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Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM)  

Sıfır Atık İnovasyon Yarışması 

Teknik Şartnamesi (2021) 

1. Organizasyon 

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan “Sıfır Atık Proje Yarışması” Sultangazi Belediyesi ve 

bünyesinde bulunan Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM) tarafından düzenlenmektedir. 

2. Amaç 

Yarışmanın en temel amacı farklı kategorilerden adayların sıfır atık konusunda yenilikçi ve 

uygulamaya dönüşebilecek, ülkemizin sıfır atık konusunda farkındalığını ve atık yönetimi 

performansını arttırabilecek projeler üretmelerini desteklemek ve teşvik etmektir. 

3. Konu 

Yarışmaya “Sıfır Atık” teması altında yenilikçi, gerçekçi, katma değeri yüksek ve özgün bir 

veya birden fazla proje ile katılım sağlanabilir. 

4. Kimler Katılabilir? 

Yarışmaya; Ortaokul, lise, üniversite kategorilerinden öğrenciler ile genel kategoride adaylar 

katılım sağlayabilirler. Bu doğrultuda yarışmaya; 

 Ortaokul Kategorisi (5-8. Sınıflar) 

 Lise Kategorisi (9-12. Sınıflar) 

 Üniversite Kategorisi (Önlisans ve Lisans) 

 Genel Kategori (Sıfır Atık Temasında fikri ve projesi olan ve ilk üç kategori dışında 

kalanlar) gibi kategorilerde gerçekleştirilecektir. 

5. Yarışma Takvimi 

Yarışma; duyuru sonrasında proje başvurusu, ön değerlendirme, ikinci aşama, final ve ödül 

töreni olmak üzere toplamda beş aşamadan oluşmaktadır. Projede destek ödülü alan 

katılımcıların daha sonra SULSİM bünyesinde çalışmaları başlayacaktır. 
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Yarışma takvimi ise şu şekildedir; 

 Başvuru Son Teslim Tarihi: 19.05.2021 

 Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: İlan edilecektir. 

 İkinci Aşama Sonuç İlan Tarihi: İlan edilecektir. 

 Final Sonuç İlan Tarihi: İlan edilecektir. 

 Ödül Töreni Tarihi: İlan edilecektir. 

6. Ödüller 

Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM) Sıfır Atık Proje Yarışmasında 

dört kategoride; 

 İlk üçe giren toplamda 12 projeye para ödülü verilecektir. 

 Jüri tarafından yapılacak değerlendirmeyle 10 projeye ise destek ödülü verilerek 

SULSİM bünyesinde çalışma imkânı sağlanacaktır. 

6.1. Yarışma Para Ödülleri 

Ortaokul Kategorisinde; 

 1.Ödülü: 3.000 TL, 

 2. Ödülü: 2.000 TL, 

 3. Ödülü: 1.000 TL, 

Lise Kategorisinde; 

 1. Ödülü: 5.000 TL, 

 2. Ödülü: 4.000 TL, 

 3. Ödülü: 3.000 TL, 

Üniversite Kategorisinde; 

 1. Ödülü: 7.000 TL, 

 2. Ödülü: 6.000 TL, 

 3. Ödülü: 5.000 TL, 

Genel Kategoride; 
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 1. Ödülü: 10.000 TL, 

 2. Ödülü: 7.500 TL, 

 3. Ödülü: 5.000 TL, 

6.2. Proje Destek Ödülü 

Yarışma destek ödülü kapsamında toplamda 10 projeye destek ödülü verilecek olup, bu 10 

projeye Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM) bünyesinde yer alma 

imkânı sağlanacaktır. 

Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM) bünyesinde proje gruplarına 

verilecek destekler şunlardır; 

 Çalışma ofisi, 

 Sekreterya, 

 Posta kutusu, 

 Yazılım desteği, 

 Ekipman desteği, 

 Araç ve gereç desteği, 

 Mentör (Danışman), 

 Ücretsiz eğitimler, 

 Melek yatırımcıya sunum yapma imkânı, 

 Fuar ve sempozyumla projesini tanıtma imkânı, 

 Belediye bünyesinde projesini sınama imkânı. 

Sultangazi Belediyesi Sıfır Atık İnovasyon Merkezi (SULSİM) bünyesinde çalışmalarını 

sürdürecek proje gruplarının bütçelerine yönelik kapsam dışında sayılacak giderler şunlardır; 

 İletişim giderleri, 

 Konaklama ücretleri, 

 Ulaşım ücretleri, 

 Beslenme vb. ücretleri, 

 Özel giderler. 

7. Katılım Koşulları 
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 Yarışmaya katılım ücretsizdir. 

 Katılımcılardan ortaokul, lise ve üniversite kategorilerinden başvuran adayların 

öğrenci olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Buna yönelik; öğrenci belgesi ve 

kanıt içeren herhangi bir belge proje kayıt formuna yüklenmelidir. 

 Adaylar yarışmaya bireysel ya da grup olarak katılabilir. 

 Yarışmaya gönderilecek her bir proje için “www.sultangazi.bel.tr” adresinden proje 

formu doldurulmalıdır. 

 Yarışma başvuruları sadece “www.sultangazi.bel.tr” adresinden kabul edilecektir. 

Posta vb. yollarla başvuruya gerek bulunmamaktadır. 

 Yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, kopya edilmiş olması ve 

üçüncü kişilerin tasarım/proje üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk 

tamamen yarışmaya aittir. Bu koşullarda başvuru aşamasındaki projelerin başvuruları 

kabul edilmeyecek, ödül kazanan projelerin ödülleri iptal edilecektir. 

 Yarışmaya katılan projeler ön değerlendirme aşamasında; kayıt formunda yer alan 

bilgiler ve sisteme yüklenen belgeler doğrultusunda değerlendirilecek olup yeniden bir 

belge ve belge talep edilmeyecektir. Bu nedenle bilgi ve belgelerin eksiksiz 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 Ön değerlendirmeyi geçen adaylardan ikinci aşama için ek olarak görsel sunum talep 

edilecektir. Bu noktada adaylardan projeyi anlatan görsel bir sunum ve/veya prototip 

hazırlamaları talep edilecektir. 

 İkinci aşamayı geçen adaylar ise final sunumlarını canlı olarak (Yüzyüze ya da 

Online) jüri üyelerine karşı yapacaklardır. 

 Finali geçen adaylar ödüle hak kazanacak olup, adaylara ödül töreni günü ödülleri 

takdim edilecektir. 

 Ödüle hak kazanan katılımcılar, ödül töreninde açıklanacak olup, ödül törenine il 

dışından katılım sağlayacak finalistlerin ulaşım ve konaklama masrafları yarışma 

organizasyonu tarafından karşılanacaktır. 

 Yarışmacılar internet sitesi üzerindeki formdaki kategori, katılım şekli, katılımcı 

bilgileri, proje bilgilerini eksiksiz doldurmalıdır. 18 yaşından küçük olanlar bu 

bilgilere ek olarak veli bilgilerini de eklemelidir. Öğrenci belgesi, v.b. gibi  proje ile 

ilgili diğer dokümanlar da yüklenmelidir. 

 Yarışmada finale kalmaya hak kazanan ve sonrasında dereceye giren fikirleri içeren 

çalışmalar yayınlanıp farklı etkinliklerinde sergilenebilecektir. Yayınlanan ve 

http://www.sultangazi.bel.tr/
http://www.sultangazi.bel.tr/
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sergilenen projelere herhangi bir mecrada kullanılması ve uygulanması halinde ayrıca 

telif ücreti ödenmeyecektir. 

8. Yarışma Değerlendirme Kriterleri 

Katılımcıların ileteceği fikir ve projeler şu kriterlere göre değerlendirilecektir; 

 Yenilikçi ve özgün olması, 

 Konusunda fayda sağlaması, 

 Belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli, 

 Üretim/üreticiye sağlayacağı fayda, 

 Malzeme ve üretim yönteminde izlenen yol, 

 Katma değeri, 

 İhracat potansiyeline olan etkisi, 

 ARGE niteliği,  

 Tasarım yönü, 

 Yatırım maliyeti ile bu maliyetin gerçekçiliğidir. 

9. Katılım Formatı ve İletişim 

Yarışmaya gönderilecek her bir proje için “www.sultangazi.bel.tr” adresinden yarışma ile 

ilgili proje formu doldurulmalıdır. Katılımcılar proje kayıt formunu eksiksiz doldurmalı, 

projelerini iyi anlatacak ilgili görselleri vb. çalışmaları da forma eklemelidir. Yarışmanın her 

aşamasında istenecek formlar yine aynı adres üzerinden gönderilecektir. Proje ve sorular 

için aşağıdaki iletişim adresinden irtibat sağlayabilirsiniz. 

Bilgi İçin; 

E-mail: sulsim@sultangazi.bel.tr 

Telefon: 02124593584 

 

http://www.sultangazi.bel.tr/
mailto:yarisma@basaksehir-livinglab.com

