http://www.tv100.com.tr/bso-lu-miniklerden-yil-sonu-gosterisi/12577/
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kreşi öğrencileri; yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalardan
yola çıkarak hazırladıkları gösterilerini, Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda protokol üyeleri ve
ailelerine sergiledi.
“Annemin işi benim geleceğim” sloganından yola çıkılarak; 17 Ekim gününde, Borusan A.Ş. ile Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde; kadın istihdamı sağlamak ve çalışan kadın sayısını artırmak
amacıyla kurulan kreşe, sadece OSB’de çalışanların çocukları kayıt olabiliyorlar. 24 aylıktan 66
aylığa kadar olan çocukların kabul edildiği kreşin mevcut 25 öğrencisi bulunuyor. Önümüzdeki
eğitim-öğretim yılında bu sayının iki katına çıkması beklendiğini belirten yetkiler diğer kreşlere
oranla fiyat olarak daha düşük bir ücret karşılığında hizmet verildiğini belirtti.
Bu kapsamda açılan kreşin yıl sonu etkinlikleri adı altında yıl boyunca yaptıkları resimler ve
maketlerden oluşan serginin gezilmesinin ardından tüm şehitler adına, saygı duruşu ve ardından
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla miniklerin hazırladıkları sahne gösterileri başladı. Dünya barışı ve
birlik beraberlik temaları içeren gösteriler ilgiyle izlendi.
Ailelerin yanı sıra miniklerin gösterilerini izlemeye; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı
Edip Uğur, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Organize Sanayi Odası Müdürü Mesut Eray ve
Altıeylül Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Eray da katıldı.
Programda kreş öğretmenlerine plaket verilmesi ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin
ardından etkinlik son buldu.

http://marmarabolge.com/bsolu-miniklerden-yil-sonu-gosterisi.html
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kreşi öğrencileri; yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalardan yola
çıkarak hazırladıkları gösterilerini, Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda protokol üyeleri ve ailelerine
sergiledi.
“Annemin işi benim geleceğim” sloganından yola çıkılarak; 17 Ekim gününde, Borusan A.Ş. ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi’nde; kadın istihdamı sağlamak ve çalışan kadın sayısını artırmak amacıyla
kurulan kreşe, sadece OSB’de çalışanların çocukları kayıt olabiliyorlar. 24 aylıktan 66 aylığa kadar olan
çocukların kabul edildiği kreşin mevcut 25 öğrencisi bulunuyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında
bu sayının iki katına çıkması beklendiğini belirten yetkiler diğer kreşlere oranla fiyat olarak daha
düşük bir ücret karşılığında hizmet verildiğini belirtti.
Bu kapsamda açılan kreşin yıl sonu etkinlikleri adı altında yıl boyunca yaptıkları resimler ve
maketlerden oluşan serginin gezilmesinin ardından tüm şehitler adına, saygı duruşu ve ardından
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla miniklerin hazırladıkları sahne gösterileri başladı. Dünya barışı ve birlik
beraberlik temaları içeren gösteriler ilgiyle izlendi.
Ailelerin yanı sıra miniklerin gösterilerini izlemeye; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip

Uğur, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Organize Sanayi Odası Müdürü Mesut Eray ve Altıeylül Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Eray da katıldı.
Programda kreş öğretmenlerine plaket verilmesi ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından
etkinlik son buldu.

http://www.gazetekspres.com/haber-14635-bsolu-miniklerden-yil-sonu-gosterisi.html
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kreşi öğrencileri; yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalardan
yola çıkarak hazırladıkları gösterilerini, Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda protokol üyeleri ve
ailelerine sergiledi.
“Annemin işi benim geleceğim” sloganından yola çıkılarak; 17 Ekim gününde, Borusan A.Ş. ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi’nde; kadın istihdamı sağlamak ve çalışan kadın sayısını artırmak amacıyla
kurulan kreşe, sadece OSB’de çalışanların çocukları kayıt olabiliyorlar. 24 aylıktan 66 aylığa kadar olan
çocukların kabul edildiği kreşin mevcut 25 öğrencisi bulunuyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında
bu sayının iki katına çıkması beklendiğini belirten yetkiler diğer kreşlere oranla fiyat olarak daha
düşük bir ücret karşılığında hizmet verildiğini belirtti.
Bu kapsamda açılan kreşin yıl sonu etkinlikleri adı altında yıl boyunca yaptıkları resimler ve
maketlerden oluşan serginin gezilmesinin ardından tüm şehitler adına, saygı duruşu ve ardından

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla miniklerin hazırladıkları sahne gösterileri başladı. Dünya barışı ve birlik
beraberlik temaları içeren gösteriler ilgiyle izlendi.
Ailelerin yanı sıra miniklerin gösterilerini izlemeye; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip
Uğur, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Organize Sanayi Odası Müdürü Mesut Eray ve Altıeylül Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Eray da katıldı.
Programda kreş öğretmenlerine plaket verilmesi ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin
ardından etkinlik son buldu.

http://www.gazeteyenisoz.com/haber-17302-bso-miniklerinin-gosterileri-buyuledi.html
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kreşi öğrencileri; yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalardan
yola çıkarak hazırladıkları gösterilerini, Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda protokol üyeleri ve
ailelerine sergiledi.
“Annemin işi benim geleceğim” sloganından yola çıkılarak; 17 Ekim gününde, Borusan A.Ş. ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi’nde; kadın istihdamı sağlamak ve çalışan kadın sayısını artırmak amacıyla
kurulan kreşe, sadece OSB’de çalışanların çocukları kayıt olabiliyorlar. 24 aylıktan 66 aylığa kadar olan
çocukların kabul edildiği kreşin mevcut 25 öğrencisi bulunuyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında

bu sayının iki katına çıkması beklendiğini belirten yetkiler diğer kreşlere oranla fiyat olarak daha
düşük bir ücret karşılığında hizmet verildiğini belirtti. Bu kapsamda açılan kreşin yıl sonu etkinlikleri
adı altında yıl boyunca yaptıkları resimler ve maketlerden oluşan serginin gezilmesinin ardından tüm
şehitler adına, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla miniklerin hazırladıkları sahne
gösterileri başladı. Dünya barışı ve birlik beraberlik temaları içeren gösteriler ilgiyle izlendi.
Ailelerin yanı sıra miniklerin gösterilerini izlemeye; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip
Uğur, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Organize Sanayi Odası Müdürü Mesut Eray ve Altıeylül Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Eray da katıldı.
Programda kreş öğretmenlerine plaket verilmesi ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından
etkinlik son buldu.

