
 

 

İKAF’23 Winner Cup Girişimcilik Yarışması 

Başvuru Koşulları ve Yarışma Kuralları 

 

1. İKAF’23 Winner Cup’ta ev sahibi Anadolu Üniversitesi ile 19 paydaş üniversitede ön lisans, 

lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim gören öğrenciler takımlar halinde yarışacaklardır. 

2. Yarışmaya başvuracak tüm öğrenciler www.yetenekkapisi.org adresine kayıt olup İKAF’23 

başvurusunu tamamlamalıdır. 

3. Takımlar en az 2, en fazla 5 kişiden oluşabilir. 

4. Başvurular 23 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında İKAF’23 web sitesi ve sosyal medya 

hesaplarında paylaşılan Google Form üzerinden alınacaktır. 

5. Her üniversite kendi öğrencilerinden oluşan proje takımlarını değerlendirecek ve aralarından 

bir takımı yarışma için seçecektir. Her üniversiteden yalnızca bir proje takımı İKAF’23 Winner 

Cup değerlendirme sürecine katılabilir. 

6. Başvuru formu doldurulurken hem proje ile ilgili hem de proje yürütücüsü takımla ilgili tüm 

bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 

7. Bir takım yalnızca bir proje fikri ile yarışmaya katılabilir. 

8. Yarışmaya başvuran projenin özgün bir proje olması gereklidir. Proje içeriği ile ilgili doğabilecek 

telif hakkı yükümlülüklerinde sorumluluk proje önerisini geliştiren takıma aittir. 

9. Proje takımının tamamı aynı üniversitede öğrenim gören öğrencilerden oluşmalıdır. 

10. Üniversitelerin Kariyer Merkezleri kendi üniversitelerinden gelen proje başvurularını şu 

kriterlere göre ön değerlendirmeye tabi tutacaktır: 

• İş fikrinin dayandığı problemin veya ihtiyacın önemi 

• İş fikrinin sunduğu çözüm önerisi 

• İş fikrinin yenilikçi ve teknolojik yönü 

• İş fikrinin pazar analizi 

• İş fikrinin ticarileşme potansiyeli 

• İş fikrini gerçekleştirecek insan kaynağı yeterliliği 

11. Üniversitelerde yapılan ön değerlendirme sürecini geçen projeler ARİNKOM tarafından 18-19 

Şubat tarihleri arasında verilecek çevrimiçi iş modeli geliştirme ve sunum eğitimlerini alacaktır. 

12. Eğitim sürecini tamamlayan takımlar arasından 10 tanesi ARİNKOM tarafından belirlenen jüri 

üyelerince seçilerek finalde yarışmaya hak kazanacaktır. 

13. Finale kalan 10 proje takımı 27 Şubat’a kadar projelerini tamamlayarak teslim edecek ve 1-2 

Mart’ta Eskişehir’de düzenlenecek olan finalde projelerini jüri üyelerine sunacaktır. 



 

 

14. Yarışma ile ilgili kurallar ve yarışma kapsamında verilecek ödüller İKAF’23 Düzenleme Kurulu 

tarafından belirlenir. Kurallarda ve ödüllerde yapılabilecek değişiklikler ikaf.anadolu.edu.tr 

adresi üzerinden duyurulur. 

15. İKAF’23 Winner Cup Girişimcilik Yarışması’na katılan takımlar bu şartları kabul ettiklerini beyan 

ederler. 

 

Yarışma Takvimi: 

23 Ocak-12 Şubat: Proje ekiplerinden başvuruların alınması 

13-15 Şubat: Kariyer Merkezlerinin ön değerlendirme süreci ve her üniversiteden bir proje ekibinin 

seçilmesi 

16 Şubat: ARİNKOM'dan girişimcilik eğitimi almaya hak kazanan 20 proje ekibinin duyurulması 

18-19 Şubat: Çevrimiçi iş modeli geliştirme ve sunum eğitimleri 

21 Şubat: Jüri değerlendirmesi ile finale kalan 10 proje ekibinin belirlenmesi ve duyurulması 

27 Şubat: Projelerin teslim edilmesi için son tarih 

1-2 Mart: Finale kalan projelerin İKAF'23'te jüri karşısında sunulması ve kazananların belirlenmesi. 

 

Ödüller: 

Birinciye 20.000 TL 

İkinciye 10.000 TL 

Üçüncüye 6.000 TL 

Dördüncüye 4.000 TL 


