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 BENGİ Projesi kapsamında, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Enerjisa Bandırma Fen Lisesi öğrencileri
ile bir araya geldi. <p>Enerjisa Fen Lisesi Spor salonun da yapılan programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Enerjisa Fen
Lisesi Müdürü Mahmut Bakır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman
Özdemir, merak ettikleri konuları, üniversitenin bölümleri ile yeni açılacak bazı bölümler hakkında da geniş ve detaylı olarak bilgi
verdi.</p><p>Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir konuşmasında"Sevgili öğrenciler, komşuyuz
biliyorsunuz. Üniversitemiz hemen yan tarafta, üniversitemizin adı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öncelikle onu ifade edeyim.
Özellikle konuşmamda 3 kısımdan söz edeceğim. 1.kısımda biraz üniversitemizi size tanıtmak istiyorum çünkü burada yakın bir
zamanda okuldan mezun olacak genç arkadaşlarımız var. Sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün öğrencilere açığız, ama özellikle tabii
ki Bandırma'daki, Balıkesir'deki gençlerimizi öncelikli olarak üniversitemizde görmek isteriz. Sizler, üniversitemiz hakkında bir parça da
olsa bilgi sahibi olduğunuzu biliyorum onun dışında sormak istediğin sorular olursa zaten o kısımlarda sorularınızı da yanıtlarım. Sizlere
bir parça tavsiye de bulunacağım. Bazı konular var, bizleri bu yaşımıza kadar geçirdiğimiz bu süreç içerisinde tecrübe ettiğimiz, sizlerin
de kendi kendinizi tecrübe etmeden belki burada sizlere yapacağımız bazı tavsiyeler, nasihatler ile belki kolay kolay hayatınız boyunca
kullanabileceğiniz belki birkaç küçük tavsiyemiz olacak, onlarla da ilgili soracağız. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olduğunu
bilmenizi istiyorum. Üniversitemiz hepinizin malum olduğu üzere yeni kuruldu. Şuan 3 yaşındayız. 3.eğitim-öğretim yılındayız. Benim
burada bulunma nedenim de BENGİ projesi esnasında okuma alışkanlıklarımızı artırmak inanın utanarak söylüyorum ki yani üniversite
hocaları, lise, ortaokul öğretmenleri yani bizler dâhil maalesef Türkiye'de okuma alışkanlığımız çok zayıf. Ülkemizde yılda bir kitap
okumak düşüyor çok utanç verici, bazı ülkelerde ayda 10-15 tane kitap okunuyor. O yüzden okuma alışkanlığı çok önemli, çok
okumalıyız ama okurken neyi seçeceğiz, nasıl okuyacağız diye seçici de olacağız. Her şeyi okumaya çalışırsanız o da belki yanlış
olabilir, belli alanlara odaklanırsanız kendinizi daha iyi geliştirirsiniz. Ne okuyacağımızı hem aklımıza hitabeden, hem duygularımıza
hitap eden hem de gönlümüze hitap eden şeylerden seçerek okuyacağız.</p><p>Bandırma'mıza yeni bölümler
kazandıracağız</p><p>"Mevcut birimlerimizin kalite olarak İstanbul Üniversitesinden farkımız yok" diyen Rektör Süleyman Özdemir"
Bu fakültelerin içerisinde en eskisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında 7 tane bölümümüz var. Uluslararası ilişkiler bölümü,
siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümü, iktisat, ekonometri, işletme, maliye, çalışma ekonomisi, hepsi de güzel eğitim veriyor. Sağlık
Bilimleri Fakültemiz ve hemşirelik bölümü fakültemiz de var. Bu fakültelerimizin her birinin altına yeni fakülteler açacağız. Bu sene
kısmet olursa hemşirelik bölümünün yanına Sağlık Yönetimi Bölümünü açacağız. Fizyoterapi ve Rehabilitilasyon, Beslenme ve
Diyetetik bölümünü açmak için uğraşıyoruz. Denizcilik Fakültemiz var. Deniz İşletmeciliği bölümümüz var. Uygulamalı bölümler
fakültemiz var. İletişim ve Uluslar arası Ticaret Bölümümüz var. Bunun yanında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi de var.
Mühendislik Fakültesinin altında bu sene Elektronik Haberleşme Bölümünü açacağız" dedi. Ahmet Türkmen-Serhat Barış</p>


