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SAYIN ÜYEM İZ; 
 
 Mersin’de hizmete açılan TİM - TEB Girişim Evi’nde kuluçka, hızlandırma ve büyüme 
evrelerinde olan ihracatçılarımız ve girişimcilerimiz için farklı kategorilerdeki ihtiyaçlara yönelik 
hizmetler sunulmaktadır. İhracatçı ve girişimcilerimizin mevcut durum analizleri 
gerçekleştirildikten sonra işletmenin seviyesi belirlenmekte ve verilecek danışmanlık hizmetleri 
buna göre tanımlanmaktadır. 
 
 İhracatçılar ve girişimciler, 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 
faydalanabilmektedir. 
 
 Genel Sekreterliğimizin himayesinde Mersin Teknopark içerisinde hizmet vermekte olan 
Mersin TİM-TEB Girişim Evi, AKİB Akademi ile eğitim faaliyetleri konusunda ortak hareket 
etmeyi sürdürmektedir. 
 
 Bu itibarla, TİM-TEB Girişim Evi ve AKİB Akademi ortaklığı ile 07 Şubat 2017 Salı günü 
13.30-17.00 saatleri arasında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü içerisinde yer alan Mersin 
Teknopark Binası Toplantı Salonunda ücretsiz olarak “Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi ” 
düzenlenecektir. 
     
 Seminere ilişkin kısa bilgi ekte yer almakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin 
http://akademi.akibim.org/egitimler/basvurular/tim-teb-finans-egitimi bağlantı adresindeki formu 
doldurmaları gerekmektedir. 
 
 Bilgilerinizi rica ederim. 

 
Ümit SARI 

Genel Sekreter v. 
 

EK:  Seminer ve Eğitmen Bilgi Notu 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9139375082017130125833. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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