
 

 

 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ 

Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Teşrifleriyle Üniversitemizde “Yeni 

Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1. Kısım ve 

Laboratuvarları Açılışı” Gerçekleştirildi 

Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun onurlandırdığı programa başta Rektörümüz 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir olmak üzere, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir 

Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Bandırma 

Kaymakamı Günhan Yazar, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Gönen Kaymakamı Faruk 

Bekarlar, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe 

protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrencilerimiz, Üniversitemizin akademik ve 

idari yönetimi ile personeli ve basın mensupları tarafından da yoğun ilgi gösterildi.  

Üniversitemizi teşriflerinde, Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Balıkesir Valimiz 

Ersin Yazıcı başta olmak üzere il ve ilçe protokolümüzün Üniversitemiz Rektörlük Binası 

girişinde karşılama gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na lisans ve 

yüksek lisans öğrencilerimiz tarafından çiçek takdiminde bulunuldu. 

Karşılama töreni ardından Rektörlük Fuaye Alanımızda, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt 

Çavuşoğlu tarafından Üniversitemiz Fotoğrafçısı Edib Kurt’un büyük bir insanlık dramının 

yaşandığı Arakan’da çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan “Uluslararası Göç ve Mültecilik” 

temalı “Rohingya’nın Gözleri” (Eyes of Rohingya) adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleşti. 

Düzenlenen sergi açılışı sonrası Rektörlük Konferans Salonumuzda, Dışişleri Bakanımız Sayın 

Mevlüt Çavuşoğlu ile Üniversitemiz öğrencileri buluştu. Büyük bir katılım ve coşkuyla 

başlayan ve öğrencilerimizin heyecan ve dikkatle takip ettiği buluşma sonrasında soru-cevap 

bölümü gerçekleşti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Üniversitemizin sosyal medyada da büyük 

ilgi gören “Sen, Umut Ol!” mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. 

Tanıtım filminin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın açış 

konuşmasını (ek dosyada tam metin olarak yer almaktadır) gerçekleştirdi. Rektörümüz Prof. 

Dr. Süleyman Özdemir, başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, 

programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’den sonra sözü alan Balıkesir Balıkesir Valisi Ersin 

Yazıcı ise konuşmalarında, “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin, gelişmesi ve büyümesi 

için yapılan binaların açılışına şahitlik etmek için buradayız. Sayın Bakanım, Türkiye'yi 

doyuran şehre, Kuvay-ı Milliye Şehri’ne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitemizin bu gelişimine bugün şahitlik ederek yarın da desteklemenizi de şehir adına 

beklediğimi ifade etmek isterim. İnanıyoruz ki Kuvay-ı Milliye şehrine hediye edilen iki devlet 

üniversitesi her boyutuyla her yönüyle yoluna devam ediyor. Üniversitemiz henüz dört yaşında 

ama başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir başta olmak üzere tüm hocalarımızın ve  



 

 

 

 

öğrencilerimizin üstün gayret ve heyecanıyla yoluna devam ediyor. Yolunuz ve bahtınız açık 

olsun.” dedi. 

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’dan sonra kürsüye teşrif eden Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt 

Çavuşoğlu, “Bugün Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde bulunmaktan memnuniyet 

duyuyorum. Saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e ve Üniversite yönetimine 

bizleri davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin 

kurulmasında naçizane biraz benim de emeğim bulunmaktadır. Bizler, üç ilçe Üniversitemizin 

kurulmasına öncülük ettik. Bunlardan biri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’dir. Diğerleri 

ise Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi. Dolayısıyla 

Üniversitemizin gelişmekte olduğunu ve eğitim kalitesinin arttığını görmekten ayrıca mutluluk 

duyuyorum ve ben inanıyorum ki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemiz çok daha iyi noktalara 

gelecektir.” diyerek sözlerine başladı. 

Çavuşoğlu “Girişimci ve İnsani Dış Politika” konulu sunumunda, “ ‘Girişimci ve İnsani Dış 

Politika’, esasen bizim, yani Türk milletinin karakterini yansıtmaktadır. Bizim insanımız, her 

alanda girişimcidir. Aynı zamanda insani ve vicdani değerlere sahiptir. Bu yüzden dış 

politikamızın içinde girişimcilik, diyalog, uzlaşı kültürü, sorunlara çare aramak, çatışmalara 

barışçıl çözüm bulmak, iş birliği, dayanışma ve en önemlisi diklenmeden dik duruş 

bulunmaktadır.   

Bunların yanı sıra az gelişmiş ülkelere yardım etmek de bizim için önemli hususlardan biridir. 

Temel prensibimiz dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltmaktır. Bugün 242 büyükelçilik ve 

başkonsolosluğumuzla dünyada beşinci sıradayız. Sadece Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz var. 

Bugün dünyada insani yardımlarda birinci sıradayız. 2017 yılında 8.1 milyar dolar insani 

yardım yapmışız. Dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, bu alanda 6,7 milyar 

dolar insani yardımla ikinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden, biz belki dünyanın en zengin 

ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi ve milletiyiz. Dış politikamızı oluşturmak için şu 

hususlara dikkat etmemiz lazım. Öncelikle kendi gücümüzü bilmeliyiz. Eğer kendi gücünüzü 

bilmezseniz ve belli bir oranda gücünüz yoksa girişimci de olamazsınız, insani bir dış politika 

da izleyemezsiniz. Eğer dış politikanızda adaletli ve ilkeli olmazsanız, girişimciliğiniz de sözde 

kalır, sözünüzün de hiçbir hükmü olmaz. O yüzden Türkiye kendi gücünü bilerek dış 

politikasını oluşturuyor. Neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını çok iyi biliyor. Bugün 

dünyadaki gelişmeleri çok iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yaşadığımız dönemde 

insanlığın karşısına hem farklı sorunlar hem de farklı fırsatlar çıkıyor. Bugün İkinci Dünya 

Savaşı yok ancak İkinci Dünya Savaşı zamanından daha fazla insan evini terk etmiş durumda. 

Biraz önce de açılışını yaptığımız Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Fotoğrafçısı Edib Kurt 

tarafından hazırlanan Uluslararası Göç ve Mültecilik Rohingya’nın Gözleri adlı sergide evlerini 

terk eden Arakanlı Müslümanların fotoğraflarını gördük. Bu insanlar neden evlerini terk 

ediyor? Sebep ne? Savaş mı? Terör mü? Açlık veya susuzluk mu? Hepimizi ilgilendiren bu 

sorunların çözümü için çok çalışmak zorundayız. İnsanlığın ve inançlarımızın yasakladığı ne 

kadar akım varsa günümüz dünyasında bunları görmekteyiz. Bu gelişmeler bize İkinci Dünya 

Savaşı öncesi Avrupa’yı ve dünyayı hatırlatmaya başladı. Ekonomi konusunda dünyayı takip 

etmemiz lazım. Ekonominin gücünün nereden nereye kaydığına dikkat ederek ihracatımız ve 

ithalatımızı artırmak için çalışmalıyız. Uzmanlara göre ekonomide merkez, Batı’dan Doğu’ya 

doğru kaymaktadır. Aynı zamanda Afrika ve Latin Amerika’daki gelişmeler kuzeyden güneye  



 

 

 

 

doğru da ekonomik bir yönelmenin olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre 2050 yılında 

Afrika’nın dünya ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 50 katrilyon dolar olacak. Bu tarz 

fırsatları takip ederek değerlendirmemiz gerekiyor.” dedi. 

Çavuşoğlu, “Sonuç olarak dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Tüm bunları iyi değerlendirirsek 

dış politikamız gerçekçi ve başarılı olur. Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Yanı 

başımızda gerçekleşen bu krizleri fırsata çevirmemiz ülkemizin güvenliği, istikrarı ve 

ekonomisi bakımından oldukça önemlidir. Bu alanlarda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu tarz 

fırsatları takip ederek değerlendirmemiz gerekiyor. Sonuç olarak dünya ilginç bir süreçten 

geçiyor. Tüm bunları iyi değerlendirirsek dış politikamız gerçekçi ve başarılı olur. Suriye ve 

Irak’ta yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Yanı başımızda gerçekleşen bu krizleri fırsata 

çevirmemiz ülkemiz için güvenliği, istikrarı ve ekonomisi bakımından olmazsa olmazdır. Bu 

alanlarda da çalışmamızı sürdürüyoruz. Küresel sistem de zaman zaman yetersiz kalabiliyor. 

Küresel sistemin dizayn ettiği sözleşme ve konvansiyonlara taraf olmakla da ikili ilişkiler 

geliştirilemeyebiliyor. İşte gördüğünüz üzere Türk dış politikamızın sorumlulukları var. Siz 

öğrencilerin birçok ideali var. Bugün biz bu vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz ama sizin 

vizyonunuz bizimkilerden elbette ki daha büyük. Sizin idealleriniz, aşkınız, heyecanınız ve 

enerjinizle ben inanıyorum ki, ülkemiz de çok güçlü olacak, dış politikamız da. ” sözleriyle 

konuşmasını tamamladı. 

Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmalarının ardından program, 

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na 

günün anısına plaket ve Bandırma Vapuru maketi takdimiyle devam etti. 

Plaket ve hediye takdiminin ardından, Üniversitemiz “Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik 

Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1. Kısım ve Laboratuvarları Açılış Töreni”,  

Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir 

Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Rektörümüz Prof. 

Dr. Süleyman Özdemir ile il protokolümüz tarafından sembolik olarak kurdele kesimiyle 

gerçekleşti. 

Sonrasında program, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Valisi Ersin 

Yazıcı, Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir,   Rektörümüz 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve protokol üyeleri tarafından, açılışı yapılan Denizcilik Fakültesi 

Seyir Simülasyon Laboratuvarı incelenmesi, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na 

kaptan şapkası giydirilmesi ve kaptan köşkünde fotoğraf çekimi gerçekleştirilmesiyle devam 

etti. 

Sonrasında ise, açılışı gerçekleştirilen Yeni Merkez Kütüphanemizin raflarına ilk kitapların 

sembolik olarak yerleştirilme merasimi düzenlendi. 

 “Yeni Merkez Kütüphane, Denizcilik Fakültesi ve Laboratuvarları, Merkezi Derslik 1. Kısım 

ve Laboratuvarları Açılışı”, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 

Üniversitemizden uğurlanmasıyla sona erdi. 


