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AMAÇ:
İnsan hayatı, içinde yaşadığı çevrenin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Temiz çevre de temel insan
hakkı olarak anayasamızda yer almaktadır.
Yıldız Holding ve TURMEPA, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini
tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda
korunması ve geliştirilmesi hedefiyle, Sabri Ülker Çevre Ödülü ”nü oluşturmuştur. Ödülün amacı,
çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, yenilikçi, halkın katılımını sağlayan ve gelecek
nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya önemli
katkıda bulunan ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişi ve/veya kurumların örnek
çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapanların önünü
açmaktır.
MADDE I-ÖDÜL DALLARI:
Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından,
arkasında tüzel destekçiler olmadan, kısıtlı kaynaklarla, doğal çevremizi korumak ve iyileştirmek
amacıyla önemli örnek çalışmalar yürüten, üstün başarılar sağlamış olan kişi ve/veya kuruma
verilir. Ödülü kazanan kişi ve/veya kurum projeleriyle, genellikle, çevresel sürdürülebilirliğin
teşvikine, çevre politikaları olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir
bir gelecek yaratmaya odaklanmalıdır.
Sabri Ülker Çevre Ödülü, çevreyi korumaya yönelik geliştirilen bilimsel çalışmaları ön plana
çıkartıp desteklemek ve kamuoyunun dikkatini de çevreyi korumaya yönelik çözümlere yöneltip,
gündem oluşturmak ve bireyleri bu alana yöneltmeyi teşvik etmek amacıyla verilmektedir.
Kazanan, o sene ödül verilecek konuyla alakalı başvuran kişi ve/veya kurum arasından seçilir.
Ödülü kazanan projenin ülkemizin ve dünyanın geleceğine olumlu şekilde yön vermeye yönelik
olması, nihai sonucuna getirilmese dahi geliştirme aşamasında bir prototipi ya da ölçüm yapabildiği
bir pilot çalışmasının olması beklenmektedir. Bu ödüle layık görülen kişi ve/veya kurumdan,
parasal ödül tutarı sayesinde, projesini geliştirmek ve topluma yararlı olan bu çalışmanın
yaygınlaştırabilme özelliği beklenmektedir. Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim
Kurulu her yıl, bir sonraki yıl ödül verilecek alanı belirler ve kamuoyuna bildirir.
Ödüle başvuracak projelerin özgün olması, üçüncü şahısların fikri ve sınai haklarını ihlal etmemesi
şarttır. Bununla ilgili her türlü sorumluluk başvuru sahibine aittir.
Yıldız Holding ve TURMEPA, yarışma kapsamında veya kurumsal tanıtım amaçlı yapacağı iletişim
çalışmalarında Sabri Ülker Çevre Ödülü alan projenin ismini, kapsamını, içeriğini ve görsel
materyallerini kullanma hakkını süresiz olarak saklı tutar.
MADDE II –ÖDÜL BAŞVURU SÜRECİ:
Sabri Ülker Çevre Ödülü ’ne başvuru süreci, her yıl Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sabri Ülker Çevre Ödülü ’ne başvuran kişi ve/veya kurum,
Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan internet
sitesindeki (www.turmepa.sabriulker.com.tr) başvuru formunu belirtilen tarihe kadar eksiksiz
şekilde doldurmakla ve başvuru koşullarındaki aday kriterine uygun olduğunu kanıtlamakla
yükümlüdür. Başvuru formunda eksiklik olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru
dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuruyu yapan kişi ve/veya kuruma
aittir.
MADDE III - BAŞVURU:
Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından alanlarında uzman kişi ve
bilim adamlarından bir “Seçici Kurul” oluşturulur. Seçici Kurul üye sayısı 7’dir. Seçici Kurul üyeleri

ile onların birinci dereceden akrabaları ödüle başvuru yapamaz. Bir kez ödül kazanan kişi ve/veya
kurum, daha sonraki yıllarda aynı proje ile Sabri Ülker Ödülü’ne başvuramaz. Ödül kazanamayan
kişi ve/veya kurum, gelecek senelerde aynı proje ile yeniden başvurabilir. Ödüle aynı kişi ve/veya
kurum, birden fazla proje ile başvurabilir.
MADDE IV - ÖDÜLE BAŞVURABİLMENİN GENEL KOŞULLARI:
a) Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuran projelerin, tüm çevresel değerlerin her alanda
korunmasını sağlaması ve geliştirmesi, çevre kirliliği ile mücadeleyi özendirmesi, yenilikçi
olması, halkın katılımını sağlaması, gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakması ve
sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda projeler,
sosyal fayda, ekonomik katkı, yenilikçi yaklaşım, standartlaştırma ve yaygınlaştırma kriterlerine
göre değerlendirilecektir.
b) Geliştirilme aşamasında olan projelerin dahi, küçük ölçekte de olsa (prototipi olması ya da pilot
çalışmasının yapılması) uygulanmış olması zorunludur. Fikir aşamasındaki projeler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından
yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise
adaylığı değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.
d) Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlar, 04.11.2012 tarih
ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"’e bağlı olarak
faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla
kurulmamış olan tüm STK’lar başvurabilir. Kamu kurumları ödüle başvuramaz; ama kamu
kurumunda çalışan bireyler, kendi adlarına geliştirdikleri bireysel projeleri ile başvurabilir.
MADDE V – BAŞVURU SAHİPLERİ VE PROJELERDE ARANAN ÖZELLİKLER
a) Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne başvurmak için projenin/ kişinin ülkemiz insanının yaşam
kalitesini ve doğal yaşam kaynaklarının verimini yükseltmeye katkıda bulunmuş olması
zorunludur.
b) Başvuran projenin başındaki kişi çalışmaların yürütülmesi sırasında bir lider gibi hareket etmeli
ve projenin her adımında (yaratımı, organize edilmesi ve geliştirilmesi) ekibine liderlik
etmelidir.
c) Başvuran kişi ve/veya kurum ele aldıkları konuya yenilikçi bir yaklaşım getirmeli ve bu
yaklaşımı projesinde de uygulamalıdır.
d) Başvuran kişi ve/veya kurum vizyoner sahibi, fikir lideri, yaptığı işe inanan ve bu konudaki
sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.
e) Başvuran kişi ve/veya kurumun başvurdukları projeleri yaygınlaştırmada, toplumsal sıkıntıları
çözmede etkin, ölçülebilir ve tekrarlanabilir olmalıdır.
f) Başvuran kişi ve/veya kurum ödül törenine katılmak zorundadır.
MADDE VI - SEÇİCİ KURULUN OLUŞTURULMASI:
Seçici Kurul 7 kişiden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri’nin nihai seçimde oy hakkı yoktur. Yıldız Holding
Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu, Seçici Kurul için bir Başkan atar. Seçici Kurul
Üyeleri sonraki yıllarda da üye olarak atanabilirler.
MADDE VII – JÜRİ ÜYELERİNİN OLUŞTURULMASI:
Jüri Üyeleri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nu temsilen 2 kişi, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA
Yönetim Kurulu’nu temsilen 2 kişi ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen, o yılki ödül konusunun uzmanı uluslararası bir sivil toplum
kuruluşunu temsilen 1 kişi olmak üzere, toplam 5 kişidir.

MADDE VIII- SEÇİCİ KURUL YÖNETİM YETKİSİ:
Seçici Kurul, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
bir zaman diliminde, başvuru yapan kişilerin projelerinin, başvuru dosyalarını elektronik ortamda
inceleyerek, yine kendileri ile elektronik ortamda paylaşılan puanlama formu üzerinden ön
değerlendirme ve puanlama yapar.
Başvuru dosyalarını elektronik ortamda puanlayan Seçici Kurul Üyeleri, Yıldız Holding Yönetim
Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir zaman diliminde toplanır ve
başvuruları inceleyerek, üzerinde ön değerlendirme puanları bulunan puanlama formunu, dosya
değerlendirmesi bölümünü de doldurup imzalar. Seçici Kurul Üyeleri, tüm başvuru dosyalarının
dosya değerlendirme ve puanlama işlemi bittikten sonra, değerlendirilen projeleri puanlarına göre
en yüksekten en düşüğe göre sıralar ve ilk 3 adayı tespit eder. Puanlama sonrasında, aynı puana
sahip birden fazla proje olması durumunda Seçici Kurul Üyeleri oy çokluğu ile sıralamaya karar
verir. Belirlenen adaylar Seçici Kurul Başkanı üzerinden Jüri’ye sunulur.
MADDE IX – JÜRİ ÜYELERİ YÖNETİM YETKİSİ:
Seçici Kurul tarafından belirlenen 3 aday proje, gerekçeleriyle Jüri’ye sunulur. Jüri gerektiğinde
başvuran kişi ve/veya kurumdan sunum yapmalarını isteyebilir. Sunum yeri, saati ve diğer detaylar
Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından organize edilir. Jüri
kararı, üye tam sayısının yarıdan fazlasının oyuyla alınır. Kazanan kişi veya kurumun projesi,
basının da davetli olduğu bir ödül töreni ile kamuoyu ile paylaşılır.
Jüri, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle layık aday
görülmediği takdirde ödül verilmemesine da karar verebilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde kendi
belirleyeceği kişi ve kurumlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Sabri Ülker Çevre Ödülü için Seçici
Kurul tarafından belirlenen adaylar, Seçici Kurul Üyeleri, Jüri Üyeleri veya Yıldız Holding Yönetim
Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından kamuya açıklanmaz. Sonuçlar kesindir, itiraz
edilemez.
MADDE X-ÖDÜL BİÇİMİ VE TUTARI:
Ödül Heykelciği
Para Ödülü: 100.000 TL
* 7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir.
MADDE XI - ÖDÜL SEKRETARYASI VE GİDERLER:
Sabri Ülker Çevre Ödülü ’nün Sekretaryası DenizTemiz Derneği/ TURMEPA tarafından
yürütülmektedir. Ödülün sekretaryası Yıldız Holding ve TURMEPA tarafından karşılıklı mutabakat
sonucu belirlenmiş bütçe üzerinden yapılmaktadır. Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün temsil tanıtma
giderleri ve Seçici Kurul Üyeleri toplantı giderleri Yıldız Holding tarafından karşılanır.

