
 

 
ATSO & Habitat Derneği & Antalya GGK  

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI  
Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Maratonu 

 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Habitat Derneği ve Antalya Genç Girişimciler Kurulu iş 
birliğinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Fikir Maratonu’na sen de 
sürdürülebilir iş fikrin ile 25 Şubat 2022 tarihine kadar başvurunu tamamla, ön aşamaya 
katılma hakkı kazan. 

Sürdürülebilir Sosyal Çözümler Fikir Maratonu’na katılım göstererek ön gördüğünüz toplumsal 
problemlere ve birçok soruna gelin hep birlikte çözümler üretelim. Birlikte sosyal girişimciliğe 
adım atarak, gelecek neslin daha sağlıklı bir dünyaya adım atmasını sağlayalım. 

Fikir Maratonu Kapsamında Neler mi Yapacağız? 

Fikir maratonu öncesinde sosyal girişimcilik temasında eğitimler ve ilham buluşmalarından 
oluşan 15 saatlik bir eğitim serisine katılma hakkı kazanacaksınız. 

Bu eğitimler ve iyi uygulama örnekleri ile buluşarak fikrinizi daha uygulanabilir hale 
getireceksiniz. 

Eğitim ve ilham buluşmaları sonunda ise Antalya’da fiziksel olarak gerçekleştirilecek 3 günlük 
fikir maratonu etkinliğine katılarak iş fikirlerinizi jüri karşında sunma imkânı 
yakalayabileceksiniz. 

Yarışma Şartları 

 Antalya’da ikamet eden 40 yaş altında girişimci veya girişimci adayı olmak. 

 Ya da aşağıda bulunan üniversitelerde öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya 
doktora) olmak. 

 Akdeniz Üniversitesi  
 Antalya Bilim Üniversitesi  
 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  
 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi  
 AKEV Üniversitesi 

 Başvuruda bulunan projenin, fikir aşaması veya prototip aşamasında olması. 

 Program boyunca gerçekleştirilecek eğitim ve ilham buluşmalarına tam katılım 
gösterilmesi. 

 Fikir maratonuna tam katılım gösterilmesi. 



 İş fikrinin sosyal girişimcilik ile ilgili olması (Sosyal girişimcilik; öncelikli toplumsal 
sorunları, maddi fayda ve kâr ön planda olmaksızın ortadan kaldırmaya ve sistemleri 
dönüştürmeye yönelik yapılan girişimcilik faaliyetleridir.) 

Fikir maratonunda dereceye giren iş fikirlerine toplamda 30.000 TL’lik nakdi ödül desteği 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilecektir.  

1. İş fikrine 15.000 TL 
2. İş fikrine 10.000 TL 
3. İş fikrine 5.000 TL 

Ayrıca ön başvuruyu geçen katılımcılar ATSO Akademi eğitimlerinden, ATSO İnovasyon 
Merkezi-İNOVATSO kullanımından ve Antalya Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin 
mentörlüklerinden faydalanabilecektir. 

Program Takvimi 

Başvuru Dönemi 17 Ocak 2022 - 25 Şubat 2022 

Sosyal Girişimcilik Eğitimleri 2 Mart 2022 - 16 Mart 2022 

İlham Buluşmaları 18 Mart 2022 - 25 Mart 2022 

Final Maratonu 26 Mart 2022 - 27 Mart 2022 

 
 
Başvuru formu: https://form.jotform.com/220031932194952 

https://form.jotform.com/220031932194952

