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İNOSUİT - İNOVASYON ODAKLI
MENTORLUK PROGRAMI
İnoSuit Çalışma Grubu Toplantıları ve Video
Konferans Buluşmaları Hız Kesmeden Devam Etti

Acil Durumlarda İnovasyon Portföyü Yönetimi Çalışma 
Grubu’nun III. Toplantısı 1 Haziran 2020, IV. Toplantısı 4 
Haziran 2020, V. Toplantısı ise 17 Haziran 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi
Çalışma grubunda inovasyon projelerinin beklenen ve 
modellenebilen risklerine ek olarak ortaya çıkabilecek di-
ğer etkenlerden kaynaklanan riskler karşısında alınabilecek 
önlemler tartışıldı. Bu etkenler mevcut olan hem kurumsal 
hem de genel anlamda bölgesel ve küresel iş sistemini 
beklenmeyen bir şekilde kırılmaya uğratabilecek etkenler 
olarak ele alınarak içinde yaşadığımız küresel salgın orta-
mı, bu etkenlerden biri olarak değerlendirildi.

Covid-19 Sonrası Yaşam ve Çalışma Alanları Çalışma 
Grubu’nun IV. Toplantısı 1 Haziran 2020, V. Toplantısı 4 
Haziran 2020, VI. Toplantısı ise 17 Haziran 2020 tarihin-
de gerçekleştirildi
Çalışma grubunda salgın sonrası tüm şirketlerin strateji-
den başlayarak bir dönüşüm içine girmesinin gerekliliği 
ortaya çıktı. Stratejik dönüşümün şirket için gereken tüm 
temel değerlerin gözden geçirilmesini de gerekli olduğu 
vurgulanarak ortaya çıkan 3 temel başlık tek tek ele alındı: 
1-Çalışma Süreçleri İnovasyonları, 2-İnovasyon Süreçleri ve 
Yeni Teknolojiler, 3-Kurum içi İşbirliği Süreçleri

Yetkinlik Korunumu, Dayanıklılık ve Esneklik Çalışma 
Grubu’nun IV. Toplantısı 4 Haziran 2020, V. Toplantısı 
ise 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi
Çalışma grubunda şirket üst yöneticileri ve karar vericilerin 
kritik yetkinliklerin önemi, aciliyeti ve sahiplenmesinin Co-
vid-19 süreci ile kısmen sağlamış gibi gözükse de bu du-
rumun şirketin temel meselelerinden biri olarak el alınması 
ve kritik yetkinlik konusunda farkındalık ötesinde bir bilincin 
inşa edilmesinin gerekliliği ortaya çıktı.

İnoSuit Covid-19 Çalışma Grupları Sonuç Su-
numları ve Manifesto Çalışması’nın firma 

ve mentorlarımızın katkılarıyla sonuçlan-
dırılmasına ilişkin olarak da 5, 11 ve 15 
Haziran 2020 tarihlerinde gerçek-
leştirdiğimiz video konferanslar ile 
bir araya gelerek çalışma grup-
larının nihai sunumları dinlendi 
ve katılımcılardan değerlendir-
meleri alınarak çalışma grubu 
sonuç raporlarının hazırlıklarına 
başlandı.

      İnosuit Firmamız TÜRKLAB %100 Daha Hızlı Ve 
Hassas Sonuç Veren Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) 
Tanı Kiti Geliştirdi ve TÜBİTAK’tan Destek Aldı
İnoSuit Programımızı başarıyla tamamlayan biyoteknoloji 
firması TÜRKLAB tarafından üretilen ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından tanıtılan %100 
yerli hızlı Covid-19 tanı kiti çalışmasının duyurulmasına ilişkin 
sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımlar gerçekleştirildi. 
TÜRKLAB hızlı tanı kiti, parmaktan alınan kanla 15 dakika 
içerisinde sonuçlanarak vücutta koronavirüse karşı antikor 
olup olmadığını gösteriyor.

        İnoSuit Firmamız CADEM %100 elektrikli ve Yerli
TRAGGER Tıbbi Atık Aracı Üretti
İnoSuit Programımızın başarılı firmalarından CADEM, kul-
lanılmış eldiven ve maske gibi tıbbi atıkların, virüsün yayıl-
masını hızlandırmaması için önlemler alınması gerektiğinin 
bilinciyle ürettiği %100 elektrikli ve yerli TRAGGER Tıbbi Atık 
Aracı ile taşıma standartlarına uygun ‘Tıbbi Atık Araçları’nı 
turizm tesislerinin ihtiyaçlarına özel olarak da kullanıma sun-
maya başladı. Sağlıklı, hijyenik ve güvenli kullanımı ile tıbbi 
atıkları bertaraf eden bu taşıma araçları, turizm tesislerinde 
lokal dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştirebilmektedir.



TİM-TEB GİRİŞİM EVLERİ
TİM-TEB Girişim Evi Video Konferans Buluşmaları Hız 
Kesmeden Devam Etti
4 Haziran 2020 Perşembe günü TİM-TEB Girişim Evi Vi-
deo Konferans Buluşmalarının sekizincisi “Yeni Normalde 
Girişimcileri Bekleyen Ekonomi” başlığında Koç Holding 
Ekonomik Araştırmalar Direktörü Dr. Ahmet Çimenoğlu’nun 
sunumu ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çime-
noğlu Covid- 19 salgını sebebiyle tüm dünyada çok hızlı 
yıkıcı etkisi olan ama toparlanmanın aynı hızda mümkün 
olmayacağı öngörülen kriz sürecinde AB ülkelerine nispe-
ten Türkiye’nin daha pozitif ayrıştığını belirterek elimizdeki 
fırsat ve avantajların değerlendirilmesi durumunda uzun 
vadede ülkemizin kazanan ülkeler arasında yer alabilece-
ğine yönelik önemli tespitlerde bulundu.

11 Haziran 2020 Perşembe günü, video konferans buluş-
malarının dokuzuncusu TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet 
Aslan’ın “TEYDEB Girişimcilik Destekleri ve Yeni Açılımlar” 
başlıklı sunumu ile 70’e yakın girişimcimizin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Mehmet Aslan tarafından otomasyonu ve diji-
talleşmeyi teşvik eden, dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli ve milli 
politikalara ağırlık veren yeni desteklerle ilgili önemli bilgilen-
dirmelerde bulunuldu.

Video konferans buluşmalarının onuncusu ise 18 Haziran 
2020 tarihinde, “2020 ve Sonrasında Kurumsal İnovas-
yon ve Start Up İş birlikleri, Amerika Pazarındaki Fır-
satlar ve Zorluklar, GAN İş birliği İle Globalleşmenin 
İpuçları” başlığında, Dünyanın 94 ülkesinde faaliyet gös-
teren, 120 üyesi ile girişimcilere geniş network imkânı sunan 
GAN (Global Accelerator Network) CEO’su Patrick Riley ve 
girişimcilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Patrick, global 
pazarlardaki rakipleri ve ikame ürünleri tanımanın önemi 

Start Up ve Level Up Programları Görüşmeleri Online 
Olarak Devam Etti
TİM-TEB Girişim Evi 2020 1. Dönem Level Up Programı 
kapsamında Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin, İstanbul, 
İzmir ve Ankara’da programa seçilen 32 firma ile birebir 
danışmanlık görüşmeleri gerçekleştirildi. 2020 1. Dönem 
Start Up Programı kapsamında Gaziantep’te 4 girişim, 
İzmir’de 8 girişimci ile birebir danışmanlık görüşmeleri ger-
çekleştirildi.  Erzurum ve Trabzon TİM Girişim Evi Start Up 
Programı kapsamında ise 10 girişimci ile birebir danışman-
lık görüşmeleri gerçekleştirildi. Ankara CO-Zone’un online 
etkinliğinde TİM-TEB Girişim Evi Tanıtımı yapıldı.

İhracatçı Birlikleri ile Eğitimler Düzenlendi
İhracatçı teknolojik firmalara yönelik olarak düzenlenen 
“COVID-19 Sonrası İçin 3D Planı: Dayanıklılık, Değişim, 
Dönüşüm” eğitimi Gaziantep’te Güneydoğu Anadolu İhra-
catçı Birlikleri’nde, “Pandemi Sonrası Stratejik Planlama” 
eğitimi Bursa’da Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde online olarak 
gerçekleştirildi.

TİM-TEB Girişim Evi Girişimcilerinin COVID-19 ile Mücadele-
de Geliştirdikleri Yenilikçi Çözümler Tanıtılmaya Devam Edildi
TİM-TEB Girişim Evi girişimci tanıtımları amacıyla geliştir-
diği entegrasyon sayesinde, e-ticaret firmalarının güm-
rük & yurtdışı kargo işlemleri kolaylaştıran ve ihracatın art-
masına katkı sağlayan KargomKolay adlı girişimimizle ve 
uzaktan çalışmaya yönelik geliştirdiği RPA yazılımı ile fir-
maların hata oranı ve operasyonel yükünü azaltarak verim-
liliğini artıran Robomotion adlı girişimimiz ile devam edildi.

ve yatırım dinamikleri üzerine önemli vurgular yaptı. Ülke-
mizden sadece TİM-TEB Girişim Evi’nin üyesi olduğu GAN, 
girişimcileri Dünyanın en önemli yatırımcıları ile bir araya 
getirerek, alanında uzman mentor ve hızlandırıcılar ile iş 
birliği geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.



COVID-19 ile mücadele sürecinde geliştirdiği giyilebilir teknoloji ürünü ile 
çalışanları sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinde anlık bildirimlerle uyararak 
çalışma alanlarını güvenli hale getiren Thread In Motion adlı girişimimi-
zin sosyal medya hesaplarımızdan tanıtımı yapıldı. 

TİM-TEB Girişim Evi’nin sanal etkinlik platformu geliştiren giri-
şimcisi Holacon’un duyuru görseli İngilizceye çevrilerek sosyal 
medya hesaplarımızdan paylaşıldı.

Katar Yatırım Promosyon Ajansı ile Tanışma Top-
lantıları Düzenlendi
TİM-TEB Girişim Evi işbirliği ile geliştirilebilecek işbir-
liklerini görüşmek üzere Katar Yatırım Promosyon 
Ajansı ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi. 

İzmir, İstanbul ve Mersin illerinden TİM-TEB Girişim 
Evi girişimcileri Katar Yatırım Promosyon Ajansı yöne-
ticileri ile online olarak buluşarak, çözümlerini sundu.

GAN (Global Accelerator Network) Bilgilendirme 
Toplantısı Düzenlendi
30 Haziran 2020 Salı günü, TİM-TEB Girişim Evi girişim-
cileri ile dünyanın 94 ülkesinde faaliyet gösteren GAN 
(Global Accelerator Network) platformu hakkında bil-
gilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, platfor-
mun kullanımı, girişimcilerimize sağlayabileceği fırsat-
lar ve potansiyel iş birliği imkanları üzerine konuşuldu.

L’Oréal, Limak Enerji ve Turkcell ile Online S2C 
Etkinliği Düzenlendi
TİM-TEB Girişim Evi girişimcileri, “online S2C” kapsa-
mında L’Oréal, Limak Enerji ve Turkcell’in iş ve tekno-
loji alanındaki yöneticileri ile online olarak buluşarak 
çözümlerini sundu.

Detaylı bilgi için:
http://timlegirisim.com/tr/haberler-
girisim-evi-aylik-bultenleri.html

İNOVATİM

2020 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne 
(EEPA) İnovaTİM “Liselerde Yapay Zeka, İnovas-
yon ve Girişimcilik Eğitimleri” projesi ile katıldı
Avrupa Komisyonu tarafından 2006 tarihinden bu 
yana düzenlenen, geçtiğimiz yıl TİM’in TİM-TEB 
Girişim Evleri projesi ile özel ödüle layık görüldü-
ğü, Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) 2020 
başvurusu, “İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İno-
vasyon ve Girişimcilik Eğitimleri” projesi ile yapıldı.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması Kapsamında 
Ekipler Yenilikçi Projelerini Üretmeye Devam Etti
İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında PDR 
raporu çalışmalarını sürdüren ekipler ve mentorları 
ile irtibata geçilerek ekipler ve projeleri hakkında 
bilgi alındı.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında 17 men-
torun desteği ile toplam 155 toplantı gerçekleştirildi.

29 Haziran tarihi itibariyle ekiplerden, toplamda 
182 PDR raporu tarafımıza ulaştı.

İletilen PDR raporları incelenerek ekiplere dönüş 
sağlanacak ve PDR raporu başarılı bulunan ekip-
lere sunum şablonları iletilecektir.



PDR ve CDR raporları tamamlanması beklenen ekiplerden,
    maksimum 30 projenin finale çıkarılması hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için:
TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi
https://tim.org.tr/tr/faaliyet-alanlari-tim-
inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi

Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve 
Girişimcilik Eğitimleri Projesi Yeni Dönem 
Çalışmalarına Başlandı

Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve 
Girişimcilik Eğitimleri projesi yeni dönem 
planlamaları kapsamında İstanbul, İzmir, 
Ankara, Trabzon, Erzurum, Adana, Kayseri, 
Gaziantep, Samsun ve Isparta bölge 
sorumluları ile 2020 – 2021 Eğitim-Öğretim 
dönemi için online çalıştay gerçekleştirildi.

Liselerde Yapay Zekâ, İnovasyon ve 
Girişimcilik Eğitimleri projesi 2020-2021 
eğitim öğretim döneminde pandemiye 
karşı hazırlıklar tamamlanarak olası 
senaryolara göre stratejiler oluşturuldu. 
Gerçekleştirilmesi planlanan yazılım, geri 
dönüşümü sağlanan donanım ve yapay 
zeka eğitim robotlarımız ile dezavantajlı 
liselerde inovasyon, girişimcilik, ihracat, IoT, 
yapay zeka eğitimlerimiz devam edecektir.


