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- EK    - 

“13. DÜNYA ODALAR KONGRESİ”  

KAPSAMINDA DÜZENLENECEK OLAN DÜNYA ODALAR YARIŞMASI 

KATILIM ŞARTLARI 

YARIŞMA KATEGORİLERİ 

1. En İyi Oda Modeli İnovasyon (Chamber Model Innovation-CMI) Projesi: Bu proje 

kategorisinde CMI çerçevesi ile faaliyetlerini sürdüren Odaları tanınması amaçlanmaktadır. 

CMI çerçevesi, Odaların daha esnek olmasını, verinin gücünden yararlanarak geleceğe 

bakmasını ve üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler tasarlanmasını sağlar.  

CMI, 12. Dünya Odalar Kongresi kapsamında açıklanmış yeni bir çerçevedir. CMI 

çerçevesinin metodolojisi herhangibir Odanın hizmet anlayışında üyelerinin ihtiyaçlarını öne 

koyarak gelişmeyi nasıl sürdüreceğine dair bir yol haritası ve somut çözümler sağlamaktadır.  

2. En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi: Bu proje kategorisinde, cinsiyet eşitliğine yönelik başarılı 

inisiyatifler uygulayan, Odaların ve/veya yerel toplumların sürdürülebilir gelişmesi için 

olumlu çıktılar sunan Odaların tanınması amaçlanmaktadır.  

3. En İyi Ortaklık Projesi: Bu proje kategorisinde, çok taraflı amaçların başarıyla gelişmesine 

yönelik kamu, özel ve diğer paydaşlarla işbirliğine öncülük eden Odaların tanınması 

amaçlanmaktadır.  

4. En Sıradışı Proje: Bu proje kategorisinde ise, bilinen misyon ve hedefleriyle ilişkili olmayan 

bir faaliyette, hem istihdam yaratılmasına hem de yerel ekonominin gelişmesine katkı sunan 

öncü ve benzersiz projeler geliştiren Odaların tanınması amaçlanmaktadır.  

KATILIM ŞARTLARI 

1. Her oda sadece bir proje ile yarışmaya katılabilmektedir.  

2. Daha önceki Dünya Odalar Yarışmasına sunulmuş olan bir proje ile tekrar yarışmaya katılım 

mümkün değildir.  

3. Yarışmaya sunulacak projenin devam ediyor olması ve Haziran 2021 – Ocak 2023 tarihleri 

arasında önemli çıktılarının olması gerekmektedir. 

4. Başvurulara en fazla bir sayfa olmak üzere bir yönetici özeti eklenmelidir.  

5. Yönetici özeti dâhil olmak üzere, toplam proje sunumu 10 sayfayı geçmemelidir.  

6. Bütün başvurular İngilizce olarak yapılmalıdır.  

7. Başvurular elektronik olarak, World Chambers Competition platformu üzerinden 

yapılmalıdır. https://worldchamberscompetition.awardstage.com   

8. Finale kalınması durumunda, proje sahibi Oda, Haziran 2023’de Cenevre’de “13’üncü Dünya 

Odalar Kongresi”nde uluslararası jüri üyeleri önünde projesini sunacaktır.   

 

https://worldchamberscompetition.awardstage.com/
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BAŞVURU SÜRECİ 

1. Yukarıda belirtilen kategorilerden birine uygun olan ve başvuru şartlarını sağlayan projeye 

ilişkin başvurunun https://worldchamberscompetition.awardstage.com linki üzerinden bir 

hesap oluşturularak en geç 27 Ocak 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.   

2. Posta ile ya da elden teslim edilen projeler kabul edilmeyecektir.  

3. Gerekli görülmesi durumunda, jüri üyeleri tarafından ek bilgi talep edilebilmektedir.  

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Projeler değerlendirilirken, aşağıda sıralanan kriterler dikkate alınacaktır. 

1. Projenin yenilikçi doğası,  

2. Projenin iş dünyasına/Oda camiasına etkisi ve  

3. Projenin ölçülebilir sonuçları (finansal; istihdam yaratma; katılım oranı; üye edinme; 

uygulama aşamasında üyelerin, gönüllülerin, ortakların ve/veya işletmelerin katılımı)  

4. Projenin hedef kategoriye uygunluğu,  

5. Projenin dünya genelinde başka Odalarca uygulanabilirliği  

 

JÜRİ ÜYELERİ 

Yarışmanın jüri üyeleri ICC WCF sekretaryası tarafından atanmaktadır. Jüri üyeleri; uluslararası, 

ulusal ve yerel ticaret odalarının kıdemli temsilcilerinden, oda geliştirme programlarında yer alan 

uzmanlar ile uluslararası organizasyon temsilcilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, daha önceki 

yarışmalarda birinci olmuş ya da finale kalmış kişiler de jüri de yer alabilmektedir.  
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