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AMAÇ
Madde 1: Antalya’nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, çevre,
teknoloji, yatırım, marka, kültür, sanat, sosyal sorumluluk gibi alanlarda üretilen hizmet/
projeleriyle fark yaratan üyelerimiz, kişi, kurum-kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek,
başarıyı ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık yaratmaktır.

KAPSAM
Madde 2: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 3 Nisan 2021 tarihinde verilecek
ödüllerle ilgili uygulamaların usul ve esaslarını kapsar.
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ÖDÜL KATEGORİLERİ
Madde 3: “ATSO KÖK Ödülleri”, 7 ana ödül kategorisinden oluşmaktadır. Ayrıca, belirli
kategorilerde alt başvuru kategori alanları bulunmaktadır.

1. Kent Ödülleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnovasyon
Dijital Dönüşüm
Bilim
Eğitim
Kültür-Sanat
Spor
Çevre
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Antalya Araştırması
Basın

2. Döviz Kazandırıcı Hizmetler
•
•
•
•
•

Seyahat Acenteleri
Konaklama Tesisleri
İhracat - Genel
Tarım İhracatı
Hizmet İhracatı

3. Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren
Antalya Firmaları
4. Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan
Antalya Firmaları
5. Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve Temsilciliklerde
Dereceye Giren Oda Üyeleri
• Merkez (ilk 3 gerçek, ilk 3 tüzel kişi)
• Temsilcilikler (gerçek ve tüzel kişi birincileri)

6. Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri				
(daha önce ödül almamış olan)
7. 10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri				
(daha önce ödül almamış olan)

2

ATSO “KÖK” ÖDÜLLERİ 2021 KILAVUZU

KENT ÖDÜLLERİ
Kent Ödülleri kategorisinde 10 ayrı alanda ödül verilecektir:
İnovasyon Ödülü: Antalya’da inovasyon/yenilik kültürünün gelişmesini, Antalya ekonomisine
yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan
yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik
eden çalışmalar değerlendirilecektir.
Dijital Dönüşüm Ödülü: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda,
organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak
üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül çalışmalar
değerlendirilecektir.
Bilim Ödülü: Bilimin herhangi bir alanında Antalya’da yaptığı çalışmalarla bilime ulusal
veya uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, bilim insanlarının çalışmaları
değerlendirilecektir.
Eğitim Ödülü: Eğitim-öğretim alanında Antalya’da önemli başarılara imza atan, özgün projeler
üreten ve uygulayan, yenilikler yapan, bu konuda çözümler üreten, öğrenciler, öğretmenler,
kurum, kuruluş ve kişilerin çalışmaları değerlendirilecektir.
Kültür-Sanat Ödülü: Kültür ve sanat alanında Antalya’da yürütülen çalışmalara ilişkin kişi,
kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilecektir.
Spor Ödülü: Antalya’nın spor alanında gelişimine, tanıtımına, başarılarına katkıda bulunan
sporcular, kişiler ve kuruluşların çalışmaları, başarıları değerlendirilecektir.
Çevre Ödülü: Antalya’da çevrenin korunması, gelişimi, topluma katkıları ve nesillere aktarılması
amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir. Çevrenin korunmasına ve enerjinin etkin
kullanılmasına ilişkin projeler, çevre kirliliği ve iklim değişimi ile ilgili çalışmalar bu kategori
çerçevesinde değerlendirilecektir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü: Antalya’da belirli bir toplumsal soruna ve/veya
dezavantajlı gruba yönelik çevresel, sosyal veya ekonomik etki oluşturan eğitim, sağlık
ve sosyal ilişkiler gibi benzer alanlarda projeler yürüten kurum ve kuruluşların çalışmaları
değerlendirilecektir.
Antalya Araştırması Ödülü: Antalya üzerine yürütülen toplumsal, ekonomik, tarihi, kültürel,
sosyal ve çevresel özellikleri, kentsel gelişimi ve kültürel mirasına ilişkin araştırma çalışmaları
değerlendirilecektir.
Basın Ödülü: Antalya’da yaşam, sosyal sorumluluk, ekonomi, kültür-sanat dallarında; yazılı
basın, TV, radyo, internet haber sitelerinde yayınlanan haber, fotoğraf, söyleşi-röportaj,
araştırma haber, program ve köşe yazısı alanlarında habercilik ilkelerine uygun yayınlanmış
özgün bir adet çalışma değerlendirilecektir.
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KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI
Madde 4:
a) Başvuru konusu proje/fikir veya çalışmalardan 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirilmiş
olanlar değerlendirmeye alınacaktır.
b) Türk vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu kişi, kurum başvuruda bulunabilir veya bir başkası
tarafından aday gösterilebilir.
c) Başvurularda Oda üyeliği koşulu aranmaz.
d) Katılımcı aynı kategoride en fazla bir başvuru, farklı kategorilerde ise birden fazla başvuru
yapabilir.
e) Başvuru yapılacak konuya ilişkin çalışmanın hayata geçirilmiş olması gerekmektedir.
f) Her bir kategoride birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.
g) ATSO’da görev yapan Oda organları ile personeli veya birinci derecede yakınları başvuru
yapamazlar.
h) ATSO’nun tek başına kurucusu olduğu kurum ve kuruluşları başvuru yapamaz.
i) Başvuru sahibi, önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptığı çalışmasıyla başvuru yapamaz.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE KRİTERLERİ
Madde 5:
a) Başvurular www.kenteonemkatanlar.org sayfasında yer alan online form aracılıyla
alınacaktır.
b) Başvuru sahipleri tarafından online başvuru formundaki tüm bilgiler doldurulacaktır.
c) Forma ek olabilecek belge niteliği taşıyan fotoğraf ve video olması durumunda, “başvuru
adı” ile aynı isimle kaydedilmiş şekilde info@kenteonemkatanlar.org adresine iletilecektir.
d) Fotoğraflar JPG, videolar MP4 formatında düzenlenerek gönderilecektir. (e-posta ile
gönderim sınırlarını aşan görseller ve başvuru ile ilgili sorular için 0242 314 38 17 numaralı
telefondan ve ekara@atso.org.tr e-posta adresinden bilgi alınabilir.)
e) Son başvuru tarihi, 25 Şubat 2021 Perşembe günü, saat 17.30’dur.

DEĞERLENDİRME
Madde 6: Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir:

Birinci Aşama: Danışma Kurulu Ön Değerlendirme
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi, ATSO Genel Sekreteri, ATSO Danışmanı, ATSO Kültür Sanat
Vakfı Temsilcisi ile ATSO Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği kategori temsilcisi (iş dünyası,
STK’lar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları) olmak üzere 5 kişiden
oluşan “Danışma Kurulu” tüm başvuruları inceleyerek bir ön değerlendirme yapar.
Kategori temsilcileri başvuruya esas kategorinin değerlendirilmesi aşamasında görev alırlar.
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İkinci Aşama: Seçici Kurul Değerlendirme
ATSO Yönetim Kurulundan bir üye ve belirlenen ödül kategorilerine uygun olacak şekilde
dallarında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul, ön
değerlendirmeye giren başvuruların değerlendirmesini yapar. Ödül almaya değer bulunanları
belirleyerek ATSO Yönetim Kuruluna sunar.
Her kategorinin Seçici Kurulu, değerlendirdiği kategoride uygun gördüğü takdirde, ATSO
Yönetim Kuruluna Özel Ödül verilmesini önerebilir.
Değerlendirmeler yapılırken başvuruya konu çalışmanın teknik özellikleri yanında, tüm
başvurularda “toplumsal fayda/hedef kitle faydası, süreçlerinin tamamlanmış olması,
özgünlük ve yenilikçilik içermesi, oluşturulan etki” ortak kriterler olarak değerlendirilecektir.
Değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden sunum yapmaları istenebilir.
Seçici Kurul uygun değerlendirme kriterine haiz, yeterliliği yüksek başvuru bulunmaması
halinde ilgili kategoride ödül vermemeyi kararlaştırabilir.
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DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER
• Konaklama Tesisleri
• Seyahat Acenteleri
• İhracat - Genel
• Tarım İhracatı
• Hizmet İhracatı

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI
a) Her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan Oda üyeleri ödüllendirilecektir.
b) Firma, 2019-2020 yıllarında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarının
aritmetik ortalamasını beyan ederek başvuru yapacaktır.
c) Kazandırılan döviz miktarı ortalaması ABD $’ı olarak beyan edilecektir.
d) Hizmet İhracatında, 1.000.000 (bir milyon) ABD $’ı ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise
4.000.000 (dört milyon) ABD $’ı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacaktır.
e) Firmalar, banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı
Birlikleri beyan yazılarıyla başvuru yapabileceklerdir.
f)

Yeminli Mali Müşavir Raporlarında döviz kaynağının yurtdışı kaynaklı olduğunun
belirtilmesi gerekmektedir. Belirtilmemesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

g) Tarım ihracatı; yaş sebze ve meyve, süs bitkileri ve mamulleri ile tohum ve fidecilik
sektörlerini kapsayacaktır.
h) Hizmet ihracatı; konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri dışındaki hizmet sektörlerini
kapsayacaktır.
i)

İhracat-genel; (g) ve (h) maddelerinde belirtilenlerin dışında kalan tüm sektörleri
kapsayacaktır.

j)

Firmaların “tax free” yoluyla gerçekleştirdiği hizmetler değerlendirmeye alınacaktır.

k) Beyanların doğruluğundan üyelerimiz sorumlu olacaktır.
l)

Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki
yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

m) Tüm kategoriler için ilk 5’e girenlere sertifika verilecektir.
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BAŞVURU YÖNTEMİ
a) Başvurular, www.kenteonemkatanlar.org sayfasından online olarak alınacaktır.
b) Beyan yazısı örneği online başvuru panelinde yer almakta olup, yazılar örnekteki bilgileri
içerecek şekilde hazırlanacaktır.
c) Beyan yazıları taranmış olarak online başvuru formunun ilgili alanına yüklenecektir.
d) ATSO, başvuruların incelenmesi sürecinde gerekli gördüğü durumlarda online başvuru
belge ve dokümanlarının asıllarını isteyebilecektir.
e) Son başvuru tarihi, 25 Şubat 2021 Perşembe günü, saat 17.30’dur.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 100 ŞİRKETİ SIRALAMASINA GİREN 		
ANTALYA FİRMALARI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2020 yılında açıkladığı listelerde yer alan Antalya
firmaları ödüllendirilecektir.

TÜRKİYE’NİN İLK VE İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDA YER ALAN 		
ANTALYA FİRMALARI
İstanbul Sanayi Odası’nın 2019 yılı araştırması sonucunda açıklanan listelerde yer alan Antalya
firmaları ödüllendirilecektir.

TİCARİ BİLANÇO KARI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE MERKEZ VE TEMSİLCİLİKLERDE
DERECEYE GİREN ODA ÜYELERİ
• Merkez Gerçek Kişi

ilk 3

• Merkez Tüzel Kişi

ilk 3

• Temsilcilikler

(gerçek ve tüzel kişi birincileri)

DEĞERLENDİRME
a) 2019 verileri üzerinden Oda kayıtları esas alınarak belirlenecektir.
b) Gelir ve kurumlar vergisinde merkezde ilk 3, Temsilciliklerimizde kayıtlı üyelerimizden de
birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.
c) Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki
yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

FAAL EN ESKİ 3 GERÇEK VE 3 TÜZEL KİŞİ ODA ÜYELERİ

Faal en eski üyelerimiz Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül
almamış olanlar ödüllendirilecektir.

10 YIL VE ÜZERİ GÖREV YAPAN ODA MECLİSİ ÜYELERİ

Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül almamış olanlar
ödüllendirilecektir.
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ÖDÜLLENDİRME
Madde 8: Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, 3 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek
olan törenle kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.
Pandemi koşulları nedeniyle tören tarihi ve şekli değişiklik gösterebilir.

Takvim:
•
•
•
•

25 Ocak - 25 Şubat 2021
1 Mart - 5 Mart 2021
10 Mart - 26 Mart 2021
3 Nisan 2021

:
:
:
:

Başvuruların Alınması
Ön Değerlendirme
Seçici Kurul Nihai Değerlendirme
Ödül Sahiplerinin Açıklanması

İLETİŞİM
Madde 9: Kategorilere ilişkin soru ve detaylı bilgi için ilgili birimlerimizle irtibata geçilebilir.

Kent Ödülleri:
Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü
Elvan Kara: 0242 314 38 17, ekara@atso.org.tr

Konaklama Tesisleri, Seyahat Acenteleri ve Hizmet İhracatı
Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü
Ece Daşkaya: 0242 314 37 46, edaskaya@atso.org.tr

İhracat Genel ve Tarım İhracatı
Belgelendirme Müdürlüğü
Seyhan Koç: 0242 314 38 20, skoc@atso.org.tr

Diğer Kategoriler ve Genele İlişkin:
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Lale Güler: 0 242 314 38 23, lguler@atso.org.tr

DİĞER HÜKÜMLER
Madde 10:
• “ATSO KÖK Ödülleriyle” ilgili kılavuz ve sekretarya hizmetleri Kurumsal İletişim Müdürlüğü
tarafından yerine getirilir.
• Ödüllerin değerlendirmesi herhangi bir sebeple, belirlenen tarih ve sürede tamamlanamaz
ise ATSO süre uzatımına gidebilir.
• ATSO, başvuru ve değerlendirme takviminde değişikliğe gidebilir.
• Ödüller için başvuranlar ile ödül kazananlar bu kılavuz hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
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Göksu Mh. Gazi Blv. No 481
Kepez - ANTALYA
T : +90 242 314 38 13
F : +90 242 314 37 38
info@kenteonemkatanlar.org
www.kenteonemkatanlar.org
twitter.com/AntalyaTSOKOK
instagram.com/kenteonemkatanlar
facebook.com/kenteonemkatanlar
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