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Bakan Kasapoğlundan Bandırma´ya müjde 19/09/2018
zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nin
2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programına katılarak gençlere seslendi. Kasapoğlu açılışta üniversitede havuz ve spor salonu
inşaatının kısa sürede başlayacağı sözünü verdi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir açılış konuşmasında henüz 4 yaşında yeni bir üniversite
olduklarını belirterek üniversite hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğku da Büyükşehir olarak üniversiteye
her konuda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi.
Açılış töreninde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Büyükşehir
Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
   
 Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığı belirten Kasapoğlu, öğrenci hoca mesafesinin
aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin de bürokrasi üreten bir mekanizma haline gelmemesi gerektiğinin altını
çizen Bakan Kasapoğlu 'Hakikatin peşine düşeceğiz insan olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin,
bugün dünyada nasıl bir tahripkâr bir ihtirasa dönüştüğünü, insanları nasıl felaketlere sürüklediğini maalesef acı örneklerle
gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına, sanatçılara mühendislere doktorlara sanayicilere ihtiyacımız var
ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız var.'dedi.
 ACİL İHTİYAÇ ÜRETİM
 Türkiye´nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu 'Türkiye´nin en acil meselelerinden biri de
üretimdir. Üretime kaliteye ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var.
Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye´de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere ayrılmaktadır. Bunu
kıymetini iyi bilmemiz lazım.'dedi.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarının aktaran Bakan Kasapoğlu konuşmasında şunları
söyledi; ' Türkiye´nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz
sizlerin her daim hizmetinde.Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz.Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´imizde ve
Bandırmamızda da 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik.Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum Gençlik merkezlerimiz var.
Buralara gidin aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın değerlendirin. Yok, ise bizden talep edin bunlarla ilgili yatırımlarımız
yapalım. Yeterli değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında
başlayacak. Bandırmamıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş
grubundan 7/24 365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin misafiri olarak değil sahibi olarak algılayacaksınız.
Balıkesir´imizde yurtlarımız var 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi tabiî ki değil.  Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz
artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok .Biz buna müsaade
etmeyiz.Hiç bir gencimizin de hiçbir  şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz.Yurtlarımız konforuyla, huzuruyla hayata
geçirdik.Kapasiteleri artırmak için elimizde geleni yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu
bilin ve bizlerinde sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık diliyorum. Başarınız daim günleriniz bereketli olsun
sizleri sevgiyle selamlıyorum Allaha emanet olun'
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`BAŞARINIZLA GURUR DUYUYORUZ´
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin 2018  2019 Akademik Yılı açılışına katılarak,
gençliğine önem vermeyen toplumların bir geleceğinin de olamayacağını söyledi. Kafaoğlu 'Genç bir üniversite olmasına rağmen çok
başarılı. Bu başarılarıyla biz de gurur duyuyoruz.' dedi
 Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin 2018  2019 Akademik Yılı´na başlaması dolayısıyla bir üniversitenin kampüsünde bir tören
düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile çok
sayıda davetli katıldı.
  SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ
 Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, büyükşehir olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´ne her
türlü desteği verdiklerini ve Rektör Süleyman Özdemir´le sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.
 'TEREDDÜTÜNÜZ OLMASIN'
 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı´nın hayırlı olmasını dileyen Kafaoğlu '17 Eylül aynı zamanda Bandırmamızın kurtuluş günü.
Kurtuluş günümüzü de de kutluyorum. Cenab-ı Allah bizleri tekrar işgallerle karşılaştırmasın, tekrar İstiklal Marşı yazmaya mahkûm
etmesin. Birlik, beraberlik içerisinde bu ülkeyi her zaman koruyabileceğimizi 15 Temmuz´da yine hep birlikte gösterdik.  Bundan sonra
da göstereceğimizden hiç kimse tereddüt etmesin.' dedi.
 ÜNİVERSİTELERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ
 Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Kafaoğlu, şöyle konuştu:'Akademik bir yılın açılışını
yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizin arkasındayız. Yeni olmasına rağmen üniversitemiz ile bir çok proje
gerçekleştirdik. Genç bir üniversite olmasına rağmen çok başarılı. Bu başarılarıyla biz de gurur duyuyoruz. Sayın rektörüme, Süleyman
Hocama kocaman bir alkış rica ediyorum; Sağ olsun, var olsun. Bizleri de motive ediyor, hep projelerle geliyor.'
 'GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ'
 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, konuşmasının son bölümünü ise gençliğe ayırdı. 'Gençler bir ülkenin ana
damarlarıdır' diyen Kafaoğlu söyledi:'1.200.000 nüfuslu Balıkesir´in belediye başkanı olarak gençlerimizin geliştirdiği projelerinin
arkasındayız. Özellikle eğitim ve öğretimle ilgili, üniversitelerle ilgili gelen projeleri hiç geri çevirmiyoruz. Çünkü gençler bizim
geleceğimiz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler: 2023, 2053, 2071 hedeflerine bu gençlik
ulaştıracak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün söylemiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine bu gençlik çıkaracak. Onun için gençliğe,
çocuklarına, yavrularına yatırım yapmayan milletlerin geleceği olamaz. Büyükşehir´in bütün imkânları sizin emrinizdedir.'
       /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */                                       'BALIKESİR´İ SOSYAL ŞEHİR YAPMAYA
ÇALIŞIYORUZ'
 Balıkesir´e üniversite öğretimi için gelen gençlerin ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına projeler geliştirdiklerini belirten Başkan
Kafaoğlu 'Büyükşehir Belediyesi olarak da üniversite öğrencilerimizin özellikle üniversite için geldiği şehirlerde sosyal donatıların ve
onların vakitlerini geçirebilecekleri güzel mekanların olması son derece önemli. Özellikle tercih sebebi de oluyor. Biz de Büyükşehir
Belediyesi olarak önümüzdeki yıl sahil şeridini yeniden yapılandırarak inşallah orada engelliler için, öğrencilerimiz için, üniversite
öğrencileri için çok daha güzel sosyal donatılar, kafeler, gençlik merkezleri inşa ederek Bandırma´daki On Yedi Eylül Üniversitemizin
gelişmesine kalkınmasına inşallah daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz.' diye konuştu.
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BAKANDAN SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESİ
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere
kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi
 17 Eylül Üniversitesi´nde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlundan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi.
 'GENÇLİK MERKEZLERİNE GİDİN'
 Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu œSizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı
kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik
ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiyenin
dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her
imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesirde de, Bandırmada da son 16 yılda çok önemli
yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler,
kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesirde. Uzun zamandan beri
çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzunda
olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza hayırlı olsun.• dedi.
       /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */            YURTLARIN SAYISI ARTACAK
 Bakan Kasapoğlu œTabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız,
öğrencilerimiz ve gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler
kendinizi bu tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesirde 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız, kapasitelerini artıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını artırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.•  diye konuştu. İHA
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BAKANDAN SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESİ
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere
kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi
 17 Eylül Üniversitesi´nde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlundan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi.
 'GENÇLİK MERKEZLERİNE GİDİN'
 Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu œSizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı
kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik
ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiyenin
dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her
imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesirde de, Bandırmada da son 16 yılda çok önemli
yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler,
kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesirde. Uzun zamandan beri
çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzunda
olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza hayırlı olsun.• dedi.
       /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */            YURTLARIN SAYISI ARTACAK
 Bakan Kasapoğlu œTabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız,
öğrencilerimiz ve gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler
kendinizi bu tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesirde 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız, kapasitelerini artıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını artırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.•  diye konuştu. İHA
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`BAŞARINIZLA GURUR DUYUYORUZ´
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin 2018  2019 Akademik Yılı açılışına katılarak,
gençliğine önem vermeyen toplumların bir geleceğinin de olamayacağını söyledi. Kafaoğlu 'Genç bir üniversite olmasına rağmen çok
başarılı. Bu başarılarıyla biz de gurur duyuyoruz.' dedi
 Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin 2018  2019 Akademik Yılı´na başlaması dolayısıyla bir üniversitenin kampüsünde bir tören
düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile çok
sayıda davetli katıldı.
  SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDEYİZ
 Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, büyükşehir olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´ne her
türlü desteği verdiklerini ve Rektör Süleyman Özdemir´le sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.
 'TEREDDÜTÜNÜZ OLMASIN'
 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı´nın hayırlı olmasını dileyen Kafaoğlu '17 Eylül aynı zamanda Bandırmamızın kurtuluş günü.
Kurtuluş günümüzü de de kutluyorum. Cenab-ı Allah bizleri tekrar işgallerle karşılaştırmasın, tekrar İstiklal Marşı yazmaya mahkûm
etmesin. Birlik, beraberlik içerisinde bu ülkeyi her zaman koruyabileceğimizi 15 Temmuz´da yine hep birlikte gösterdik.  Bundan sonra
da göstereceğimizden hiç kimse tereddüt etmesin.' dedi.
 ÜNİVERSİTELERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ
 Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Kafaoğlu, şöyle konuştu:'Akademik bir yılın açılışını
yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizin arkasındayız. Yeni olmasına rağmen üniversitemiz ile bir çok proje
gerçekleştirdik. Genç bir üniversite olmasına rağmen çok başarılı. Bu başarılarıyla biz de gurur duyuyoruz. Sayın rektörüme, Süleyman
Hocama kocaman bir alkış rica ediyorum; Sağ olsun, var olsun. Bizleri de motive ediyor, hep projelerle geliyor.'
 'GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ'
 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, konuşmasının son bölümünü ise gençliğe ayırdı. 'Gençler bir ülkenin ana
damarlarıdır' diyen Kafaoğlu söyledi:'1.200.000 nüfuslu Balıkesir´in belediye başkanı olarak gençlerimizin geliştirdiği projelerinin
arkasındayız. Özellikle eğitim ve öğretimle ilgili, üniversitelerle ilgili gelen projeleri hiç geri çevirmiyoruz. Çünkü gençler bizim
geleceğimiz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler: 2023, 2053, 2071 hedeflerine bu gençlik
ulaştıracak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün söylemiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine bu gençlik çıkaracak. Onun için gençliğe,
çocuklarına, yavrularına yatırım yapmayan milletlerin geleceği olamaz. Büyükşehir´in bütün imkânları sizin emrinizdedir.'
       /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */                                       'BALIKESİR´İ SOSYAL ŞEHİR YAPMAYA
ÇALIŞIYORUZ'
 Balıkesir´e üniversite öğretimi için gelen gençlerin ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına projeler geliştirdiklerini belirten Başkan
Kafaoğlu 'Büyükşehir Belediyesi olarak da üniversite öğrencilerimizin özellikle üniversite için geldiği şehirlerde sosyal donatıların ve
onların vakitlerini geçirebilecekleri güzel mekanların olması son derece önemli. Özellikle tercih sebebi de oluyor. Biz de Büyükşehir
Belediyesi olarak önümüzdeki yıl sahil şeridini yeniden yapılandırarak inşallah orada engelliler için, öğrencilerimiz için, üniversite
öğrencileri için çok daha güzel sosyal donatılar, kafeler, gençlik merkezleri inşa ederek Bandırma´daki On Yedi Eylül Üniversitemizin
gelişmesine kalkınmasına inşallah daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz.' diye konuştu.
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2018-2019 Akademik Yılı Törenle Başladı
2018-2019 Eğitim-Öğretim açılış yılı ve 1. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu gerçekleşti.
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının açılış töreni konferans salonunda gerçekleşti. İlk kez
gerçekleşen 1.Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu Türkiye ve Dünyanın farklı coğrafyalarındaki 45 farklı üniversiteden
bilim adamlarının katılımıyla düzenlendi.     Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir yaptı. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygun, Yavuz Subaşı, Akif Çelik, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı,
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Gönen Kaymakamı Faruk BekÃ¢rlar, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Bandırma 6. Ana Jet Üs
Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akalp, Kurum Müdürleri, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
  
  Açılış konuşmasını Rektör Özdemir yaptı
  Özdemir œ   2018-2019 eğitim öğretim yılının açılış töreni gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da birinci Uluslararası Bandırma ve Çevresi
Sempozyumun açılışını gerçekleştireceğiz. Sizlerle bir araya gelmemizin ilk nedeni Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.
yıl dönümünü idrak ediyor olmamız. Bandırma ve ülkemiz açısından önemli bir gün.   Bu kutlamalar 1923 yılından beri
gerçekleştirilmektedir.
  2018-2019 eğitim öğretim yılının açılışını beraber idrak ediyoruz. Başta üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz olmak üzere
tüm öğrencilerimize, akademik personelimize, ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Balıkesir'in 2
Üniversitesi'nden biri olan ve 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesi'nden devrini alan bir takım eğitim kurumlarıyla akademik
hayatına başlayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin aslında 25 yıllık köklü bir geçmişi var.   Geçmişe de dayalı olarak tecrübeli
akademik personeline sahibiz.
    Uluslararası Bandırma Ve Çevresi Sempozyumu
  Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS18) Üniversitemiz ev sahipliğinde, Türkiye ve Dünyanın farklı coğrafyalarındaki
45 farklı üniversiteden değerli bilim insanlarının katılımıyla, 17-19 Eylül 2018 tarihleri arasında œUluslararası Bandırma ve Çevresi
Sempozyumu (UBS18)• düzenlenecektir. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu ile Balıkesirin Bandırma, Erdek, Gönen,
Manyas ve Marmara ilçeleri ile ilgili, tarih, ekonomi, edebiyat, önemli şahsiyetler, coğrafya, ziraat, hayvancılık, arkeoloji, sanayi,
madencilik, denizcilik, su ürünleri, turizm, enerji, çevre,   ormancılık, demografi, göç hareketleri, kültür ve folklor, girişimcilik, sağlık,
akıllı ulaşım vb. konularda ulusal ve uluslararası katılımcılara, bölgeye ilişkin uygulamalı ve teorik konuları sunma, tartışma ve
paylaşma fırsatı sağlanması, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve karar alıcıların bir araya getirilmesi
hedeflenmiştir. Sempozyumda, üniversitelerde görev yapan akademik personelin yanı sıra kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarından (STK) katılımcılar bulunmaktadır.
  Sempozyumda Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri ile ilgili toplam 259 yazarın hazırladığı 157 bildiri sunulacaktır.  
  
  œEn fazla proje yaptığımız üniversitenin başında geliyor•
  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada• 17 Eylül, Bandırmamızın kurtuluş yıldönümünü
kutluyorum. Cenabı Rabbim bizleri tekrar işgaller ile karşılaştırmasın. Tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın. Birlik beraberlik içerisinde bu
ülkeyi her zaman koruyabileceğimizi 15 Temmuz'da hep birlikte gösterdik. Akademik yılın açılışını gerçekleştiriyoruz. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizin arkasındayız. En fazla proje yaptığımız üniversitenin başında geliyor. Genç bir
üniversite olmasına rağmen gerçekten başarılarıyla bizler de gurur duyuyoruz. Balıkesirin nüfusu 1 Milyon 200 Bin. Bu şehrin Belediye
Başkanı olarak üniversitenin projelerinin arkasındayız. Özellikle de eğitim ve öğretim ile ilgili gelen projeleri hiç geri çevirmiyoruz.
Çünkü gençler bizim geleceğimiz, bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Gençliğe, çocuklara yatırım yapmayan milletin geleceği olamaz.
Büyükşehir'in imkÃ¢nları emrinizdedir. Tekrar eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.•
  
  œBiz de bu sıralarda hayaller kurduk•
  Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da œ2018-2019 eğitim öğretim yılımız öncelikle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve tüm eğitim
camiasına hayırlı uğurlu olsun. Öğrenciler, bizim geleceğimiz sizlersiniz. Üniversite çağını en iyi şekilde değerlendirmenizi bekliyoruz.
Biz de bu sıralarda hayaller kurduk. Sizler de mutlaka hayaller kurun, hedefleriniz olsun. Gelecek ile ilgili öncelikle kendinizle ilgili,
sonrasında bu ülke ile ilgili mutlaka hayalleriniz olsun. Bu hayaller içerisinde de bu okulda alacağınız bilgiler ve değerli hocalarımızın
size kattıkları ile ülke adına fayda sağlayan hedeflere dönüşsün. Bu ülkenin çeşitli alanlarında çok sayıda görev alırsanız Onyedi Eylül
Üniversitesi öğrencileri olarak Türkiye'de söz sahibi olacaksınız, bunu sağlamakta sizin elinizdedir.•
  
  œOnyedi Eylül Üniversitesine gelmek benim için bir onurdur•
  Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi.œ2018-2019 akademik yılının
başındayız. Bizler de bu vesileyle beraberiz. İlk defa akademik bir açılışa katılıyorum, bu vesileyle de Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesine gelmek benim için ayrıcalıklı ve ayrı bir onur onu ifade etmek isterim. Yeni başlangıçların ne kadar heyecanlı olduğunu
ben de gerek lise yıllarından ve özellikle üniversite yıllarından biliyorum. Yeni şeyler öğrenmek zihinsel olarak, duygusal olarak
zenginleşmek, yeni ufuklara yürümek, yönelmek hem kendi hayatımız için hem de ülkemizin yarınları için güzel hayaller kurmak, güzel
hayallerin peşinde olmak çok güzel bir şey. Hayatın belki en güzel gelişmeye en açık dönemi yaşadığınız şu günlerde her yeni başlangıç
sizler için paha biçilemez zenginliklerle ve ciddi imkÃ¢nlarla dolu.
  Bu yeni dönem inanıyorum ki sizler için ufuk açıcı yenilikler getirecektir. Beraberinde burada olmaktan, bu heyecanı sizlerle beraber
paylaşmaktan çok mutluyum. Umuyorum ki bu buluşmalarımız birlikteliklerimiz devam eder. Bizler de biraz daha ufuklarımızı
zenginleştirerek bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye devam ederiz. Bu ülkenin gelişmesinde hepimizin imkÃ¢nlarımızı zorlar
derecesinde katkıda bulunmamız gerekir. Hepimizin bu şekilde bir öncelikli görevi var, hükümet olarak ülkemizi ileriye taşımak
sorumluluğumuz var. Değerli hocalarımızın yarınlarda ülkeye emanet edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı ve ufuk açıcı nesiller
yetiştirmek görevi var. Bir üniversitenin en önemli unsurlarından olan şüphesiz ki akademik kadrolarıdır. Hocalarımız bin bir emekle,
çaba ile, özveriyle üniversitelere hoca oluyorlar. Bu büyük fedakÃ¢rlığın ne kadar saygıdeğer bir fedakÃ¢rlık olduğunu en çok
öğrencilerimizin bilmesi gerekiyor. hocalarımız da bilgi yoğunluğunu öğrencilerine aktarması gerekiyor.• Serhat Barış
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BAKAN KASAPOĞLUNDAN SEL BÖLGESİ ESNAFINA ZİYARET
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçtiğimiz hafta Bandırma ve Erdek´te yaşanan sel felaketinin ardından dün
iki ilçe esnafını ziyaret etti. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi´nin akademik yıl açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, ilçeye spor salonu ve
yüzme havuzu sözü verdi.
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˜Ülkenin ihtiyaçlarına odaklanmış gençliğe ihtiyacımız var
BALIKESİR 
 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, œBugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine
odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiyede en büyük kaynaklarımız eğitime
ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.• dedi.
 Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni akademik
yılın hayırlı olmasını diledi.  Yeni başlangıçların ne kadar heyecan verici olduğunu üniversite yıllarından çok iyi bildiğini belirten
Kasapoğlu, œBu ülkenin gelişmesine kendi imkanımızca katkılarda bulunmamız gerekiyor, hepimizin böyle öncelikli bir görevi var.
Bizim hükümet olarak her alanda ülkemizi ileriye taşıyacak hizmetleri, yatırımları gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Değerli
hocalarımızın yarınlarda ülkeyi emanet edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı, ufku açık nesiller yetiştirme görevi var.• ifadelerini
kullandı.
 Kasapoğlu, çeyrek yüzyıllık birikim ve tecrübesiyle eğitim veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin œSen, umut ol• mottosunu çok
önemsediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
 œEvet, her birimiz tek tek, kendi potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde bu ülkenin geleceği için birer umut olmak
mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, bu şiar ve bu şuurla inşa edilecek bir eğitim anlayışı gençlerimizi her şeyden önce hakikatin talibi
yapacaktır. İnsanlık tarihi boyunca nerede, ne zaman gerçekten bir ilerleme, bir zenginleşme yaşandıysa, bunu hakikati arayanlar
gerçekleştirmiştir. Bizler de her şeyden önce hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna ermeye gayret edeceğiz. İnsanı odağına
almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl tahripkar bir ihtirasa dönüştüğünü, insanlığı nasıl felaketlere sürüklediğini acı
örnekleriyle görüyoruz. Evet, bizim kendi alanlarına damgalarını vuran bilim adamlarına, düşünürlere, sanatçılara, mühendislere,
mimarlara, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önce insana ihtiyacımız var. Yaşayan her canı aziz bilen, yaşayana
yaratandan ötürü hürmet eden, muhabbet gösteren nesillere ihtiyacımız var. Elde ettiği gücü, imkanı, parayı, teknolojiyi insan için,
insanlık için, adalet için, iyilik ve güzellik için kullanmanın bilincinde olan nesillere ihtiyacımız var. Bu bilinçle hareket eden,
sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik, hem bu toprakların hem de bütün dünyanın umudu olacaktır.•
 œBaşkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir•
 Bahanelerin ardına gizlenmeden azimle çalışılması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, œHiç merak etmeyin, sizlerin çalışmanız için
gereken yeri, şartları hazırladık, hazırlıyoruz. Bu, bizim görevimiz. Ne eksikse söyleyin, tamamlayalım, yeter ki siz gözlerinizi yeni
Türkiyenin büyük hedeflerinden bir an ayırmayın. Çünkü sizler kendinizi geliştirdikçe, zihinlerinizi, kalplerinizi büyüttükçe bu milletin
umudu da çok büyüyecek.• diye konuştu.
 Kasapoğlu, Türkiyenin en acil ve en önemli meselesinin üretim olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
 œBugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var.
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiyede en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.
Üniversite öğrenciliği bilgi edinmenin yanı sıra dünyayı tanımak için bir ufuk eğitimidir. Üniversite eğitimi aynı zamanda ayağını bastığı
zemini tanıma, yarın neler yapması gerektiğini bugünden öğrenme sürecidir. Bunun için gençlerimizin zihinlerinin, ruhlarının bağımlı ve
vesayet altında olmaması gerekir. Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir. Allahın insandan razı
olacağı kulluk şekli de Allahtan başkasına boyun eğmediğimiz bir kulluk anlayışıdır. Hepimiz birbirimizin hukukunu korumaya azami
derecede özen gösterelim ve geleceği birlikte inşa edelim.•
 œGençlerimizin hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz•
 Bu ülkenin gençlerine daima inandığını ve güvendiğini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 œBütün bunları bu inanç ve güven içinde, büyük bir gönül rahatlığı ile söylüyorum ama bu ülkede geçmişte de bu lafları söyleyenler
çok oldu. Bir yandan kürsülerde gençlere güvendiklerini söylüyor, diğer yanda onları potansiyel bir tehlike olarak görüyor, önlerini
kesiyorlardı. Darbelerle, vesayet rejimleriyle, yasaklarla akıllarınca bu gençlerin Türkiyenin yönetiminde söz sahibi olmasına karşı
insafsızca, izansızca tedbirler aldılar. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: Bu gençler Türkiyenin en büyük gücüdür. Onların enerjileri,
dinamizmleri, genç fikirleri, büyük hayalleri bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacak.• 
 Kasapoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve faaliyetlerle gençlerin yanıbaşında olduklarını ifade ederek, œTürkiyenin dört bir
yanında sizin için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamp ve spor tesislerimizle sizlere hizmet etme gayreti içindeyiz.
Bunun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesirde ve Bandırmada da 16 yıl içinde sizler
için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok güzel tesisler yaptık.• dedi.
 Balıkesirde toplam kapasitesi 6 bin 634 olan 11 yurt binasının bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, œBu yurtlarımızı inşallah
artıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir
şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için
elimizden gelen gayreti hızla devam ettireceğiz.• diye konuştu.
 œİstiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız•
 Bakan Kasapoğlu, gençlere hitaben şunları ifade etti:
 œÜlkemizin büyük atılımlar gerçekleştirerek yükselişe geçtiği şu dönemde yine bu ülkenin istikrarına, milletimizin birlik ve huzuruna
kastedenler var. Böyle zamanlarda hepimize ama öncelikle de doğrudan hedef alınan gençlerimize büyük görevler düşüyor Yarınımızın
teminatı olan siz sevgili gençlerimiz, milli mücadele ruhunun bayraktarlığını yapacak ve istiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız.
Oynanan algı oyunlarını, ekonomik saldırıları, yazılan kirli senaryoları uyanık kalarak, sağduyunuzu kaybetmeden, bilinçli bir şekilde
göğüsleyerek boşa çıkaracaksınız. Bütün bu saldırılara karşı milli değerlerimize, istikrarımıza, birlik ve dirliğimize sahip çıkmak adına
toplumsal bilinci artırmak üzere sizler de birer gönüllü olacaksınız. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunun gibi nice saldırıyı Allaha şükür
bu birlik ve beraberlik ruhu ile aştık. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, çalışarak, inanarak, üreterek ülkemizi bize işaret edilen
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine birlikte taşıyacağız.•
 Öz güveni yüksek, çağın ihtiyaçlarına karşı bilinçli, maziye karşı da hürmet ve şuur sahibi bir gençliğin Türkiyenin en temel gücü
olacağını vurgulayan Kasapoğlu, œBirlik ve beraberliğimizden zerrece taviz vermeden, birbirimize tutunarak ülkemizi hedeflerine
taşımaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çok daha güçlü, çok daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya ve bu topraklarda kardeşçe
yaşamaya devam edeceğiz. Türkiyenin istikbalini aydınlatacak güneşin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz.•
değerlendirmesinde bulundu.
 Konuşmanın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bakan Kasapoğluna Bandırma
Vapurunun maketi ile çeşitli hediyeler takdim etti.
 Törene, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, öğretim
üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİBalıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı
açılış programına katılarak gençlere seslendi. 
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'

Kaynak: İHA
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Bakan Kasapoğlu, Bandırma'da Sel Mağduru Esnafı Ziyaret Etti (2)
BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİBalıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı
açılış programına katılarak gençlere seslendi.
 DHA        11 dakika önce..
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'BALIKESİR/İHA

(FOTOĞRAF)
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Balıkesir Bakan Kasapoğlu, Bandırma'da Sel Mağduru Esnafı Ziyaret Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen selde
iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen selde
iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019
öğretim yılı açılış programı için Bandırma'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen perşembe günü
meydana gelen selde iş yerleri zarar gören Cumhuriyet Meydanı ve Şehit Süleyman Bey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan
Kasapoğlu'na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan
Kasapoğlu, Bazı esnafımız zarar görmüş ama sıkıntılı durum hızla gideriliyor. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Başta
Valimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz seferber olmuş durumda. İnşallah eksiklikler ve sorunlar hızla giderilecek. Esnafımız da
kendini toparlamak üzere. 'Allah tekrar bu tür sıkıntılarla karşılaştırmasın' diyoruz ifadelerini kullandı.
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.

17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'



'ÜLKENIN IHTIYAÇLARINA ODAKLANMIS ÜNIVERSITEYE VE GENÇLIGE IHT...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.emlakeki.com : 17.09.2018
: www.emlakeki.com/-ulkenin-ihtiyaclarina-odaklanmis-universiteye-ve-haberi-555198

: Emlak
1/4



'ÜLKENIN IHTIYAÇLARINA ODAKLANMIS ÜNIVERSITEYE VE GENÇLIGE IHT...

2/4



Bakan Kasapoglu'ndan Bandırma'ya Spor Salonu Ve Havuz Müjdesi
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.spor.beyazgazete.com : 17.09.2018
: http://beyazgazete.com/haber/2018/9/17/bakan-kasapoglu-ndan-bandirma-ya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-4677093.html

: Haber
1/2



BAKAN KASAPOGLU, BANDIRMA'DA SEL MAGDURU ESNAFI ZIYARET ETTI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.sonnokta.at : 17.09.2018
: http://www.sonnokta.at/bakan-kasapoglu-bandirmada-sel-magduru-esnafi-ziyaret-etti-133092h.htm

: Haber
1/3



BAKAN KASAPOGLU, BANDIRMA'DA SEL MAGDURU ESNAFI ZIYARET ETTI

2/3



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberlerdenevar.com : 17.09.2018
: http://www.haberlerdenevar.com/haberdetay/9260388/Bakan-Kasapoglundan-Bandirmaya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-haberi

: Gündem
1/3



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.dogurehberi.com : 17.09.2018
: http://www.dogurehberi.com/politika/bakan-kasapoglundan-bandirmaya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-h1870331.html

: Gündem

Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.17 Eylül Üniversitesinde...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Bakan Kasapoğlu: Ülkenin ihtiyaçlarına odaklanmış gençliğe
ihtiyacımız var
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir
üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var." dedi.
17 Eylül 2018 22:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe
ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim." dedi.

Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Yeni başlangıçların ne kadar heyecan verici olduğunu üniversite yıllarından çok iyi bildiğini belirten Kasapoğlu, "Bu ülkenin gelişmesine kendi imkanımızca katkılarda
bulunmamız gerekiyor, hepimizin böyle öncelikli bir görevi var. Bizim hükümet olarak her alanda ülkemizi ileriye taşıyacak hizmetleri, yatırımları gerçekleştirme
sorumluluğumuz var. Değerli hocalarımızın yarınlarda ülkeyi emanet edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı, ufku açık nesiller yetiştirme görevi var." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, çeyrek yüzyıllık birikim ve tecrübesiyle eğitim veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin "Sen, umut ol" mottosunu çok önemsediğini vurgulayarak, şöyle
konuştu:

"Evet, her birimiz tek tek, kendi potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde bu ülkenin geleceği için birer umut olmak mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, bu şiar ve bu
şuurla inşa edilecek bir eğitim anlayışı gençlerimizi her şeyden önce hakikatin talibi yapacaktır. İnsanlık tarihi boyunca nerede, ne zaman gerçekten bir ilerleme, bir
zenginleşme yaşandıysa, bunu hakikati arayanlar gerçekleştirmiştir. Bizler de her şeyden önce hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna ermeye gayret
edeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl tahripkar bir ihtirasa dönüştüğünü, insanlığı nasıl felaketlere sürüklediğini acı örnekleriyle
görüyoruz. Evet, bizim kendi alanlarına damgalarını vuran bilim adamlarına, düşünürlere, sanatçılara, mühendislere, mimarlara, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var
ama hepsinden önce insana ihtiyacımız var. Yaşayan her canı aziz bilen, yaşayana yaratandan ötürü hürmet eden, muhabbet gösteren nesillere ihtiyacımız var. Elde ettiği
gücü, imkanı, parayı, teknolojiyi insan için, insanlık için, adalet için, iyilik ve güzellik için kullanmanın bilincinde olan nesillere ihtiyacımız var. Bu bilinçle hareket eden,
sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik, hem bu toprakların hem de bütün dünyanın umudu olacaktır."

"Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir" 
Bahanelerin ardına gizlenmeden azimle çalışılması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Hiç merak etmeyin, sizlerin çalışmanız için gereken yeri, şartları hazırladık,
hazırlıyoruz. Bu, bizim görevimiz. Ne eksikse söyleyin, tamamlayalım, yeter ki siz gözlerinizi yeni Türkiye'nin büyük hede�erinden bir an ayırmayın. Çünkü sizler kendinizi
geliştirdikçe, zihinlerinizi, kalplerinizi büyüttükçe bu milletin umudu da çok büyüyecek." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin en acil ve en önemli meselesinin üretim olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim. Üniversite öğrenciliği bilgi edinmenin yanı sıra dünyayı tanımak için bir
ufuk eğitimidir. Üniversite eğitimi aynı zamanda ayağını bastığı zemini tanıma, yarın neler yapması gerektiğini bugünden öğrenme sürecidir. Bunun için gençlerimizin
zihinlerinin, ruhlarının bağımlı ve vesayet altında olmaması gerekir. Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir. Allah'ın insandan razı
olacağı kulluk şekli de Allah'tan başkasına boyun eğmediğimiz bir kulluk anlayışıdır. Hepimiz birbirimizin hukukunu korumaya azami derecede özen gösterelim ve
geleceği birlikte inşa edelim."
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"Gençlerimizin hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz" 
Bu ülkenin gençlerine daima inandığını ve güvendiğini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunları bu inanç ve güven içinde, büyük bir gönül rahatlığı ile söylüyorum ama bu ülkede geçmişte de bu la�arı söyleyenler çok oldu. Bir yandan kürsülerde
gençlere güvendiklerini söylüyor, diğer yanda onları potansiyel bir tehlike olarak görüyor, önlerini kesiyorlardı. Darbelerle, vesayet rejimleriyle, yasaklarla akıllarınca bu
gençlerin Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasına karşı insafsızca, izansızca tedbirler aldılar. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: Bu gençler Türkiye'nin en büyük
gücüdür. Onların enerjileri, dinamizmleri, genç fikirleri, büyük hayalleri bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacak."

Kasapoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve faaliyetlerle gençlerin yanıbaşında olduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanında sizin için inşa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamp ve spor tesislerimizle sizlere hizmet etme gayreti içindeyiz. Bunun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde
olduğu gibi Balıkesir'de ve Bandırma'da da 16 yıl içinde sizler için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok güzel tesisler yaptık." dedi.

Balıkesir'de toplam kapasitesi 6 bin 634 olan 11 yurt binasının bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin
dışarıda kalması, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla
huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için elimizden gelen gayreti hızla devam ettireceğiz." diye konuştu.

"İstiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız"

Bakan Kasapoğlu, gençlere hitaben şunları ifade etti:

"Ülkemizin büyük atılımlar gerçekleştirerek yükselişe geçtiği şu dönemde yine bu ülkenin istikrarına, milletimizin birlik ve huzuruna kastedenler var. Böyle zamanlarda
hepimize ama öncelikle de doğrudan hedef alınan gençlerimize büyük görevler düşüyor Yarınımızın teminatı olan siz sevgili gençlerimiz, milli mücadele ruhunun
bayraktarlığını yapacak ve istiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız. Oynanan algı oyunlarını, ekonomik saldırıları, yazılan kirli senaryoları uyanık kalarak, sağduyunuzu
kaybetmeden, bilinçli bir şekilde göğüsleyerek boşa çıkaracaksınız. Bütün bu saldırılara karşı milli değerlerimize, istikrarımıza, birlik ve dirliğimize sahip çıkmak adına
toplumsal bilinci artırmak üzere sizler de birer gönüllü olacaksınız. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunun gibi nice saldırıyı Allah'a şükür bu birlik ve beraberlik ruhu ile
aştık. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, çalışarak, inanarak, üreterek ülkemizi bize işaret edilen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine birlikte taşıyacağız."

Öz güveni yüksek, çağın ihtiyaçlarına karşı bilinçli, maziye karşı da hürmet ve şuur sahibi bir gençliğin Türkiye'nin en temel gücü olacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Birlik ve
beraberliğimizden zerrece taviz vermeden, birbirimize tutunarak ülkemizi hede�erine taşımaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çok daha güçlü, çok daha aydınlık bir
Türkiye için çalışmaya ve bu topraklarda kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin istikbalini aydınlatacak güneşin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğini
biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na Bandırma Vapuru'nun maketi ile çeşitli hediyeler
takdim etti.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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œÜlkenin ihtiyaçlarına odaklanmış üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var•
BALIKESİR (AA)  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına,
vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en
büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.' dedi.
 Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni akademik
yılın hayırlı olmasını diledi. 
 Yeni başlangıçların ne kadar heyecan verici olduğunu üniversite yıllarından çok iyi bildiğini belirten Kasapoğlu, 'Bu ülkenin
gelişmesine kendi imkanımızca katkılarda bulunmamız gerekiyor, hepimizin böyle öncelikli bir görevi var. Bizim hükümet olarak her
alanda ülkemizi ileriye taşıyacak hizmetleri, yatırımları gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Değerli hocalarımızın yarınlarda ülkeyi
emanet edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı, ufku açık nesiller yetiştirme görevi var.' ifadelerini kullandı.
 Kasapoğlu, çeyrek yüzyıllık birikim ve tecrübesiyle eğitim veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 'Sen, umut ol' mottosunu çok
önemsediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
 'Evet, her birimiz tek tek, kendi potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde bu ülkenin geleceği için birer umut olmak
mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, bu şiar ve bu şuurla inşa edilecek bir eğitim anlayışı gençlerimizi her şeyden önce hakikatin talibi
yapacaktır. İnsanlık tarihi boyunca nerede, ne zaman gerçekten bir ilerleme, bir zenginleşme yaşandıysa, bunu hakikati arayanlar
gerçekleştirmiştir. Bizler de her şeyden önce hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna ermeye gayret edeceğiz. İnsanı odağına
almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl tahripkar bir ihtirasa dönüştüğünü, insanlığı nasıl felaketlere sürüklediğini acı
örnekleriyle görüyoruz. Evet, bizim kendi alanlarına damgalarını vuran bilim adamlarına, düşünürlere, sanatçılara, mühendislere,
mimarlara, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önce insana ihtiyacımız var. Yaşayan her canı aziz bilen, yaşayana
yaratandan ötürü hürmet eden, muhabbet gösteren nesillere ihtiyacımız var. Elde ettiği gücü, imkanı, parayı, teknolojiyi insan için,
insanlık için, adalet için, iyilik ve güzellik için kullanmanın bilincinde olan nesillere ihtiyacımız var. Bu bilinçle hareket eden,
sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik, hem bu toprakların hem de bütün dünyanın umudu olacaktır.'
  'Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir'
 Bahanelerin ardına gizlenmeden azimle çalışılması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, 'Hiç merak etmeyin, sizlerin çalışmanız için
gereken yeri, şartları hazırladık, hazırlıyoruz. Bu, bizim görevimiz.
 Ne eksikse söyleyin, tamamlayalım, yeter ki siz gözlerinizi yeni Türkiye'nin büyük hedeflerinden bir an ayırmayın.
 Çünkü sizler kendinizi geliştirdikçe, zihinlerinizi, kalplerinizi büyüttükçe bu milletin umudu da çok büyüyecek.' diye konuştu.
 Kasapoğlu, Türkiye'nin en acil ve en önemli meselesinin üretim olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
 'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var.
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.
Üniversite öğrenciliği bilgi edinmenin yanı sıra dünyayı tanımak için bir ufuk eğitimidir.
 Üniversite eğitimi aynı zamanda ayağını bastığı zemini tanıma, yarın neler yapması gerektiğini bugünden öğrenme sürecidir. Bunun için
gençlerimizin zihinlerinin, ruhlarının bağımlı ve vesayet altında olmaması gerekir. Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin
kararlarını vermemelidir. Allah'ın insandan razı olacağı kulluk şekli de Allah'tan başkasına boyun eğmediğimiz bir kulluk anlayışıdır.
 Hepimiz birbirimizin hukukunu korumaya azami derecede özen gösterelim ve geleceği birlikte inşa edelim.'
  'Gençlerimizin hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz'
 Bu ülkenin gençlerine daima inandığını ve güvendiğini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 'Bütün bunları bu inanç ve güven içinde, büyük bir gönül rahatlığı ile söylüyorum ama bu ülkede geçmişte de bu lafları söyleyenler çok
oldu. Bir yandan kürsülerde gençlere güvendiklerini söylüyor, diğer yanda onları potansiyel bir tehlike olarak görüyor, önlerini
kesiyorlardı. Darbelerle, vesayet rejimleriyle, yasaklarla akıllarınca bu gençlerin Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasına karşı
insafsızca, izansızca tedbirler aldılar. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: Bu gençler Türkiye'nin en büyük gücüdür. Onların enerjileri,
dinamizmleri, genç fikirleri, büyük hayalleri bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacak.' 
 Kasapoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve faaliyetlerle gençlerin yanıbaşında olduklarını ifade ederek, 'Türkiye'nin dört bir
yanında sizin için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamp ve spor tesislerimizle sizlere hizmet etme gayreti içindeyiz.
 Bunun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz.
 Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de ve Bandırma'da da 16 yıl içinde sizler için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok
güzel tesisler yaptık.' dedi.
 Balıkesir'de toplam kapasitesi 6 bin 634 olan 11 yurt binasının bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, 'Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız.
Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir şebekenin ağına
düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için elimizden gelen
gayreti hızla devam ettireceğiz.' diye konuştu.
  'İstiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız'
 Bakan Kasapoğlu, gençlere hitaben şunları ifade etti:
 'Ülkemizin büyük atılımlar gerçekleştirerek yükselişe geçtiği şu dönemde yine bu ülkenin istikrarına, milletimizin birlik ve huzuruna
kastedenler var. Böyle zamanlarda hepimize ama öncelikle de doğrudan hedef alınan gençlerimize büyük görevler düşüyor Yarınımızın
teminatı olan siz sevgili gençlerimiz, milli mücadele ruhunun bayraktarlığını yapacak ve istiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız.
Oynanan algı oyunlarını, ekonomik saldırıları, yazılan kirli senaryoları uyanık kalarak, sağduyunuzu kaybetmeden, bilinçli bir şekilde
göğüsleyerek boşa çıkaracaksınız. Bütün bu saldırılara karşı milli değerlerimize, istikrarımıza, birlik ve dirliğimize sahip çıkmak adına
toplumsal bilinci artırmak üzere sizler de birer gönüllü olacaksınız. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunun gibi nice saldırıyı Allah'a
şükür bu birlik ve beraberlik ruhu ile aştık. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, çalışarak, inanarak, üreterek ülkemizi bize işaret
edilen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine birlikte taşıyacağız.'
 Öz güveni yüksek, çağın ihtiyaçlarına karşı bilinçli, maziye karşı da hürmet ve şuur sahibi bir gençliğin Türkiye'nin en temel gücü
olacağını vurgulayan Kasapoğlu, 'Birlik ve beraberliğimizden zerrece taviz vermeden, birbirimize tutunarak ülkemizi hedeflerine
taşımaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çok daha güçlü, çok daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya ve bu topraklarda kardeşçe
yaşamaya devam edeceğiz.
 Türkiye'nin istikbalini aydınlatacak güneşin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.
 Konuşmanın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na Bandırma
Vapuru'nun maketi ile çeşitli hediyeler takdim etti.
 Törene, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, öğretim
üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Bakan Kasapoğlundan Bandırmaya Spor Salonu Ve Havuz Müjdesi
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da
kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365
standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere
sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız,
kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok
ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla,
huzuruyla hayata geçirdik ve bunların sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapo
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
    Kaynak: IHA
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
\'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun\' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
\'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.\'          YASAL UYARI
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Bakan Kasapoğlu, Bandırma'da Sel Mağduru Esnafı Ziyaret Etti (2)
BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİBalıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı
açılış programına katılarak gençlere seslendi.
BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programına katılarak gençlere seslendi.

Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, 'öğrenci- hoca' mesafesinin aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin de bürokrasi üreten bir mekanizma
haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 'Hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı
odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl bir tahripkar ihtirasa dönüştüğünü, insanları nasıl felaketlere sürüklediğini
maalesef acı örneklerle gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına, sanatçılara, mühendislere, doktorlara,
sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız var' dedi.

ACİL İHTİYAÇ ÜRETİM

Türkiye'nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye'nin en acil meselelerinden biri de üretimdir.
Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Saygıdeğer
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere ayrılmaktadır. Bunu kıymetini iyi
bilmemiz lazım' diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında, gençlerin yanında durduklarını aktaran Bakan
Kasapoğlu, şunları söyledi: 

'Türkiye'nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz sizlerin her
daim hizmetinde. Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'imizde ve Bandırma'mızda da
16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimiz var; buralara gidin
aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın, değerlendirin. Yok ise bizden talep edin, bunlarla ilgili yatırımlarımız yapalım. Yeterli
değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında başlayacak.
Bandırma'mıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş grubundan
7/24-365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin misafiri olarak değil, sahibi olarak algılayacaksınız.
Balıkesir'imizde yurtlarımız var, 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi, tabii ki değil. Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz
artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Biz buna müsaade etmeyiz.
Hiçbir gencimizin de hiçbir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik.
Kapasiteleri artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu bilin ve
bizlerin de sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık diliyorum. Başarınız daim, günleriniz bereketli olsun. Sizleri
sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.'

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Özdemir, açılış konuşmasında, henüz 4 yaşında yeni bir üniversite
olduklarını belirterek, okul hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Büyükşehir olarak üniversiteye her
konuda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi. Açılış
törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),
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œÜlkenin ihtiyaçlarına odaklanmış üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var•
BALIKESİR (AA)  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına,
vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en
büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.' dedi.
 Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni akademik
yılın hayırlı olmasını diledi. 
 Yeni başlangıçların ne kadar heyecan verici olduğunu üniversite yıllarından çok iyi bildiğini belirten Kasapoğlu, 'Bu ülkenin
gelişmesine kendi imkanımızca katkılarda bulunmamız gerekiyor, hepimizin böyle öncelikli bir görevi var. Bizim hükümet olarak her
alanda ülkemizi ileriye taşıyacak hizmetleri, yatırımları gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Değerli hocalarımızın yarınlarda ülkeyi
emanet edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı, ufku açık nesiller yetiştirme görevi var.' ifadelerini kullandı.
 Kasapoğlu, çeyrek yüzyıllık birikim ve tecrübesiyle eğitim veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 'Sen, umut ol' mottosunu çok
önemsediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
 'Evet, her birimiz tek tek, kendi potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde bu ülkenin geleceği için birer umut olmak
mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, bu şiar ve bu şuurla inşa edilecek bir eğitim anlayışı gençlerimizi her şeyden önce hakikatin talibi
yapacaktır. İnsanlık tarihi boyunca nerede, ne zaman gerçekten bir ilerleme, bir zenginleşme yaşandıysa, bunu hakikati arayanlar
gerçekleştirmiştir. Bizler de her şeyden önce hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna ermeye gayret edeceğiz. İnsanı odağına
almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl tahripkar bir ihtirasa dönüştüğünü, insanlığı nasıl felaketlere sürüklediğini acı
örnekleriyle görüyoruz. Evet, bizim kendi alanlarına damgalarını vuran bilim adamlarına, düşünürlere, sanatçılara, mühendislere,
mimarlara, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önce insana ihtiyacımız var. Yaşayan her canı aziz bilen, yaşayana
yaratandan ötürü hürmet eden, muhabbet gösteren nesillere ihtiyacımız var. Elde ettiği gücü, imkanı, parayı, teknolojiyi insan için,
insanlık için, adalet için, iyilik ve güzellik için kullanmanın bilincinde olan nesillere ihtiyacımız var. Bu bilinçle hareket eden,
sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik, hem bu toprakların hem de bütün dünyanın umudu olacaktır.'
  'Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir'
 Bahanelerin ardına gizlenmeden azimle çalışılması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, 'Hiç merak etmeyin, sizlerin çalışmanız için
gereken yeri, şartları hazırladık, hazırlıyoruz. Bu, bizim görevimiz.
 Ne eksikse söyleyin, tamamlayalım, yeter ki siz gözlerinizi yeni Türkiye'nin büyük hedeflerinden bir an ayırmayın.
 Çünkü sizler kendinizi geliştirdikçe, zihinlerinizi, kalplerinizi büyüttükçe bu milletin umudu da çok büyüyecek.' diye konuştu.
 Kasapoğlu, Türkiye'nin en acil ve en önemli meselesinin üretim olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
 'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var.
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.
Üniversite öğrenciliği bilgi edinmenin yanı sıra dünyayı tanımak için bir ufuk eğitimidir.
 Üniversite eğitimi aynı zamanda ayağını bastığı zemini tanıma, yarın neler yapması gerektiğini bugünden öğrenme sürecidir. Bunun için
gençlerimizin zihinlerinin, ruhlarının bağımlı ve vesayet altında olmaması gerekir. Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin
kararlarını vermemelidir. Allah'ın insandan razı olacağı kulluk şekli de Allah'tan başkasına boyun eğmediğimiz bir kulluk anlayışıdır.
 Hepimiz birbirimizin hukukunu korumaya azami derecede özen gösterelim ve geleceği birlikte inşa edelim.'
  'Gençlerimizin hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz'
 Bu ülkenin gençlerine daima inandığını ve güvendiğini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 'Bütün bunları bu inanç ve güven içinde, büyük bir gönül rahatlığı ile söylüyorum ama bu ülkede geçmişte de bu lafları söyleyenler çok
oldu. Bir yandan kürsülerde gençlere güvendiklerini söylüyor, diğer yanda onları potansiyel bir tehlike olarak görüyor, önlerini
kesiyorlardı. Darbelerle, vesayet rejimleriyle, yasaklarla akıllarınca bu gençlerin Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasına karşı
insafsızca, izansızca tedbirler aldılar. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: Bu gençler Türkiye'nin en büyük gücüdür. Onların enerjileri,
dinamizmleri, genç fikirleri, büyük hayalleri bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacak.' 
 Kasapoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve faaliyetlerle gençlerin yanıbaşında olduklarını ifade ederek, 'Türkiye'nin dört bir
yanında sizin için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamp ve spor tesislerimizle sizlere hizmet etme gayreti içindeyiz.
 Bunun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz.
 Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de ve Bandırma'da da 16 yıl içinde sizler için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok
güzel tesisler yaptık.' dedi.
 Balıkesir'de toplam kapasitesi 6 bin 634 olan 11 yurt binasının bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, 'Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız.
Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir şebekenin ağına
düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için elimizden gelen
gayreti hızla devam ettireceğiz.' diye konuştu.
  'İstiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız'
 Bakan Kasapoğlu, gençlere hitaben şunları ifade etti:
 'Ülkemizin büyük atılımlar gerçekleştirerek yükselişe geçtiği şu dönemde yine bu ülkenin istikrarına, milletimizin birlik ve huzuruna
kastedenler var. Böyle zamanlarda hepimize ama öncelikle de doğrudan hedef alınan gençlerimize büyük görevler düşüyor Yarınımızın
teminatı olan siz sevgili gençlerimiz, milli mücadele ruhunun bayraktarlığını yapacak ve istiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız.
Oynanan algı oyunlarını, ekonomik saldırıları, yazılan kirli senaryoları uyanık kalarak, sağduyunuzu kaybetmeden, bilinçli bir şekilde
göğüsleyerek boşa çıkaracaksınız. Bütün bu saldırılara karşı milli değerlerimize, istikrarımıza, birlik ve dirliğimize sahip çıkmak adına
toplumsal bilinci artırmak üzere sizler de birer gönüllü olacaksınız. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunun gibi nice saldırıyı Allah'a
şükür bu birlik ve beraberlik ruhu ile aştık. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, çalışarak, inanarak, üreterek ülkemizi bize işaret
edilen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine birlikte taşıyacağız.'
 Öz güveni yüksek, çağın ihtiyaçlarına karşı bilinçli, maziye karşı da hürmet ve şuur sahibi bir gençliğin Türkiye'nin en temel gücü
olacağını vurgulayan Kasapoğlu, 'Birlik ve beraberliğimizden zerrece taviz vermeden, birbirimize tutunarak ülkemizi hedeflerine
taşımaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çok daha güçlü, çok daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya ve bu topraklarda kardeşçe
yaşamaya devam edeceğiz.
 Türkiye'nin istikbalini aydınlatacak güneşin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.
 Konuşmanın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na Bandırma
Vapuru'nun maketi ile çeşitli hediyeler takdim etti.
 Törene, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, öğretim
üyeleri ve öğrenciler katıldı.
 

 Etiketler: Balıkesir  » Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  » eğitim öğretim yılı açılış töreni  » Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.yenihaberden.com : 17.09.2018
: http://www.yenihaberden.com/bakan-kasapoglundan-bandirmaya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-651980h.htm

: Haber
1/5



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI

2/5



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.marmarahaber.net : 17.09.2018
: http://www.marmarahaber.net/haber/bakan-kasapoglundan-bandirmaya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-501660.html

: Gündem
1/6



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI

2/6



ÜLKENIN IHTIYAÇLARINA ODAKLANMIS ÜNIVERSITEYE VE GENÇLIGE IHTI...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberler.com : 17.09.2018
: https://www.haberler.com/ulkenin-ihtiyaclarina-odaklanmis-universiteye-ve-11242031-haberi/

: Gündem
1/4



ÜLKENIN IHTIYAÇLARINA ODAKLANMIS ÜNIVERSITEYE VE GENÇLIGE IHTI...

2/4



ÜLKENIN IHTIYAÇLARINA ODAKLANMIS ÜNIVERSITEYE VE GENÇLIGE IHTI...

3/4



GENÇLIK VE SPOR BAKANI KASAPOGLU MAGDUR ESNAFI ZIYARET ETTI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.yenihaberden.com : 17.09.2018
: http://www.yenihaberden.com/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-magdur-esnafi-ziyaret-etti-651339h.htm

: Haber
1/3



Bakan Kasapoglu'ndan Bandırma'ya spor salonu ve havuz müjdesi
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.istanbulhaber.com.tr : 17.09.2018
: https://www.istanbulhaber.com.tr/bakan-kasapoglundan-bandirmaya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-haber-1039589.htm

: Gündem
1/3



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberkolay.net : 17.09.2018
: http://www.haberkolay.net/haber/bakan-kasapoglundan-bandirmaya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-494020.html

: Haber
1/3



BAKAN KASAPOGLU´NDAN BANDIRMA´YA SPOR SALONU VE HAVUZ MÜJDESI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bursatv.com.tr : 17.09.2018
: http://www.bursatv.com.tr/politika/bakan-kasapoglundan-bandirmaya-spor-salonu-ve-havuz-mujdesi-h148636.html

: Haber

Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.17 Eylül Üniversitesinde...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu, Bandırma'da sel mağduru esnafı ziyaret etti (2)
BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİ Balıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nin 2018-2019 eğitim ve öğretim...
BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİ
 
 Balıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programına katılarak gençlere seslendi.
 
 Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, 'öğrenci- hoca' mesafesinin aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin de bürokrasi üreten bir mekanizma
haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 'Hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı
odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl bir tahripkâr ihtirasa dönüştüğünü, insanları nasıl felaketlere sürüklediğini
maalesef acı örneklerle gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına, sanatçılara, mühendislere, doktorlara,
sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız var' dedi.
 
 ACİL İHTİYAÇ ÜRETİM
 
 Türkiye'nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye'nin en acil meselelerinden biri de üretimdir.
Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Saygıdeğer
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere ayrılmaktadır. Bunu kıymetini iyi
bilmemiz lazım' diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında, gençlerin yanında durduklarını aktaran Bakan
Kasapoğlu, şunları söyledi:
 
 'Türkiye'nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz sizlerin her
daim hizmetinde. Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'imizde ve Bandırma'mızda da
16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimiz var; buralara gidin
aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın, değerlendirin. Yok ise bizden talep edin, bunlarla ilgili yatırımlarımız yapalım. Yeterli
değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında başlayacak.
Bandırma'mıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş grubundan
7/24-365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin misafiri olarak değil, sahibi olarak algılayacaksınız.
Balıkesir'imizde yurtlarımız var, 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi, tabii ki değil. Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz
artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Biz buna müsaade etmeyiz.
Hiçbir gencimizin de hiçbir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik.
Kapasiteleri artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu bilin ve
bizlerin de sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık diliyorum. Başarınız daim, günleriniz bereketli olsun. Sizleri
sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.'
 
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Özdemir, açılış konuşmasında, henüz 4 yaşında yeni bir üniversite
olduklarını belirterek, okul hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Büyükşehir olarak üniversiteye her
konuda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi. Açılış
törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
 17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
œSizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun• dedi.
 Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 œTabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.•
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Bakan Kasapoğlu'ndan Bandırma'ya Spor Salonu ve Havuz Müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
  17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu'ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye'nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de de, Bandırma'da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir'de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
  Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
  'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir'de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.' - BALIKESİR
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.17 Eylül Üniversitesinde...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Bakan Kasapoğlu´ndan Bandırma´ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.17 Eylül Üniversitesinde...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen perşembe günü meydana gelen selde
iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. <p>Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019
öğretim yılı açılış programı için Bandırma'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen perşembe günü
meydana gelen selde iş yerleri zarar gören Cumhuriyet Meydanı ve Şehit Süleyman Bey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan
Kasapoğlu'na Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan
Kasapoğlu, 'Bazı esnafımız zarar görmüş ama sıkıntılı durum hızla gideriliyor. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Başta
Valimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz seferber olmuş durumda. İnşallah eksiklikler ve sorunlar hızla giderilecek. Esnafımız da
kendini toparlamak üzere. 'Allah tekrar bu tür sıkıntılarla karşılaştırmasın' diyoruz' ifadelerini kullandı.</p><h>BAKAN KASAPOĞLU,
GENÇLERE SESLENDİ</h><p>Balıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programına
katılarak gençlere seslendi.</p><p>Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığını belirten Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'öğrenci- hoca'mesafesinin aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin
de bürokrasi üreten bir mekanizma haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 'Hakikatin peşine düşeceğiz, insan
olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl bir tahripkâr ihtirasa dönüştüğünü,
insanları nasıl felaketlere sürüklediğini maalesef acı örneklerle gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına,
sanatçılara, mühendislere, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız var' dedi.</p><h>ACİL
İHTİYAÇ ÜRETİM</h><p>Türkiye'nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye'nin en acil
meselelerinden biri de üretimdir. Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve
gençliğe ihtiyacımız var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere
ayrılmaktadır. Bunu kıymetini iyi bilmemiz lazım' diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında, gençlerin
yanında durduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:</p><p>'Türkiye'nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz sizlerin her daim hizmetinde. Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz.
Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'imizde ve Bandırma'mızda da 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan
hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimiz var; buralara gidin aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın, değerlendirin.
Yok ise bizden talep edin, bunlarla ilgili yatırımlarımız yapalım. Yeterli değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte
salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında başlayacak. Bandırma'mıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının
birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş grubundan 7/24-365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin
misafiri olarak değil, sahibi olarak algılayacaksınız. Balıkesir'imizde yurtlarımız var, 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi, tabii
ki değil. Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun
yaşamasına tahammülümüz yok. Biz buna müsaade etmeyiz. Hiçbir gencimizin de hiçbir şebekenin ağına düşmesine müsaade
etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteleri artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu bilin ve bizlerin de sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık
diliyorum. Başarınız daim, günleriniz bereketli olsun. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.'</p><p>Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Özdemir, açılış konuşmasında, henüz 4 yaşında yeni bir üniversite olduklarını belirterek,
okul hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Büyükşehir olarak üniversiteye her konuda destek vermeye
devam edeceklerini söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi. Açılış törenine Balıkesir Valisi
Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.</p>
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Bakan Kasapoğlu, Bandırma'da sel mağduru esnafı ziyaret etti (2)
BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİ Balıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nin 2018-2019 eğitim ve öğretim...
BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERE SESLENDİ
 Balıkesir'in Bandırma ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programına katılarak gençlere seslendi.
 Bakanlık görevinin tebliğinin ardından ilk kez bir akademik yıl açılışına katıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, 'öğrenci- hoca' mesafesinin aşılmaması gerektiğini vurguladı. Üniversite yönetimlerinin de bürokrasi üreten bir mekanizma
haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 'Hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna erişeceğiz. İnsanı
odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl bir tahripkâr ihtirasa dönüştüğünü, insanları nasıl felaketlere sürüklediğini
maalesef acı örneklerle gözlemliyoruz. Bizim kendi alanlarına damga vuran bilim adamlarına, sanatçılara, mühendislere, doktorlara,
sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi insana ihtiyacımız var' dedi.
 ACİL İHTİYAÇ ÜRETİM
 Türkiye'nin acil ihtiyaçlarından birinin üretim olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye'nin en acil meselelerinden biri de üretimdir.
Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşların taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Saygıdeğer
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversitelere ayrılmaktadır. Bunu kıymetini iyi
bilmemiz lazım' diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hayatın her alanında, gençlerin yanında durduklarını aktaran Bakan
Kasapoğlu, şunları söyledi:
 'Türkiye'nin dört bir yanında sizler için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız, spor tesislerimiz sizlerin her
daim hizmetinde. Her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'imizde ve Bandırma'mızda da
16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda bulunuyorum. Gençlik merkezlerimiz var; buralara gidin
aktiviteler için, kurslar, sergiler için kullanın, değerlendirin. Yok ise bizden talep edin, bunlarla ilgili yatırımlarımız yapalım. Yeterli
değilse yatırımlarımızı artıralım. İnşallah havuzumuzla birlikte salonumuzun da olduğu tesisin inşası çok yakında başlayacak.
Bandırma'mıza hayırlı olsun. Bu tesis Bandırma ve Balıkesir halkının birlikte kullanabileceği bir tesis olacak. Her yaş grubundan
7/24-365 standardında hizmet verecek tesisleri olacak. Sizler bu tesislerin misafiri olarak değil, sahibi olarak algılayacaksınız.
Balıkesir'imizde yurtlarımız var, 7 bine yakın öğrencimiz barınıyor. Yeterli mi, tabii ki değil. Bu yurtlarımızı artıracağız, kapasitelerimiz
artıracağız. Hiçbir gencimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Biz buna müsaade etmeyiz.
Hiçbir gencimizin de hiçbir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik.
Kapasiteleri artırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Önerilerinize, fikirlerinize daima ihtiyacımız olduğunu bilin ve
bizlerin de sizlerden çok şey öğreneceğimizi bilin Hepinize önce sağlık diliyorum. Başarınız daim, günleriniz bereketli olsun. Sizleri
sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.'
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Özdemir, açılış konuşmasında, henüz 4 yaşında yeni bir üniversite
olduklarını belirterek, okul hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Büyükşehir olarak üniversiteye her
konuda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi. Açılış
törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
 
 Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()
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Bakan Kasapoğlu'ndan Bandırma'ya spor salonu ve havuz müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.

17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu'ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye'nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de de, Bandırma'da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir'de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir'de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - 'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine
odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime
ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim' - 'Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda
kalmasına, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
Yurtlarımızı konforuyla huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için elimizden gelen gayreti hızla devam ettireceğiz'
<p>BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına,
vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en
büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.' dedi.</p><p>Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreni nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlı olmasını
diledi.</p><p>Yeni başlangıçların ne kadar heyecan verici olduğunu üniversite yıllarından çok iyi bildiğini belirten Kasapoğlu, 'Bu
ülkenin gelişmesine kendi imkanımızca katkılarda bulunmamız gerekiyor, hepimizin böyle öncelikli bir görevi var. Bizim hükümet
olarak her alanda ülkemizi ileriye taşıyacak hizmetleri, yatırımları gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Değerli hocalarımızın yarınlarda
ülkeyi emanet edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı, ufku açık nesiller yetiştirme görevi var.' ifadelerini kullandı.</p><p>Kasapoğlu,
çeyrek yüzyıllık birikim ve tecrübesiyle eğitim veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 'Sen, umut ol' mottosunu çok önemsediğini
vurgulayarak, şöyle konuştu:</p><p>'Evet, her birimiz tek tek, kendi potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde bu ülkenin geleceği
için birer umut olmak mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, bu şiar ve bu şuurla inşa edilecek bir eğitim anlayışı gençlerimizi her şeyden
önce hakikatin talibi yapacaktır. İnsanlık tarihi boyunca nerede, ne zaman gerçekten bir ilerleme, bir zenginleşme yaşandıysa, bunu
hakikati arayanlar gerçekleştirmiştir. Bizler de her şeyden önce hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna ermeye gayret
edeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl tahripkar bir ihtirasa dönüştüğünü, insanlığı nasıl
felaketlere sürüklediğini acı örnekleriyle görüyoruz. Evet, bizim kendi alanlarına damgalarını vuran bilim adamlarına, düşünürlere,
sanatçılara, mühendislere, mimarlara, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önce insana ihtiyacımız var. Yaşayan her
canı aziz bilen, yaşayana yaratandan ötürü hürmet eden, muhabbet gösteren nesillere ihtiyacımız var. Elde ettiği gücü, imkanı, parayı,
teknolojiyi insan için, insanlık için, adalet için, iyilik ve güzellik için kullanmanın bilincinde olan nesillere ihtiyacımız var. Bu bilinçle
hareket eden, sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik, hem bu toprakların hem de bütün dünyanın umudu olacaktır.'</p><p>- 'Başkası
gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir'</p><p>Bahanelerin ardına gizlenmeden azimle çalışılması
gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, 'Hiç merak etmeyin, sizlerin çalışmanız için gereken yeri, şartları hazırladık, hazırlıyoruz. Bu, bizim
görevimiz. Ne eksikse söyleyin, tamamlayalım, yeter ki siz gözlerinizi yeni Türkiye'nin büyük hedeflerinden bir an ayırmayın. Çünkü
sizler kendinizi geliştirdikçe, zihinlerinizi, kalplerinizi büyüttükçe bu milletin umudu da çok büyüyecek.' diye
konuştu.</p><p>Kasapoğlu, Türkiye'nin en acil ve en önemli meselesinin üretim olduğunu dile getirerek, şöyle devam
etti:</p><p>'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe
ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun
kıymetini iyi bilelim. Üniversite öğrenciliği bilgi edinmenin yanı sıra dünyayı tanımak için bir ufuk eğitimidir. Üniversite eğitimi aynı
zamanda ayağını bastığı zemini tanıma, yarın neler yapması gerektiğini bugünden öğrenme sürecidir. Bunun için gençlerimizin
zihinlerinin, ruhlarının bağımlı ve vesayet altında olmaması gerekir. Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını
vermemelidir. Allah'ın insandan razı olacağı kulluk şekli de Allah'tan başkasına boyun eğmediğimiz bir kulluk anlayışıdır. Hepimiz
birbirimizin hukukunu korumaya azami derecede özen gösterelim ve geleceği birlikte inşa edelim.'</p><p>- 'Gençlerimizin hiçbir
şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz'</p><p>Bu ülkenin gençlerine daima inandığını ve güvendiğini anlatan
Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>'Bütün bunları bu inanç ve güven içinde, büyük bir gönül rahatlığı ile söylüyorum ama bu
ülkede geçmişte de bu lafları söyleyenler çok oldu. Bir yandan kürsülerde gençlere güvendiklerini söylüyor, diğer yanda onları
potansiyel bir tehlike olarak görüyor, önlerini kesiyorlardı. Darbelerle, vesayet rejimleriyle, yasaklarla akıllarınca bu gençlerin
Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasına karşı insafsızca, izansızca tedbirler aldılar. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: Bu gençler
Türkiye'nin en büyük gücüdür. Onların enerjileri, dinamizmleri, genç fikirleri, büyük hayalleri bu ülkeyi hak ettiği geleceğe
taşıyacak.'</p><p>Kasapoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve faaliyetlerle gençlerin yanıbaşında olduklarını ifade ederek,
'Türkiye'nin dört bir yanında sizin için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamp ve spor tesislerimizle sizlere hizmet etme
gayreti içindeyiz. Bunun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de ve Bandırma'da da 16
yıl içinde sizler için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok güzel tesisler yaptık.' dedi.</p><p>Balıkesir'de toplam kapasitesi 6 bin
634 olan 11 yurt binasının bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, 'Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin
dışarıda kalması, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade
etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için elimizden gelen gayreti hızla devam
ettireceğiz.' diye konuştu.</p><p>- 'İstiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız'</p><p>Bakan Kasapoğlu, gençlere hitaben şunları ifade
etti:</p><p>'Ülkemizin büyük atılımlar gerçekleştirerek yükselişe geçtiği şu dönemde yine bu ülkenin istikrarına, milletimizin birlik ve
huzuruna kastedenler var. Böyle zamanlarda hepimize ama öncelikle de doğrudan hedef alınan gençlerimize büyük görevler düşüyor
Yarınımızın teminatı olan siz sevgili gençlerimiz, milli mücadele ruhunun bayraktarlığını yapacak ve istiklalimizin yılmaz bekçileri
olacaksınız. Oynanan algı oyunlarını, ekonomik saldırıları, yazılan kirli senaryoları uyanık kalarak, sağduyunuzu kaybetmeden, bilinçli
bir şekilde göğüsleyerek boşa çıkaracaksınız. Bütün bu saldırılara karşı milli değerlerimize, istikrarımıza, birlik ve dirliğimize sahip
çıkmak adına toplumsal bilinci artırmak üzere sizler de birer gönüllü olacaksınız. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunun gibi nice
saldırıyı Allah'a şükür bu birlik ve beraberlik ruhu ile aştık. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, çalışarak, inanarak, üreterek ülkemizi
bize işaret edilen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine birlikte taşıyacağız.'</p><p>Öz güveni yüksek, çağın ihtiyaçlarına karşı
bilinçli, maziye karşı da hürmet ve şuur sahibi bir gençliğin Türkiye'nin en temel gücü olacağını vurgulayan Kasapoğlu, 'Birlik ve
beraberliğimizden zerrece taviz vermeden, birbirimize tutunarak ülkemizi hedeflerine taşımaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çok
daha güçlü, çok daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya ve bu topraklarda kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin istikbalini
aydınlatacak güneşin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.</p><p>Konuşmanın ardından
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na Bandırma Vapuru'nun maketi ile çeşitli
hediyeler takdim etti.</p><p>Törene, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu
Aydemir, Yavuz Subaşı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.</p>
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi. <p>17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019
akademik yılı düzenlenen törenle başladı.</p><p>Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu' ndan
öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, 'Sizlere en iyi imkanları
hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu dünyaya ayak
uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar ve
yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye'nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de de, Bandırma'da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir'de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.</p><p>Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma
halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için
7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve
tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir'de 7 bine yakın öğrencimiz yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah
arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına
tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz.
Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz.'</p>
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Bakan Kasapoğlu'ndan Bandırma'ya Spor Salonu Ve Havuz Müjdesi
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.
17 Eylül Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu´ndan öğrencilere kapalı spor salonu ve yüzme havuzu müjdesi geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu,
'Sizlere en iyi imkanları hazırlamak bizlerin görevi. Sizlerin yolunu açmak, hayatınızı kolaylaştırmak ve her an değişmekte olan bu
dünyaya ayak uydurabilmenizi sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar
ve yürüttüğümüz faaliyetlerde hayatın her alanında sizlerin yanı başındayız. Türkiye´nin dört bir yanında inşaa ettiğimiz gençlik
merkezlerimiz, yurtlarımız, kamplarımız sizlerin her daim hizmetinde. Bunun için her imkanımızı sizler için seferber ediyoruz. Bütün
şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir´de de, Bandırma´da da son 16 yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Buradan hepinize çağrıda
bulunuyorum. Gençlik merkezlerimize gidin buraları ders çalışmak, aktiviteler, kurslar, sergiler için kullanın. Yoksa bunları bizden talep
edin yapalım. Olimpik havuzumuz var Balıkesir´de. Uzun zamandan beri çalışmasını yapıyoruz. Bunu da açılış hediyesi olarak sizlere
söyleyelim. Olimpik havuzumuzla birlikte çok amaçlı salonumuzun da olduğu tesisimizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bandırmamıza
hayırlı olsun' dedi.
Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Tabii bu sadece üniversitemizin değil, Bandırma halkımızın da kullanacağı bir tesis olacak. Tüm tesisler halkımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimiz için her yaş grubundan insanlarımız için 7/24 365 standardında hizmet verebilecek tesisler olacak. Sizler kendinizi bu
tesislerin misafiri gibi değil, sahibi gibi algılayacaksınız ve tesislere sahip çıkacaksınız. Balıkesir´de 7 bine yakın öğrencimiz
yurtlarımızda barınıyor. Yeterli mi? Değil. Bu yurtlarımızı inşallah arttıracağız, kapasitelerini arttıracağız. Hiçbir gencimizin,
kardeşimizin dışarıda kalması, barınma ile ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok ve buna da müsaade etmeyiz. Hiçbir
gencimizin de bir şebekenin ağına düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla, huzuruyla hayata geçirdik ve bunların
sayısını arttırmak için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.'
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Bakan Kasapoğlu: Ülkenin ihtiyaçlarına odaklanmış gençliğe ihtiyacımız var
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine
odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime
ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.' dedi.
Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni akademik
yılın hayırlı olmasını diledi.
Yeni başlangıçların ne kadar heyecan verici olduğunu üniversite yıllarından çok iyi bildiğini belirten Kasapoğlu, 'Bu ülkenin gelişmesine
kendi imkanımızca katkılarda bulunmamız gerekiyor, hepimizin böyle öncelikli bir görevi var. Bizim hükümet olarak her alanda
ülkemizi ileriye taşıyacak hizmetleri, yatırımları gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Değerli hocalarımızın yarınlarda ülkeyi emanet
edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı, ufku açık nesiller yetiştirme görevi var.' ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, çeyrek yüzyıllık birikim ve tecrübesiyle eğitim veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 'Sen, umut ol' mottosunu çok
önemsediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
'Evet, her birimiz tek tek, kendi potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde bu ülkenin geleceği için birer umut olmak
mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, bu şiar ve bu şuurla inşa edilecek bir eğitim anlayışı gençlerimizi her şeyden önce hakikatin talibi
yapacaktır. İnsanlık tarihi boyunca nerede, ne zaman gerçekten bir ilerleme, bir zenginleşme yaşandıysa, bunu hakikati arayanlar
gerçekleştirmiştir. Bizler de her şeyden önce hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna ermeye gayret edeceğiz. İnsanı odağına
almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl tahripkar bir ihtirasa dönüştüğünü, insanlığı nasıl felaketlere sürüklediğini acı
örnekleriyle görüyoruz. Evet, bizim kendi alanlarına damgalarını vuran bilim adamlarına, düşünürlere, sanatçılara, mühendislere,
mimarlara, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önce insana ihtiyacımız var. Yaşayan her canı aziz bilen, yaşayana
yaratandan ötürü hürmet eden, muhabbet gösteren nesillere ihtiyacımız var. Elde ettiği gücü, imkanı, parayı, teknolojiyi insan için,
insanlık için, adalet için, iyilik ve güzellik için kullanmanın bilincinde olan nesillere ihtiyacımız var. Bu bilinçle hareket eden,
sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik, hem bu toprakların hem de bütün dünyanın umudu olacaktır.'
'Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir' Bahanelerin ardına gizlenmeden azimle çalışılması
gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, 'Hiç merak etmeyin, sizlerin çalışmanız için gereken yeri, şartları hazırladık, hazırlıyoruz. Bu, bizim
görevimiz. Ne eksikse söyleyin, tamamlayalım, yeter ki siz gözlerinizi yeni Türkiye'nin büyük hedeflerinden bir an ayırmayın. Çünkü
sizler kendinizi geliştirdikçe, zihinlerinizi, kalplerinizi büyüttükçe bu milletin umudu da çok büyüyecek.' diye konuştu.
Kasapoğlu, Türkiye'nin en acil ve en önemli meselesinin üretim olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
'Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var.
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim.
Üniversite öğrenciliği bilgi edinmenin yanı sıra dünyayı tanımak için bir ufuk eğitimidir. Üniversite eğitimi aynı zamanda ayağını bastığı
zemini tanıma, yarın neler yapması gerektiğini bugünden öğrenme sürecidir. Bunun için gençlerimizin zihinlerinin, ruhlarının bağımlı ve
vesayet altında olmaması gerekir. Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir. Allah'ın insandan razı
olacağı kulluk şekli de Allah'tan başkasına boyun eğmediğimiz bir kulluk anlayışıdır. Hepimiz birbirimizin hukukunu korumaya azami
derecede özen gösterelim ve geleceği birlikte inşa edelim.'
'Gençlerimizin hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz' Bu ülkenin gençlerine daima inandığını ve güvendiğini
anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Bütün bunları bu inanç ve güven içinde, büyük bir gönül rahatlığı ile söylüyorum ama bu ülkede geçmişte de bu lafları söyleyenler çok
oldu. Bir yandan kürsülerde gençlere güvendiklerini söylüyor, diğer yanda onları potansiyel bir tehlike olarak görüyor, önlerini
kesiyorlardı. Darbelerle, vesayet rejimleriyle, yasaklarla akıllarınca bu gençlerin Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasına karşı
insafsızca, izansızca tedbirler aldılar. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: Bu gençler Türkiye'nin en büyük gücüdür. Onların enerjileri,
dinamizmleri, genç fikirleri, büyük hayalleri bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacak.'
Kasapoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve faaliyetlerle gençlerin yanıbaşında olduklarını ifade ederek, 'Türkiye'nin dört bir
yanında sizin için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamp ve spor tesislerimizle sizlere hizmet etme gayreti içindeyiz.
Bunun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de ve Bandırma'da da 16 yıl içinde sizler
için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok güzel tesisler yaptık.' dedi.
Balıkesir'de toplam kapasitesi 6 bin 634 olan 11 yurt binasının bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, 'Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız.
Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir şebekenin ağına
düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için elimizden gelen
gayreti hızla devam ettireceğiz.' diye konuştu.
'İstiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız'
Bakan Kasapoğlu, gençlere hitaben şunları ifade etti:
'Ülkemizin büyük atılımlar gerçekleştirerek yükselişe geçtiği şu dönemde yine bu ülkenin istikrarına, milletimizin birlik ve huzuruna
kastedenler var. Böyle zamanlarda hepimize ama öncelikle de doğrudan hedef alınan gençlerimize büyük görevler düşüyor Yarınımızın
teminatı olan siz sevgili gençlerimiz, milli mücadele ruhunun bayraktarlığını yapacak ve istiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız.
Oynanan algı oyunlarını, ekonomik saldırıları, yazılan kirli senaryoları uyanık kalarak, sağduyunuzu kaybetmeden, bilinçli bir şekilde
göğüsleyerek boşa çıkaracaksınız. Bütün bu saldırılara karşı milli değerlerimize, istikrarımıza, birlik ve dirliğimize sahip çıkmak adına
toplumsal bilinci artırmak üzere sizler de birer gönüllü olacaksınız. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunun gibi nice saldırıyı Allah'a
şükür bu birlik ve beraberlik ruhu ile aştık. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, çalışarak, inanarak, üreterek ülkemizi bize işaret
edilen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine birlikte taşıyacağız.'
Öz güveni yüksek, çağın ihtiyaçlarına karşı bilinçli, maziye karşı da hürmet ve şuur sahibi bir gençliğin Türkiye'nin en temel gücü
olacağını vurgulayan Kasapoğlu, 'Birlik ve beraberliğimizden zerrece taviz vermeden, birbirimize tutunarak ülkemizi hedeflerine
taşımaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çok daha güçlü, çok daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya ve bu topraklarda kardeşçe
yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin istikbalini aydınlatacak güneşin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz.'
değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmanın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na Bandırma
Vapuru'nun maketi ile çeşitli hediyeler takdim etti.
Törene, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, öğretim
üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Bakan Kasapoğlu sel mağduru esnafı ziyaret etti 18/09/2018
BALIKESİRin Bandırma ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen sel felaketinden dolayı hasar gören dükkânları ve esnafı
ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı -Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi´nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı açılış programı için Bandırma´ya gelen Bakan Kasapoğlu, selin zara verdiği
Cumhuriyet Meydanı ve Şehit Süleyman Bey esnafını ziyaret etti. Bakan´a Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir
Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuzsubaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar eşlik
etti. Ziyaretin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kasapoğlu, 'Bazı esnafımız zarar görmüş ama ilgili sıkıntılı durum hızla
gideriliyor. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Başta valimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz seferber olmuş durumda
İnşallah eksiklikler ve sorunlarımız da hızla giderilecek. Esnafımız da kendini toparlamak üzere Allah tekrar bu tür sıkıntılarla
karşılaştırmasın diyoruz.'dedi.Tufan DALGIÇ/BANDIRMA
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