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T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi (ETÜ), dünya üniversitelerini 
çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım 

yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her 
yıl değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 
2016 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Tür-
kiye üniversiteleri arasında dördüncü oldu.

İlk defa katıldığı değerlendirmede dör-
düncü olan TOBB ETÜ, dünya sıralamasında 

TOBB ETÜ

TOBB ETÜ, TÜRKİYE’NİN 
“EN ÇEVRECİ” 
4’ÜNCÜ ÜNİVERSİTESİ 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, önemli bir başarıya daha 
imza attı.  TOBB ETÜ, 2016 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda "çevreye 
duyarlılık"ta Türkiye üniversiteleri arasında dördüncü oldu.

ise 271. sırada bulunuyor. Dünyanın 74 farklı 
ülkesinden üniversitelerin katıldığı sırala-
mada, ilk üç sırada ABD’nin California Davis 
Üniversitesi, İngiltere’nin Nottingham Üni-
versitesi ve Hollanda’nın Wageningen Üni-
versitesi yer aldı.

GreenMetric nedir?
Green Metric Üniversite Sürdürülebilirlik 

Derecelendirmesi, üniversite kampüslerinde-
ki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında 
değerlendiriyor ve karşılaştırmasını yapıyor. 
Değerlendirme platformu, Endonezya Üni-
versitesi tarafından 2010 yılında kuruldu ve 
her yıl katılımcı üniversitelerin derecelendir-
mesini yapıyor.

Tüm dünyadan saygın üniversitelerin 
katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sür-
dürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve 
çevre bilinci konusunda küresel farkındalık 
yaratmayı amaçlayan bir platform olan Gre-
enMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim 
kurumlarının katılımına açık. 

Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite 
GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim 
değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve 
eğitim gibi alanlarda değerlendiriliyor, her 
değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yük-
seköğretim kurumları, bu değerlendirm eler-
den aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.
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EĞİTİM YÖNETİCİ VE UZMANLARI 
TOBB ETÜ’DE BULUŞACAK

O kul öncesinden yüksek öğre-
time kadar eğitim sektörünün 
tüm sorun, beklenti ve çö-
züm önerileri, eğitim yöne-

tici ve uzmanları tarafından ekim ayında 
Ankara’da ele alınacak. Eğitim Yöneticileri 
ve Uzmanları Derneği’nin (EYUDER) 19-21 
Ekim 2017 tarihleri arasında düzenleyeceği 
8. Uluslararası Eğitim Yöneticileri Forumu 
(EYFOR-8), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi’nde (TOBB ETÜ) gerçekleştirilecek. 

EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek EY-
FOR-8’de, sektörün gündeminde bulunan 
yeni eğitim müfredatından mesleki eğiti-
min yaygınlaştırılıp geliştirilmesine kadar 
tüm konuların ele alınacağını kaydetti. 

 
8 ülkeden 650 katılımcı

EYFOR'un her yıl bir üniversite ile ortak-
laşa gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Çilek, 

bu yılki toplantı için TOBB ETÜ Rektörü Prof. 
Dr. Adem Şahin ve TOBB ETÜ Sosyal Politi-
kalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) 
Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan’la protokol 
imzaladıklarını belirtti. Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkanlığı’nın (ATAM) düzenleyi-
cileri arasında bulunduğu EYFOR’un bu 
yıl daha genişletilmiş bir formatta gerçek-
leştirileceğini; 8 ülkeden 450 bildiri ve 650 
kişinin katılmasını beklediklerini vurgulayan 
Dr. Çilek, eğitimle ilgili 23 alanda bildiri 
verilebileceğini anlattı. 

Dr. Çilek, toplantının sonuç raporlarının 
kamuoyu ile paylaşılacağını ve ayrıca Milli 
Eğitim Bakanlığı'na sunulacağını kaydetti.

TOBB ETÜ SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar 
Sayan da mesleki eğitimin kalitesinin iyi-
leştirilmesi ve işgücü piyasaları ile bağının 
güçlendirilmesine yönelik konuların tartı-
şılacağı, Türkiye’nin ara eleman sıkıntısının 

masaya yatırılacağı özel oturumlar düzen-
leneceğini vurguladı.

Bildiri alanları
“Beden eğitimi ve spor eğitimi, bilgisa-

yar ve öğretim teknolojileri, din kültürü ve 
ahlak bilgisi eğitimi, eğitim programları ve 
öğretim, eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi 
ve denetimi, eğitimde ölçme ve değerlen-
dirme, görsel sanatlar eğitimi, matematik 
eğitimi (ilköğretim ve lise), müzik eğitimi, 
öğretmenler için uygulamadan iyi örnekler, 
okulöncesi eğitimi, özel eğitim, psikolojik 
danışma ve rehberlik, sınıf öğretmenliği, sos-
yal bilgiler eğitimi, tarih eğitimi, teknoloji ve 
tasarım eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, 
Türkçe eğitimi, yabancı diller eğitimi, yaratıcı 
drama eğitimi, yaşam boyu öğrenme.”

EYFOR ile ilgili bilgilere  http://www.
eyfor.org/ adresinden ulaşılabiliyor.

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği’nin 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenleyeceği 8. Uluslararası 
Eğitim Yöneticileri Forumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.




