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Bandırma'da 'Alışveriş Tanıtım Günleri' Başladı
Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve gelirleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
harcanacak olan 'Alışveriş Tanıtım Günleri' başladı. 
 Kapalı Çarşı'da 15-17 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan reyonlarda, hediyelik eşya, ev dekorasyonu, tekstil, takı, kozmetik, el işi,
örgü, nakış ve oya işleriyle butik pasta ve kurabiyeler Bandırmalıların beğenisine sunulacak. 
 Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, kurul olarak 'Bandırma'ya neler katabiliriz?' diye
düşündüklerini ve bunun üzerine bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi. 
 Bandırmalı kadınların istihdamını ve girişimciliklerini arttırmak için çalıştıklarını ve bugüne kadar çeşitli etkinlikler düzenlediklerini
belirten Uz, 'Kadınlara yönelik yapılan etkinliklerin haricinde sosyal sorumluluklarımız gereği destek olmamız gereken birçok konuda da
faaliyetlerimiz oldu. Üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye burs verdik. 3 kız öğrenciyi üniversite hazırlık kursuna gönderdik. Meslek
edinebilsinler, ekonomik bağımsızlıkları olsun, geleceğin güçlü kadınları olsun istedik. Bandırma Cezaevine kitap yardımında bulunduk.'
diye konuştu. 
 Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğunu belirterek girişimci kadınları kutladı. 
 Kaymakam Günhan Yazar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de çok ciddi bir operasyon yürüttüğüne dikkati çekerek, 'Dualarımız
onlarla birlikte ama yapacaklarımız başka işlerimizde var. Bu nedenle hem ticaret odamıza hem de kadın girişimcilerimize teşekkür
ederim.' dedi. 
 Açılış töreninin ardından protokol üyeleri masaları dolaşarak alışveriş yaptı. 
 Açılışa Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sefa Uyar, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı
Bahadır Çenberci ve vatandaşlar katıldı. 
 
 

Bu haberin içeriği hakkındaki bütün sorumluluk sadece HABERLER.COM kurumuna aittir.
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Bandırma 3.Alışveriş Günleri başladı
Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alışveriş Günleri başladı. 16.03.2018 14:19
   Bandırma Kapalı Çarşı´daki alışveriş günleri açılış törenine Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazan, Belediye Başkanı Dursun
Mirza, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Ticaret Borsası Başkanı
Halit Sezgin, Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil,Tarım İlçe Müdürü Sefa Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
-Gelir sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacakBandırma Ticaret Odası Başkanı Gizem Ozar Uz, alışveriş ve tanıtım günlerinin
düzenlenmesindeki amacın, kadın iş yeri sahipleri ve evde el emeği ile üretim yapan kadınların ürünlerini tanıtmak, girişimciliği
cesaretlendirmek, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun faaliyetlerini daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi. Uz, 'Bu yıl üçüncüsünü
düzenlediğimiz bu etkinlikle ilçenin ticari ve sosyal hayatına bir canlılık getirdiğimizi düşünüyorum. 3 gün sürecek Alışveriş ve Tanıtım
Günleri´nde hediyelik eşya, ev dekorasyonu, tekstil, ev üretimi, pasta, börek, kozmetik, el üretimi örgü, nakış, oya işleri gibi çeşitli
alanlarda faaliyet gösteren kadınların ürün ve hizmetleri sergilenecek.' dedi.
-16 Mart 2018´e kadar açaık kalacakUz, Bandırma Kadın Girişimciler tarafından 16 Mart 2018 tarihine kadar açık kalacak olan
stantlardaki ürün satışlarından elde edilecek gelirin üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye burs, Atatürk Özel Eğitim Okulunun
tuvaletlerinin yenilenmesi, girişimci 2 ev kadınına ekipman yardımı,1 kadın girişimciye resim sergisi desteği, meslek lisesi güzellik
bölümü öğrencilerine fuar organizasyonu, Çınarlıgücü tarafından kadınlar için açılan kursa materyal desteği ve Marmara İlköğretim
akıllı oyun seti alımında kullanılacağını sözlerine ekledi.
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Balıkesir haberleri|Alışveriş tanıtım günleri başladı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 'Alışveriş Tanıtım Günleri' başladı.
Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve gelirleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
harcanacak olan 'Alışveriş Tanıtım Günleri' başladı. Etkinlik 15-17 Mart arası hizmet verecek.
 Bandırma  Ticaret Odası  Kadın  Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, kurul olarak 'Bandırma'ya neler katabiliriz?' diye
düşündüklerini ve bunun üzerine bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.
 Bandırmalı kadınların istihdamını ve girişimciliklerini arttırmak için çalıştıklarını ve bugüne kadar çeşitli etkinlikler düzenlediklerini
belirten Uz, 'Kadınlara yönelik yapılan etkinliklerin haricinde sosyal sorumluluklarımız gereği destek olmamız gereken birçok konuda da
faaliyetlerimiz oldu. Üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye burs verdik. 3 kız öğrenciyi üniversite hazırlık kursuna gönderdik. Meslek
edinebilsinler, ekonomik bağımsızlıkları olsun, geleceğin güçlü kadınları olsun istedik. Bandırma Cezaevine kitap yardımında bulunduk.'
diye konuştu.
 Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğunu belirterek girişimci kadınları kutladı.
 Kaymakam Günhan Yazar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de çok ciddi bir operasyon yürüttüğüne dikkati çekerek, 'Dualarımız
onlarla birlikte ama yapacaklarımız başka işlerimizde var. Bu nedenle hem ticaret odamıza hem de kadın girişimcilerimize teşekkür
ederim.' dedi.
 Açılış töreninin ardından protokol üyeleri masaları dolaşarak alışveriş yaptı.
 Açılışa Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sefa Uyar, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı
Bahadır Çenberci ve vatandaşlar katıldı.
            Yorumlar    Yorum Gönder 0             Adınız      Yanıt: name x Yorum Gönder Kalan Karakter:           Yorumunuz onaylanmak
üzere yöneticiye iletilmiştir.Ã?   × Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü
mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler´e aittir.         haber 137627 false      İlgili Haberler       Tekirdağ'dan
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uyarı |Aydın haberleri
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Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bandırma Alışveriş Günleri'nin açılışı yapıldı.
<p>Açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Süleyman Özdemir ve Bandırma ilçe protokolü katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Gizem Ozar Uz, alışveriş günleri kapsamında elde edilen gelirlerin sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacağını belirterek
alışveriş ve tanıtım günlerinin üç gün boyunca devam edeceğini belirtti. Bandırma'da Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Bandırma
Kaymakamı Günhan Yazar da açılış töreninde konuşma yaparak organizasyonu gerçekleştiren Bandırma Ticaret Odası Kadın
Girişimciler Kurulu'nu tebrik ettiler.</p><p>Bandırma Eski Belediye Binası altı Kapalı Çarşı'da olan alışveriş günleri yoğun bir ilgiyle
başladı.</p><p>Bir önceki yazımız olan DÜNYA ŞAMPİYONLARIMIZ GURUR KAYNAĞI OLDU başlıklı makalemizi de
okumanızı öneririz.</p>
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Yazıyı Boyutu: Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve gelirleri sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında harcanacak olan "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı. <p>Kapalı Çarşı'da 15-17 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan
reyonlarda, hediyelik eşya, ev dekorasyonu, tekstil, takı, kozmetik, el işi, örgü, nakış ve oya işleriyle butik pasta ve kurabiyeler
Bandırmalıların beğenisine sunulacak.</p><p>Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, kurul olarak
"Bandırma'ya neler katabiliriz?" diye düşündüklerini ve bunun üzerine bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.</p><p>Bandırmalı
kadınların istihdamını ve girişimciliklerini arttırmak için çalıştıklarını ve bugüne kadar çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Uz,
"Kadınlara yönelik yapılan etkinliklerin haricinde sosyal sorumluluklarımız gereği destek olmamız gereken birçok konuda da
faaliyetlerimiz oldu. Üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye burs verdik. 3 kız öğrenciyi üniversite hazırlık kursuna gönderdik. Meslek
edinebilsinler, ekonomik bağımsızlıkları olsun, geleceğin güçlü kadınları olsun istedik. Bandırma Cezaevine kitap yardımında
bulunduk." diye konuştu.</p><p>Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğunu
belirterek girişimci kadınları kutladı.</p><p>Kaymakam Günhan Yazar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de çok ciddi bir operasyon
yürüttüğüne dikkati çekerek, "Dualarımız onlarla birlikte ama yapacaklarımız başka işlerimizde var. Bu nedenle hem ticaret odamıza
hem de kadın girişimcilerimize teşekkür ederim." dedi.</p><p>Açılış töreninin ardından protokol üyeleri masaları dolaşarak alışveriş
yaptı.</p><p>Açılışa Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sefa
Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis
Başkanı Bahadır Çenberci ve vatandaşlar katıldı.</p><p>16.03.2018</p>
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Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alışveriş Günleri başladı. Bandırma Kapalı
Çarşı'daki alışveriş günleri açılış törenine Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazan, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret
Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Kılıçgil,Tarım İlçe Müdürü Sefa Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. <p>-Gelir sosyal sorumluluk projelerinde
kullanılacak</p><p>Bandırma Ticaret Odası Başkanı Gizem Ozar Uz, alışveriş ve tanıtım günlerinin düzenlenmesindeki amacın, kadın
iş yeri sahipleri ve evde el emeği ile üretim yapan kadınların ürünlerini tanıtmak, girişimciliği cesaretlendirmek, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulunun faaliyetlerini daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi. Uz, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinlikle ilçenin
ticari ve sosyal hayatına bir canlılık getirdiğimizi düşünüyorum. three gün sürecek Alışveriş ve Tanıtım Günleri'nde hediyelik eşya, ev
dekorasyonu, tekstil, ev üretimi, pasta, börek, kozmetik, el üretimi örgü, nakış, oya işleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kadınların
ürün ve hizmetleri sergilenecek." dedi.</p><p>-16 Mart 2018'e kadar açaık kalacak</p><p>Uz, Bandırma Kadın Girişimciler tarafından
16 Mart 2018 tarihine kadar açık kalacak olan stantlardaki ürün satışlarından elde edilecek gelirin üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye
burs, Atatürk Özel Eğitim Okulunun tuvaletlerinin yenilenmesi, girişimci 2 ev kadınına ekipman yardımı,1 kadın girişimciye resim
sergisi desteği, meslek lisesi güzellik bölümü öğrencilerine fuar organizasyonu, Çınarlıgücü tarafından kadınlar için açılan kursa
materyal desteği ve Marmara İlköğretim akıllı oyun seti alımında kullanılacağını sözlerine ekledi.</p>
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Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alışveriş Günleri başladı. Bandırma Kapalı
Çarşı'daki alışveriş günleri açılış törenine Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazan, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret
Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Kılıçgil,Tarım İlçe Müdürü Sefa Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. <p>-Gelir sosyal sorumluluk projelerinde
kullanılacak</p><p>Bandırma Ticaret Odası Başkanı Gizem Ozar Uz, alışveriş ve tanıtım günlerinin düzenlenmesindeki amacın, kadın
iş yeri sahipleri ve evde el emeği ile üretim yapan kadınların ürünlerini tanıtmak, girişimciliği cesaretlendirmek, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulunun faaliyetlerini daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi. Uz, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinlikle ilçenin
ticari ve sosyal hayatına bir canlılık getirdiğimizi düşünüyorum. 3 gün sürecek Alışveriş ve Tanıtım Günleri'nde hediyelik eşya, ev
dekorasyonu, tekstil, ev üretimi, pasta, börek, kozmetik, el üretimi örgü, nakış, oya işleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kadınların
ürün ve hizmetleri sergilenecek." dedi.</p><p>-16 Mart 2018'e kadar açaık kalacak</p><p>Uz, Bandırma Kadın Girişimciler tarafından
16 Mart 2018 tarihine kadar açık kalacak olan stantlardaki ürün satışlarından elde edilecek gelirin üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye
burs, Atatürk Özel Eğitim Okulunun tuvaletlerinin yenilenmesi, girişimci 2 ev kadınına ekipman yardımı,1 kadın girişimciye resim
sergisi desteği, meslek lisesi güzellik bölümü öğrencilerine fuar organizasyonu, Çınarlıgücü tarafından kadınlar için açılan kursa
materyal desteği ve Marmara İlköğretim akıllı oyun seti alımında kullanılacağını sözlerine ekledi.</p><p>Henüz yorum yapılmamış. İlk
yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.</p>
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Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alışveriş Günleri başladı. Bandırma Kapalı
Çarşı'daki alışveriş günleri açılış törenine Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazan, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret
Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Kılıçgil,Tarım İlçe Müdürü Sefa Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. <h>-Gelir sosyal sorumluluk projelerinde
kullanılacak</h><p>Bandırma Ticaret Odası Başkanı Gizem Ozar Uz, alışveriş ve tanıtım günlerinin düzenlenmesindeki amacın, kadın
iş yeri sahipleri ve evde el emeği ile üretim yapan kadınların ürünlerini tanıtmak, girişimciliği cesaretlendirmek, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulunun faaliyetlerini daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi. Uz, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinlikle ilçenin
ticari ve sosyal hayatına bir canlılık getirdiğimizi düşünüyorum. 3 gün sürecek Alışveriş ve Tanıtım Günleri'nde hediyelik eşya, ev
dekorasyonu, tekstil, ev üretimi, pasta, börek, kozmetik, el üretimi örgü, nakış, oya işleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kadınların
ürün ve hizmetleri sergilenecek." dedi.</p><h>-16 Mart 2018'e kadar açık kalacak</h><p>Uz, Bandırma Kadın Girişimciler tarafından
16 Mart 2018 tarihine kadar açık kalacak olan stantlardaki ürün satışlarından elde edilecek gelirin üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye
burs, Atatürk Özel Eğitim Okulunun tuvaletlerinin yenilenmesi, girişimci 2 ev kadınına ekipman yardımı,1 kadın girişimciye resim
sergisi desteği, meslek lisesi güzellik bölümü öğrencilerine fuar organizasyonu, Çınarlıgücü tarafından kadınlar için açılan kursa
materyal desteği ve Marmara İlköğretim akıllı oyun seti alımında kullanılacağını sözlerine ekledi.</p><p>Bir önceki yazımız olan
TURUNCU EKİP AJANSIMIZI ZİYARET ETTİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.</p>
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Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve gelirleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
harcanacak olan 'Alışveriş Tanıtım Günleri' başladı. <p>Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve
gelirleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcanacak olan 'Alışveriş Tanıtım Günleri' başladı.</p><p>Kapalı Çarşı'da 15-17 Mart
tarihleri arasında açık kalacak olan reyonlarda, hediyelik eşya, ev dekorasyonu, tekstil, takı, kozmetik, el işi, örgü, nakış ve oya işleriyle
butik pasta ve kurabiyeler Bandırmalıların beğenisine sunulacak.</p><p>Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Gizem Ozar Uz, kurul olarak 'Bandırma'ya neler katabiliriz?' diye düşündüklerini ve bunun üzerine bazı çalışmalar yaptıklarını
söyledi.</p><p>Bandırmalı kadınların istihdamını ve girişimciliklerini arttırmak için çalıştıklarını ve bugüne kadar çeşitli etkinlikler
düzenlediklerini belirten Uz, 'Kadınlara yönelik yapılan etkinliklerin haricinde sosyal sorumluluklarımız gereği destek olmamız gereken
birçok konuda da faaliyetlerimiz oldu. Üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye burs verdik. 3 kız öğrenciyi üniversite hazırlık kursuna
gönderdik. Meslek edinebilsinler, ekonomik bağımsızlıkları olsun, geleceğin güçlü kadınları olsun istedik. Bandırma Cezaevine kitap
yardımında bulunduk.' diye konuştu.</p><p>Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da kadının elinin değdiği her şeyin güzel
olduğunu belirterek girişimci kadınları kutladı.</p><p>Kaymakam Günhan Yazar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de çok ciddi bir
operasyon yürüttüğüne dikkati çekerek, 'Dualarımız onlarla birlikte ama yapacaklarımız başka işlerimizde var. Bu nedenle hem ticaret
odamıza hem de kadın girişimcilerimize teşekkür ederim.' dedi.</p><p>Açılış töreninin ardından protokol üyeleri masaları dolaşarak
alışveriş yaptı.</p><p>Açılışa Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Osman Sefa Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret Odası Başkanı Mehmet
Kılkışlı, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci ve vatandaşlar katıldı. </p>
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Bandırma 3.Alış Veriş Günleri Başladı
Bandırma Ticaret Odasından küçük esnafa destek. Özellikle büyük alış veriş merkezleri nedeniyle giderek yok olan geleneksel ürünlerin 
suyönelik düzenlenen alış veriş günlerinin üçüncüsü Bandırma kapalı çarşıda vatandaşların ziyaretine açıldı.
 Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alışveriş Günleri başladı. Bandırma Kapalı
Çarşı´daki alışveriş günleri açılış törenine Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazan, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma O.E.
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Süleyman Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret
Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Ticaret Odası Kadım Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Kılıçgil,Tarım İlçe Müdürü Sefa Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 BTO  KadıN Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz açılışta yaptığı konuşmada alış veriş günlerinden elde edilecek gelirin
üniversiteli gençlere burs ve diğer sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacağını açıklarken etkinliğin 16 Mart 2018 tarihine kadar açık
olacağını belirtti.
 BANDIRMA GERÇEK - HAYRETTİN İLDAM
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 BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve gelirleri sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında harcanacak olan "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı. <p>Kapalı Çarşı'da 15-17 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan
reyonlarda, hediyelik eşya, ev dekorasyonu, tekstil, takı, kozmetik, el işi, örgü, nakış ve oya işleriyle butik pasta ve kurabiyeler
Bandırmalıların beğenisine sunulacak.</p><p>Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, kurul olarak
"Bandırma'ya neler katabiliriz?" diye düşündüklerini ve bunun üzerine bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.</p><p>Bandırmalı
kadınların istihdamını ve girişimciliklerini arttırmak için çalıştıklarını ve bugüne kadar çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Uz,
"Kadınlara yönelik yapılan etkinliklerin haricinde sosyal sorumluluklarımız gereği destek olmamız gereken birçok konuda da
faaliyetlerimiz oldu. Üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye burs verdik. 3 kız öğrenciyi üniversite hazırlık kursuna gönderdik. Meslek
edinebilsinler, ekonomik bağımsızlıkları olsun, geleceğin güçlü kadınları olsun istedik. Bandırma Cezaevine kitap yardımında
bulunduk." diye konuştu.</p><p>Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğunu
belirterek girişimci kadınları kutladı.</p><p>Kaymakam Günhan Yazar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de çok ciddi bir operasyon
yürüttüğüne dikkati çekerek, "Dualarımız onlarla birlikte ama yapacaklarımız başka işlerimizde var. Bu nedenle hem ticaret odamıza
hem de kadın girişimcilerimize teşekkür ederim." dedi.</p><p>Açılış töreninin ardından protokol üyeleri masaları dolaşarak alışveriş
yaptı.</p><p>Açılışa Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sefa
Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis
Başkanı Bahadır Çenberci ve vatandaşlar katıldı.</p>
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BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen ve gelirleri sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında harcanacak olan "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı. <p>Kapalı Çarşı'da 15-17 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan
reyonlarda, hediyelik eşya, ev dekorasyonu, tekstil, takı, kozmetik, el işi, örgü, nakış ve oya işleriyle butik pasta ve kurabiyeler
Bandırmalıların beğenisine sunulacak.</p><p>Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Ozar Uz, kurul olarak
"Bandırma'ya neler katabiliriz?" diye düşündüklerini ve bunun üzerine bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.</p><p>Bandırmalı
kadınların istihdamını ve girişimciliklerini arttırmak için çalıştıklarını ve bugüne kadar çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Uz,
"Kadınlara yönelik yapılan etkinliklerin haricinde sosyal sorumluluklarımız gereği destek olmamız gereken birçok konuda da
faaliyetlerimiz oldu. Üniversite eğitimi alan 10 öğrenciye burs verdik. 3 kız öğrenciyi üniversite hazırlık kursuna gönderdik. Meslek
edinebilsinler, ekonomik bağımsızlıkları olsun, geleceğin güçlü kadınları olsun istedik. Bandırma Cezaevine kitap yardımında
bulunduk." diye konuştu.</p><p>Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğunu
belirterek girişimci kadınları kutladı.</p><p>Kaymakam Günhan Yazar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de çok ciddi bir operasyon
yürüttüğüne dikkati çekerek, "Dualarımız onlarla birlikte ama yapacaklarımız başka işlerimizde var. Bu nedenle hem ticaret odamıza
hem de kadın girişimcilerimize teşekkür ederim." dedi.</p><p>Açılış töreninin ardından protokol üyeleri masaları dolaşarak alışveriş
yaptı.</p><p>Açılışa Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sefa
Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis
Başkanı Bahadır Çenberci ve vatandaşlar katıldı.</p>
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