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• BİGG-Atılım kapsamında girişimci adaylarının/ekiplerinin sahip olduğu iş 
fikirlerinin TÜBİTAK'ın BİGG kapsamında sunduğu kriterlere uygun bir 
şekilde hazırlaması hedeflenmektedir. 

• Bu kapsamda BİGG Atılım Konsorsiyumu, girişimci adaylarını, TÜBİTAK 
formatındaki iş planlarının en iyi hale getirilmesi için eğitim, mentörlük ve 
iki kez jüri değerlendirmesine tabi tutacaktır.  

• Eğitim, mentörlük ve jüri değerlendirme süreci bir bütündür. Girişimci 
adayının/ekibinin iş fikri ile jüri değerlendirmesine tabi olması için eğitim 
ve mentörlük süreçlerine % 80 oranında katılım göstermesi zorunludur. 

• Eğitimler, ekte belirtilen program dahilinde 25, 26 ve 30 Ekim tarihlerinde 
OSTİM OSB Konferans Salonu'nda tam gün olarak gerçekleştirilecektir. 

• Eğitimler esnasında sabah ve öğle kısımlarına başlarken girişimci 
adayından/ekibinden katılımlarına dair günlük ikişer adet imza 
alınacaktır. Tek kişi olarak sunulan iş fikirlerinde başvuru sahibinin, ekip 
halinde sunulan iş fikirlerinde en az bir ekip üyesinin eğitim katılım 
listesine imza atması gerekmektedir. Ekipler için sadece ön başvuru 
esnasında BİGG-Atılım'a beyan edilen ekip üyelerinin imzası geçerli 
sayılacaktır. 



• BİGG Atılım kapsamında eğitim sürecinin ardından mentörlük sürecine 
geçilecektir. Her girişimci adayına/ekibine iş fikrine uygun bir mentör 
atanacaktır. Mentörlerle en az 3 kez ve yarımşar saatlik çalışma yapılması 
beklenmektedir. Mentörlerle görüşmeler girişimci adayının/ekibinin 
katılım/devam durumlarının belirlenmesinde aynen eğitimlere katılım 
gibi bir kıstastır. 

• Mentörlük süreci devam ederken sürece katılım/devam kriterini sağlayan 
girişimci adaylarının/ekiplerinin değerlendirilmesi için iki adet jüri 
düzenlenecektir. İlk jüride (Ön Değerlendirme Jürisi) yapılan 
değerlendirmelerin ardından iş fikri yetersiz görülen adaylar elenir. 
Sürece devam etmesi yönünde karar alınan girişimci adayının/ekibinin 
jüri ön değerlendirmesinde aldığı geribildirimleri mentörü ile analiz 
ederek ve çalışmaya devam ederek gelişme göstermesi ve 2. jüriye 
(Değerlendirme Jürisi) eksiksiz olarak hazırlanması beklenmektedir.  

• Değerlendirme Jürisinde, girişimci adayı/ekibi eğitim ve mentörlük süreci 
sonucunda gerçekleştirdiği çalışmalarının nihai halini TÜBİTAK İş Planı 
kriterlerine uygun olarak sunacaktır. Değerlendirme Jürisine katılan 
adaylara/ekiplere nihai değerlendirme puanları verilecektir. 

• Jüri değerlendirmelerinin tamamı Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü'nde 
yer alan ARGEDA Teknoloji Transfer Ofisi'nde yapılacaktır.  

• BİGG Atılım Konsorsiyum paydaşları tarafından düzenlenecek 
Değerlendirme Toplantısı'nda; 2. jüriden elde edilen puanlar, 
adayın/ekibin süreç içindeki gelişimi, iş fikrinin başarı şansı vb. gibi 
TÜBİTAK Uygulayıcı Kuruluş ve BİGG Uygulama Esasları kriterleri 
kapsamında girişimci adaylarına/ekiplerine ait iş fikirleri değerlendirilecek 
ve iş fikri hakkında nihai karar verilecektir. Değerlendirme Toplantısı 
sonucunda süreci başarı ile tamamladığı düşünülen adaylar/ekipler 
TÜBİTAK BİGG 2. Aşama için onaylanacak ve TÜBİTAK'a iletilecektir. 

• TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluş Usul ve Esasları gereği iş fikri sahibi 
girişimci adaylarının/ekiplerinin BİGG 2. aşamaya geçmesi tamamen BİGG 
Uygulayıcı Kuruluşunun insiyatifindedir. Bu kapsamda, girişimci 
adaylarının/ekiplerinin Uygulayıcı Kuruluşların uygulama süreçlerine 
harfiyen uyması beklenmektedir.  


