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VI. THBB ÇEVRE ÖDÜLLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

MADDE 1: KONUSU 

İşbu sözleşme “Rüzgârlıbahçe Mah. Özalp Sokak No.: 2 K Plaza Kat: 3 34805 Beykoz / 

İSTANBUL” adresinde mukim Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından düzenlenen ve 

VI. THBB Çevre Ödülleri Yarışması’na katılan “……………………” adresinde mukim 

……………….. ismindeki Yarışmacı arasındaki koşulları içermektedir.   

 

MADDE 2: TANIMLAMALAR 

 “THBB” VI. THBB Çevre Ödülü Yarışması’nı düzenleyen kurumu, 

 “YARIŞMACI” düzenlenen yarışmaya katılan adayı,  

 “YARIŞMA KOMİTESİ” THBB Çevre ve İSG Komitesi Başkanlık Divanı tarafından 
oluşturulan komiteyi, 

“DENETÇİ” THBB Çevre ve İSG Komitesi Başkanlık Divanı Komitesince seçilen kişi/kişileri, 

“DENETİM KONTROL LİSTESİ” THBB Çevre ve İSG Komitesince hazırlanmış, denetçilerin 
denetim esnasında doldurarak, puanlandırmayı yapacağı listeyi,  

ifade eder.   

 

MADDE 3: YARIŞMACI KOŞULLARI  

 Yarışmacılar, THBB tarafından hazırlanan VI. THBB Çevre Ödülleri Yarışması 

denetim kontrol listesine göre değerlendirilmeyi ve denetçiler tarafından verilecek 

olan değerlendirme ve sonuçlarını önceden kabul eder. 

 Yarışmacı olarak katılacak tesis, Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi firmaya ait bir tesis 

olmalıdır. Bir firma en fazla 4 tesis ile yarışmaya katılabilir. 

 Her tesisin tek denetim hakkı vardır. 

 Denetim ekibi, Denetçiler ve bir THBB personelinden oluşur. Bütün denetimlere 

THBB’den aynı personelin katılması sağlanacaktır. Denetimler en az iki kişi ile yapılır. 

Bu iki kişi tek bir denetim kontrol listesi doldurur ve puanlamayı yapar. Denetim 

kontrol listesi ve puanlandırma THBB personeli tarafından saklanır. Puanlandırmalar 

ve sonuç denetim formu hakkında yarışmaya katılan firmaya denetim sonunda bilgi 

verilir. İtirazlar THBB’ye yazılı olarak bildirilir ve THBB Çevre Komitesi Başkanlık 

Divanı tarafından değerlendirilir. 
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 Yarışma Komitesi THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Başkanlık Divanından oluşur. 

Denetçiler, Yarışma Komitesi tarafından THBB Çevre ve İSG Komitesi üyeleri 

arasından belirlenir. Yarışma komitesinde kararlar oy çokluğu ile alınır. Yarışma 

Komitesine firma ve tesis isimleri gizlenerek THBB personeli tarafından denetim 

kontrol listeleri ve puanlar sunulur. Tutanak ile Yarışma Komitesi sonuç raporu 

hazırlanır ve imzalanarak saklanır.  

 Yarışma Komitesi, THBB personeli ile toplanarak bir değerlendirme yapar ve denetim 

formlarını gözden geçirir ve puanlamaları düzenleyerek yarışmada ödül alan beş 

tesisi belirler. Ayrıca Ödül alan tesisler arasından en fazla puan alan üç tesis 

sıralaması açıklanarak duyurulur ve ERMCO’ya bildirilir. 

 

MADDE 4: YARIŞMACI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 Yarışmacılar her bir tesis için ayrı başvuru formunu ve şartnameyi tam olarak 

zamanında göndermek ve katılım ücretini önceden ödemek zorundadır. 

 Yarışmaya katılanlar VI. THBB Çevre Ödülleri Yarışması Başvuru koşullarını, 

denetçilerin değerlendirmesini, kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.    

 Yarışmacının, yarışmaya katılımı bütün resmî kurallar ile işbu şartnamede belirtilen 

kuralları kabul ettiği anlamına gelmektedir.    

 Yarışmacı VI. THBB Çevre Ödülü aldığı tesisin adını belirterek kendi tanıtımlarında 

kullanabilir. 

 Denetim sırasında denetçilere istediği bilgilere ulaşmasında yardımcı olur. 

 THBB ödül kazanan firmaların ve tesislerin adını ve tesis fotoğraflarını kamuoyuna ve 

medyaya bültenle duyurabilir, dergide ve diğer bütün basılı malzemelerde kullanabilir. 

Başvuru dokümanları geri verilmez. 

MADDE  5: YARIŞMA BAŞVURU TARİHİ  

Yarışma başvuruları 30 Eylül 2020’de sona erer. 

MADDE  6: YARIŞMA YÖNETİCİSİ VE YAYINI  

Söz konusu yarışmanın düzenleyicisi ve yöneticisi Türkiye Hazır Beton Birliği olup, yarışma 

ekteki takvime göre düzenlenecektir. Yarışma sonuçları THBB tarafından ödül töreninde 

açıklanacaktır.   


