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-Might Guy

"…That may be true… but they don't just rot and die!! They will become nourishment for the 
new, fresh leaves! The time when a new spring comes and the fresh leaves bud… is the peak 

of youth!! It's the time to burn, deep crimson!!!"



HOŞ GELDİN Yeşil Kampüs Topluluğunun amacı, hem 

üyelerin kendilerini geliştirmesini 

sağlamak hem de yaşadıkları kampüsün 

sürdürülebilirliğine odaklanan çalışmalar, 

projeler ve etkinlikler yapmaktır. 

Topluluk, herhangi bir politik görüşü takip 

etmez. Üye profili ortak ideolojik görüş 

birliği oluşturmaz. Fikir çeşitliliği ve uyum 

içinde çalışmaya özen gösterilir.  Bu 

amaçla gelen herkese kapımız açıktır. 

Hoş geldin!

Bu döküman topluluğa uyum sağlamanı biraz daha hızlandırmak için oluşturuldu.
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İLK ÖNCE... 
 
 

Eğer topluluğa üye olmaya kesin 

olarak karar verdiysen ilk yapman 

gereken şey Kültür İşleri Müdürlüğü'ne 

gidip topluluğa resmen üye olmak ve 

üye kartını alman (Kültür işleri 

kütüphanenin alt katında).

İkinci adım topluluk üye kartını aldığını haber verip 

whatsapp grubuna üye olmak istediğini bize 

bildirmen. 

Son adım ise "Topluluğa Hoşgeldin!" anketini 

doldurmak: 

https://goo.gl/forms/NUfI66YFirGBoagn2) 

 

Artık resmen YKT'lisin!!!! :):):):):):):):):):):):) 

 



Y K T  H A K K I N D A

Yeşil Kampüs Topluluğu'na hoş geldiniz.  

2017 yılında yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

tarafından kurulan YKT, her bölümden ve her sınıftan 

öğrenciye açıktır. İsminde "yeşil" geçse de, çalışma 

konusu sürdürülebilir kampüslerdir ve çevre konusuyla 

ilgilendiği kadar, kampüsün ekonomik ve sosyal 

sorunlarıyla bir bütün olarak ilgilenir. YKT siyasi bir 

görüşü takip etmez. Üyelerinde belli bir ideoloji aramaz.

 YKT bir öğrenci birikimidir. Topluluk olarak 

üniversitemizde kalıcı değişiklikler yapmak istiyoruz. Bu 

değişiklikler bir öğrencinin kendi eğitim öğretim 

süresince göremeyeceği sonuçlar içeriyor olabilir. Fakat 

atılacak bir adım sonraki topluluk üyelerine bir 

kolaylıklar sağlar, onların çabaları bir sonrakilerin 

önünü açar ve değişim bu yolla, topluluğa yıllar içinde 

gelmiş öğrencilerin ortak birikimiyle sağlanır.  

yKT



İ L K  Ö N C E . . .
Eğer topluluğa üye olmaya kesin olarak karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken şey Kültür İşleri Müdürlüğü'ne uğrayıp topluluğa 

resmen üye olmak ve üye kartını almaktır. Kültür işleri kütüphanenin alt katında, tuvaletlerin yanında yer almaktadır.  Öğrenci 

kimliğin ve 2 TL yanında olsun. 

 

İkinci önemli konu Kültür İşleri'nden üye kartı alındıktan sonra Whatsapp grubuna üye olmak istediğinizi aşağıdaki iletişim 

linkinden belirtmenizdir. 

http://greencampus.metu.edu.tr/iletisim/ 

Whatsapp grubunda bir duyuru yapınca bunun tüm üyelere ulaştığını varsayıyoruz. 

 

Son olarak, Yeşil Kampüs Topluluğu Google Drive linki ekleneceğiniz Whatsapp grubunun açıklama kısmında belirtilmiştir. 

Topluluğun hafızası (arşivi, güncel projeler, dökümanlar ve iş bölümü) orada bulunduğundan takip etmenizi bekliyoruz. Geri 

bildirim ve önerileriniz için isim belirtmeksizin doldurabileceğiniz ve dönem boyunca sık sık kontrol edilen anketleri de yine bu 

Google Drive hesabında bulabilirsiniz.  Mutlaka doldurmanızı beklediğimiz ilk anket "Yeşil Kampüs Topluluğuna Hoş geldin!" isimli 

anketttir: https://goo.gl/forms/NUfI66YFirGBoagn2 



İ Ş L E Y İ Ş
Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir öğrenci topluluğu 

olduğumuz için üyelerin projeler özelinde işlerden 

başka, etkinliklerin işleyişi gibi yürütmeyle alakalı 

(örneğin üyelerin koordinasyonu, Kültür İşlerine 

yapılacak bildirimler vs.) konularda da dönüşümlü 

olarak görev alacaktır.

 Üyelerin güncel ders programı belli olduktan sonra, 

her dönem başında dönem boyunca yapılacak olan 

toplantı programı belirlenir. Bu program tanışma 

toplantısından sonra kesin olarak üye olanların 

programına göre güncellenir. Dönem bitene kadar iki 

haftada bir büyük toplantılar olur.  Bu toplantılara tüm 

üyelerin gelmesi beklenir. Bir yandan da proje bazında 

kurulan grupların grup toplantıları da gerçekleştirilir 

(sıklıklığı proje grubuna bağlıdır). Her etkinlik/proje 

grubundan bir temsilci büyük toplantılarda nerede 

olduklarını belirten mini bir bilgilendirme yapar.  

Böylece herkes birbirinden haberdar olabilir ve geri 

bildirim alır. 

 

Google Drive dosyalarını ve WEB sayfamızı (tüzüğe de 

oradan ulaşabilirsiniz) inceledikten sonra sormak 

istedikleriniz olursa;  Umut veya Yeliz'e doğrudan 

sorabilirsiniz ya da 

http://greencampus.metu.edu.tr/iletisim/ 

kısmına yazabilirsiniz.  



İ Ş L E Y İ Ş
Üyelere, her dönem başında o dönemde YKT'ye ne kadar katkı verebileceklerini soruyoruz. Böylece kaç kişinin ne kadar 

sorumluluk alacağını bilerek bir program yapıyoruz. Böylece daha gerçekçi plan yapıyoruz ve yalnızca 1 veya 2 projede 

çalışacak zamanı olan üyeler de YKT'yi destekleyebiliyor. Proje önerin varsa ilk toplantıda bahset! Önerdiğin projede veya 

etkinlikte yürütücü olman beklenir ama eğer tek başına yürütmek istemezsen de eş yürütücü olacak bir gönüllüyle birlikte 

çalışabilirsin.  Toplantı esnasında projede/etkinlikte çalışmak isteyenlerle ekibini kurabilirsin:  

 

Proje yürütücülerinin temel görevi, dönem boyunca yürütücülüğünü üstlendiği projenin şekillenmesini, sürdürülmesini ve 

tamamlanmasını sağlamak. Bunun için her türlü ek buluşma online görüşme ve proje grubu içi iş bölümü yapılmasını 

sağlama yetkisi olacak. İhtiyaç duyarsa ve görevi kabul eden olursa eş yürütücü atayabilecek. Ayrıca özellikle yürütücü 

olanların ve iş paylaşımında görev alanların kritik zamanlarda yerine birini önermeden ayrılmamasını rica ediyoruz. 

Farklı alt gruplar farklı şekillerde çalışacağından, iki haftada bir yapacağımız toplantılarda proje grupları en fazla iki haftada 

bir ne durumda olduklarını tüm gruba anlatacak. Böylece YKTde ne olduğunu takip edebiliyor olacağız.  

 

 Herhangi bir konu veya kişiyle (başkan ve yürütücüler dahil) ilgili bir problem yaşarsanız yine drive dosyamızdaki 

aktif anketler kısmında yer alan "bir problem yaşıyorsan" veya "aklında işleyiş önerisi varsa" anketlerinden yazabilirsiniz. 

Mutlaka okuyup dikkate alacağız, YK ile çözüm bulmaya çalışacağız. 



İ Ş L E Y İ Ş
Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk kez devreye aldığımız, ama kuruluşumuzdan beri hayalini 

kurduğumuz bir işleyiş yöntemimiz de var: "Kampüste Yeşil Ağlar Örmek" isimli bir projemiz kapsamında kampüsteki her 

bölümden bir temsilcimizin olduğu İletişim ve koordinasyon ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Bölüm temsilcilerinden yalnızca 

kendi bölümlerinde yapılabilecek kampüs sürdürülebilirliği çalışmalarını yapmasını bekliyoruz. Kendi grubunu dilediği gibi 

kurabilecek Bölüm Temsilcilerini YKT çekirdek grubu olarak biz seçiyoruz. Ayrıca her bölümde bir hocamızı ve bir çalışanı da  

temsilcimiz ile çalışmak üzere  bölüm temsilcisi olmaya çağırıyoruz. Böylece kampüs genelinde ama kendi çalışma konuları 

özelinde sürdürülebilirlikle ilgili etkinlikler yapan kıymetli gruplarımız olacak:)  

 

Bölüm Temsilciliği hakkında detaylı bilgiyi drivedaki proje dosyamızdan (resmi üye olunca seninle paylaşacağız) ve web 

sayfamızda duran tüzüğümüzün ilgili kısmından bulabilirsin: https://blog.metu.edu.tr/wwwykt/files/2018/12/Ye%C5%9Fil- 

Kamp%C3%BCs-Toplulu%C4%9Fu-T%C3%BCz%C3%BCk.pdf 

 

 



K U R A L L A R
YKT bir öğrenci topluluğudur ve katılım gönüllülük esasına dayanır. Bununla birlite topluluk, sürekliliğini sağlamak adına bir takım 

kurallara ihtiyaç duyulmaktadır:

"Bir etkinliğin nihai planlanmasında görev alındıysa, organizasyonunda da görev almak zorunludur." Yani etkinlik planlarken 

katkı sunduysan o etkinlik yapıldığında seni de orada görmek isteriz. 

 

"Dönem sonu itibariyle, toplantı ve etkinlklerin %75'ine katılım göstermiş her üye bir sonraki dönem YK üyeliği için 

başvurabilir, oy kullanabilir. Aksi durumunda toplatılara katılabilir fakat, yk seçiminde oy kullanamaz." Her toplantıya gelmek 

zorunda değilsin ama Yürütme Kuruluna girebilmen için, dönem boyunca yapılan toplantı ve etkinliklerin çoğunda seni görmüş 

olmayı bekleriz. 

 

"Eğer bir sorumluluk alındıysa ve herhangi bir sebepten yapılamayacaksa, aksaklık çıkmaması için kendisine görevi 

tamamlaması için verilen sürenin 3'te 1'i kadarlık kısmı bitmeden önce yapamayacağını bildirmesi ve yerine yapabilecek birini 

önermeye çalışması gerekmektedir. (Ör: 3 haftalık bir iş paketinin teslimine 1 hafta kala bildirilmesi, 3 aylık bir iş paketinde 

son 1 ay yapılamayacağının bildirilmesi.) " Gönüllülük esaslı çalışıyoruz ama cidi bir zaman ve emek de ortaya konuyor. O 

sebeple, bir projede/etkinlikte sorumluluk aldıysan ama sonra bir aksilik yüzünden yapamayacaksan, bunu fark eder etmez, 

yerine kalan işi anlatıp devredeceğin birini bularak proje/etkinlik ekibinden ayrılmanı rica ediyoruz. 

 

 

 



K U R A L L A R
 

"Topluluğun bir parçası olarak her üyenin, düzenlenmesinde rol almamış olsa bile, ODTÜ YKT etkinliklerine katılması beklenir." 

Şimdi bizim bir parçamız olduğun için bir etkinlik yaptığımızda, hiç katkı sunamadıysan bile etkinlik günü gelip orada varlık 

göstererek YKT'yi sahiplenmen hakikaten çok şık olur :) 

 

"Yeni üyelerin işleyişi iyileştirmek için bir fikri/önerisi/eleştirisi olduğunda, bunları çekinmeden yapıcı bir dille yönetim 

kuruluna (YK) aktarması beklenir." Burada biz bizeyiz. Kimse kimseden üstün değil hepimiz öğrenciyiz sonuçta. O yüzden rahat 

ol ve eğer bir derdin, talebin, fikrin varsa mutlaka Yönetim Kurulundan herhangi birine bunu ilet. İlet ki bu bilinsin ve değişebilsin. 

Bunun da YKT İşleyişinin gelişmesine  verebileceğin en büyük katkılardan biri olduğunu unutma olur mu? İsmini vermek 

istemiyorsan da drive daki aktif anketleri kullanabilirsin. Tek ricamız her zaman tüm tarafların birbirine karşı yapıcı ve saygılı 

olması. 

 

"Üyelerin, diğer üyelere katkı sunabileceği veya öğretebileceği konular olduğunda paylaşımcı olması beklenir."   Kampüste 

sosyal konularda gelişme bekliyorsak, bunu önce kendi içimizde başarmalıyız değil mi? Ben nasıl Mendeley kullanılır 

gösterebilirim, sen nasıl photoshop kullanılır biliyorsundur, başkası harika kitaplar okuyor ve bize anlatmak istiyor olabilir. Ya da 

aynı bölümden diğer üyelere yol göstereceğin bir yarım saat ayırabilirsin onlara. Veya herkesi alır pikniğe götürürsün! Ne olduğu 

önemli değil yeter ki paylaşımcı ol:) 



B E N İ  N E L E R  B E K L İ Y O R ?
Bu slaytların en başında ilk 3 adımdan bahsetmiştik ya, önce onları yapmanı rica ediyoruz. 

Sonrasında burada cevabını bulamadığın ne varsa bize sorabilirsin. Zaten bize katıldıktan kısa bir süre sonra, seni çok da 

sıkmadan mini bir temel kavramlar sunumu yapacağız ki  ikidebir kullanılıp durulan bu terimler neymiş anlaşılsın :) Hem 

belki dinlerken aklına yapılabilecek bir şeyler gelir! Sonra sana hızlıca nerede ne varmış driveda nasıl bir sistem kurmuşuz 

vs. göstereceğiz. Sen de sonra bunları inceleyeceksin ki bir eksiğimiz var mı, projelerden hangisi ilgini çekiyor, yoksa yepyeni 

bir proje mi önereceksin düşünebilesin. 

  

İşte aklındakileri, sen YKT'ye gelmeden önceki yapılması planlananlarla harmanlamak için, (ikinci) tanışma toplantısı 

tarihinden itibaren en geç 2 hafta içinde yepyeni üyelerin aktif katılımı (dilerse sunum, işleyiş, proje önerisi vb.) ile 

toplanacağız. 

 

Sana vereceğimiz ilk görev de eski ve yenilerin kaynaşma ve aidiyeti güçlendirecek etkinliklerden (öğle yemeği, piknik, 

yemek, kahvaltı, gezi, doğa yürüyüşü, spor, bowling, tabu, vb.) birini, yeni gelenlerden biri ve eskilerden biriyle konuşarak 

dönem bitmeden organize etmendir :) E Tabi ki sen planlasan da bir harcama olacaksa herkes kendi parasını ödeyecek :D  

 TEKRAR HOŞ GELDİN TOPLULUĞUNA!!! 

 



yKT
odtuykt@gmail.com 

 
http://greencampus.metu.edu.tr/iletisim/ 

Şubat 2019

h t t p : / / g r e e n c a m p u s . m e t u . e d u . t r /
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