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Konu : Gida israfini Engelleme Proje Yansmasi 

KARABUK UNIVERSITESI REKToRLOdONE 

Kurumumuz Istanbul Ticaret Borsasi Gida israftni Engelleme Proje Yansmasl" adi altinda 
gida israfini Onleme amach bir proje yarismasi duzenlemektedir. 

Esasen yeni koronavinh (Covid 19) saigini nedeniyle icinde bulundugumuz durum ye 

uzaktan egitime gecilmis olmas' nedeniyle yansmanin bir sOreligine ertelenmesi dOsOnulmus 

ise de pandemi nedeniyle genclerimizin evde bulundugu bu sOrecin degerlendirilmesinin 

hem Ogrencilerimiz hem de gida israfini engelleme amacii projemiz acisindan daha verimli 

olacagi sonucuna vanlarak yarismamizin hayata gecirilmesine karar vermis bulunmaktaylz. 

Projemizin kapsarni gida israfinda ozellikle depolama, distributorler, perakendeciler Ile 
lokantalar, oteller, hastaneler, okullar, evler ye sair tOketici ayaginda gida israfinin onlenmesi, 
ayrica israf olacak gidanin toplanmasi ve degerlendirilmesidir. 

Ulkemizdeki gida israfinin onlenmesi bilincinin gelistirilmesini, kamuoyunda farkindakk 
olu5turulmasini ye gida israfinin- onlenmesi icin etkili cozOmler bulunmasini hedefleyen 
yansma Oniversitelerin turn belOmlerinden Ogrencilerin katilimina aciktir. 

Yansma sonucuna gore basanli olan ogrencilerimize toplamda 65.000 TL para Oc1010 
verilecek olup dagilim asagidaki gibi oiacaktir; 

• 1.11k Od010 30.000-TL 
• 2.11k Oc1010 15.000 -TL 
• 3.10k oc1010 10.000 -TL 
• Mansiyon oc1010 (1) 5.000 -TL 
• Mansiyon Oc1010 (2) 5.000 -TL 

Bu cercevede Oncelikle ekte yer clan yarisma afisinin Universitenizin kurumsal web 
sitelerinde ye sosyal medya hesaplannda duyurulmasi, panolarina asilmasi, SMS mesaji ye e-
posta iletilmesi ye sair yollarla Universiteniz Ogrencilerinin ilgili yansmaya yonlendirilmeleri 
konusunda degerli katkIlannizi bekieriz. 

SaygilanmizIa. 

Ali KOPUZ 
Yonetim Kurulu Baskani 

EKLER: Duyuru Afisi (1 sayfa) 

Karabük Üniversitesi Evrak Tarih ve Sayısı: 11/05/2020-7424



Olkemizde her yil iic gidadan biri israf oluyor. 
Yilda 14,5 milyon ton gidayi israf ederek 
diinyamm ye Olkemizin gelecegini cope 
atiyoruz. 

Evinde vakit gecirdigin bu surecte hem 
kendin hem de diinya itin faydali bir seyler 
yapmak ister misin? 

Hangi Universiteden, hangi boltimden olursan 
of yasadigirmz salgin kadar tehlikeli olan gida 
israftha son verecek projeni olusturarak 
yarismanza katil! 

Birinciye: 30.000 TL 

ikinciye: 15.000 IL 

Ociinciiye: 10.000 TL 

Mansiyon 1: 5.000 TL 
Mansiyon 2: 5.000 TL 

SON BASVURU 

30 Kamm 2020 
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De.taylipilgi vf bapyru kin:. 	. 
plaisrafiprojeyansmancom 
basvuru@gidaisrafLcom 
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