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KOSGEB Bursa Müdürü Ahmet Akdağ’dan
Karacabey TSO’ya Veda Ziyareti
Bursa’da 13 yıldır KOSGEB Hizmet Müdürlüğü görevinde bulunan ve
KOSGEB Başkanlık Müşavirliği’ne atanan Ahmet Akdağ, veda turları
kapsamında Odamızı ziyaret etti. Ahmet Akdağ’ın Karacabey TSO
ziyaretinde; KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güncü, KTSO
Meclis Başkanı Asım Ünen, KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürü
Erkan Güngör ve Meclis Üyeleri hazır bulundu. Ahmet Akdağ’ın
ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirten Karacabey TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Naci Güncü, “Görev süreniz boyunca her zaman
bize yakın oldunuz. Sizlerin başarısı bizleri mutlu etti ve edecektir.
Yeni görevinizde başarılar dileriz” diye konuştu. Ahmet Akdağ da,
“Çalıştığım kurumu belli bir konuma getirdiğim kanaatindeyim.
STK’larla iyi bir birliktelik ve yakınlık sağladık. Aynı şekilde
Karacabey TSO’yla da güzel bir birlikteliğimiz oldu. Bundan sonra da
inşallah öyle devam edecektir. İnşallah hoş bir seda bırakmışımdır”
dedi. 13 yıldır KOSGEB bünyesinde çalıştığını belirten KOSGEB
Bursa Hizmet Merkezi Müdürü Erkan Güngör ise, “Bursa’yı ve
Karacabey’i yakından biliyor ve tanıyorum. İnşallah güzel işbirliklerini
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Sona Erdi

Odamız ile KOSGEB & İŞ-KUR arasında imzalanan Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi Protokolü kapsamında düzenlenen girişimcilik
eğitimlerinin 7.etabı tamamlandı.
Türker Duran tarafından verilen eğitimde girişimcilik özelliklerinin
sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu
girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletmenin
fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş
planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim
planı, yönetim planı, finansal plan iş modeli ve iş planına yönelik
atölye çalışmaları; KOSGEB destekleri, başvuru uygulama süreçleri,
desteklerde dikkat edilecek hususlar kursiyerlere anlatıldı.
* Sertifika sahiplerine 150 bin TL’ye kadar Destek Fırsatı
Girişimcilik Eğitimini tamamlayıp, sertifikalarını alan kursiyerler, daha
önce faaliyet göstermedikleri bir sektörde işletme açmaları
durumunda 50 bin TL’si hibe olmak üzere 150 bin TL’lik destekten
faydalanabilecekler.
* 25 Kursiyer Sertifika Alacak
Eğitim sonunda %80'i kadın ve genç girişimci olmak üzere toplamda
25 kursiyerin Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazandı.
Sertifikalar yapılacak törenle kursiyerlere teslim edilecek.

