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SAYIN ÜYEM İZ; 
 

 Mersin’de Mersin Üniversitesi Teknopark içerisinde hizmete açılan TİM - TEB Girişim 
Evi’nde kuluçka, hızlandırma ve büyüme evrelerinde olan girişimcilerimiz için de farklı 
kategorilerdeki ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunulmaktadır. Girişimcilerimizin mevcut durum 
analizlerini gerçekleştirdikten sonra seviyeleri belirlenmekte ve verilecek danışmanlık hizmetleri 
buna göre tanımlanmaktadır. 
 
 TİM-TEB Girişim Evleri bugün ülkemizde, katılımcılarının gücü ve deneyimi, uyguladığı iş 
modelinin etkinliği ile öncü konumdadır. Bugün bir girişimci finansman, kamu desteklerine ulaşma, 
ihracatı başlatma ve geliştirme, inovatif ürünlerini yurt içi ve yurt dışı platformlara sunma, 
teknolojik firmasını daha ileri seviyelere büyütme gibi konularda aradığı desteklere TİM-TEB 
Girişim Evleri aracılığıyla etkili bir biçimde ulaşabilmektedir. 
 
 Girişimciler, TİM – TEB Girişim Evi’ni ofis olarak kullanabildikleri gibi, kurumsal 
websitesi oluşturma desteği, marka-patent-fikir hakları ile ilgili olarak danışmanlık desteği, müşteri 
yatırımcı buluşmaları düzenleme, network sağlama gibi olanaklardan da faydalanabilmektedir. 
 
 TİM-TEB Girişim Evi Wake UP Programı, iş fikri olmaya, girişimci olmak ve tasarımcı 
düşünce yöntemlerini öğrenmek isteyen öğrencilere hitap etmektedir. Girişimciliğin her aşamasında 
girişimcinin yanında olan TİM-TEB Girişim Evlerinde, henüz iş fikri bulamamış öğrenciler ile bir 
araya gelinmekte ve öğrencilere Tasarımcı Düşünce (Design Thinking) metotları ile bir iş fikrinin 
nasıl bulunabileceğini ve doğru ürün-müşteri uyumunun nasıl yakalanacağını aktarılmaktadır. Bu 
sayede öğrenciler girişimcilik serüvenlerine bir adım önde başlamakta ve henüz iş fikri safhasına 
geçmeden bu uyumu yakalamanın en doğru yöntemlerini öğrenme fırsatı yakalamaktadır. 
 
 TİM-TEB Girişim Evi Let’s UP Programı, henüz şirket kurmamış olan iş fikri sahibi 
üniversite öğrencileri ve akademisyenlere hitap etmektedir. TİM-TEB Girişim Evi platformunda 
üniversitede girişimcilik programları uygulayarak ilde ve bölgede girişimciliğe katılan genç nüfusun 
sayısını ve niteliğini hızla artırmak hedeflenmektedir. Program kapsamında öğrenciler ve 
akademisyen grupları girişimcilik özelliklerini sınamanın yanında tecrübeli mentörler ile iş modeli, 
iş planı ve sunum teknikleri eğitimi alma fırsatı yakalamaktadır. 
 
 Bu bağlamda, Mersin TİM-TEB Girişim Evi Wake UP ve Let’s UP Programları başvuruları 
AK İB Akademi Web Portalı (http://akademi.akib.org.tr) üzerinden alınmaya başlamıştır. 
Programlar ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almakta olup, tüm aşamaları ücretsiz olan bu hizmetten 
yararlanmak isteyenlerin katılımlarının sağlanması hususunu bilgilerinize rica ederim. 

 
Ümit SARI 

Genel Sekreter V. 
 
EK: TİM-TEB Girişim Evi Wake UP ve Let’s UP Program Tanıtımı 
Wake UP Başvuru Linki : http://akademi.akibim.org/egitimler/basvurular/tim-teb-wakeup 
Let’s UP Basvuru Linki : http://akademi.akibim.org/egitimler/basvurular/tim-teb-letsup 
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