
 

 
 

 

Değişime yön veren, ortak geleceğimize sahip çıkan projeler 
ödüllendiriliyor 

Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021 için Başvurular Başladı  
 
Ekonomik, sosyal ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize 
sahip çıkan projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri göstermek amacıyla bu yıl 
sekizincisi düzenlenen Sürdürülebilirlik Oscar’ları olan ‘’Sürdürülebilir İş Ödülleri’’ için 
başvurular 1 Nisan’da başladı. Toplam 15 kategoride yapılacak başvurular, 15 Haziran’a 
kadar devam edecek. 
 
Büyük ölçekli, KOBİ, Startup ve Belediyelerin başvurabildiği ödüller, alanında uzman 
akademisyenler ve lider isimlerden oluşan 50 kişilik seçkin jüri tarafından 
değerlendirilecek. 
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte her alanda önemli değişimlere tanık olunan şu dönemde, 

sürdürülebilirlik ekseninde iş modellerinin yeniden tanımlanacağı kaçınılmaz gerçeğini bir kez daha açıkça 

ortaya koymuştur. Tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden 

kurumlara açık olan ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’, Türkiye’de sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen, ortak 

geleceğimize sahip çıkan birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeyi amaçlıyor. 

Geçmişten bugüne Türkiye’de 115’in üzerinde proje ödüllendirildi 

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı modelleri ve projeleri ödüllendiren 

platformda, geride kalan 7 yılda 115’in üzerinde proje ödüllendirildi. Büyük Ölçekli firmaların yanı sıra 

KOBİ, Startup ve Belediyelerin de katılabildiği ödüller için 1 Nisan’da başlayan ve dijital dönüşüm esas 

alınarak online sistem üzerinden gerçekleşen başvuru süreci, 15 Haziran’a kadar devam edecek. Başvurular 

için detaylar, https://surdurulebilirisodulleri.com/ sitesi aracılığıyla takip edilebiliyor.  

Döngüsel Plastik Yönetimi yeni kategori, Covid-19 Sosyal Etki ve İşbirliği çalışmaları için 2 ek kategori! 

Enerji Yönetimi, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Sürdürülebilir İş Raporlaması, Karbon Yönetimi, Döngüsel 

Plastik Yönetimi, Sürdürülebilir İnovasyon, Sosyal Etki, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, İşbirliği, Sürdürülebilirlik 

İletişimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kadının Güçlendirilmesi, Çalışan Katılımı, Startup ve yeni eklenen 

Döngüsel Plastik Yönetimi olarak toplam 15 kategoride başvuru yapılabilecek ödüllerde ayrıca yine bu yıl 

da Covid-19 dönemine özel 2 ek kategori de yer alıyor. Bu dönemde Sosyal Etki ve İşbirliği çalışmaları 

yapan ve değişimi yöneten markalara başvuru çağrısı yapılıyor! Alanında uzman akademisyenlerden ve lider 

isimlerden oluşan seçkin jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından kazananlar ödül 

töreninde açıklanacak.  
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Sürdürülebilirlik Akademisi Hakkında: 

Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş modellerinde dönüşümü hızlandırma misyonu ile 

çalışmalarını yürüten, kâr amacı gütmeyen bir öğrenme, işbirliği ve network platformudur. Türkiye’de, iş dünyasında 

sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için global yaklaşımla 

çalışmalarını yapan Sürdürülebilirlik Akademisi; güçlü platformları ile bu alanda önderlik yapmaktadır. Bu kapsamda 

Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi 

hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet iş birliğiyle; araştırmalar, konferanslar, seminerler, 

workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ile danışmanlık ve üniversite gençliğine yönelik 

bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Akademisi, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini 

silmektedir. 

 
Ezgi Uçar Hamzaoğulları 

Paydaş İlişkileri Yöneticisi  

Stakeholder Communications Manager 

(T) : +90 212 274 25 16 
(E) : ezgiu@surakademi.com 
(W): surdurulebilirlikakademisi.com  
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