
 
 

 
 
 

BAŞVURU SÜREÇLERİ  

Medipol Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olarak; 

teknoloji ve yenilikçi iş fikri için TÜBİTAK tarafından verilecek 200 Bin TL'lik hibe imkânı 

ile girişimcilerin iş fikrini hayata geçirmek için destek olmaktadır.  

Süreç nasıl işliyor?  

Medipol Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, web üzerinden başvuru formu ile toplanan iş 

fikirlerini iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutacaktır. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ (MEDİPOL GİM) iş fikirlerini; teknolojik düzeyi ve yenilikçi 

yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, 

iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu vb. yönleri göz önünde bulundurarak 

değerlendirecektir.   

Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri; MEDİPOL GİM’in eğitim ve mentorluk programına dahil 

olacaktır. TÜBİTAK’a Programı tamamlayan ve iş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, iş 

planlarıyla TÜBİTAK'a başvuracak ve 200 bin TL'ye kadar olan hibe destekten yararlanmak 

için yarışacaktır.  

Bu sene tematik alt alanlarında yapılan güncelleme ile başvuru yapılabilecek konular 

çeşitlendirilmiştir. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.   

  

 SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Aralık 2020   

 

Bu çağrıya Üniversite son sınıf (4. sınıf), yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası en fazla 

10 yıl geçmiş adaylar başvurabilecekler. 

 

 ŞİMDİ BAŞVURUN!  
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https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/25257/1512_2020-1_cagri_duyurusu-22102020.pdf
https://tto.medipol.edu.tr/tr-TR/Detail/bigg-gime-simdi-hemen-basvur


 
 

 
 
 

 

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ TARAFINDAN SAĞLANAN 

İMKANLAR 

 

• Sağlık temalı iş fikirleri olan girişimcilerin ürünlerinin kullanım alanı sahada sağlık 

sektörü olacağı için Medipol Üniversitesi hastaneleri bu ürünleri kullanacak birincil 

potansiyel müşteri durumundadır. 

• Ürünlerin sahadaki gereksinimlerini yerinde analiz etmek, ürünü doğru tasarlamak, 

doğru geliştirmek ve doğru fiyatlandırmak gibi konularda ciddi bir saha tecrübesine 

sahiptir ve bu imkânı da girişimcileri için sağlayacaktır. 

• Medipol Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, girişimciye özel ’Yetenek Analizi 

Değerlendirme Testi’ uygulayarak; eksik ya da başarılı olduğu noktaları tespit 

edebilmesine, doğru ortaklık ve doğru mentor eşleşmeleri sağlayarak 2. aşamaya sağlam 

hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 

• Medipol Girişimcilik Merkezi, girişimcilerin hayallerine giden yolda onlara destek 

olurken bu desteği gerçekçi filtrelerle yapmaya gayret eden bir kurumdur. 

• Aşama başvurusu merkezimizce kabul edilen girişimcilere; 

- Eğitim Desteği 

- Mentorluk Desteği 

- Açık Ofis Kullanım Hakkı 

- Teknoloji Ticarileştirme Danışmanlığı Desteği 

- Prototip Üretim Laboratuvarları Kullanım Hakkı 

- 3 Boyutlu Yazıcı Laboratuvarı 

- VR-AR Laboratuvarı 

- Elektromekanik Laboratuvar gibi pek çok konularda destek sağlamaktadır. 
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MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Tel: 0(216) 681 51 00  

Adres: Teknoloji Transfer Ofisi, Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Yerleşkesi, Ekinciler 

Caddesi, No: 19 Beykoz/İSTANBUL  

E-posta: medipolgm@medipol.edu.tr 

İnternet adresi: https://tto.medipol.edu.tr 

 

 

Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Prof. Dr. Omer CERAN  tarafindan 27.11.2020 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı https://ebys.medipol.edu.tr/e-imza linkinden FE4283F0X2 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden f6c71344-f170-431d-bdda-b575190551e8 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

mailto:medipolgm@medipol.edu.tr
https://tto.medipol.edu.tr/

