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KOCAELİ SANAYİ ODASI ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ
Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak artan beşeri ihtiyaçlar için doğal kaynakların bilinçsizce
tüketilmesi, sanayinin ve kentleşmenin hızlı ve düzensiz gelişmesi nedeniyle son dönemde çevre kirliliği artarak
küresel boyutlara ulaşmıştır. Bunun sonucu olarak çevre konusuna daha fazla dikkat çekilmeye ve çevrenin
korunması ile ilgili yasal düzenlemelere ulusal ve uluslar arası ölçekte daha çok önem verilmeye başlanmıştır.
Bu kapsamda sanayicilerimiz doğanın korunması ve kullanılabilirliğin sürekli olması için yeni “çevre stratejileri”
geliştirmektedirler. Günümüzde rekabet gücünü yaratan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde
kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sanayicilerimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1995
yılından bu yana “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonunu düzenlemektedir.
Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda amaç;
 Çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak,
 Çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek,
 Değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek,
 Çevre konusundaki farkındalığı ve bilinci artırmak,
 Bu kapsamdaki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 Ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve
teşvik etmektir.
1995 ve 1996 yıllarında “Yeşil Baca, Atık Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci Proje” olmak üzere 4 ayrı dalda
verilen Çevre Ödülleri; 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye başlanmış ve “Çevreci Başkan” olarak bilinen
Sn. “Şahabettin Bilgisu”nun adı verilmiştir.
Çevre Ödülleri organizasyonu; 1998 yılından itibaren civar iller ve 1999 yılından sonra ise Marmara Bölgesi’nde
yer alan illeri kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenlenmiştir.
2003 yılından itibaren ödüle başvuran işletmeler “Büyük Ölçekli İşletme” ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
(KOBİ)” olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. 2014 yılında ise ilk defa sektörel bazlı ayrım yapılmaya
başlanmıştır. Büyük ölçekli işletme ve KOBİ kategorisindeki çevre ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli
olması durumunda Otomotiv ve Yan Sanayi, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Enerji ve Atık Geri Kazanım-Bertaraf
vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılmaktadır. 2015 yılında ödül organizasyonunun düzenlendiği
bölge
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yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, marka değeri
olan prestijli bir ödül organizasyonudur.
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BAŞVURAN VE KAZANAN İŞLETMELERE ÖDÜLÜN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Avrupa Birliği’nde çevre konusunda karşılaşılan taleplerin değişiyor olması çevresel bir işletme yaklaşımının
izlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Müşteriler, yalnızca kısa vadeli ve kar amacına dayalı politikaları kabul
etmemekte; işletmelerden çevresel, toplumsal ve etik değerleri de dikkate alan işletme vizyonları beklemektedir.
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül organizasyonuna başvuran ve bu vizyona sahip işletmeler, “Çevre Yönetim
Süreçleri”ne ilişkin verileri derleme ve gözden geçirme imkanı bulurlar. Başvuran işletmeler için ciddi bir deneyim
olurken, olumsuz sonuçlansa dahi işletme; çevresel faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve zayıf oldukları noktaların
tarafsız bir gözle değerlendirilmesi ile iyileştirme ve geliştirme imkanına sahip olur. Çevre Ödülüne başvuran
işletme, bu süreci eğitim ve iletişim aracı olarak kullanır. Çalışanların çevre bilinç düzeyi arttırılarak, işletmelerini
daha çok sahiplenmeleri sağlanır. Bu bağlamda sanayi kuruluşları çalışanları ile birlikte motive edilerek çevreye
olan olumsuz etkiler azaltılmaya teşvik edilir ve çevre bilinci yaygınlaşır. Ödül alan işletmelerin kamuoyunda
çevre konusundaki imajı, dolayısıyla pazar payı artar. Bu bağlamda Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre
Ödülü bir prestij sembolüdür.
Ödül alan işletme, 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz
kullanım hakkı elde eder. (KSO ile yapılacak Logo Kullanım Sözleşmesi ile logo kullanım şartları belirlenir.)
Ödül alan işletmelere İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler
yapılır. Ayrıca; İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan işletmelere de bir yıl boyunca
özel indirimler uygular. İZAYDAŞ tarafından uygulanacak indirim oranları İZAYDAŞ Yönetim Kurulu tarafından her
yıl belirlenir.
MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM
AMAÇ
Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Sanayi Odası tarafından organize edilen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
organizasyonu ile ilgili süreç ve esasları düzenlemektir.
KAPSAM
Yönetmelik; çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin çevre konusunda yaptığı yatırımları ve çevresel
yönetime yönelik girişimlerini teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmalarını desteklemek için verilecek ödülü, jürinin
tespitini ve çalışma esaslarını, organizasyonu ve değerlendirme ölçütlerini kapsar.
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MADDE 2- TANIMLAR VE KISALTMALAR
KSO: Kocaeli Sanayi Odası
Çevre Ödülü: Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü (Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Ödülü ve KOBİ Kategorisi
Çevre Ödülü)
Sektörel Çevre Ödülü: Alınan başvuruların yeterli olması durumunda başvurulara göre yapılacak sektör ayrımı
neticesinde verilecek Çevre Ödülü.
KOBİ: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi
biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletme.
Büyük Ölçekli İşletme: 250’nin üzerinde eleman istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşan işletme.
Jüri Komitesi: Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerine başvuran kuruluşları değerlendiren komite.
İZAYDAŞ: İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
MADDE 3 – JÜRİ KOMİTESİ
3.1. ÇEVRE ÖDÜLÜ JÜRİ KOMİTESİ
Komitenin ana işlevi; organizasyon sürecini belirlemek, sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, süreç ile ilgili her
türlü faaliyetin plan programını hazırlamak, saha ziyaretlerini tespit etmek ve ziyaret ekibinin yerinde yapacağı
değerlendirmelere yardımcı olmak, bu organizasyona başvuruyu teşvik edici yönde çalışmalar geliştirmek ve ödül
almaya hak kazanan işletmeleri belirlemektir.
3.2. KOMİTENİN OLUŞUMU
Komite, Kocaeli Sanayi Odası’ndan 3, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü’nden 1, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 1, İZAYDAŞ’tan 1, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü’nden 1, Kocaeli Üniversitesi’nden 1, Gebze Teknik Üniversitesi’nden 1, Uludağ Üniversitesi’nden 1,
Sakarya Üniversitesi’nden 1, Okan Üniversitesi’nden 1, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nden 1, TOSB Organize
Sanayi Bölgesi’nden 1 ve TEMA’dan 1 kişi olmak üzere toplam 17 kişiden oluşur.
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Temsilciler, ilgili kurum/kuruluşça belirlenir. Herhangi bir nedenle Jüri Komitesi’nde yer alamayacak temsilcinin
yerine yine kurum tarafından yeni temsilci belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda komitede var olan kurumlar
haricinde ilave kurum veya kuruluşlardan temsilci komiteye davet edilebilir.
Komite her yıl KSO tarafından belirlenen bir tarihte o yılın ödül plan ve programını belirlemek ve saha ziyaret
ekibini tespit etmek üzere KSO’da ilk toplantısını yapar. Başvuruların alınmasının akabinde saha ziyaret ekibi
tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi süreçleri yürütülür. Bu
süreçlerde hazırlanan raporları incelemek üzere Jüri Komitesi tekrar toplanarak ödül almaya hak kazanan
işletmeleri belirler. Ayrıca gerekli olması durumunda Komite süreç içerisinde tekrar toplanabilir.
3.3. KOMİTENİN İŞLEYİŞİ
Komitenin görevi; Çevre Ödülü’ne başvuru duyurusunu yapmak, başvuru dosyaları ile ilgili bilgi verilmesini
sağlamak, saha ziyaret ekibinin tespitini yapmak, değerlendirme esaslarını belirlemek, değerlendirme
sonuçlarına göre saha ziyaretinin yapılmasını sağlamak ve Çevre Ödülü ve Sektörel Çevre Ödülü kazanan
işletmeleri seçmektir.
MADDE 4 - SAHA ZİYARET EKİBİ
Saha ekibi, bütün başvurular yapıldıktan sonra Jüri Komitesinde yer alan ihtisas sahibi kişi, kurum ve kuruluşlar
arasından en az 6 kişi olacak şekilde oluşturulur. Gerek görülmesi halinde, yerinde ve dosyalar üzerinde inceleme
yapmak üzere yeteri kadar yerel ve/veya ulusal boyutta saha ziyaretçisi görevlendirilebilir.
Saha ekibinin görevleri arasında başvuru dosyalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, saha ziyaretlerinin
gerçekleştirilmesi ve Jüri Komitesine sunulmak üzere değerlendirme sonuçlarını içeren raporun hazırlanması yer
alır.
MADDE 5 – BAŞVURU SÜRECİ
Organizasyona, 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanununa göre sanayici vasfına haiz;
KOBİ’ler; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi
biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerin KOBİ kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
Büyük Ölçekli İşletmeler; KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük ölçekli işletmelerin Büyük Ölçekli
İşletme kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
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5.1. BAŞVURU FORMU
Başvuru formları ve organizasyon ile ilgili her türlü bilgi KSO Çevre Birimi’nden ya da KSO’nun internet
sayfasından temin edilebilir.
5.2. ÖDÜL TAKVİMİ
Organizasyona başvurular için duyuru, her yıl KSO tarafından belirlenen tarihte düzenlenen bir basın toplantısı ile
yapılır. Başvuru için hazırlanan dosyalar, ilan edilen tarihe kadar ücret dekontu ile birlikte “KSO Çevre Birimi”ne
teslim edilir.
Başvuru dosyaları, saha ziyaret ekibi tarafından masa başında incelenir ve saha ziyaretine kalan başvurular
belirlenir. Belirlenen işletmelerde saha ziyaretleri gerçekleştirilir. Saha ziyaretleri sonucunda saha ekibi
tarafından hazırlanan raporlar Jüri Komitesi tarafından incelenerek ödüle layık görülen işletmeler belirlenir. T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın katılımı ile ödül töreni gerçekleştirilir.
5.3. BAŞVURU DOSYALARI
Ödüle başvurmak isteyen işletmelerin, başvuru formunu aşağıda belirlenen hususlar çerçevesinde hazırlayarak
dijital ortamda ve üst yazı ile birlikte KSO Çevre Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. (KSO’ya kargo ile de
gönderilebilir.)
 Başvuru formu, 15 sayfayı geçmeyecek şekilde mümkün olduğu oranda grafik, şekil vb. kısaltıcı yazılım
teknikleri kullanılarak hazırlanır.
 Hazırlanacak dosyalardaki kapak sayfaları, içindekiler sayfası, ayraçlar, analiz raporları ve resimler
yukarıda belirtilen 15 sayfanın dışında tutulur.
 Başvuru dosyası formda kullanılan numaralandırma sistemine uygun olarak hazırlanır.
 Başvuru dosyasının başında “içindekiler” ve kapak sayfası bulunur.
 Başvuru Formu ve ekleri, CD’ye pdf formatında kaydedilmiş ve 6 nüsha olarak teslim edilir.
 Başvuru formunda istenilen analiz raporları orijinal şekliyle ve tesisin performansını göstermesi açısından
son üç yıla ait verileri kapsayacak şekilde düzenlenir.
 Başvuru formuna; atık sahaları, arıtma tesisleri (atıksu, baca vs.) ve çevresel riskleri önlemeye yönelik
varsa diğer yapı ve ekipmanlara ait resimler eklenir.
 Yasal mevzuatın ötesinde çevre konusunda yapılan atık azaltımı, atıksu geri kazanımı, sera gazı emisyonu
azaltımı, doğal kaynak kullanımının azaltılması ve enerji tasarrufu gibi çalışmalar dosyada anlatılır.
 İşletmelerin tanıtım katalogları rapora eklenmez.
 Başvuru formunda verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuran işletmelere aittir.
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MADDE 6 - ÖDÜLLERİN DAĞILIMI
Sürdürülebilir kalkınma süreci içerisinde sanayi-çevre işbirliğini temin etmek amacı ile çevre yönetim sistemi
uygulayan veya mevcut sistemlerini geliştirme çabası içinde olan Türkiye genelindeki tüm sanayi işletmeleri
Çevre Ödülü’ne başvurabilir.
Çevre Ödülü, başvuran işletmeler arasından genel değerlendirme kriterlerine en uygun bulunanlara Büyük
Ölçekli İşletme ve KOBİ kategorisinde olmak üzere 2 kategoride dağıtılır. Ayrıca alınan başvuruların yeterli olması
durumunda başvuran işletmelere göre yapılacak sektör ayrımı neticesinde Sektörel Çevre Ödülü verilir. Jüri
Komitesi tarafından gerekli görülmesi durumunda Jüri Ödülü’de verilebilir.
MADDE 7 - BAŞVURU KRİTERLERİ
Çevre Ödülü’ne başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
 Sanayi tesislerinin faal olması,
 Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda yürürlükte bulunan mevzuata göre hareket edildiğine ilişkin
lisans, ruhsat, izin vb. belgelere sahip olması,
 İşletmenin son üç yıl içerisinde bu organizasyonda Büyük Ölçekli İşletme ve KOBİ kategorisinde Çevre
Ödülü’nü kazanmamış olması, şartı aranır.
Dolayısıyla Çevre Ödülünü alan katılımcı, ödül aldığı yılı takip eden 3 yıl içinde bu ödül için başvuruda bulunamaz.
Ancak Sektör veya Jüri Ödülü alan katılımcılar sonraki yıllarda Çevre Ödülü’ne başvuruda bulunabilir. Ayrıca;
aynı unvana sahip dahi olsa farklı lokasyonlardaki tesislerin ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekir.
Ödüle başvuruda bulunanların aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapması beklenir.
 Tesiste üretim prosesi ile kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri veya elde edilen ürün
çevre kirliliğini önleme açısından katkı sağlamalıdır.
 Üretim teknolojisi benzer teknolojilere kıyasla “Temiz Teknoloji” olmalı ve çevre dostu ürün ve/veya
teknolojiye geçilmiş olmalıdır.
 Üretim sonucu oluşan atıklar en az düzeyde olmalı, atık oluşumu halinde geri kazanım yöntemleri
uygulanarak tekrar üretime geri dönüşümü sağlanmalı, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için
yürürlükteki mevzuata uygun bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı temin
edilmiş olmalıdır.
 Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek mümkün mertebe kendi
işletmelerine tatbik etmelidir.
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 Doğal kaynak tasarrufu konusunda özellikle enerji verimliliği, atıksu geri kazanımı ve atık oluşumunun
azaltılması konusunda başarılı çalışmalar yapmalı ve etkin kaynak kullanımına ilişkin teknolojik
gelişmeleri takip ederek imkanlar çerçevesinde kendi işletmelerine tatbik etmeli ve kaynak yönetimi
konusunda personelini bilgilendirmelidir.
 Doğal kaynak kullanımı ve çevreci bilincin yaygınlaştırılması konusunda sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirilmelidir.
 Başvuruda bulunan işletmeler, yukarıda listelenen koşulları yerine getirecek şekilde çevre politika ve
amaçlarını belirleyerek gerçekleştirdikleri faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol
altında tutacak şekilde “Çevre Yönetim Planı” hazırlamış olmalı ve çevre kirlenmesini önlemek ve en aza
indirmek üzere “Çevre Yönetim Sistemi”ni uygulamakta olmalıdır.
MADDE 8 - ÖDÜL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Organizasyon için başvurular dört aşamada değerlendirilmektedir.
Ön Eleme: Başvurular, KSO Çevre Birimi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ödül Yönetmeliğinde
belirtilen kurallara uygun olmayan başvurular değerlendirme dışı tutularak elenir. Bu safhada ilave bilgi ve belge
istenebilir.
Başvuru Dosyalarının Masa Başı Değerlendirilmesi: Jüri Komitesi tarafından görevlendirilen ve Kocaeli Sanayi
Odası Çevre Birimi, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ ve OSB
yetkililerinden oluşan saha ekibi ile formata uygun olan başvuru dosyaları teknik esaslar çerçevesinde
değerlendirilir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan masa başı değerlendirmesi sonucunda saha ziyareti
yapılmasına hak kazanan işletmeler ve sektörler belirlenir.
Saha Ziyareti ve Puanlama: Masa başı değerlendirmesinden geçen katılımcılar saha ziyaret ekibi ve/veya jüri
tarafından saha incelemesine tabi tutulur. Saha incelemeleri sırasında ilave bilgi ve belge istenebilir. Saha ziyareti
en az 6 kişiden oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirilir. Başvuru dosyası ile sahanın mevcut durumu arasındaki
uygunluk kontrol edilir ve puanlama yapılır.
Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri Komitesi, ziyaretler tamamlandıktan sonra ziyaret ekibi tarafından
oluşturulan raporları değerlendirmek üzere toplanır. Bu toplantıda Jüri Komitesi ve Saha Ziyaret Ekibi Üyeleri
tarafından nihai değerlendirme yapılarak, başvuru kategorilerine göre ödüle hak kazanan işletmeler belirlenir.
MADDE 9 - PUANLANDIRMA SİSTEMİ
Puanlandırma, gerek başvuru dosyaları üzerinden gerekse saha ziyaretleri esnasında kullanılan check-list
üzerinden işletmenin aldığı puanların ortalaması alınmak suretiyle hesaplanır. Katılımcılar; atık su yönetimi,
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emisyon yönetimi, atık yönetimi, gürültü yönetimi, doğal kaynak yönetimi, saha düzeni ve çevre konusundaki
sosyal sorumluluk projeleri gibi konu başlıklarında çeşitli ağırlık puanlarıyla değerlendirilir. Ayrıca firmaların yasal
zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yaptıkları çalışmalar, projeler ve iyi uygulama örnekleri değerlendirme
aşamasında göz önünde tutularak puanlamaya katkıda bulunur.
MADDE 10 - DİĞER HÜKÜMLER
Organizasyona başvuracak firmalar, başvuru formlarını KSO’dan veya KSO’nun internet sitesinden temin eder.
Ödül başvurularının değerlendirilmesi aşamalarında, yerinde yapılacak incelemeler için her türlü organizasyon
giderleri ve başvuru ücreti her yıl KSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarifeler doğrultusunda katılımcı
tarafından karşılanır.
Ödül jürisi tarafından ödüle layık görülen katılımcıların ödüllerinin verilmesi ile ilgili her türlü sekreterya vb.
işlemler Jüri Komitesi tarafından yerine getirilir ve KSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur. Ödülün veriliş
tarihi, veriliş şekli ve ödülün ne şekilde kimler tarafından dağıtılacağı KSO Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Ödül alan işletmelere ödül logosu KSO Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şartlar dahilinde devredilebilir. Jüri
üyeleri için toplantı huzur hakları ile saha ziyaret ekibine ve diğer uzmanlara ödenecek ücretler KSO Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 11 - GİZLİLİK KURALLARI
Başvuran kuruluşların, başvuru dosyalarındaki bilgiler, jüri değerlendirme sonuçları, saha ziyaret bulguları ve
puanlar üçüncü kişilere kesinlikle açıklanmaz.
MADDE 12 - UYGULAMA VE YÜRÜTME
İşbu yönetmeliği uygulamak, yürütmek ve Kurulun önerisi ile değiştirmek KSO Meclisi'nin yetkisindedir.
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