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28/09/2021 tarih 455 sayılı sirkülerimiz.
Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak, 2015 yılından bu yana Türk Ekonomi
Bankası (TEB) ortaklığıyla yürütülen TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde, 2021 yılı ilk
yarısında İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin’de TİM-TEB Girişim
Evi, Trabzon ve Erzurum’da TİM Girişim Evi olarak 9 farklı ilde muhtelif çalışmalara devam
edildiği ve bugüne kadar 1.600’ü aşkın teknoloji odaklı girişimciye destek verildiği hususları
ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 22/07/2022 tarih 168-2342 sayılı
yazıda;
2022 yılı ilk yarı döneminde Speed Mentoring, S2C (Start Up to Corporate) ve Video
Konferans Buluşmaları düzenlenmeye devam edildiği, Speed Mentoring Programı
kapsamında, iş insanlarının, kurumsal firma ve yatırımcı grup temsilcilerinin, girişimciler ile
bilgi ve deneyimlerini paylaşacak şekilde network ya da iş birliği amaçlı bir araya geldiği kısa
görüşme serilerine 27 Haziran – 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında 75 girişimcinin katıldığı,
toplam 25 mentor tarafından yürütülen ve kısa sürede satışa/iş birliğine dönmesi muhtemel
160’u aşkın ayrı B2B görüşmenin girişimcilerimizle gerçekleştirildiği, dijital pazarlama ve
tanıtım çalışmaları kapsamında girişimcilerimize ait ürünlerin kurumsal sosyal medya
hesaplarından, ilgili tüm basılı yayın, rapor ve bültenlerinden yıl boyunca yoğun bir şekilde
duyurulduğu, ülkemizin en yaygın girişimcilik ailesi olarak İhracatçı Birlikleri ve
Teknokentler iş birliğinde 2022 yılının ilk 6 aylık diliminde toplam 4 eğitim programı
düzenlendiği ve girişimcilerin sürdürülebilir büyümeleri adına sağlanan çeşitli desteklerin
yanında iş birliklerinin artırılması adına TİM Sektörler Konseyi Toplantılarında
girişimcilerimizin tanıtımlarına devam edildiği belirtilmektedir.
Aynı yazıda devamla, yukarıda bahsedilen 9 farklı ilde teknolojik odaklı
girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilmeye
devam edileceği, bu kapsamda 2022 yılı 2. dönem Start Up ve Level Up Program
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başvurularının alınmaya başlandığı, verilen desteklere ek olarak, S2C Programları ile 2022
yılının 2. yıl yarı döneminde sektör dikeyinde kurum ve kuruluşlar ile teknoloji firmalarının
bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliği çalışmalarına zemin hazırlanacağı ve ayrıca,
teknoloji girişimlerinin doğru finansmanları erişimlerini kolaylaştırmak adına ulusal ve
uluslararası yatırımcıların yer alacağı 2 farklı Demo Day etkinliği düzenleneceği ifade
edilmekte olup, Start Up ve Level Up Programına ait başvuru görseli ile duyuru metni ilişikte
yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
e-imzalıdır
Şahin KURUL
Genel Sekreter T.

Ekler:
Ek.1 – Başvuru Duyurusu (1 sayfa)
Ek.2 – Başvuru Görseli (1 sayfa)
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Türkiye’nin En Yaygın ve Kapsamlı Girişimcilik Programı TİM-TEB Girişim
Evi’ne Başvurun, Kalıcı ve Güçlü Teknoloji Firmasına Dönüşün!
TİM-TEB Girişim Evleri, teknoloji girişimcilerinin ve teknoloji şirketlerinin
sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik hızlandırma ve büyüme
aşamalarındaki özgün programları ile ekosisteme yön vermektedir.
TİM TEB Girişim Evlerinde,
 Teknoloji girişimlerinin sayısının artırılması, ortalama işletme ömrünün
uzaması,
 Teknoloji şirketlerinin ihracata yönlendirilmesi ve yüksek teknolojili
ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payının artması,
 Anadolu’daki
teknoloji girişimcilerinin ve teknoloji şirketlerinin
ekosistemdeki payının ve gücünün artırılması, girişimcilikte bölgesel fırsat
eşitliğine katkı verilmesi
amacıyla 2015 yılından bu yana 1.600’ü aşkın girişimci ve teknoloji firması
programlardan mezun olmuştur.
TİM-TEB Girişim Evleri ile 2022 yılı 2. döneminde de girişimcilik ekosistemine ve
teknogirişimcilere İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli ve
Mersin’de katkı verilmeye devam edilecektir.
Programlara katılan teknoloji firmalarını neler bekliyor?
-

Stratejik yönetim danışmanlığı
Sektörde deneyimli mentörlerle çalışma
Kurumsal firmalar ile iş birliği imkanı
Yatırım fonları ile bir araya gelme
Ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alma
Global iş birliği imkanları
94 ülkeyi kapsayan GAN (Global Accelerator Network) networkü ve iş
birliğine dahil olma
Tanıtım ve pazarlama destekleri
S2C (Start Up to Corporate) programında yer alma imkânı

2022 2.Dönem Start Up ve Level Up programlarına katılmak için başvurunuzu 15
Ağustos’a kadar timlegirisim.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı Bilgi için:
E-posta: girisim@girisimmerkezi.com;
info@timlegirisim.com
Tel:+90 (545 830 0581)
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