sağlar,
Çalışanların insan onuruna yakışır bir ücret almasını destekler,
Angarya, modern kölelik, insan ticareti ve çocuk işçiliği uygulamalarına karşıdır,
Eşit işe, eşit ücret ilkesini benimser, bu açıdan cinsiyet vb. ayrımların ortaya çıkmasını
engeller,
Çalışanların çalışma yaşamında yıldırma, bezdirme, psikolojik şiddet, baskı, taciz,
aşağılama, küçük düşürme vb. her türlü etik dışı davranışı engelleme konusunda
gereğini yapar,
Tüm çalışanlarının her türlü haklarını savunmak üzere, sendika, dernek, birlik vb.
kuruluşları kurma ya da bunlara üye olma hakkını savunur ve destekler,
İşe alım sırasında ve çalışma yaşamında, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş vb.
her türlü ayrımcılığın karşısında olup bu tür ayrımcılıklara karşı gereken önlemleri alır,
Dış kaynaklı iş yaptırma (taşeron) firmalarının çalışanlarının da, Ege Üniversitesi
çalışanlarının haklarına eksiksiz biçimde sahip olmasını sağlar,
Öğrencilerinin yarı-zamanlı olarak, üniversitede çalışmasını destekler.

Ege Üniversitesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, niteliğinin arttırılması amacıyla bugüne
kadar önemli çalışmalar yürütmüştür. Bu amaçla, çok sayıda hizmet içi eğitim vb.
uygulamalara başvurmaktadır. Çalışanlarının refahını arttırmak için tüm olanakları
değerlendirilmektedir. Çalışanlarının bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla gerekli ortamın
oluşmasını sağlamaktadır. Bundan sonra da, tüm çalışanlarının insan onuruna yakışır bir
biçimde çalışabilmesinin altyapısını oluşturma konusunda çalışmalarını sürdürecektir.

Ege Üniversitesi
Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı Stratejisi
Ege Üniversitesi araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, etkinliğini artırmak ve mükemmeliyet
odaklarını güçlendirmek amacıyla 2009 yılından itibaren çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2012
yılında hızlandırılmış olan Ege Üniversitesi Araştırma Stratejisi ve Politikası belirleme çalışmaları
kapsamında, kurumsal bir makro yönlendirme ile üniversitemizin ulusal düzlemde lider olduğu
saptanan alanlarda araştırmaların yönünü, gelişimini, kaynaklarını tanımlamak, disiplinler arası
çalışmaları teşvik etmek ve kurumsal liderliğimizi daha da genişleterek ileriye götürmek
amaçlanmıştır.
Bilindiği gibi üniversite iç ve dış paydaşlarının katılımı ile çok yönlü ve kapsamlı yürütülen
çalışmada; bilimsel yayınlar, ulusal ve uluslararası projeler, kontratlı araştırmalar, patentler, spinoff firma sayıları gibi farklı parametreler incelenerek beş öncelikli araştırma alanı belirlenmiştir.
Alanların belirlenmesinin ardında ilgili araştırmacılar, sektör temsilcileri ve uzmanlarla çeşitli
toplantılar (çalıştaylar, sektör toplantıları, odak grup toplantıları vb.) gerçekleştirilmiş, yurtiçi ve
yurtdışındaki benzer çalışmalar incelenmiş, ulusal ve uluslararası eğilimler analiz edilmiş ve tüm
bunlar üniversitemizin ilgili alanlardaki araştırma altyapısıyla birleştirilerek bu beş alanı
kapsayan Ege Üniversitesi Araştırma Politikası ve Stratejisi hazırlanmıştır.
“Biyoteknoloji, Enerji, Kimyasal Teknolojiler, Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Ve Gıda Bilimi Ve
Teknolojileri” alanları için TÜBİTAK’a sunulan strateji belgeleri beş alanda da TÜBİTAK tarafından
desteklenmiştir. Böylece, üniversitemizin Türkiye’de ilk beşe girerek öncü olduğu araştırma
alanları ülkemiz bilim ve teknoloji otoritesi tarafından da onaylanmıştır.
Ege Üniversitesi seçtiği beş öncelikli alanda uzun yıllar çalışmalar sergilemiş, belirli bir birikim ve
zenginliğe ulaşmıştır. Bu durum, TÜBİTAK tarafından 2016 yılında yapılan ve 120 alan ve 143
üniversiteyi içeren üniversite yetkinlik analizi çalışması ile de teyit edilmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda Ege Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Strateji Belgesi (2018-2023), Ege
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile koordineli olarak araştırmacı çalışma grupları tarafından
daha kapsamlı bir şekilde oluşturulmuştur. Ege Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlanırken üst
politika belgeleri de dikkate alınmıştır. En önemli politika belgeleri; Vizyon 2023 Strateji Belgesi,
2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program,
Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile başkanlık tarafından
yayınlanan Ulusal Değerlendirme Raporu, Üniversitenin Ar-Ge ekosistemi ile ilgili bölgesel ve
sektörel strateji belgeleridir. Ege Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Strateji Belgesi (2018-2023)
dokümanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://ebiltem.ege.edu.tr/files/ebiltem/icerik/yayin/EU_ARAS_POL%20Rev_1.pdf
Sosyo-ekonomik kalkınma için yerel sorunlara çözüm üretebilecek, öncelikli alanlarda belirlenen
stratejik hedefler ve belirlenen ortak çalışma hedefleri doğrultusunda üniversitemiz kamu ve özel
sektör kuruluşları ile ulusal ve uluslararası ortak projelerle sektörün Ar-Ge ihtiyaçları
doğrultusunda yeni amaçlara yönelebilecektir. Ülkemiz için de öncelikli olan bu alt başlıklarda
öncelikli alanlarda yapılacak çok disiplinli çalışmalar ve milli kaynakların akılcı kullanımı ile
ülkemizdeki niş alanlarda teknoloji liderleri yaratmak mümkün olacaktır. Böylece dışa bağımlılığın
azaltılmasına, katma değer sağlanmasına ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

.

Ege Üniversitesi
Eşitsizliklerin Azaltılması Politikası
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesi uyarınca “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz”. Anayasanın bu maddesinin gerektirdiği gibi, Ege Üniversitesi tüm
birimleriyle toplumun tüm bireylerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim alma haklarının
sağlanması için üstüne düşeni yaparak herkese fırsat eşitliği sağlama hususundaki görevini
önemsemektedir. Ege Üniversitesinin eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik politikası aşağıda
belirtilen hususları kapsar:









Toplumun her kesiminden bireylerin ayrım gözetilmeksizin eğitim almasını hedefler.
Yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının tamamında toplumun farklı
kesimlerinden gelen tüm bireylere eşit eğitim imkânı sağlar.
Etnik azınlıklar, düşük gelirli öğrenciler ve engelli öğrenciler gibi grupları içeren yetersiz
düzeyde temsil edilen (ve yetersiz temsil potansiyeli olan) gruplara eşit imkanlar
sunulmasını sağlar.
Ayrımcılık ve taciz karşıtı politikaların oluşturulması ve bunların tüm birimler tarafından
uygulanmasını sağlar.
Ayrımcılık ve taciz karşıtı politikaların oluşturulması amacıyla bilimsel ve sosyal etkinlikler
gerçekleştirir.
Engelli bireylerin eğitim alma sürecinde çalışma ve öğrenme ortamını planlar.
Engelli bireyler için sosyal ve fiziksel anlamda kolaylaştırıcı ve destekleyici yapılar
oluşturur.

Ege Üniversitesi eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve eşitsizliklerin azaltılması bağlamında
önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaları ve her bireyin anayasa ile de korunmakta olan
eğitim alma hakkının savunmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.
Gerçekleştirdiği çalışmalar bağlamında gelecek yıllarda da gerek bölgesel gerekse ulusal
boyutta eşitsizliklerin azaltılarak tüm bireylerin eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarında
sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır.

Ege Üniversitesi
Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar Politikası
Ege Üniversitesi, halkın kültür, spor ve eğitimine destek olan, sürdürülebilir ulaşıma teşvik
edilmesi için çalışmalar yapıp imkânlar sunan, kültürel mirasa sahip alanların bakımlarını
yaparak doğal miras alanı olan kampüsü kamuya açık hale getiren, kültürel mirasın
kaydedilmesi ve korunması için projeler yürüten, personeline lojman hizmeti / öğrencisine
barınma hizmeti veren, gelişim ve dönüşüm hedefleri doğrultusunda kampüsün
masterplamnı hazırlayan ve tüm personelleriyle paylaşan, masterplan çalışmalarında
kurumiçi kurumdışı paydaşlarıyla görüşmeler yapan, yaya öncelikli her mevsim yeşil ve
sürdürülebilir bir kampüse sahip olan kurumdur. Ege Üniversitesinin “Sürdürülebilir Şehirler
ve Toplumlar” politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar.

















Kültürel etkinliklerin kamuyla paylaşıldığı etkileşim alanıdır. Kültür ve Sanat etkinliklerinin
sürekliliğini sağlar, Ülke genelinde katılımın olduğu sanat etkinlikleri düzenler.
o Tarihi değer taşıyan binalarını kamuya açar, kamunun ilgisini çekmek üzere eğitici
atölyeler düzenler.
o Güzel Sanatlar ve kültürel mirasa bütçesinde yer verir, çalışmalarını yürütür.
Tamamı endemik bitkilerin bulunduğu bir peyzaj alanı ve doğal miras alanı olan Kampüsü
kamunun kullanımına açar.
Kampüs içinde kalıcı sergilere yer verir.
“Her Mevsim Yeşil ve Sürdürülebilir Bir Kampüs” hedefi ile projeler yürütür ve kamuya
açık hale getirir.
Yaya öncelikli bir kampüstür.
Basılı materyallerini kamuyla, üniversitenin veri tabanını ve üniversitenin yayınlarını
üniversite personeli ve öğrencileriyle paylaşır.
Halkı, özellikle de üniversite personeli ve öğrencilerini kampüsiçi / kampüs dışı
sürdürülebilir ulaşıma teşvik eder.
Kültürel mirasın korunması ile ilgili projeler yürütür.
Uzaktan eğitimi teşvik etmek ve teknik olarak desteklemek için özel bir birime sahiptir.
Personeli için uzaktan / dönüşümlü çalışma sistemini de yürütür.
Personeline uygun fiyatlı lojman hizmeti verir.
Öğrencisine uygun fiyatlı barınma imkânı sunar, daha çok öğrencinin barınma ihtiyacım
karşılamak üzere ilgili resmi kurumlan yeni barınma alanları sunmaya teşvik eden
çalışmaları yürütür.
Ege Üniversitesinin gelişim ve dönüşüm hedefleri ile misyon ve vizyonu doğrultusunda,
gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla master planı hazırlanmış ve tüm
personelleri ile paylaşılmıştır. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlardan gelecek olan
önerilerle son şeklini alacaktır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yerinde yenileme çalışmalarını yürütür.

Ege Üniversitesi kamuyu kültürel etkinliklere ve sürdürülebilir ulaşıma teşvik etmede, eğitim
ile ilgili materyalleri sunmada, tarihi değer taşıyan binaları kullanımlarına açmada
sürdürülebilir çalışmalar yapar, yapmayı sürdürecektir. Personeli ve öğrencisine uygun fiyatlı
barınma imkânı sunar.

Ege Üniversitesi
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Politikası
Ege Üniversitesinin vizyonu; bilim ve teknolojide öncü, ulusal ve uluslararası alandaki
paydaşlar ile güçlü bir iş birliği ve iletişim ağı bulunan, yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve
yaşanabilir bir kampüse sahip, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda
bulunan ve finansal yapısı güçlü bir üniversite olmaktır. Ege Üniversitesi çevre farkındalığını,
üniversitenin tüm faaliyetlerinde ön planda tutan, bu yönde çevre aktiviteleri gerçekleştiren,
eğitim ve öğretim süresi boyunca ve sonrasında sürdürülebilirlik olgusunu öğrencileri ve
çalışanları için yaşam kültürü haline getirmeyi hedefleyen Sürdürülebilir Yeşil Kampüs
politikasını benimsemektedir. Ege Üniversitesinin öğrenciler ve çalışanları kapsayan bütüncül
bir bakış açısıyla sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet
birimlerinde benimsediği sürdürülebilir üretim ve tüketim politikası aşağıda belirtilen ana
unsurları kapsamaktadır:


Öğrencilerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak satın alma, dönüştürme ve lojistik
faaliyetlerini kapsayan gıda ve malzeme tedariki sürecinde, güvenilir ürün sağlar,
sürdürülebilir çevre odaklı planlama yapar ve yeşil tedarik zinciri prensiplerine dayanan
bir yönetim sistemi oluşturur.



Üniversite birimlerinde oluşan atığın (tehlikeli, tıbbi, deney hayvanları ve biyolojik kökenli,
radyoaktif) üretildiği başlangıç noktasından itibaren takibi yapılarak çevre ile dost bir
şekilde uzaklaştırılmasına kadar olan süreçleri yasal mevzuatlar çerçevesinde üniversite
genelinde verimli ve ölçülebilir standartlarda gerçekleştirir ve kurumsal bazda Entegre
Atık Yönetim Sistemi ile sürdürülebilirliğini sağlar.
Çevre dostu üniversite olarak, plastik ve tek kullanımlık malzemelerin temininin ve
kullanımının tedarik sürecinden başlayarak Sürdürülebilir Yeşil Üniversite ilkeleri ve sıfır
atık yaklaşımı ile azaltılmasını planlar; engelleme, azaltma, geri kazanım ve geri kullanım
yollarıyla atık oluşumunu azaltır.
Sıfır Deşarj, Sıfır Atık, Geri dönüşüm, Yeniden Kullanma ilkelerini üniversite birimlerinin
gelişim planlarında, tasarım, araştırma-geliştirme ve hizmet faaliyetleri ile dış kaynaklı
tedarik zincirini kapsayacak şekilde üniversite geneline yayar ve uygular.
Eğitim ve öğretim süresi boyunca ve sonrasında sürdürülebilir üretim ve tüketim olgusunu
öğrencileri ve çalışanları için yaşam kültürü haline getirerek çevresel riskleri ve etkileri
azaltır, eko-verimliği artırır ve bu bağlamda sürdürülebilirlik raporlarını 2 yılda bir
yayımlar.







Ege Üniversitesi sürdürülebilir üretim ve tüketim konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.
Çevre farkındalığını yaşam kültürü haline getirmeyi hedefleyen, sıfır atık ve Sürdürülebilir Yeşil
Kampüs çalışmaları yürütmektedir. Bundan sonraki süreçte çevre dostu üniversite olarak
benimsediği sürdürülebilir üretim ve tüketim olgusunu ön planda tutacak çalışmalar yapmaya
devam edecektir. Oluşturduğu Sürdürülebilir Yeşil Üniversite modeliyle öncülük edecek ve
topluma örnek olacaktır.

Ege Üniversitesi
İklim Değişimi Politikası
İklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük ve karmaşık sorunlardan bir
tanesidir, iklim değişikliği çevresel bir mesele olmasının yanında aynı zamanda sürdürülebilir
kalkınmayı yakından etkileyen bir husustur. Ege Üniversitesi, ulusal ve uluslararası
paydaşlarıyla iş birliği halinde araştırma- geliştirme, eğitim-öğretim ve toplumsal katkı
kapasitesini kullanarak iklim dostu, sürdürülebilir ve çevreci süreçlerin geliştirilmesini ve
yaygınlaştırılmasını desteklemekte ve böylece küresel iklim değişiminin doğa ve insan yaşamı
üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini hedeflemektedir. Ege Üniversitesinin bu
hedef doğrultusundaki iklim değişimi politikası aşağıda belirtilen ana unsurları kapsamaktadır:












İklim değişimi ile ilişkili süreçlerde karar verme mekanizmalarını destekleyici şeffaf,
katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan bilgi, izleme ve değerlendirme araçları geliştirir
ve gerektiğinde uygulanmasına destek olur.
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum sağlama
doğrultusunda, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında farkındalık oluşturmak
amacıyla araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunur ve teşvik eder.
Farklı bilim alanlarında iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda bulunan araştırmacıları bir
araya getirerek yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine olanak sağlayan faaliyetler düzenler ve
bunları teşvik eder.
Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları gibi tüm kesimlerin ortak çabaları ile tüketim
kalıplarının iklim dostu olacak şekilde değiştirilebilmesi için kamuoyu bilincini artırmak
üzere çalışmalar yapar.
Yerel ve ulusal ölçekte enerji tüketimi ve kayıpların azaltılmasına yönelik bilinçlendirme
çalışmaları yapar ve yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik verilmesi için araştırma,
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini hayata geçirir.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyen kalkınma programıyla uyum
içerisinde sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefiyle geliştirilen küresel politikalar ve
önlemleri uygulayarak, Ege Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Stratejik Planı
çerçevesinde sera gazı emisyon artış hızını sınırlamak ve uzun vadede karbon nötr bir
kurum haline gelmek amacıyla çalışmalar yapar.

Ege Üniversitesi bundan sonraki süreçte hem ulusal hem de küresel çapta çevresel ayak izini
en aza indirmeyi, antropojenik iklim değişiminin etkilerine karşı uyum sağlayabilme
kapasitesinin arttırılması için akademik araştırma ve eğitim programlarını desteklemeyi, başta
Ege Üniversitesi birimleri olmak üzere yerel ve daha sonra ulusal ölçekte sıfır emisyonlu
bina/binaların projelendirilmesi ve yapımına yönelik girişimlerde bulunmak/desteklemek,
kurum içerisinde atık depolamadan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik tedbirler
almayı sürdürecektir.

Ege Üniversitesi
Denizlerin ve Sucul Alanların Korunması Politikası
Ege Üniversitesi gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için sucul alanların
korunması konusunda üzerine düşeni yapmayı önemser. Dünya ekosisteminin büyük kısmını
oluşturan okyanuslar, nehirler ve su havzaları doğrudan veya dolaylı olarak insanları yakından
etkilemektedir. Ege Üniversitesinin denizlerin ve sucul alanların korunması politikası aşağıda
belirtilen hususları kapsar:





Yerel, bölgesel veya ulusal paydaşlara su ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir
balıkçılık konusunda eğitimler önerir ve gerçekleştirir.
Su ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirliği konusunda etkinlikleri organize eder/
destekler ve bu konularda eylemlerde bulunur.
Su kalitesini ve ekosistemini korumak ve dolayısı ile çevreye potansiyel zararı önlemek için
atık bertarafı uygulamalarını gerçekleştirir.
Yerel ekosistemin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar.

Ege Üniversitesi denizlerin ve su havzalarının korunması konusunda yerel düzeyde önemli
çalışmalar yapmıştır. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarına devam edecek ve hem ulusal
hem de küresel boyutta rol almak için çalışmalarını sürdürecektir.

Ege Üniversitesi
Karasal Yaşam Politikası
Ege Üniversitesi, sürdürülebilir karasal yaşam hedefleri doğrultusunda, arazilerinin
korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını, mevcut ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği
korumayı, sıfır atık hedefi ile atıkların giderimi ve değerlendirilmeleri konularını önemser.
Ege Üniversitesinin karasal yaşamı koruma politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar:











Üniversite arazilerinin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan
etkinlikleri destekler veya organize eder.
Kampüste ya da kampüs dışı alanlarda bazı yiyeceklerin sürdürülebilir şekilde
yetiştirilmesini sağlar.
Ege üniversitesi kendisine bağlı alanlarda mevcut ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği
korur; yerel veya ulusal topluluklar için ekosistemler üzerine eğitim programları yapar.
Tarım ve turizm için sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda eğitim programları veya
sosyal yardım programları düzenler.
Üniversite ile ilişkili arazi ekosistemlerinin korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir
kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
Ege Üniversitesi araştırma ve geliştirmeye yönelik olarak belirlenen ormanlık alanların
rehabilitasyonu, yangından hasar gören alanlarda yetiştirilmesi için özellikle hızlı büyüyen
yapıda bitki türlerinin belirlenmesi ve yerel endemik bitki türlerinin dikimine yönelik
çalışmalar yapar.
Üniversitenin işletmesinden ve yeni yapılan binalardan dolayı canlı türlerinin zarar
görmemesi için önlemler alır. Yerel biyoçeşitliliğin artırılması, yerli olmayan türlerin
kampüsteki etkisinin azaltılması için planlamalar yapar.
Ege Üniversitesi, kampüs içerisinde ve kendisine bağlı kampüs dışı birimlerinde, atık
suların deşarjları için yerel yönetimler ile (belediyeler) iş birliği yapar. Kampüsteki plastik
atıkları azaltmak için politikalar oluşturur. Tehlikeli malzemeleri kapsayan tehlikeli atık
giderimi için planlamalar yapar.

Ege Üniversitesi, karasal yaşamın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında ulusal ve
uluslararası düzeyde çok başarılı çalışmalar yapmış ve yapmaya devam edecektir.

Ege Üniversitesi
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Politikası
Ege Üniversitesi, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen
ve 17 temel başlık altında toplanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını göz önünde
bulundurmaktadır. Yeşil Kampüs, sosyal sorumluluk projeleri, enerji ve kaynak yönetimi, sağlık
alanında yapılan çalışmalar sürdürülebilir üniversite olmak anlamında önem taşımakla birlikte
Ege Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve paydaşları ile olan ilişkilerinde barış ve adalet
ilkelerini gözeterek güçlü bir kurum olmayı da hedeflemektedir. Üniversitemizin bu hedef
doğrultusundaki “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Politikası” aşağıda belirtilen ana unsurları
kapsamaktadır.



Şiddetin önlenmesi için eğitim içeriklerini güncellemek, çalışanları ve toplumu
bilgilendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu süreçlerde elde etiği bilgiyi
toplumun yararına sunmak,



Hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen
etkinlikleri desteklemek,



Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf bir Ege Üniversitesi için yasal mevzuatı ve
kamu etik ilkelerini uygulamaya devam etmek,



Ege Üniversitesinde öğrenciler, idari ve akademik çalışanlar başta olmak üzere tüm
paydaşların serbestçe fikir ve görüş beyan edebildikleri, öneriler sunabildikleri duyarlı,
kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarını oluşturmak ve
desteklemek,



Ege Üniversitesi olarak küresel yönetişim kurulularıyla akademik, bilimsel ve sosyal
çalışmalar yürütmek,



Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişiminin
sağlanması ve temel özgürlüklerin korunması bağlamında yürütülen akademik çalışmaları
ve projeleri teşvik etmek ve desteklemek.

Ege Üniversitesi
Amaçlar için Ortaklıklar Stratejisi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar için iş birliği
kavramının kritik bir önemi bulunmakta ve amaçlar için ortaklıklar başlığı altında iş birliği
süreçleri ayrıca ele alınmaktadır.
Ege Üniversitesi olarak planlanan ve gerçekleştirilen çalışmalarda, sürdürülebilirlik dikkate
alınmakta ve bu bağlamda süreçler düzenlemektedir. Ege Üniversitesi Stratejik Planı (20192023) ve Ar-Ge Strateji Belgesi (2019-2023) kapsamında aşağıda yer alan amaç-hedef ve
bunlara ulaşmak için belirlenen stratejiler doğrudan sürdürülebilir kalkınma amaçları
doğrultusunda yapılacak ortaklıklarla ilgilidir.
Ege Üniversitesi;














Araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamak amacıyla
araştırma faaliyetleri ile yürütülen yıllık ulusal ve uluslararası fon destekli proje sayısının
en az %15 artırılmasını,
Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesinin çekim merkezi haline gelmesini
sağlamak amacıyla uluslararası alanda eğitim amaçlı dolaşımın desteklenmesi için
uluslararası değişim iş birliklerinin %4 artırılmasını,
Öncelikli alanlarda, kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlayarak
mükemmeliyet hedefli araştırma ortamının yaratılması amacıyla ulusal, uluslararası
paydaşlar ile ortak mükemmeliyet merkezi oluşturulmasını,
Öncelikli alanlarda, dünya çapında öncü araştırmalar yapılabilmesi için disiplinlerarası
araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla
paydaşlarla ulusal ve uluslararası öncelikler konusunda fırsat ve tehditlerden haberdar
olmak için ortam hazırlanmasını,
Öncelikli alanlarda, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ilişkilerin ve işbirliklerinin
geliştirilmesi amacıyla çözüm hedefli araştırma faaliyetlerinin uygulamaya geçmesinin
kolaylaştırarak, sektörel ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesini ve sanayi kuruluşları arasında
tanınırlığın arttırılmasını,
Ulusal öncelikler kapsamında çok paydaşlı araştırma faaliyetlerinin uygulamaya
geçmesinin kolaylaştırarak ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi,
tanınırlığın arttırılması,
Global eğilimler kapsamında uluslararası katılımlı araştırma faaliyetlerinin uygulamaya
geçmesinin kolaylaştırarak ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi, uluslararası tanınırlığın
arttırılması,
 Öncelikli alanlarda, araştırma sonuçlarından elde edilen birikimin topluma yönelik
yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi amacıyla araştırmacıların EÜ ArGe inovasyon ekosistemi paydaşları ile eşgüdüm içinde çalışmasını hedefler.

