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'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum'
Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir œ23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk  Bayramı• Dolayısıyla bir Mesaj
yayınladı. Mesajında;  'Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğimizin tescillendiği gün olan 23  Nisanın, geleceğin
umudu olan çocuklarımıza armağan edilmesi, onlara duyulan sonsuz  güveni göstermektedir.  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
olarak bizler de, istikbalimiz olan çocuklarımıza daha  huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın yolunun öncelikli olarak eğitimden
geçtiğini  bilerek, gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirme mücadelesinde yerimizi almış  bulunmaktayız. Ülkemizin ve dünyanın tüm
çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak adına  üstlendiğimiz bu görevi canla başla sürdüreceğiz.  Bu kıymetli bayram, coşkusunu
ülkemiz çocuklarıyla paylaşmak için dünyanın pek çok farklı  ülkesinden gelen çocuklara ev sahipliği yapmamıza vesile olmasıyla
dünya barışına da hizmet  etmektedir.  Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99. kuruluş yıldönümü ile 
ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi  duygularımla kutluyorum.' dedi.
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