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Şartlar ve Koşullar
Başvuru Kriterleri
•

Giriş ücreti yoktur.

•

Tüm dünyadaki herhangi bir girişim başvuruda bulunabilir ve başvuru sahibi
olabilir.

•

Başvuru sahipleri yasal olarak kayıtlı olmalı veya ikamet ettikleri ülkeye
kaydolmayı planlamalıdır.

•

Başvurusu yapılacak girişimlerin, global final itibariyle 7 yıldan daha kısa
süreli faaliyette olması beklenmektedir.

•

EWC 2020 finalistleri, EWC 2021'e tekrar katılamaz.

•

Organizatörlerin çalışanları, iştirakleri, yan kuruluşları, reklam, tanıtım
ajansları, tedarikçiler ve yakın aile üyeleri yarışmaya katılamazlar.

Kurallar
•

Başvuruların değerlendirilmesi için entrepreneurshipworldcup.com resmi
platformuna girilmesi gerekmektedir.

•

Başvurular yarışma kategorilerine göre takım olarak yapılmalıdır. (Aşağıdaki
‘Kategoriler’ bölümüne bakınız.)

•

Başvuruda en az bir temsilci bulunmalıdır.

•

Ekip üyeleri 18 yaşından büyük olmalıdır (Fikir aşaması kategorisine
başvuruları dışında).

•

Başvurular katılımcı ekibin orijinal çalışması olmalıdır.

•

Sadece tamamlanmış başvurular dikkate alınacaktır.

•

İngilizce, global düzeyde EWC'nin resmi dilidir.
•

Kayıtlar herhangi bir dilde yapılabilir.

•

Başvurular mümkün olduğunca İngilizce yapılmalıdır.

•

EWC Ulusal Organizatörleri, başvurularını ülkelerinin resmi
dilinde kabul etme ve hatta EWC Ulusal Finallerini aynı dilde
yapma hakkını saklı tutar. Ancak, globalde tüm finalistler
İngilizce yarışacaktır.

•

EWC Global Finali sadece İngilizce olarak yapılacaktır.
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•

Başvuru sahipleri, sunumlarında açıklanan herhangi bir fikri mülkiyetin (fikri
mülkiyet başvuruları, patent ve telif hakkı bildirimleri vb.) korunmasını
sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıdır.

•

EWC Global Organizatörler ve Ulusal Organizatörler, yarışma ruhunu,
kurallarını, süreçlerini veya hüküm ve koşullarını ihlal eden herhangi bir
başvuruyu diskalifiye etme hakkını her zaman saklı tutar.

•

Yalan ve yanlış beyan, materyal bilgilerinin açıklanmaması ya da EWC veya
organizatörlerin imajını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir faaliyet dahil
olmak üzere etik olmayan faaliyetlerde bulunan herhangi bir katılımcı ekip
diskalifiye edilecek ve EWC ile ilgili tüm faaliyetlere katılımdan men
edilecektir.

•

Başvuru sahipleri, yarışma ile ilgili medya ve basın fırsatlarına katılmayı
kabul ederler.

Bölüm 1: Kategoriler
•

Fikir Aşaması Girişimleri:
Ekip ve ilk ürün/prototip oluşturma kategorisidir.
• MVP (Minimum Viable Product) olmaması,
• Bir gelir akışının olmaması,
• Fikri, ürünü ve konsepti geliştirmek için fon arayışında olması
gerekmektedir.

•

Erken Aşama Girişimleri:
Ürün geliştirme, pazar-ürün uyumu ve erken gelir akışı sağlama
kategorisidir.
• Girişimlerin minimum MVP (Minimum Viable Product) olması,
• A Serisi Yatırımı (1 Milyon Dolar üzeri yatırım) almamış olması,
• Tüzel kişiliğinin olması,
• Ürünlerini pazara sunmuş olması gerekmektedir.

•

Büyüme Aşaması Girişimleri:
Müşteri sayısını ve gelirini ölçeklendirme kategorisidir.
• A Serisi Yatırım almış olması,
• Son 3 yıldır gelir akışının olması ve gelirlerinin düzenli olarak artması,
• Müşteri çekme kabiliyetinin ölçülebilir olması gerekmektedir.
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Bölüm 2: Başvuru Aşamaları
Aşama 1: Kayıt
Başvuru sahipleri yarışma web sitesi tarafından otomatik olarak sürece dahil
edilir ve aşamalarına uygun kategorilere ayrılır: Fikir, Erken, Büyüme.
Aşama 2: Hızlandırıcı 1
Başvuru sahipleri Hızlandırıcı 1'e aşamalarına bakılmaksızın becerilerini
geliştirmeleri ve online eğitim fırsatından yararlanması için davet edilir
(örneğin yatırımcı sunumu eğitimi gibi).
Aşama 3: EWC Yarışması
Başvuru sahipleri dünya çapında EWC yarışmasında global olarak diğer
girişimcilerle yarışırlar. Kazananlar dünyanın dört bir yanından ‘Global
Finalistler’ olarak seçilir ve 4. aşamaya geçer.
Aşama 4: Hızlandırıcı 2
Tüm ‘Global Finalistler’, fikir aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması
olarak düzenlenen iki veya üç dönemden oluşan online eğitim kampına
katılmaya davet edilir. Ekipler haftalık 90 dakikalık atölyelere katılırlar.
Atölyelerde girişimlerine has zorlukları keşfetmek, uygulanabilir çözümleri
ortaya çıkarmak ve sunumlarını etkili kılmak için tasarlanmış birebir
mentorlük oturumlarına katılırlar. Bu aşama, fikir aşaması girişimcileri için
zorunlu olup erken ve büyüme aşaması girişimleri için isteğe bağlıdır.
Aşama 5: Değerlendirme
Fikir aşamasındaki ‘Global Finalistler’ aşama 4'teki performanslarına göre
değerlendirilir. Seçilen ilk 100 ekip ‘EWC 100’ olarak adlandırılacak ve takım
başına bir temsilciye global final için ücretsiz uçak bileti ve otel konaklama
sağlanacaktır.
Aşama 6: Global Final
EWC 100, 1 Milyon Dolar nakit ve diğer milyonlarca dolarlık hizmet ve destek
paketini kazanmak için Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST)
tarafından düzenlenen hazırlık kampına davet edilir.
Aşama 7: Post-EWC Desteği
EWC 100, EWC'den sonra yarışmacıların tam potansiyellerine ulaşmalarına
yardımcı olmak için global bir network, mentorlük ve destek hizmetleri sunan
GEN Starters Club'a kayıt edilecektir. EWC sonrası destek sağlamak için başka
olanaklar da sağlanabilir.
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Bölüm 3: Takvim
Aşamalar
Kayıt

Hızlandırıcı 1

Takvim
Şubat – Haziran
2021

Kayıtlar entrepreneurshipworldcup.com
adresinden gerçekleştirilmektedir.

Şubat – Nisan
2021

Girişimler takım oluşturma, yaratıcılık
problem çözme ve iş dünyasını
becerilerini geliştirmek için eğitimlere
katılır.

Haziran
2021

EWC Global Finali'ne katılma hakkı için
ulusal yarışmalar düzenlenmektedir.

EWC Ulusal Final

Hızlandırıcı 2

Süreç

Ağustos – Eylül
2021

EWC global finalistleri, global finale
hazırlanmaları için online eğitim ve
mentorlük fırsatlarına katılır.

Değerlendirme

Eylül
2021

Hızlandırıcı 2 etkinliklerine göre global
finalistler, EWC 100’ü belirlemek için
yeniden değerlendirilir.

EWC Global Final

Kasım
2021

EWC 100 eğitim ve mentorlük
networküne katılarak 1 milyon dolarlık
ödül ve destek için globalde yarışır.

EWC Sonrası
Destek

Girişimler, mentorlük ve diğer destek
hizmetleri sağlayan GEN Starters Club'a
kayıt edilecektir.

Aşama 1: Kayıt (Şubat – Haziran 2021)
Aşama 2: Hızlandırıcı 1 (Şubat – Nisan 2021)
• Açık çağrı ve kayıtlar gerçekleştirilmektedir.
• Katılımcı takımları dünyanın dört bir yanındaki EWC müsabakalarında
yarışmaya hazırlamak için çevrimiçi olarak eğitim müfredatı ve eğitim
fırsatları sunulmaktadır.
• Hızlandırma 1'e katılım, değerlendirme için bir ulusal finalin bulunduğu
ülkelerde zorunlu kılınmasa da tüm katılımcıların yer alması teşvik
edilmektedir.
• Ancak, EWC Ulusal Final Yarışması olmayan bir ülkede bulunan adayların,
global havuzda rekabet edebilmek için Hızlandırıcı 1'i tamamlamaları
gerekmektedir.
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Aşama 3: EWC Yarışması (Haziran 2021)
• Başvuru sahipleri, EWC'ye katılmak için kaydolduktan sonra EWC Ulusal
Organizatörü başvuru sahipleri ile temasa geçecektir.
• Tüm bilgiler kayıtta verilen e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru
sahipleri başvuru yaptıkları e-postanın işlevsel olmasını ve yazışmaların
düzenli olarak okunmasını sağlamaktan sorumludur.
• EWC Ulusal Organizatörü, global takvim ve EWC yönergelerinde kendi
takdirine bağlı olarak başvuru süresini uzatma veya kısaltma hakkını saklı
tutar.
• EWC Ulusal Organizatörü olmayan ülkelerde olan ve hızlandırıcıyı
tamamlayan adaylar, EWC global havuzunun bir parçası olarak rekabet
edeceklerdir (bkz. Hızlanma 1).
• Global Finalistler, ulusal organizatörler ve global hakemler tarafından EWC
web sitesinde ve sosyal medyada ilan edilecektir.
• Ulusal organizatörleri tarafından ülkelerini temsil etmek üzere seçilen
adaylar, EWC Global Final’de yarışacak olan EWC 100'ün bir parçası olarak
seçilme şanslarını artırmak için Hızlandırma 2'ye kaydolmaya davet
edilecektir.
• Global finalistlerin, EWC Platformu’nun başvuru bölümündeki fon bilgileri
de dahil olmak üzere ek bilgileri güncellemeleri ve göndermeleri
gerekebilir.
• EWC Global Ekibi, her bir ülkeye aşağıdaki kriterleri göz önünde
bulundurarak bir global finalist kotası uygulayacaktır. Bu kriterleri kategori
başına uygun katılımcı sayısı, o ülkede bir veya daha fazla ulusal final
olup olmadığı ve nüfus oluşturmaktadır. Çoğu ülke bir tane global finalist
çıkarırken, bu sayı ülke başına maksimum 10 olmaktadır.
Aşama 4: Hızlandırıcı 2 (Ağustos – Eylül 2021)
• Hızlandırıcı 2’ye Ağustos 2021’den Eylül 2021’e kadar erken dönem
kazananları katılacaktır.
• Hızlandırıcı 2, tüm fikir aşaması başvuru sahipleri için zorunludur. Erken
ve büyüme aşaması başvuru sahipleri için ise isteğe bağlıdır.
Aşama 5: Değerlendirme (Eylül 2021)
• Hızlandırıcı 2 etkinliklerine göre EWC 100 takımları sahneye çıkmak için
yeniden değerlendirilebilir. Büyüme aşaması katılımcıları “Hypergrowth”
olarak tanımlanırlar ise onlara özel bir destek paketi sunulabilir.
• 4 Ekim 2021’de EWC 100, EWC Global Final’de sunum yapmaya davet
edilecektir.
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Aşama 6: Global Final (Kasım 2021)
Global Final, Misk Global Forumu’nun bir parçası olarak Suudi Arabistan'ın
Riyad kentinde gerçekleşecektir. Tüm EWC 100 finalistleri, jüriler, yatırımcılar,
ortaklar, endüstri uzmanları ve genç liderlerin karşısına çıkarak yatırımcı
sunumlarını gerçekleştirecek. EWC Girişimcilik Kampı, EWC Global Final
öncesi KAUST ev sahipliğinde Cidde’de hazırlık ve networking için organize
edilecektir.
Aşama 7: EWC Global Final Sonrası Destek
Tüm global finalistler, EWC 100'e seçilip seçilmedikleri bakılmaksızın üyelerin
tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için globalde, mentorlük ve
diğer destek hizmetleri sağlayan GEN Starters Club'a kayıt edilecektir.

Bölüm 4: EWC 2021 Ödülleri
EWC Global Final Seyahat:
Tüm EWC 100 finalistlerine KAUST gerçekleşecek olan EWC Global Finali’ne
ve final öncesi EWC Eğitim Kampı'na katılmak üzere bir (1) ekip üyesi için
seyahat bursu verilecektir.
• Ekip Üyesi, kurucu, kurucu ortak veya CEO olmalıdır. Özel durumlarda,
organizatörün onayı ile CFO, COO, CTO da Global Finale katılmaya hak
kazanacaktır.
• Burs şunları içermektedir: gidiş-dönüş uçak bileti, vize, otel konaklaması,
yemek ve yerel ulaşım.
• Ek olarak kurucu ortaklar ve / veya diğer ekip üyeleri, masrafları kendisine
ait olmak üzere EWC Global Finali’ne katılabilirler. Kontenjanın sınırlı
olması sebebiyle belirtilen son tarihlere kadar konferans kaydı veya diğer
katılım şartları taleplerine cevap vermek zorundadırlar.
EWC 2021 Ödülleri:
EWC 100, 75 milyon ABD Doları tutarında ayni hizmet ve 1 milyon ABD Doları
tutarında nakit ödülü almaya hak kazanacaktır.
Ödüller aşağıdaki gibi kategorilendirilecektir.
• 1 Adet Girişime Birincilik Ödülü: 500,000 $
• 1 Adet Girişime İkincilik Ödülü: 250,000 $
• 1 Adet Girişime Üçüncülük Ödülü: 100,000 $
Yukarıda listelenen ilk 3 ödüle ek olarak (herhangi bir aşamadan olabilir), ilk 3
ödülden birini almaya hak kazanamayan her aşamadan en yüksek puan alan
takıma ayrı kategorilerde ödüller verilecektir.
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Ödüller aşağıdaki gibi kategorilendirilecektir.
• 1 Adet Girişime Birincilik Ödülü: 500,000 $
• 1 Adet Girişime İkincilik Ödülü: 250,000 $
• 1 Adet Girişime Üçüncülük Ödülü: 100,000 $
Bölüm 5: Değerlendirme
Değerlendirme Kriterleri- Global Finalistler
EWC yarışmasının ilk turuna katılan adayların, bir sonraki tura geçip
geçmediklerini aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir.
•

Ürün: %30
Müşteri sağlama: Şirketin pazardaki müşteri tutması ve organik
büyümesi nasıl? Büyümeleri hızlanıyor mu?
Müşteri Doğrulaması: Bu şirketin müşterileri memnun ettiğine,
müşteri sadakati oluşturduğuna ve kullanıcıları elinde tuttuğuna
dair kanıt var mı?
Değer Önerisi: Kullanıcılara / müşterilere daha fazla değer
sağlamak için açık bir ürün yol haritası var mı?
Farklılaşma: Şirketin açıkça farklılaştırılmış ve sürdürülebilir bir
avantajı veya tekillik iddiası var mı?
Münhasırlık: Ekip, girişim için önerilen ürün veya teknolojinin fikri
mülkiyetine sahip mi?

•

Potansiyel: %25
Pazar İhtiyacı: Net bir pazar ihtiyacı var mı?
Pazar Potansiyeli: Bu işletme ne kadar büyüyebilir? Ölçeklenebilir
bir pazarı mı yoksa küçük ama hızla büyüyen bir pazarı mı
hedefliyorlar?
Avantaj: Pazar fırsatı teknoloji, ekonomik veya kültürel avantajlar
tarafından yönlendiriliyor mu?

Pazar Payı: Şirket pazarda
mı

açık ara lider olarak

konumlandırılmış?
Ağ Etkisi: Şirket ağ etkilerinden yararlanacak şekilde
konumlandırılmış mı?
Rekabet Avantajı: Ekip ilk hamle avantajı, ağ etkisi vb. açık bir
rekabet avantajı sağlamış mı?
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•

Öngörülebilirlik (İş Modeli): %20
Ölçeklenebilirlik: İş modeli ölçeklendirilebilir mi?
Gelir: Şirketin, tekrar eden gelirler üreten bir iş modeli veya
öngörülebilir faaliyet geliri üreten bir formülü var mı?
Ekonomi: Şirketin karlılık yol haritası ne kadar uygulanabilir?
Büyüme: Büyüme oranları ne kadar sürdürülebilir? Bu oranı
korumak için temel varsayımları nelerdir?

•

Ekip: %25
Deneyim: Kurucu Ekibin deneyimi nedir? Hızlı büyüyen bir şirket
kurmak için deneyimleri, becerileri ve vizyonları var mı?
Geçmiş Performans: Takımın geçmiş performansı nedir? Kurucu
ekip sorunları çözme ve birlikte bir şeyler yapma konusunda
deneyime sahip mi?
Yetenek: Şirket, üst düzey yetenekleri çekme ve elde tutma
yeteneğine sahip mi

EWC 100 Değerlendirme Kriterleri
Global Seçim Komitesi EWC 100'ü belirleyecektir. Global Finalistler aşağıda
belirtilmiş olan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecektir:
•
•
•
•

Yatırımcı Sunumu ve / veya Videolu Yatırımcı Sunumu
Durum Tespiti
Hızlandırıcı 2’deki ürünlerin kalitesi *
Mentorlardan Geribildirim *

Ek kriterler:
• Bölgesel dağılım
• Aşama oranlarında denge
• Sektörel çeşitlilik
• Kapsayıcılık (yaş, cinsiyet gb.)
* Hızlandırıcı 2’deki katılımcılara yönelik

Değerlendirici Jüri
• J ü r i
üyeleri,
Katılımcı
Takımların uyruğu, yaşı, cinsiyeti, dini veya diğer ayrımcı faktörlerine
bakmaksızın teknik kalite ve değerlendirme kriterlerine dayanarak
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•

•
•
•

Başvuru Sahiplerini ayrıntılı ve tarafsız olarak puanlamayı kabul eder.
Jüri üyeleri, katılımcı takımların iyileştirilmesi gereken alanları
belirlemelerine yardımcı olmak için Ulusal Finallerde ve Global
Finallerde geri bildirimde bulunur.
Jüriler gizlilik koşullarını kabul etmiş sayılır.
Hiçbir koşulda katılımcılar jüri üyesi olamazlar.
Jüriler, gönüllü olarak katılacak ve Organizatörler tarafından bir ödeme
yapılmayacaktır.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR
I. Global Organizatörler
Üç kuruluş, Girişimcilik Dünya Kupası'nın global organizatörleri olarak
kabul edilir: Misk Global Forumu, Global Girişimcilik Networkü ve Global
Eğitim ve Liderlik Vakfı.
II. Ulusal Organizatörler
Ülke başına ulusal ve bölgesel yarışmaları tek bir global finale doğru
koordine eden yalnızca bir (1) ulusal organizatör vardır. Bununla birlikte,
nüfusu 200 milyondan fazla olan ülkelerde, birden fazla organizatörün
yönlendirdiği birden fazla ulusal final yarışması olabilir.
Ulusal Organizatörler, ekosistemlerinin farklı paydaşlarını kapsayan bir
strateji belirlemeyi ve toplulukları içermeyi peşinen kabul eder.
III. EWC Ana Etkinlik
Global organizatörler, global finalistlerin seçileceği özel EWC ana
etkinliğine liderlik edecektir. Etkinlik ve etkinlik takvimi resmî web
sayfasında bulunabilir: https://entrepreneurshipworldcup.com
IV. Global Finalistler
a. Ülke Başına Global Finalist Kontenjan Kriterleri:
İlk turu geçen adayların sayısı ülkeden ülkeye değişir ve aşağıdakiler
tarafından belirlenir:
i. Katılımcı Sayısı
ii. Nüfus
iii. Ekosistemin Olgunluğu

iv. Ülkelerde canlı final olup olmaması
v. Ülkelerde bölgesel
finallerin yapılıp
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yapılmaması
vi. Ülkelerin kategori başına asgari başvuru havuzuna ulaşıp
ulaşmadıkları
vii. Ülkelerin EWC Yönergelerine uyup uymadıkları
b. Aşama ve Sektör: Organizatörler belirli bir aşama veya sektöre odaklama
hakkını saklı tutar. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için şu koşulların
sağlanması gerekmektedir:
i. 5 global finalisti olan ülkelerde her aşamadan girişim olmasını
sağlamalıdır,
ii. Organizatörler global finalistleri Hızlandırıcı 2’nin son tarihinden önce
kayıtları yapmak zorundandır.
c. Garantili EWC 100 Kontenjanı:
En iyi performans gösteren otuz beş (35) ülke – yukarıda bahsi geçen
kriterlere göre (a) – EWC Global Finallerinde en az bir (1) garantili
kontenjana sahip olmaktadır. Nüfusu 200 milyonun üzerinde olan bu
ülkelerde bu sayı üç (3) garantili kontenjana kadar çıkabilir.
i. En iyi performans gösteren ülkeler arasından seçilen Global Finalistler,
Global Finale katılabilmek için başvuru koşullarını başarıyla
tamamlamalıdır.
V. Gizlilik İlkesi
Organizatörler (Misk Global Forum, Global Girişimcilik Networkü ve Global
Eğitim ve Liderlik Vakfı), mentorlar ve jüri üyeleri ve Girişimcilik Dünya
Kupası'na katılan herhangi bir birey, EWC ekipleri tarafından sunulan
kurallar, şartlar ve koşullar uyarınca sunulan iş fikirlerinin gizlilik ilkelerinin
sadık bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.
Başvuru sahipleri tarafından sunulan tüm bilgiler gizli kabul edilecek olup
başvuru sahiplerinden kısa bir şirket açıklaması, satış sunumu, logo, profil
resimleri EWC resmi kanalları ve web siteleri aracılığıyla toplanacaktır. Bu
bilgiler sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılabilir. Başvuru sahipleri
bu paylaşımları kabul etmekle birlikte satış sunuşları değerlendirici jüriler
için olup gizlilik ilkesince saklanacaktır.

VI. Vergi ve Yasal Uyarılar
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Alınan nakit ödüllerin, başvuru sahibinin bulunduğu ülkedeki yerel vergi
yasaları doğrultusunda vergi tahakkuku oluşturabilir. Vergiler kazananların
sorumluluğunda olacaktır. Organizatörler, ödül kazananların bu vergileri
veya ilgili verginin yasal yükümlülükleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.
VII. Girişimcilik Dünya Kupası Hüküm ve Koşullarının Kabulü
Girişimcilik Dünya Kupası'na kayıt olan girişimciler
entrepreneurshipworldcup.com sitesinde yer alan şartlar ve koşulları kabul
edildiğini beyan eder.
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