
Uluslararası Yatırımcılar Derneği | International Investors Association | www.yased.org.tr 

 
 

1 

Bilgi Notu  

 
 

 

 

 

2022 YASED ULUSLARARASI YATIRIMCI ÖDÜLLERİ 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisince 2021 yılı içerisinde hazırlanan “Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)" adlı strateji 

belgesinin eylem planı çerçevesinde Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve C. Yatırım Ofisi iş birliği ile “2022 YASED Uluslararası Yatırımcı 

Ödülleri” ilan edilmiştir. Ödül programının amacı, Türkiye’nin başarılı uluslararası yatırımlarını Türkiye’nin ötesinde de tanıtmak, başarı hikayelerini 

ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaktır. Başvurular aşağıda linki paylaşılan online sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. 5+1 ödül 

kategorisi, nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023) kapsamında yer alan 7 profil ve 4 yatay eksen ile uyumlu olarak 

tanımlanmıştır. Yarışmaya başvurular ücretsiz olup başvuru sahiplerinin YASED’e üye olması şartı aranmamaktadır. 

Yarışmanın kategorileri: 

● Yılın Yatırımı 

● Dijital ve Teknolojik Dönüşüm Öncüsü Yatırımlar 

● Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyonu Artıran Yatırımlar 

● Sürdürülebilir Kalkınma Dostu Yatırımlar 

● Startup Dostu Yatırımlar 

● Yılın Yatırımcı Dostu Kamu Uygulaması (Kamu Kurumlarına yönelik) 

Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2022, Cuma 

Web sitesi: https://www.yasedawards.org/  

Online başvuru formu: https://yased.org.tr/iia-awards/welcome.aspx 

https://www.yasedawards.org/
https://yased.org.tr/iia-awards/welcome.aspx
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Uygun Başvuru Sahipleri ve Başvuru Koşulları 

● Yabancı yatırımcıların doğrudan ve dolaylı asgari %10 payına iştirak ettikleri tüzel kişiliği haiz kuruluş olmak 

● 2021 yılı Aralık ayı ve/veya öncesinde kurulmuş olmak 

● Başvuru esnasında faal durumda olmak 

● Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler ödül programına başvurabilir. 

● Ticari faaliyette bulunmadıkları için irtibat bürolarının başvuruları geçerli sayılmaz 

● Kamu ortaklığı olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz 

● Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz 

● Başvuru sahiplerinde YASED’e üyelik şartı aranmamaktadır 

● Başvurularda ücret alınmamaktadır 

 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

Son Başvuru Tarihi 27 Mayıs 2022 

Değerlendirme Dönemi 28 Mayıs- 10 Haziran 2022 

 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için 

● E-posta:  awards@yased.org.tr  

● Tel: +90 212 272 50 94 

mailto:awards@yased.org.tr
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Başvuru Kategorileri ve Ödül Sayıları 

Kategori Kriterler Ödüllendirilecek Başvuru Sahibi Sayısı 

Yılın Yatırımı ● Yılın En Büyük Ölçekli Yatırımı: 2021 yılında en çok finansal yatırım çeken/alan 

firma olmak 

Bu kategori altında 1 başvuru sahibi 

ödüllendirilecektir. 

● Yılın En Stratejik Yatırımı: 2021 yılında en stratejik yatırımı çeken/alan firma olmak Bu kategori altında 1 başvuru sahibi 

ödüllendirilecektir. 

Dijital ve Teknolojik 

Dönüşüm Öncüsü 

Yatırımlar 

● Seçili BİT alanlarında yeni/ek yatırım almak 

● Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve/veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde istihdam 

sağlamak 

● Dijital teknolojilerin gelişimine veya yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyette bulunmak 

Bu kategori altında 3 başvuru sahibi 

ödüllendirilecektir. 

Küresel Tedarik 

Zincirlerine 

Entegrasyonu Artıran 

Yatırımla 

● Seçili imalat sektörlerinde yeni/ek yatırım alan 

● Seçili hizmet sektörlerinde istihdamını artıran 

● Sektöründen bağımsız yüksek ihracat gerçekleştirmek 

● Türkiye’nin ‘’üretim ve dağıtım üssü’’ olma rolünü güçlendiren üretim ve hizmet 

projeleri uygulayan 

Bu kategori altında 3 başvuru sahibi 

ödüllendirilecektir. 

Sürdürülebilir 

Kalkınma Dostu 

Yatırımlar 

● Sektöründen bağımsız yüksek istihdam sağlayan 

● Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdam sağlayan 

● Kritik sektörlerde yeni/ek yatırım yapan 

● Daha yeşil bir üretim yapısına geçen 

● Etki yatırımı olarak değerlendirilebilecek ek/yeni yatırım yapan 

Bu kategori altında 3 başvuru sahibi 

ödüllendirilecektir. 

Startup Dostu 

Yatırımlar 

● Startup ekosistemine katkı sunan iş birlikleri gerçekleştirmek Bu kategori altında 3 başvuru sahibi 

ödüllendirilecektir. 

Yılın Yatırımcı Dostu 

Kamu Uygulaması 

● Değerlendirme, başvuru sahibi uluslararası yatırımcıların kamu uygulamalarını 

yatırımcı dostu olma durumlarına göre yapacakları sıralamaya göre belirlenecektir 

Bu kategori altında 1 kamu uygulaması 

ödüllendirilecektir. 

 

https://www.yasedawards.org/_files/ugd/a39670_39b358ba47d747a39d74d5f2e11b71c0.pdf
https://www.yasedawards.org/_files/ugd/a39670_39b358ba47d747a39d74d5f2e11b71c0.pdf
https://www.yasedawards.org/_files/ugd/a39670_39b358ba47d747a39d74d5f2e11b71c0.pdf
https://www.yasedawards.org/_files/ugd/a39670_39b358ba47d747a39d74d5f2e11b71c0.pdf

