ATILIM ÜNİVERSİTESİ-TÜGİAD
İŞ FİKRİ YARIŞMASI

1. Amaç ve Kapsam
Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD ortaklığı ile düzenlenecek olan İş Fikri Yarışması ile
yenilikçi/teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adaylarını ödüllendirme yolu ile teşvik ederek
desteklemek ve iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi sürecinde eğitim ve mentörlük
hizmetlerin verilmesi amaçlanmaktadır.
2. Başvuru Kabul Ana Kriterleri
İş Fikri Yarışması kapsamında desteklenecek girişimcilerin uygulanabilir iş fikirleri ile ilgili
AR-GE ve/veya ÜR-GE çalışmalarını yapabilecek yetenek ve kapasitede olmaları ana şartının
yanında aşağıdaki kriterlere de uymaları beklenmektedir:
• Girişimci tarafından başvuruda bulunan iş fikri ile ilgili tüzel kişilik kurulmamış
olması gerekir.
• İş fikrinin, teknoloji olgunluk seviyesinin minimum TRL 3 (Konseptin deneysel
kanıtlanması) seviyesinde olması gerekir.
• Bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilmektedir. Ekipler en az iki en fazla beş
kişiden oluşabilir. Ekipten ayrılan üyeler olursa ekipler minimum iki kişi olmak
şartıyla devam edebilirler.
• Her bir girişimci veya ekip üyeleri sadece bir iş fikriyle başvurabilir. Aksi bir
uygulama tespit edildiği durumda yarışmadan elemeye gidilecektir.
3. Başvuru ve Değerlendirme Süreci
1. Girişimci, ilgili yarışmanın web sayfasında düzenlenmiş olan İş Fikri Yarışması
başvuru formunu doldurur.
2. Başvuru formunda aşağıda verilen konu başlıklarına ait ayrıntılı bilgiler yer almalıdır;
•

Ticarileştirilmesi planlanan iş fikrine ilişkin bilgiler

•

Girişimci’ye ilişkin bilgiler

•

Proje’nin tamamlanması için gerekli olan süre

•

Proje'nin aşamaları ve tamamlanma süreleri (Özet iş planı)
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•

İş fikri’nin buluş niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgiler

•

Ticarileşme planlaması

3. Başvuru formları belirlenen ve duyurusu web sayfası üzerinden yapılan tarihe kadar
doldurulur.
4. Atılım Üniversitesi tarafından, başvuru kabul ana kriterlerine sahip olduğu yönünde
karar verilen iş fikirleri için ön jüri değerlendirme süreci başlatılır.
5. Başvurular akademisyenler, melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider
isimlerinden oluşan bağımsız jüri tarafından incelenir.

4. Ön Jüri Değerlendirmesi
1. Ön değerlendirme jürisi Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD tarafından davet edilecek
akademisyen, paydaş, sponsor kurum yöneticileri ve yatırım değerlemesi yapabilecek
üyelerden oluşur.
2. Girişimci iş fikrini, gerçekleştireceği proje çalışmalarını ve amaçlarını sunar; jürinin
sorularını yanıtlar.
3. İş fikirleri; “yenilikçi yaklaşım”, “iş fikrinin uygulanabilirliği”, “girişimcinin
yeterliliği”, “pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirlik” kategorilerinde
değerlendirilir. Yenilikçi yaklaşım 30 puan, iş fikrin uygulanabilirliği 30 puan,
girişimcinin yeterliliği 20 puan ve pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirlik
20 puana etkiye sahiptir.
4. Ön jüri değerlendirmesi sonucu yenilikçi yaklaşım, iş fikrinin uygulanabilirliği,
girişimcinin yeterliliği ve pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirlik
kategorilerinin her birinden minimum 10 puan ve toplamda minimum 60 puan
alınması gerekmektedir.
5. Girişimci Eğitimleri
Ön jüri değerlendirmesini geçen girişimcilere Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD yetkilileri
tarafından girişimcilik eğitimleri verilecektir. Girişimcilik eğitimleri sırasında girişimciler
eğer isterse Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezinden faydalanabileceklerdir. İş fikirleri
jüri üyelerinin imzaladığı taahhütname ve ekiplerin arzu etmesi durumunda mentörleri ile
imzalayacakları gizlilik sözleşmesi kapsamında koruma altına alınır.
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6. Jüri Değerlendirmesi
1. Jüri üyeleri; Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD tarafından davet edilecek akademisyen,
paydaş, sponsor kurum yöneticileri ve yatırım değerlemesi yapabilecek üyelerden
oluşur.
2. Girişimci iş fikrini, gerçekleştireceği proje çalışmalarını ve amaçlarını sunar; jürinin
sorularını yanıtlar.
3. İş fikirleri; “yenilikçi yaklaşım”, “iş fikrinin uygulanabilirliği”, “girişimcinin
yeterliliği”, “pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirlik” kategorilerinde
değerlendirilir. Yenilikçi yaklaşım 30 puan, iş fikrin uygulanabilirliği 30 puan,
girişimcinin yeterliliği 20 puan ve pazarda yaratılacak katma değer ve ticarileşebilirlik
20 puana etkiye sahiptir.
4. Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk beş sırada yer alan iş fikirleri ödül almaya hak
kazanır.
7. Ödüller
Derecesi

Ödülü

1.

50.000 TL ve AR-GE Projesi Yazma & FSMH & Mentörlük Desteği

2.

30.000 TL ve AR-GE Projesi Yazma & FSMH & Mentörlük Desteği

3.

20.000 TL ve AR-GE Projesi Yazma & FSMH & Mentörlük Desteği

4.

AR-GE Projesi Yazma & FSMH & Mentörlük Desteği

5.

Fikri ve Sınai Haklar & Mentörlük Desteği

8. Takvim
Tarih Aralığı

Yapılacaklar

11 Aralık 2019-15 Ocak 2020

Başvuruların alınması

15 Ocak-31 Ocak 2020

Ön jüri değerlendirmesi

1 Şubat-8 Mart 2020

Eğitim çalışmalarının yapılması

13 Mart-11 Nisan 2020

Jüri değerlendirmesi

11 Nisan 2020

Ödül töreni
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