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SAYIN ÜYEM İZ; 
  
 Mersin Teknoparkta hizmete açılan TİM - TEB Girişim Evi’nde kuluçka, hızlandırma ve 
büyüme evrelerinde olan girişimci ihracatçılarımız için farklı kategorilerdeki ihtiyaçlara yönelik 
hizmetler sunulmaktadır. Girişimci ihracatçılarımızın mevcut durum analizleri gerçekleştirildikten 
sonra işletmenin seviyesi belirlenmekte ve verilecek danışmanlık hizmetleri buna göre 
tanımlanmaktadır. 
 
 Girişimci ihracatçılar, TİM – TEB Girişim Evi’ni ofis olarak kullanabildikleri gibi, 
kurumsal web sitesi oluşturma desteği, marka-patent-fikir hakları ile ilgili olarak danışmanlık 
desteği, müşteri-yatırımcı buluşmaları düzenleme, network sağlama gibi olanaklardan da 
faydalanmaktadırlar. 
 
 İş fikrini giri şime dönüştürmeyi başarmış ve şirketleşme sürecini yeni tamamlamış olan 
girişimci ihracatçılarımız için kuluçka programımız “Start Up” programı kapsamında destekler 
verilmektedir. Tanımlı ürün/hizmet geliştirme çabası içerisinde olan, AR&GE faaliyetleri 
gerçekleştirmenin yanı sıra ilk satış çabalarında da bulunan, cirosu 500 bin TL’yi aşmayan 
işletmelere ürün segmentasyonlarının belirlenmesi, doğru müşteri kitlesinin tespiti ve nakit akışı 
sağlanması konularında danışmanlık sağlanmaktadır. Pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi 
gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesine destek olunmaktadır. 
 
 Danışmanlık Hizmet İçeriği: 
 Start Up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda bir yapılacak olan 
birebir görüşmeler ile sağlanacak, toplamda 5 görüşme gerçekleştirilecektir.   
 Girişimci ve iş fikrinin analiz edileceği ve mevcut durumunun değerlendirileceği ilk 
görüşme sonrasında aşağıdaki konu başlıklarında iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilerek 
girişimci ile birlikte geliştirilmesi sağlanacaktır. 
 

• Girişimci Ekip ve İş Fikri Özellikleri 
• İş Ve Operasyon Modeli Analizi 
• Pazarlama ve Satış Sistemi Analizi 
• Finansal Yapı Analizi 

 
 TİM-TEB Girişim Evi ve program ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almakta olup, ilgili 
program başvuruları 30.01.2016 tarihine kadar, http://teblegirisim.com/tebform/index.php internet 
adresinden gerçekleştirilmektedir. 
 
 Bilgilerinizi rica ederim. 
 

  Ümit SARI 
Genel Sekreter v. 

 
EK: TİM-TEB Girişim Evi Bilgi Dökümanı 
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