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Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından bu yana her yaz yüzlerce öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu programı ile Türkiye'de Türkçe öğrenmeye
ve Türkiye'yi yakından tanımaya davet ediyor. Dünya gençlerini Türkiye'de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına
olanak sağlayan programda iletişim dili olarak Türkçe kullanılıyor. Türkçe Yaz Okulu'nda yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür
sanat etkinlikleri ve gezi programları da yer alıyor. Bu program, öğrencilere Türkçeyi yerinde öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda
Türkiye'nin tarihî ve turistik bölgelerini gezme, Türk kültürünü tanıma, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı da sunuyor.
<p>Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile 16 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu
2018" programının sona eriyor olması nedeniyle Bandırma Grand Asya Otel'de gala yemeği düzenlendi. Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Genel Sekreterimiz Cihangir Boz, rektör danışmanlarımız, dekanlarımız, meslek yüksekokulu
müdürlerimiz ile daire başkanlarımızın da katılımıyla gerçekleşen gala yemeği duygulu ve renkli görüntülere sahne
oldu.</p><p>Programın açış konuşmasını Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden, Program Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ömer İnan
gerçekleştirdi. İnan, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleşen "Türkçe Yaz Okulu
2018" programının sona eriyor olması nedeniyle düzenlenen gala yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizi, Balıkesirimizi ve
Bandırmamızı ülkemize gelen öğrencilere tanıtma şansı veren Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e teşekkür ederim. Bu program
sayesinde uluslararası öğrencilerimize Türk dilini, Türk kültürünü ve üniversitemizi tanıtma fırsatı bulduk. Yaklaşık bir ay süren
program boyunca desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir olmak üzere, üniversite yönetimimiz ile
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanımız Mehmet Karatepe'ye teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.</p><p>Rektörümüz Prof. Dr.
Süleyman Özdemir'i temsilen gala yemeğinde konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel, programın
öneminden bahsederek ulusluslararası öğrencilerin üniversitemize gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serel,
"Uluslararası öğrencilerimiz vesilesiyle Balıkesirimiz, çevre ilçelerimiz ve özellikle de Bandırmamız'da yoğun bir kültür etkileşimi
gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri çalışma arkadaşlarımız uluslararası öğrencilerimizin bu bölgeyi tanımalarına, Türkçe'yi
öğrenmelerine vesile oldu. Bu programın gerçekleşmesinde birçok kişinin emeği var. Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzden Program
Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ömer İnan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe, Yunus Emre Enstitüsü'nde ders
veren arkadaşlara, ulaştırma görevlisi arkadaşlara, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğündeki arkadaşlara ve emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler gönül dili Tükçemizi yaşayarak öğrenme imkanı buldular. İnanıyorum ki
ülkelerine döndüklerinde Türkçemizin, Türkiyemizin ve üniversitemizin gönüllü elçileri olacaklardır. Hepsini kucak dolusu sevgilerle
ülkelerine uğurluyoruz.'' diye konuştu.</p><p>Protokol konuşmalarından sonra üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile
düzenlenen, "Türkçe Yaz Okulu 2018" programımızı tanıtan ve Bandırma'da bulunan uluslararası öğrencilerin üç hafta boyunca yaptığı
etkinliklerden görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterileri izlendi. Sinevizyon gösterilerinin ardından "Türkçe Yaz Okulu 2018"
programı kapsamında Jamaika'dan üniversitemize gelen uluslararası öğrenci Jamill, Türkiye ve Bandırma ile ilgili duygularını, "Herkese
merhaba, ben Türkiye'yi çok seviyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle burada sizlerin huzurunda olmaktan dolayı çok
mutluyum. Böyle bir programla daha önce hiç karşılaşmadım. Ülkenize ve üniversitenize bizlere kapılarını açtıkları için oldukça
minnettarız. Türkiye'de ve Bandırma'da yaşadıklarım daha önce yaşadıklarımla kıyaslanamayacak kadar güzeldi. Türkiye'ye daha önce
gelmediğim için burası hakkında pek fazla bilgiye sahip değildim ancak geldikten sonra çok kibar insanlarla karşılaştım. Farklı
ülkelerdeki insanlar ile kaynaşabilmek için onların dilini öğrenmek gerekiyor. Yunus Emre Enstitüsü'ne ve üniversitenize bana bu fırsatı
sundukları için teşekkür ediyorum." sözleri ile ifade etti.</p><p>Bir diğer uluslararası öğrencimiz Dubai'den ülkemize gelen Yaman,
''Ben biraz Türkçe konuşabiliyorum ama telaffuzum kötü olduğu için özür dilerim. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum.
Bandırma'yı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Buraya gelmeden önce çok korkuyordum ama buraya geldikten sonra korkulacak bir şey
olmadığını gördüm. Türkiye'nin kültürünü, tarihini ve misafirperver insanlarını çok sevdim. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne ve
üzerimizde çok fazla emeği olan hocalarıma teşekkür ediyorum.'' dedi.</p><p>Plaket takdimleri bölümünde Yunus Emre Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'i temsilen Yunus Emre Enstitüsü Program Koordinatörü Onur Kale, Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman
Özdemir'i temsilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel'e plaket takdiminde bulundu. Plaket takdiminde yaptığı konuşmada
Kale, ''Yunus Emre Enstitüsü olarak misyonlarımızdan bir tanesi de kültürler arası ilişkileri kuvvetlendirmektir. Bu anlamda görevimizi
yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
buluşturarak, bu coğrafyanın dilini, tarihini, kimliğini ve kültürünü onlara öğreterek ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine de katkı
sağlamış oluyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz çok güzel bir sinevizyon gösterisi hazırlamış, kendilerine teşekkür ediyorum.
Sinevizyonun fon müziği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü idi. Hayatımızı da uzun ince bir yol olarak düşünebiliriz. Her gün, her
hafta, her ay, her yıl hayatımızın içinden veya dışından birçok insan geçip gidiyor. Sadece samimi arkadaşlıklar, dostluklar kalplerimizde
ayak izlerini bırakıyorlar. Uluslararası öğrenci arkadaşlarımız bizde ayak izlerini bıraktılar. İnşallah bizler de onlarda ayak izlerimizi
bırakabilmişizdir.'' diye konuştu.</p><p>Plaket takdimi bölümü "Türkçe Yaz Okulu 2018'' programında üniversitemiz adına görev alan
ve yoğun emek sarf eden Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Ömer İnan ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet
Karatepe'ye Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel'in, Yunus Emre Enstitüsü Program Koordinatörü Onur Kale'ye ise
üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz'un plaket takdiminde bulunması ile sona erdi.</p><p>Plaket takdimleri sonrasında ise halk
oyunları eğitmeni Enes Kurt yönetiminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi halk oyunları ekibi zeybek oyunu sergiledi. Sonrasında
ise "Türkçe Yaz Okulu 2018" programı uluslararası öğrencileri ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi halk oyunları ekibi
harmandalı-zeybek gösterisini birlikte sergilediler. Büyük beğeni toplayan gösteri sonrasında gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
program son buldu.</p><h>Etiketler :</h><p>DİĞER MANŞET HABERLERİ</p><p>Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı
bazı medya sitelerinde yer alan görevden alınması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada görevlerinin başında olduklarını belirterek
spekülatif haberlerle uğraşacak...</p><p>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Balıkesir Toplu Konut A.Ş.
(BALTOK) Bandırmaspor'a 2018-2019 futbol sezonu için sponsor oldu. İmzalanan karşılıklı sözleşmeye göre 1,5 milyon TL
olan...</p><p>Yunus Emre Enstitüsü yabancı öğrencileri Bandırma Basketbol Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette yabancı
öğrencilerle kulüp öğrencileri basketbol karşılaşması düzenledi. Olimpik yüzme havuzunda...</p><p>Kurulduğu ilk günden beri
oluşturduğu ilkleri ve misyonlarıyla liderlik etme özelliklerini başarı ile geliştirmeye devam eden Güneş Emlak Günaydın Mah. Kurtuluş
Cad. No:32/7 adresinden sonra 6 ay önce de...</p><p>Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi ( AYKO
ME)'den aldıkları izinle, Bandırma'da yaklaşık bir aydır muhtelif cadde ve sokaklarda kazı çalışması yapan Superonline, halk
çileden...</p>
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Erdoğan´ı kendi temsilcileri gibi görüyorlar 06/08/2018
Bandırma´ya dil eğitimi için gelen Pakistanlı Shamsa Khalil, Erdoğan´ın 'Dünya 5´ten büyüktür' sözlerinin ülkesinde heyecan yaratığını
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı kendi temsilcileri gibi gördüklerini söyledi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversite ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile 16 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 'Türkçe
Yaz Okulu 2018' kapsamında 20 farklı ülkeden gelen 20 öğrenci gala yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından üniversitenin halk
oyunları ekibi ile birlikte zeybek oynayan öğrenciler, geceyi 'Türkçe her yerde' sloganıyla noktaladı.
 Uluslararası İlişkiler mezunu olan ve yüksek lisans eğitimine devam eden 23 yaşındaki Pakistanlı Shamsa Khalil,  Pakistan´ın
Türkiye´yi yakından takip etiğini belirterek iki ülke arasından geçmişten gelen dostluk ve kardeşliğin olduğunu söyledi. Khalil ' Türkiye
ve Pakistan´ın geçmişten gelen bir bağı var. Benim yaşadığım şehir Kaşmir´de insanların Türkiye´ye yoğun ilgisi var. Türkiye´yi çok
seviyoruz. Türk dizilerini ve programlarını takip ediyoruz. Türkiye Pakistan kardeşliği geçmişten geldiği gibi ileriki yıllara da
taşınacaktır.  Erdoğan´ın seçimleri kazanması bizim ülkemizde de sevinç ve mutlulukla karşılandı. Çoğu mazlum ülkenin olduğu gibi
Erdoğan´ı bizim dilimiz ve temsilcimiz olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Birleşmiş Milletlerde `dünya 5´ten büyüktür´
demesini büyük bir coşku, mutluluk ve heyecanla karşıladık. Sadece bu cümle için bile Erdoğan´a sempati ve yakınlık göstergesi oluştu.
Televizyonda Recep Tayyip Erdoğan çıktığında bizim ailemizde Türkçe bilen, bilmeyen herkes televizyon karşısına geçiyor.' dedi.
 Birleşik Arap Emirliklerinden gelen tıp doktoru Yaman Hukan da Tük misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek 'Türk insanlarına ve
Türkiye´ye bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın bu programa çok önem verdiğini biliyorum.
O´na da çok teşekkür ediyorum.' diye konuştu. Gecenin sonunda Onyedi Eylül Üniversitesi flamasına öğrendikleri Türkçe ile hatıra
yazısı yazan yabancı öğrenciler, geceyi fotoğraf çekinerek ve 'Türkçe her yerde' sloganlarıyla noktaladı.
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Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından bu yana her yaz yüzlerce öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu programı ile Türkiye'de Türkçe öğrenmeye
ve Türkiye'yi yakından tanımaya davet ediyor. Dünya gençlerini Türkiye'de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına
olanak sağlayan programda iletişim dili olarak Türkçe kullanılıyor. Türkçe Yaz Okulu'nda yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür
sanat etkinlikleri ve gezi programları da yer alıyor. Bu program, öğrencilere Türkçeyi yerinde öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda
Türkiye'nin tarihî ve turistik bölgelerini gezme, Türk kültürünü tanıma, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı da sunuyor.
<p>Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile 16 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu
2018" programının sona eriyor olması nedeniyle Bandırma Grand Asya Otel'de gala yemeği düzenlendi. Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Genel Sekreterimiz Cihangir Boz, rektör danışmanlarımız, dekanlarımız, meslek yüksekokulu
müdürlerimiz ile daire başkanlarımızın da katılımıyla gerçekleşen gala yemeği duygulu ve renkli görüntülere sahne
oldu.</p><p>Programın açış konuşmasını Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden, Program Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ömer İnan
gerçekleştirdi. İnan, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleşen "Türkçe Yaz Okulu
2018" programının sona eriyor olması nedeniyle düzenlenen gala yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizi, Balıkesirimizi ve
Bandırmamızı ülkemize gelen öğrencilere tanıtma şansı veren Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir'e teşekkür ederim. Bu program
sayesinde uluslararası öğrencilerimize Türk dilini, Türk kültürünü ve üniversitemizi tanıtma fırsatı bulduk. Yaklaşık bir ay süren
program boyunca desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir olmak üzere, üniversite yönetimimiz ile
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanımız Mehmet Karatepe'ye teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.</p><p>Rektörümüz Prof. Dr.
Süleyman Özdemir'i temsilen gala yemeğinde konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel, programın
öneminden bahsederek ulusluslararası öğrencilerin üniversitemize gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serel,
"Uluslararası öğrencilerimiz vesilesiyle Balıkesirimiz, çevre ilçelerimiz ve özellikle de Bandırmamız'da yoğun bir kültür etkileşimi
gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri çalışma arkadaşlarımız uluslararası öğrencilerimizin bu bölgeyi tanımalarına, Türkçe'yi
öğrenmelerine vesile oldu. Bu programın gerçekleşmesinde birçok kişinin emeği var. Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüzden Program
Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ömer İnan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe, Yunus Emre Enstitüsü'nde ders
veren arkadaşlara, ulaştırma görevlisi arkadaşlara, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğündeki arkadaşlara ve emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler gönül dili Tükçemizi yaşayarak öğrenme imkanı buldular. İnanıyorum ki
ülkelerine döndüklerinde Türkçemizin, Türkiyemizin ve üniversitemizin gönüllü elçileri olacaklardır. Hepsini kucak dolusu sevgilerle
ülkelerine uğurluyoruz.'' diye konuştu.</p><p>Protokol konuşmalarından sonra üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile
düzenlenen, "Türkçe Yaz Okulu 2018" programımızı tanıtan ve Bandırma'da bulunan uluslararası öğrencilerin üç hafta boyunca yaptığı
etkinliklerden görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterileri izlendi. Sinevizyon gösterilerinin ardından "Türkçe Yaz Okulu 2018"
programı kapsamında Jamaika'dan üniversitemize gelen uluslararası öğrenci Jamill, Türkiye ve Bandırma ile ilgili duygularını, "Herkese
merhaba, ben Türkiye'yi çok seviyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle burada sizlerin huzurunda olmaktan dolayı çok
mutluyum. Böyle bir programla daha önce hiç karşılaşmadım. Ülkenize ve üniversitenize bizlere kapılarını açtıkları için oldukça
minnettarız. Türkiye'de ve Bandırma'da yaşadıklarım daha önce yaşadıklarımla kıyaslanamayacak kadar güzeldi. Türkiye'ye daha önce
gelmediğim için burası hakkında pek fazla bilgiye sahip değildim ancak geldikten sonra çok kibar insanlarla karşılaştım. Farklı
ülkelerdeki insanlar ile kaynaşabilmek için onların dilini öğrenmek gerekiyor. Yunus Emre Enstitüsü'ne ve üniversitenize bana bu fırsatı
sundukları için teşekkür ediyorum." sözleri ile ifade etti.</p><p>Bir diğer uluslararası öğrencimiz Dubai'den ülkemize gelen Yaman,
''Ben biraz Türkçe konuşabiliyorum ama telaffuzum kötü olduğu için özür dilerim. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum.
Bandırma'yı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Buraya gelmeden önce çok korkuyordum ama buraya geldikten sonra korkulacak bir şey
olmadığını gördüm. Türkiye'nin kültürünü, tarihini ve misafirperver insanlarını çok sevdim. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne ve
üzerimizde çok fazla emeği olan hocalarıma teşekkür ediyorum.'' dedi.</p><p>Plaket takdimleri bölümünde Yunus Emre Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'i temsilen Yunus Emre Enstitüsü Program Koordinatörü Onur Kale, Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman
Özdemir'i temsilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel'e plaket takdiminde bulundu. Plaket takdiminde yaptığı konuşmada
Kale, ''Yunus Emre Enstitüsü olarak misyonlarımızdan bir tanesi de kültürler arası ilişkileri kuvvetlendirmektir. Bu anlamda görevimizi
yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde
buluşturarak, bu coğrafyanın dilini, tarihini, kimliğini ve kültürünü onlara öğreterek ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine de katkı
sağlamış oluyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz çok güzel bir sinevizyon gösterisi hazırlamış, kendilerine teşekkür ediyorum.
Sinevizyonun fon müziği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü idi. Hayatımızı da uzun ince bir yol olarak düşünebiliriz. Her gün, her
hafta, her ay, her yıl hayatımızın içinden veya dışından birçok insan geçip gidiyor. Sadece samimi arkadaşlıklar, dostluklar kalplerimizde
ayak izlerini bırakıyorlar. Uluslararası öğrenci arkadaşlarımız bizde ayak izlerini bıraktılar. İnşallah bizler de onlarda ayak izlerimizi
bırakabilmişizdir.'' diye konuştu.</p><p>Plaket takdimi bölümü "Türkçe Yaz Okulu 2018'' programında üniversitemiz adına görev alan
ve yoğun emek sarf eden Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Ömer İnan ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet
Karatepe'ye Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel'in, Yunus Emre Enstitüsü Program Koordinatörü Onur Kale'ye ise
üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz'un plaket takdiminde bulunması ile sona erdi.</p><p>Plaket takdimleri sonrasında ise halk
oyunları eğitmeni Enes Kurt yönetiminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi halk oyunları ekibi zeybek oyunu sergiledi. Sonrasında
ise "Türkçe Yaz Okulu 2018" programı uluslararası öğrencileri ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi halk oyunları ekibi
harmandalı-zeybek gösterisini birlikte sergilediler. Büyük beğeni toplayan gösteri sonrasında gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
program son buldu.</p><h>Etiketler :</h><p>DİĞER MANŞET HABERLERİ</p><p>Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı
bazı medya sitelerinde yer alan görevden alınması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada görevlerinin başında olduklarını belirterek
spekülatif haberlerle uğraşacak...</p><p>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Balıkesir Toplu Konut A.Ş.
(BALTOK) Bandırmaspor'a 2018-2019 futbol sezonu için sponsor oldu. İmzalanan karşılıklı sözleşmeye göre 1,5 milyon TL
olan...</p><p>Yunus Emre Enstitüsü yabancı öğrencileri Bandırma Basketbol Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette yabancı
öğrencilerle kulüp öğrencileri basketbol karşılaşması düzenledi. Olimpik yüzme havuzunda...</p><p>Kurulduğu ilk günden beri
oluşturduğu ilkleri ve misyonlarıyla liderlik etme özelliklerini başarı ile geliştirmeye devam eden Güneş Emlak Günaydın Mah. Kurtuluş
Cad. No:32/7 adresinden sonra 6 ay önce de...</p><p>Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi ( AYKO
ME)'den aldıkları izinle, Bandırma'da yaklaşık bir aydır muhtelif cadde ve sokaklarda kazı çalışması yapan Superonline, halk
çileden...</p>


