KOP’TA GİRİŞİM UYGULAMA ESASLARI
KOP’TA GİRİŞİM PROGRAMI AMACI VE KAPSAMI
KOP Bölgesinde Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak,
Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek,
Girişimcileri yatırımcılarla buluşturmak ve
Girişimcilerin ulusal/uluslararası pazarlarda yer almalarının teşvik etmektir.
KOP’TA GİRİŞİM Programı, hayata geçmeyi bekleyen teknolojik, sosyal projesi olan veya
halihazırda ürün geliştirmiş ve yatırımcı arayan, yaratıcı iş fikirleri/ürünleri ile başvuran
girişimcilerin, atanan İş Rehberi katkısıyla geliştirme, iş planı hazırlama, ticarileştirme, yatırımcı
ile buluşma imkanına kavuşacağı ve sonucunda en yüksek puanı alan 5 (beş) Girişimci ekibin
yatırımcılara sunum yapma şansı elde edeceği ve nakdi ödül alacağı bir programdır.
GİRİŞİMCİ YA DA START-UP BAŞVURU ŞARTLARI
Programa başvurular için www.koptagirisim.com yer alan her bir kategoriye ait Başvuru
formunun doldurulması gerekmektedir.
Program Kategorileri
 1. KATEGORİ: Erken Aşaman Girişimci Adayları, Sosyal Girişimciler, İş Kurmaya Yönelik
Projeler
 2. KATEGORİ: Start Up’lar
Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı girişimciler katılabilir. Her bir kategoride o kategoriye özel
katılımcıların başvuru kriterleri web sayfasından yayınlanacaktır.
Program katılımcılarının adı soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu, okul numarası, bölümü kayıt
aşamasında eksiksiz olarak, başvuru formuna yazılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasının
ardından, yapılacak bildirilerin tamamı tüm ekip üyelerine yapılacak olup iletişimde Başvuru
Formu’nda belirtilen ekip üyelerinin elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri
kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi
sebebiyle, bildirimlerin ekip üyelerine ulaşmamış olmasından, Program sorumlu değildir.
Katılımcılar, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve
Programın bu bilgileri Program’ın amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile üçüncü kişilerle
paylaşabileceğini onaylarlar.
Katılımcılar her bir kategoride yer alan Başvuru Formu’nda yer alan soruların her birini belirlenen
minimum ve maksimum karakter sayısına riayet ederek cevaplandırmakla yükümlüdürler.
Katılımcılar, ön elemenin bu Başvuru Formu üzerinden yapılacağını ve form dışında başvurularını
desteklemek için Programa haricen herhangi bir bilgi ve belge sunamayacaklarını peşinen kabul
ederler.
Program Başvuru Formu’nun sistem üzerinden gönderilmesini takip eden 5 gün içerisinde, Ekip
Üyeleri’ne teyit ve yönlendirme için bir elektronik posta gönderir.
Ekipler Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla “Formu Gönder” butonuna
tıklayarak Programa göndermekle yükümlüdür, aksi takdirde kayıt tamamlanmamış sayılır.
Tamamlanmayan başvurular dikkate alınmaz. Eksik ve hatalı doldurulan Başvuru Formları’na ilişkin
herhangi bir sorumluluk kabul edilmez, Başvuru Formu’nda doğru olmayan bir bilgi sağladığı ispat
edilen Katılımcı ve ekibi Programdan elenir.
Program katılımcıları tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü özgün
fikir/ürün bu programa katılabilir. Kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; programın
kategorilerine uygun iş fikirleri sahiplerinin ya da şirketlerin katılması gerekir.
 Katılımcılar bu belgeyi imzalamakla yarışmaya katıldıkları İş Fikri’ne /ürüne ilişkin katılımcılar
tarafından Programa sunulan İş Fikri’nin/ürünün, tamamen kendilerine ait ve herkes tarafından







öngörülemeyecek özgün bir fikir olduğunu ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal
etmediğini,
Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve
davadan şahsen sorumlu olacaklarını, Program adına hareket eden kurum ve kuruluşları ve kişileri
her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını,
Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluğun katılımcıya ait olduğunu ve bu program
çerçevesinde oluşacak tüm zailerde kendisinin sorumlu olacağını,
Programa ve Yatırımcıya sunduğu fikirden /üründen ötürü herhangi bir hak talebinde
bulunamayacağını,
İş Fikri’nin hukuka uygun ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide
etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.

Katılımcılar başvuruda bulundukları iş fikri/ürün için bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model,
marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent Enstitüsü veya diğer ofisler nezdinde başvuruda
bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz
konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Program belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği katılımcıları ve ekiplerini her aşamada
Program’dan derhal çıkarma alma hakkına sahiptir.
ÖN ELEME
Ön Değerlendirme Komitesi, Programa her bir kategoriden katılan Girişimci ya da şirketleri Program
kriterlerine ve değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirip ön elemeye tabi tutacaktır.
Ön elemeyi geçememiş olan Girişimciler tarafından sunulan İş Fikirleri/ürünler Program tarafından
muhafaza edilecek ve hiçbir surette üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
İŞ REHBERLERİ İLE ÇALIŞMA VE DEMO DAY FİNALİSTLERİNİN BELİRLENMESİ
Ön Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ön elemeyi geçen ekipler,
program web sayfasında ilan edilecek ve ayrıca Ekip Temsilcisi’ne elektronik posta ile bildirim
yapılacaktır.
Yarışmaya devam edebilmek için ön elemeyi geçen 1. Kategori girişimcilerin düzenlenecek Eğitim
Kampı’na ve 2. Kategori Start_up’ların danışmanlık programına katılımları zorunludur. Eğitim
Kampı’na ve Danışmanlık Programına her ekipten en az 1 (bir) katılımcının katılımı olmak zorundadır.
Program web sayfasında eğitim programı ilan edilecektir.
İş Rehberi Havuzunda ve Mentör Havuzunda yer alan İş Rehberleri ve Mentörler kendilerine sistem
üzerinden atanan 1. Kategori Girişimciler veya 2. Kategori Start-Up’larla belirlenen iş programı
çerçevesinde çalışacaklardır.
İş Rehberleri, deneyimlerini ekipleri ile paylaşarak, onların İş Fikirleri’nin teknik ve network yönünden
geliştirilmesi için çaba sarf edecek ve birer iş planına ve yatırımcı sunuma dönüştürmelerine katkı
sağlayacaktır.
Eğitim kampına katılan Girişimciler ve Start-Up’lar İş Planları’nı ve sunumlarını web sayfasında
belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Final Değerlendirme Komitesi bu İş Planları’nı ve
sunumları Program Web Sitesi’nde ilan edilen kriterler ışığında değerlendirerek finale kalan ekipler
(“Finalistler”) belirlenecektir.
ÖDÜL
Nihai Değerlendirme Komisyonu değerlendirme sonucunda Demo Day’e çıkacak girişimci ya da StartUp’ları belirleyecektir. Bu aşamada Demo Day’e çıkacak girişimci ya da Start-Up sayısı minimum 10
olacaktır.
Demo Day’e katılacak 10 Girişimci ya da Start-Up arasında 5 Girişimci ya da 5 Start-Up nakdi ödül
almaya hak kazanacaktır.
YATRIMCILARIN PROGRAMA VE DEMODAY’E KATILIM ŞARTLARI
Yatırımcılar Program web sayfası üzerinden Melek Yatırımcı Havuzuna kayıt yaptırır.
Her bir yatırımcıya Melek yatırımcılık ile ilgili ön bilgi verir ve yatırımcı analizini yapılır, uygun Melek
Yatırımcılar Melek Yatırımcılık Eğitim Programına katılır.
Melek Yatırımcılar ile gizlilik sözleşmesi imzalanır.

Final Değerlendirme Komitesinden onay alan her bir katılımcı için hazırlanan dosyalardan gerekli
olanlar uygun yatırımcılar ile portal üzerinden önceden paylaşılır.
Demo Day’e katılmak için yatırımcılar Program tarafından davet edilir. İlgili Demo Day günü ve saati
hakkında bilgi verilir.
Demo Day’e katılan her bir yatırımcı sunum yapan katılımcılar için verilen form ile yatırımcılar
projeleri değerlendirerek, yatırım değerlendirme sonuçlarını oluştururlar ve ilgilendiği katılımcı için
birebir görüşme talep eder.
Girişimler ve Start-Up’larla bir melek yatırımcı ya da birden çok melek yatırımcı ilgilenebilir. Ama
yatırım kararını Girişimciler ve Start-Up’lar kendileri alırlar.
YATIRIMCILAR İLE BİRE BİR GÖRÜŞME
Demo Day sonunda programa katılan yatırımcı birebir görüşme yapmak istediği katılımcı için talepte
bulunur. İlgili formu düzenler.
Program görüşmeyi organize eder, tüm yatırım sürecinde yatırımcı ve katılımcı ile birlikte olur.
Yatırımcıların projelere ilgi duyması durumunda girişimci adaylara sözleşme ve müzakere sürecinde
2’şer saatlik destek verilir.

