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Ezine MYO’da İhracat ve Yenilikçi destek programı düzenlendi adlı haber 5 adet
yerel gazetede yayınlandı.(06.01.2012)
11 Ocak 2012 tarihinde ‘Üzen gazetecilerin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü
kutladı’adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.
11 Ocak 2012 tarihinde girişimciler sertifikalarını aldı adlı haber 7 adet yerel
gazetede yayınlandı.
12 Ocak 2012 tarihinde ‘Başkanların İttifakı’adlı haber 3 adet yerel gazetede
yayınlandı.
ÇTB’den
girişimcilere
2.çağrı
adlı
haber
2
adet
yerel
gazetede
yayınlandı.(21.01.2012)
Çanakkale Emitt Fuarı’na hazır adlı haber 6 adet yerel gazetede
yayınlandı.(24.01.2012)
27.01.2012 tarihinde ‘Çanakkale’nin gelişimi masaya yatırıldı’adlı haber 3 adet
yerel gazetede yayınlandı.
10.02.2012 tarihinde ÇTB Emitt Fuarı’na katılacak adlı haber 6 adet yerel
gazetede yayınlandı.
14.02.2012 tarihinde ÇTB Emitt Fuarı’na katıldı adlı haber 5 adet yerel gazetede
yayınlandı.
17.02.2012 tarihinde ÇTB Ukrayna’da adlı haber 5 adet yerel gazetede
yayınlandı.
18.02.2012 tarihinde Eğitimde 2.Etap Başlıyor adlı haber 6 adet yerel gazetede
yayınlandı.
21.02.2012 tarihinde ‘Ayvacık’ta Zeytin Çalıştayı Düzenlenecek’adlı haber 5adet
yerel gazete’de yayınlandı.
22.02.2012 tarihinde ‘Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ikinci etabı
başladı’adlı haber 7 adet yerel gazetede yayınlandı.
24.02.2012 tarihinde ‘Üzen Meksika’da’adlı haber 5 adet yerel gazete’de
yayınlandı.
24.02.2012 tarihinde ‘Tarım Sektörün’de Ortak Akıl’ adlı haber 7 adet yerel
gazetede yayınlandı.
02.03.2012 tarihinde defterdar ziyaretleri sürüyor adlı haber 5 adet yerel
gazetede yayınlandı.
Üzen Meksika İş Formuna Katıldı adlı haber 7 adet yerel gazetede
yayınlandı.(06.03.2012)
Çanakkale’de Coğrafi işaret ve marka semineri düzenlendi adlı haber 9 adet
yerel gazetede yayınlandı.(08.03.2012)
Akreditasyon sertifika töreni gerçekleşti adlı haber 5 adet yerel gazetede
yayınlandı.(24.03.2012)
27.03.2012 tarihinde TOBB Konseyi Ankara’da toplandı adlı haber 5 adet yerel
gazetede yayınlandı.
31.03.2012 tarihinde girişimcilere sertifikaları verildi adlı haber 6 adet yerel
gazetede yayınlandı.

























10.04.2012 tarihinde ‘Kobiler İçin Satış Pazarlama İnovasyonu’ adlı haber 3 adet
yerel gazetede yayınlandı.
11.04.2012 tarihinde ‘Kaya Üzen Polisleri Kutladı’ adlı haber 3 adet yerel
gazetede yayınlandı.
18.04.2012 tarihinde ‘Borsa Başkanı Üzen,yeni Teşvik Sistemini Değerlendirdi.’
Adlı haber 7 adet yerel gazetede yayınlandı.
25.04.2012 tarihinde ‘Borsa Zeytin Fuarına Katıldı’adlı haber 5 adet yerel gazete
de yayınlandı.
08.05.2012 tarihinde ‘Çekler Can Yakıyor’ adlı haber 5 adet yerel gazetede
yayınlandı.
09.05.2012 tarihinde ‘Kaya Üzen Panel’de konuştu’ adlı haber 5 adet yerel
gazetede yayınlandı.
10.05.2012 tarihinde ‘Teşvik Sistemi Masaya Yatırıldı’ adlı haber 5 adet yerel
gazetede yayınlandı.
11.05.2012 tarihinde ‘Çanakkale’de Tarım Zirvesi Yapıldı.’adlı haber 5 adet yerel
gazetede yayınlandı.
22.05.2012 tarihinde ‘ÇTB’den Ankara Çıkarması’adlı haber 8 adet yerel gazete
de yayınlandı.
26.05.2012 tarihinde ‘Hububat Sektörü Ç.kale’de Buluştu’4 adet yerel gazetede
yayınlandı.
28.05.2012 tarihinde ‘ÇOMÜ’de Teknopark kuruluyor’adlı haber 4 adet yerel
gazetede yayınlandı.
29.05.2012 tarihinde ‘Paris Sial Fuarı Tanıtım Toplantısı Yapıldı’adlı haber 5
adet yerel gazetede yayınlandı.
06.06.2012 tarihinde ‘ÇTB’de Bilgilendirme Toplantısı’adlı haber 6 adet yerel
gazetede yayınlandı.
08.06.2012 tarihinde ‘Odalar ve Borsalar GMKA Desteklerini Tartıştı.’adlı haber
5 adet yerel gazetede yayınlandı.
19.06.2012 tarihinde ‘ÇTB Fuara Katılıyor’adlı haber 3 adet yerel gazetede
yayınlandı.
19.06.2012 tarihinde ‘Mc Donald ÇTB’yi Ziyaret Etti.’adlı haber 6 adet yerel
gazetede yayınlandı.
23.06.2012 tarihinde ‘ÇTB Antalya Fuarında’adlı haber 5 adet yerel gazetede
yayınlandı.
28.06.2012 tarihinde ‘ÇTB Ulusal Hububat Konseyi Fuarına Katıldı.’5 adet yerel
gazetede yayınlandı.
04.07.2012 tarihinde Organik Ürün Ticareti Eğitiminde Kalite Güvence
Sisteminin Uygulanması Projesi toplantısı yapıldı adlı haber 4 adet yerel
gazetede yayınlandı.
13.07.2012 tarihinde ‘ÇAŞİAD’ın Fuar Projesine Tam Destek’adlı haber 2 adet
yerel gazetede yayınlandı.
26.07.2012 tarihinde ‘Peynirciler Sandık Başına Gitti’adlı haber 6 adet yerel
gazetede yayınlandı.
11.09.2012 tarihinde ‘Borsa Worldfood Fuarında Adlı Haber’ 8 adet yerel
gazetede yayınlandı.



















15.09.2012 tarihinde ‘ÇTB İstanbul’da’ adlı haber 7 adet yerel gazetede
yayınlandı.
15.09.2012 tarihinde ‘Ali Ekber Bektaş’tan Veda Ziyaretleri ‘adlı haber 4 adet
yerel gazetede yayınlandı.
18.09.2012 tarihinde ‘ÇTB’den Eğitime Destek’adlı haber 5 adet yerel gazetede
yayınlandı.
22.09.2012 tarihinde ‘Biga Fuarı Başladı’adlı haber 3 adet yerel gazetede
yayınlandı.
28.09.2012 tarihinde ‘Çağlayan’ın Etkileri Sürüyor’adlı haber 7adet yerel
gazetede yayınlandı.
29.09.2012 tarihinde ‘Tekin’den Ticaret Borsası’nı Ziyaret’adlı haber 5adet yerel
gazetede yayınlandı.
09.10.2012 tarihinde ‘SİAL Fuarı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı’adlı haber 8
adet yerel gazetede yayınlandı.
17.10.2012 tarihinde ‘SİAL Gida Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı’adlı haber 5 adet
yerel gazetede yayınlandı.
12.11.2012 tarihinde ‘Zeytinyağı Paneli Gerçekleşti’adlı haber 6 adet yerel
gazetede yayınlandı.
19.11.2012 tarihinde ‘GGK Tanışma Toplantısı Yapıldı’adlı haber 8 adet yerel
gazetede yayınlandı.
22.11.2012 tarihinde ‘İş Dünyası Bu Açılışta Buluştu’adlı haber 6 adet yerel
gazetede yayınlandı.
07.12.2012 tarihinde ‘Et ve Süt Sektöründeki Üyelere Bilgi Verildi’adlı haber 7
adet yerel gazetede yayınlandı.
08.12.2012 tarihinde ‘İlk Toplantı Ç.kalede Yapıldı.’adlı haber 2 adet yerel
gazetede yayınlandı.
12.12.2012 tarihinde ‘Girişimcilere 3. Fırsat’adlı haber 8 adet yerel gazetede
yayınlandı.
18.12.2012 tarihinde ‘İcra Komitesi Seçimleri Yapıldı’adlı haber 4 adet yerel
gazetede yayınlandı.
22.12.2012 tarihinde ‘Kürşat Tuna Güven Tazeledi.’adlı haber 7 adet yerel
gazetede yayınlandı.

