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YaloYa, 24 Şubat 202l

yALovA üNivERsiTEsi REKTöRLüĞü,NE

Girişimcilik kişinin fikirlerini eyleme geçirmesi, kendi işini kurması ve bunun
sonucunda ekonomik değer yaratması olarak tanrmlanabilir. Girişimci bireylerin sayısfun
artırılmasr, ülkelerin üzerinde yoğunlaştığı öncelikli bir konu haline gelmiştir.
Bireylerin kendi işlerini kurmalan yeni işgücü talebi oluşturmakta bu durum da ülke
ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Genç girişimciler, kendi işlerini kurma yolunda
ilerlerken inovasyon, eğitim, mentörlfü ve maddi kaynak ihtiyacı ile karşı karşıya
kalmaktadırlar.

Bu amaçla girişimcileri desteklemek, ülke ekonomisine ve işgücü piyasasına katkı
sağlamak amacı ile ABD Ankara Büyiikelçiliği desteği, Sakarya Esnaf ve Sanatkaılar Odalan
Birliğinin proje sahipliğinde Purdue Üniversitesi ile işbirliği ile "Developing Young
Innovative Entrepreneurial Leaders in STE(A)M Fields in Ea§tern Marmara
Region" @oğu Marmara Bölgesinde STE(A)M Alanında Innovasyona Dayalı Genç
Girişimci Liderler Geliştirme) projesi başlatılmıştır.
Programın birinci aşama eğitimleri 16 saatte tamamlanacak olup;
. l. GRUP GiRİŞİMCiLİK EĞİTİMLERİ:27-28 Şubat 2021
. 2. GRUP GİRiŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ : 06-07 Mart2021tarihlerinde yapılacaktır.
Programn ikinci aşama eğitimleri 16 saatte tamamlanacak olup;
. Sakarya: Eğitim 17 Mayıs 13 Hazirarı 202l periyodunda 2 giin olarak yapılacak olup
kesin tarih daha sonra ilan edilecektir.

Eğitimler Zoom Programl i.izerinden gerçekleştirilecek olup, bağlantı linki
katılımcılarla eğitimden önce paylaşılacaktır.
Eğitimler Zoom programı iizerinden gerçekleşceği için programa başvuru kısmında dilenen
il seçilebilir.

İkinci aşama eğitimleri sonunda jiiri tarafından seçilen en iyi projeye 1000 dolar para

ödülü verilecektir.
Tüm katılımcılara program sonunda Amerika Birleşik Devletleri Ankara

Büyükelçiliği, Purdue Üniversitesi, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birliği, Bolu Esnaf
ve sanatkarlar odalan Birliği, Diizce Esnaf ve sanatkaılar odalan Birliği, sakarya Esnaf ve

Sanatkarlar Odalan Birliği ve Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birliği tarafından onaylı
katılım sertifi kası verilecektir.

Bu sebeple bir ömeği ekte bulunaıı ve mail ortamında da paylaşımı yapılan ilan

broşüriiniin üniversitemiz web sayfasında yayınlanması ve öğrencilerimizin başvuru

yapmalarının sağlanması hususunda;
Gereğini bilgilerinize önemle arz ederiz.

Arife ÇÖLBAY KocAMAN
GENEL SEKRETER

Hüseyin ÇETİN
YALOVA ESOB BŞK.

EK : Broşiir
Süteymanbey Mh. cumhuriyet cd. Karizma iş Mrk. Kat:3 D:58 YALoVA Tet: 02?6 813 63 14 , 8,t3 63 15 Fax:O?z6 813 63 13

E-mail: info@yatovaesob.org.tr web: yalovaesob.org.tr E-mait: yalovaesob@hs04. kep. tr
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Sınırlı sayıda başvuru kabul edilecektir.
I

Zoom programı üzerinden ya ılacaktır

-

Eğitimler on line ola rak

UCRETS,Z KATİLİM
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This pro.iect is supported by the U.s. Depaİtment of state,The Content ofthis flyier does not reflect the of6cal opinion of
the U.s. Government. Responsibility for the infoİmation and views expressed therein lies enti.eıy with the sEsoB.

Tüm katılımcılara ABD Ankara Büyükelçiliği,
Purdue Üniversitesi ve Sakarya Esnaf ve Sanatkariar
Odaları Birliği'nce "Katılım Belgesİ" verilecektir.


