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TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu icra komitesi, Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Afyon, 

Isparta, Burdur, il ve ilçeleri) Genelinde kadın girişimciliğinde başarı hikayelerini gündeme 

taşıyarak, örnek teşkil etmelerini sağlamak, girişimciliği teşvik etmek amacıyla, “İş Fikrinde 

Ve Dijital Dönüşümde Kadın, Girişimcilikte ve Sosyal Girişimcilikte Kadın, Kültür Sanat 

Girişimciliğinde Kadın, Yöresine Değer Kazandıran Kadın,” 2019 Yılı Batı Akdeniz’in  Fark 

Yaratan Kadın Girişimcileri Yarışması açmıştır.  

Yarışmaya, toplumsal hayata ve ülke ekonomisine fayda sağlayan tüm kadın girişimciler 

davetlidir. 

 

KATILIMCI  

“Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın, Antalya, Afyon, Isparta, Burdur, İl ve İlçelerinde 

yerleşik Türk vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu bir veya birden fazla kişi, kurum ve kuruluş 

başvuruda bulunabilir/aday gösterilebilir. Başvurularda Oda üyeliği koşulu aranmaz. 

 

KATEGORİLER 

Kategori 1: İş Fikrinde ve Dijital Dönüşümde Kadın 

Bu kategoride, belirli bir mal ya da hizmetin özelliklerinde, üretim süreçlerinde, pazarlama 

veya organizasyonunda sektörde mevcut olanlardan önemli ölçüde değişiklik arz eden bir iş 

fikrini ortaya koyan/iş fikri projesi oluşturan  kadın girişimciler ve bir mal veya hizmet 

üretimi, pazarlaması veya organizasyonunda dijital dönüşümle ticaretini geliştirmiş, bir 

yazılımla yenilikçi bir iş modeli ortaya koyabilmiş veya iş fikri geliştirmiş olan kadın 

girişimcilerin başvuruları değerlendirilecektir. 

 

Kategori 2: Girişimcilikte ve Sosyal Girişimcilikte Kadın 

   Bu kategoride, ekonomiye değer kazandıran girişimcilik örneğinde sürdürülen sektör 

başarısında girişimci kadın ve iş modeli ile bir sosyal grup için veya toplumun geneli için 

sosyal bir fayda yaratan, dezavantajlı bir kesimin sosyal ve ekonomik hayata katılımını 

sağlayan, sosyal ve ekonomik amaçları birleştirerek projeleri hayata geçiren  kadın 

girişimcilerin başvuruları değerlendirilecektir. 

  

Kategori 3: Kültür Sanat Girişimciliğinde Kadın 

Bu kategoride, kültür sanat alanında çalışmaları ile ve  projeler geliştirip hayata geçiren, 

yerelde, ulusalda ve  uluslararası platformda kültür sanat farkındalığı sağlayan ve ülke 

tanıtımına katkıda bulunan kadın girişimcilerin başvuruları değerlendirilecektir.  

. 



Kategori 4: Yöresine Değer Kazandıran Kadın 

Bu kategoride, kurduğu işletme aracılığı ile ve hayata geçirdiği projelerle yaşadığı ve faaliyet 

gösterdiği yörede emsallerinden farklı bir iş modeli oluşturarak o bölgeye ekonomik 

hareketlilik kazandıran, değer yaratan, yöresinde eğitim ve toplumsal hayata fayda 

sağlayarak kırsal kalkınmaya değer katan, başarılı girişimcilik örneği ile tanınırlık kazanmış 

kadın girişimcilerin başvuruları değerlendirilecektir 

 

KATILIM KOŞULLARI 

 

2019 yılı Batı Akdeniz’in Fark Yaratan Kadın Girişimcileri Yarışması’nda dosyaların 

seçici kurul değerlendirmesine girebilmesi için;  

• Başvuru formunun eksiksiz, anlaşılır ve katılım koşullarına uygun biçimde doldurulmuş 

olması, 

• Çalışmanın amacının en fazla 100 kelime ile ve anlaşılır biçimde ifade edilmiş olması, 

• Çalışma içeriğinin; amaç, süre ve sonuç başlıkları altında en fazla 1.500 kelimelik metin 

ile ifade edilmiş olması, 

• Görsellerin çalışma adı ile aynı isimle kaydedilmiş olarak yüksek çözünürlükte ve belirtilen 

formatta (jpeg) başvuru dosyasına eklenmesi ve obilge@atso.org.tr adresine 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 

TESLİM VE BAŞVURU 

Başvuru formları eksiksiz doldurulmuş olarak basılı şekilde üç (3) nüsha ve elektronik 

formatta (CD/DVD) Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterlik birimine imza 

karşılığı elden teslim edilmelidir. Elektronik formatta teslim edilen Başvuru Formu’nun içeriği, 

basılı olarak teslim edilen Başvuru Formu ile aynı içeriğe sahip olmalıdır. 

  

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirmeler, Antalya KGK İcra Kurulu’nun her yıl belirleyeceği beş (5) asil bir (1) yedek 

olmak üzere tek sayıda üyeden oluşan seçici kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme 

sonuçları başvuru sahiplerine yazı ile bildirilecektir. Dereceye giren ve hak kazanan başvuru 

sahiplerine, ATSO Meclis Toplantısı’nda, ATSO Meclis Salonu’nda düzenlenecek ödül 

töreninde prestij ödülleri takdim edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

GİZLİLİK VE ETİK PRENSİPLERİ 

Başvuru sahipleri, seçici kurul üyeleri ve ATSO her türlü bilgi ve dosya içeriklerini gizli 

tutmakla yükümlüdürler. Seçici kurul üyeleri görevde bulundukları süre ve sonraki 3 yıl 

içinde Antalya KGK Ödülleri ile ilgili firmaların başvuru dosyaları, başvuruların 

değerlendirilmesi sırasında ulaşılan bilgiler, gözlemler ve bunların puanlarını gizli tutmakla 

sorumludur. Kamuoyuna ve/veya sektöre ve/veya diğer firmalara, şahıslara açıklayamaz. 

Seçici kurul üyeleri Gizlilik taahhütnamesini imzalamakla yükümlüdürler. 

 


