
Sürdürülebilirlik Ödülü 

Sürdürülebilirlik Ödülü 2013 Yılı Ödül Şartnamesi
Sürdürülebilirlik Ödülü, çevre sorunlarına farkındalık yaratan ya da yenilikçi stratejileri ve 
çözümleri hayata geçirmek adına sürdürülebilirliğe önemli katkısı olan gayrimenkul, hizmet veya 
ürünün kendisine ya da bunları  hayata geçiren kişi veya kurumlara verilir.

Sürdürülebilirlik ödülünün temel amacı çevre ile ilgili sorumlulukları göz önünde bulunduran, 
nitelikli fiziksel çevrelerin üretilmesi  için kente yapılan yatırımların ya da hizmetlerin, kente ve 
kentliye sürdürülebilirlik çerçevesinde geri dönüşümünün sağlanması. 

Bu amaç doğrultusunda kentsel gelişmenin şekillenmesinde dolaylı ya da dolaysız katkıda bulunan 
adımların "sürdürülebilirlik" boyutunun göz önünde bulundurularak ortaya konmuş olması 
beklenmekte. 

Ödülün Niteliği
Ödül, sürdürülebilirliğe önemli katkısı olan gayrimenkul, hizmet veya ürünün kendisine ya da 
bunları  hayata geçiren kişi veya kurumlara verilir.

Katılım Koşulları
Ödüle katılmak için projelerin hayata geçmiş olması ve bu projelerin belgelenmesi gerekmekte. 
Aday gayrimenkul, hizmet, ürünün kendisi ya da bunları  hayata geçiren kişi veya kurumlar 
başvuru ve nominasyon yöntemi ile seçilecek. 

Değerlendirme Ölçütleri
"Sürdürülebilirlik Ödülü 2013", jürinin uzlaşısı ile belirlenecektir. 

Başvuruların değerlendirilmesi, farklı uzmanlık alanlarından 7  kişilik bir seçici kurul tarafından
yapılır. Jüri üyeleri her ödül döneminde yeniden belirlenir. 

Başvuran ya da aday gösterilen kişiler ve ürünler hakkında gerekli gördüğünde raportörden 
bağımsız olarak iki jüri toplantısı arasında çalışmalar yerinde incelemek isteyebilir. Puanlama 
sistemi ile  karar verecek jürinin kararı değiştirilemez, jüri kararına itiraz edilemez.

Seçici Kurul
Selçuk Avcı 
Murat Bayram
Berna Erbilek
Duygu Erten
Tobias Levey
Firuz Soyuer
Erdinç Varlıbaş

Raportörler
Ezgi Aydoğan (Arkitera Mimarlık Merkezi)
Ümit Mesci (Arkitera Mimarlık Merkezi)

Başvuru
Aday yapılar ve mekanlar, başvuru ve nominasyon yöntemi ile seçilir. 
Başvuru için ödül sekretaryasına "Sürdürülebilirlik Ödülü Nominatör Bilgi Formu" aracılığıyla 
bilgiler iletilir. 



Katılım Ücreti
Ödüle başvuru için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.

Ödül
Kazanan sertifika ile ödüllendirilecektir.

Ödül Kategorileri
Ödül iki bir kategoride verilecektir.

 Taze Fikir 

Bu kategori ile gelecek olan başvuruların projelendirilmiş ve yazılı döküman haline gelmiş olması 
gerekmektedir. 

 Tamamlanmış Proje/Kişi/Ürün/Hizmet/Gayrimenkul/Kurum 

Gizlilik
Aday başvuruları gizli tutulacaktır. 

Ödül Takvimi
Ödülün İlanı: 12 Kasım  2012
Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2013

Ödül Sekreteryası
Arkitera Mimarlık Merkezi- Cemil Topuzlu Cad. 
İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan 
İstanbul – Türkiye
T: +90 216 355 0722
F: +90 212 310 29 05
E: arkiparc@arkitera.com
W: www.arkiparc.com


