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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesine kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında aÇıklamalarda bulundu. Rektör Özdemir, YÖKe yeni kurulacak
fakülteler iÇin teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakültelerinin beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi iÇin de YÖKE başvuru yapıldığını belirtti. Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İÇ Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve
müzik gibi bölümler planladıklarının altını Çizdi. YÖKe sunulan teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden
Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik
Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYOya bilişim ve tasarım, Manyas MYOya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri
toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi iÇin de Beden
Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni bölüm teklif ettik' dedi. Gönene Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi
yapılacak Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönende
Kaplıcaların bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı
hedeflediklerini ifade ederek, 'Buradaki projemiz iÇin Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte
yapabilirsek 2019 yılında inşaatına başlarız. Ancak kendi bütÇemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi. Teknokent iÇin
firmalardan yoğun başvuru var Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması iÇin firmalardan
Çok yoğun ziyaretler ve başvurular aldıklarının altını Çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre
üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere Bandırmada şu an iki Organize Sanayi mevcut. ÜÇüncü Organize Sanayi de
kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi. İŞKUR - Üniversite el ele Bandırmada İŞKUR ile
üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile işbirliğimizi 4 ana başlık
altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) işbirliğinde mesleki
yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR bünyesindeki aÇık iş kadroları da
yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da Çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta yardımcı oluyor' dedi. Türkiyede 206
üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül Üniversitesinin spor alanında
da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını Çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride müsabakalara katılan sporcular
olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti. 1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı Bandırmada On Yedi Eylül
Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Mevcut yurtlarımızdaki
barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın da inşaatı yakın süreÇte
başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar Kurumundan yetkililer
önümüzdeki hafta Bandırmada olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi. Bandırma On Yedi Eylül
Üniversitesi Kampüsü iÇerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2lik kütüphane, 26 bin 500 m2lik derslik ve 20 bin m2lik yaşam alanı
inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2lik kütüphanemiz mevcut üniversite binamızın
üst katları Çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine geÇilecek. 1-2 aya kadar aÇılışını
yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında. Genel inşaat seviyesinde her iki
binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin m2lik bir kısmı önümüzdeki aylarda
aÇıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz buraları önümüzdeki sene kullanmaları
gerekecek' şeklinde konuştu.
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Banü Sporda da Büyüdü
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de gelişimini
sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de gelişimini
sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki üniversite oyunlarına sürekli katılarak,
bölgeyi temsil ettiğini söyledi.
Sportif faaliyetlerde gelinen nokta hakkında bilgi veren Özdemir, 'Üniversitede, 28 branşta kadın ve erkekler olmak üzere 50 takım, 20
antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Çok bilinen spor branşlarının yanında flag futbolu, korfboll, bocce ve okçuluk gibi branşlarda
da etkiniz.' dedi.
Özdemir, birçok branşta ödül ve madalyalar aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti:
'Spor Bilimleri Fakültesi kurulduktan sonra başarılarımızın artacağından eminim. Bu işin başında yer alan arkadaşımız da sporun içinden
gelen hala aktif olarak da sporculuk ve hakemlik yapan bir arkadaş. Çoğu üniversite, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütçe
sıkıntılarını sebep göstererek spor faaliyetlerine katılamıyor olmalarına rağmen biz, tam tersine branş sayımızı 28'e çıkarttık.'
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Rektör Özdemir Basini Bilgilendirdi
Onyedi Eylül Üniversitesi˜nin kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak düzenlemekte olduğu basın toplantıları çerçevesinde,
Rektörlük Binasındakahvaltılı basın toplantısı yapıldı.
Gerçekleşen toplantıda Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından, œYeni Merkez Yerleşke İnşaat Projesi• kapsamında ek hizmet
alanları inşaatı, merkezi derslik ve öğrenci yaşam merkezi başta olmak üzere mevcut ve yeni açılacak akademik birimler, bölüm ve
programları, düzenleyicisi veya paydaşı olduğu ulusal ve uluslararası sempozyumlar, uluslararası iş birliği anlaşmalar, uluslararası
öğrenciler ve BANÜ-TÖMER çalışmaları, üniversite-sanayi iş birliği, BANÜ-KAGEM ile İşkur ortak projeleri ve Teknoloji Transfer
Ofisi ile Teknokent kuruluş çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.
Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur ve Prof. Dr.
Feyzullah Temurtaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İsmail Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kahya, Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı Mustafa İmamoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe ile Kurumsal İletişim Koordinatörü
Ömer Şimşek katıldı.
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş basına tanıtıldı
Basın mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œZaman zaman
üniversitemiz hakkındaki güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla sizlerle buluşuyoruz. Sizlere öncelikle, aramıza yönetici olarak yeni
katılan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaşı tanıtmak istiyorum. Geçen yıl aramıza katılan ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanlığı
görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaş hocamız, Rektör Yardımcılığı görevine başlamış ve böylelikle Rektör
Yardımcılığı pozisyonu için görev yapan hoca sayımız üçe çıkmıştır. Üniversitemiz kurumsallaşma çalışmalarını büyük bir hızla
sürdürüyor. Akademik ve idari personel sayılarımızla birlikte öğrenci sayılarımız da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda birkaç hafta
önce, YÖKe yeni kurmak istediğimiz fakülte ve meslek yüksekokulu bölümleri ile alakalı teklifimizi sunduk. Birkaç hafta içerisinde
cevap alacağımızı tahmin ediyoruz. Ayrıca uzun zamandır düşündüğümüz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesini de kurmak istiyoruz.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin yanı sıra Tıp ve Hukuk Fakülteleri açılması ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca
biliyorsunuz ki, Denizcilik Fakültemiz Türkiyede ISO 9001 kalite belgesini alan 51 fakülteden biri oldu. Biz de Bandırmamızın bir liman
kenti olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak amacıyla YÖKe Denizcilik Meslek
Yüksekokulu teklifinde bulunduk.
BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açılması planlanıyor
Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde de BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açmayı planlıyoruz. Bunun için Bandırma
Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol imzalayarak YÖKe BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açma talebimizi sunduk. Yeni
kurulacak olan meslek yüksekokulumuz için, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak teknolojisi ve kimya teknolojisibölümlerini
de talep ettik.
Manyas ve Erdek Meslek Yüksekokullarımızın sosyal bilimler alanında, Gönen Meslek Yüksekokulumuz˜un ise bilişim ve grafik
tasarım alanında açılacak olan yeni bölümler ile güçlendireceğiz.
Gönen ilçesi termal anlamda ülkemizin sayılı bölgelerinden birisidir. Biz de bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
amacıyla, orada bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen
Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otelin arka tarafında bir bölge var. Bu protokolle, o arazinin, üniversitemiz
bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş
olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade etti.
Bir yıl içinde Teknokent kurulacak
Teknokent hakkında da bize çok soru geliyor. Üniversitemiz kurulduğunda, üç yıl içerisinde bünyemizde Teknokent kurmayı
planlamıştık. Bu anlamda iki aşamada ilerlemeyi düşünüyoruz. Öncelikle birkaç ay içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi kurmayı
planlıyoruz. Bu, bize proje altyapısı açısından gelişim sağlayacaktır. Bir yıl içerisinde de Teknokenti kurmuş olacağız.
İşkur ile iş birliğimiz gelişiyor. Bandırma Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Emrullah Narin Bey, üniversitemize bu konularda gerekli
desteği her zaman sağlıyor. İşkur ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İşkur, bize üniversitemizde görev yapmak üzere iki personel
tahsis etti. Üniversitemizde İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezimiz birlikte çalışarak öğrenicilerimize mesleki
yönlendirme rehberliği yapmakta, ayrıca mesleki yönelim bataryasıyla öğrencilerimiz yatkın oldukları meslekler hakkında bilgi sahibi de
olabilmekte. İşkurda kayıtlı olan iş ilanları eş zamanlı olarak Kariyer Geliştirme Merkezimizin internet sayfasında paylaşılmaktadır.
Böylelikle öğrencilerimiz kendilerine uygun olduğunu düşündükleri pozisyonlarda istihdam olanaklarını görerek başvuruda
bulunabilmektedirler. İşkur ile üç yıldır Nisan ayı içerisinde yapmakta olduğumuz Kariyer Günleri etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz
devam edecektir. Bu etkinliği daha da geliştirerek önümüzdeki aydan itibaren meslek yüksekokullarımızda Kariyer Festivali etkinlikleri
düzenleyeceğiz.
32 Uluslararası kongre ve sempozyumun 27si gerçekleşti
Üniversitemiz çok sayıda uluslararası kongre ve sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı konumundadır. Bu yıl içerisinde
düzenlemeyi planladığımız 32 uluslararası kongre ve sempozyum vardı, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere bunların 27sini
gerçekleştirmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar da biri Bandırmada olmak üzere toplam 5 tane daha uluslararası kongre ve sempozyum
gerçekleştireceğiz. En son Özbekistan˜ın Buhara kentinde bir konferansımız oldu. Bu konferansa Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz
Sancar da onur konuğu olarak katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile iş birliği halinde œIX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi gerçekleşecek. Bu yıl
ÇOMÜ ile birlikte Çanakkale˜de dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz kongrenin, onuncusunu önümüzdeki yıl Bandırmada
gerçekleştireceğiz.
12.000 civarı öğrencimiz var. Aslında beklentimiz 12.500 civarında bir öğrenci sayısına ulaşmaktı. Ancak bu yıl, ülkemizdeki tüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri˜nin doluluk oranlarında büyük bir düşüş meydana geldi. Bu durumun bizi de etkilemesi nedeniyle
öğrenci sayımız 12.000 civarında gerçekleşti.
Beni sevindiren hususlardan biri spor alanında üniversitemizin göstermiş olduğu gelişimdir. 28 spor dalında 50 kategoride mücadele
ediyoruz. 500˜e yakın lisanslı sporcumuz var ve 17 antrenörle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin spora olan bu ilgisi bizleri memnun etmekte
ve üniversite olarak öğrencilerimize sportif faaliyetlerde her türlü desteği sağlamaktayız.
45 öğrenci topluluğu bulunuyor 5 adet te kuruluş aşamasında
Üniversitemiz bünyesinde 45 adet öğrenci topluluğu bulunmakta ve 5 adet öğrenci topluluğu da kuruluş aşamasındadır. Öğrenci
topluluklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini çok önemsiyor ve onlara her türlü imkanı bütçemiz dahilinde sunmaya
çalışıyoruz.
Üniversitemiz kütüphanesinde 400.000e yakın basılı ve elektronik kitabımız mevcut.
Uluslararası iş birliği anlaşma sayımız 70, çok yakında bu sayı 90 civarında olacak. Öğrencilerimiz değişim programları imkanından da
faydalanıyorlar. Erasmus ve Mevlana programları ile birçok dünya üniversitesinda öğrencilerimiz eğitim görme imkanına sahip oluyor.
Bu sene uluslararası öğrenci sayımızda büyük bir artış meydana geldi. 530 uluslararası öğrencimiz mevcut. Kuruluşu yakın zamanda
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On Yedi Eylül Üniversitesi basın mensuplarını bilgilendirdi
Erdek Meslek Yüksekokulu´na 'Sosyal Bilimler' bölümü açılacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen toplantıda
basın mensupları ağırlandı.
Erdek Meslek Yüksekokulu´na 'Sosyal Bilimler' bölümü açılacak.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen toplantıda basın mensupları ağırlandı.
17 Eylül Üniversitesi tarafından, kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak düzenlemekte olduğu basın toplantıları
çerçevesinde, Rektörlük Binası´nda kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirildi.
17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından basın mensuplarına 'Yeni Merkez Yerleşke İnşaat Projesi'
kapsamında ek hizmet alanları inşaatı, merkezi derslik ve öğrenci yaşam merkezi başta olmak üzere mevcut ve yeni açılacak akademik
birimler, bölüm ve programları, düzenleyicisi veya paydaşı olunan ulusal ve uluslararası sempozyumlar, uluslararası işbirliği anlaşmalar,
uluslararası öğrenciler ve BANÜ-TÖMER çalışmaları, üniversite-sanayi işbirliği, BANÜ-KAGEM ile İşkur ortak projeleri ve Teknoloji
Transfer Ofisi ile Teknokent kuruluş çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgiler verildi.
Rektör Özdemir, konuşmasının devamında şu açıklamalarda bulundu: 'Üniversitemiz kurumsallaşma çalışmalarını büyük bir hızla
sürdürüyor. Akademik ve idari personel sayılarımızla birlikte öğrenci sayılarımız da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda birkaç hafta
önce, YÖK´e yeni kurmak istediğimiz fakülte ve meslek yüksekokulu bölümleri ile alakalı teklifimizi sunduk. Birkaç hafta içerisinde
cevap alacağımızı tahmin ediyoruz. Ayrıca uzun zamandır düşündüğümüz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´ni de kurmak istiyoruz.
Tıp ve Hukuk Fakülteleri açılması ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca biliyorsunuz ki, Denizcilik Fakültemiz Türkiye´de
ISO 9001 kalite belgesini alan 51 fakülteden biri oldu. Biz de Bandırma´nın bir liman kenti olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu
alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak amacıyla YÖK´e Denizcilik Meslek Yüksekokulu teklifinde bulunduk. Bandırma Organize
Sanayi Bölgesi´nde de BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açmayı planlıyoruz. Bunun için Bandırma Organize Sanayi Bölgesi
ile bir protokol imzalayarak YÖK´e BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açma talebimizi sunduk. Yeni kurulacak olan meslek
yüksekokulumuz için, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak teknolojisi ve kimya teknolojisi bölümlerini de talep ettik. Manyas
ve Erdek Meslek Yüksekokullarında sosyal bilimler alanında, Gönen Meslek Yüksekokulumuz`un ise bilişim ve grafik tasarım alanında
açılacak olan yeni bölümler ile güçlendireceğiz. Gönen Belediye Başkanı ve Gönen Kaymakamı ile yeni bir protokol imzalayacağız.
Yıldız Otel´in arka tarafında bir bölge var. Bu protokolle, o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da
bu konuda bize destek olacağını ifade etti. Üniversitemiz kurulduğunda, üç yıl içerisinde bünyemizde Teknokent kurmayı planlamıştık.
Bu anlamda iki aşamada ilerlemeyi düşünüyoruz. Öncelikle birkaç ay içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi kurmayı planlıyoruz. Bu, bize
proje altyapısı açısından gelişim sağlayacaktır. Bir yıl içerisinde de Teknokent´i kurmuş olacağız. İşkur ile yoğun bir işbirliğimiz söz
konusudur. İşkur, bize üniversitemizde görev yapmak üzere iki personel tahsis etti. Üniversitemizde İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer
Geliştirme Merkezimiz birlikte çalışarak öğrenicilerimize mesleki yönlendirme rehberliği yapmakta, ayrıca mesleki yönelim bataryasıyla
öğrencilerimiz yatkın oldukları meslekler hakkında bilgi sahibi de olabilmekte. İşkur´da kayıtlı olan iş ilanları eş zamanlı olarak Kariyer
Geliştirme Merkezimiz´in internet sayfasında paylaşılmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz kendilerine uygun olduğunu düşündükleri
pozisyonlarda istihdam olanaklarını görerek başvuruda bulunabilmektedirler. İşkur ile üç yıldır Nisan ayı içerisinde yapmakta
olduğumuz Kariyer Günleri etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz devam edecektir. Bu etkinliği daha da geliştirerek önümüzdeki aydan
itibaren meslek yüksekokullarımızda Kariyer Festivali etkinlikleri düzenleyeceğiz. Üniversitemiz çok sayıda uluslararası kongre ve
sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı konumunda. En son Özbekistan´ın Buhara kentinde bir konferansımız oldu. Bu konferansa
Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar da onur konuğu olarak katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
ile işbirliği halinde IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi gerçekleşecek. Bu yıl ÇOMÜ ile birlikte Çanakkale´de 9. kez
gerçekleştireceğimiz kongrenin, 10.sunu önümüzdeki yıl Bandırma´da gerçekleştireceğiz.'
Konuşmaların ardından Rektör ve üniversite yönetiminden oluşan heyet, basın mensuplarına ek hizmet alanları ve Yeni Merkez Yerleşke
projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını gezdirerek bilgilendirmede bulundu.
Haber Merkezi
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, kahvaltıda gazeteciler ile bir araya geldi.13/11/2018
Üniversitedeki çalışmalar konusunda bilgi veren Özdemir '3 tane rektör yardımcımız oldu. Zaten üniversitelerde 3 kadro oluyor. Artık
Üniversitemiz kurumsallaşmaya başladı. İdari kadromuz öğrenci sayımız artı. YÖK´e yeni kurmak istediğimiz fakülte ve yüksek
okulları ilettik. Uzun süredir düşündüğümüz fakülte vardı. Sanat Tasarım ve Mimarlık fakültesini kurmak için başvurduk. Fakülte
kuruluşu biraz uzun sürüyor. 5-6 ay süren bir süreç. Ben bu fakültenin açılacağını düşünüyordum. Bandırma için bu bir elzem. TIP ve
Hukuk Fakültesi beklemede. Ülkemizin ihtiyacına göre meslek yüksek okulları konusunda araştırma yaptık. Denizcilik meslek yüksek
okulu teklifimiz oldu. 3 yeni program kurulmasını teklif etti. Bandırma OSB´de de bir meslek yüksek okul olmasını da talep ettik. OSB
ile bir protokol imzaladık. Kabul edilirse orada bir bina inşaatı başlayacak. 5 bölüm olacak elektrik, elektronik, kimya, kaynak makine.
Bazı programları kapatıp bazı bölümleri talep ettik. Erdek´te yeni bina olana kadar birkaç bölümle gitmek zorundayız. Spor Bilimleri
Fakültemiz kurulmuştu, alt bölümleri yoktu oraya da 4 bölüm teklifimiz oldu.' dedi.
BELEDİYE İLE PROTOKOL
Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarını da anlatan Özdemir 'Bu Perşembe günü Gönen´de bir protokol imzalayacağız. Yıldız otelin
arka tarafında belediye ile protokol imzalayarak bu araziyi talep etmiş olacağız. Fizyo terapi rehabilitasyon araştırma ve
uygulama merkezi olacak. Burayı en kısa sürede yaşama geçirmek istiyoruz. Kalkınma Ajansı ile de görüşmelerimiz oldu. GMKA
projemizi kabul ederse 2019 yılında inşaata başlarız. 3. yılımızdan sonra tekno kent kurma çabasını içine girebiliriz demiştik. Teknoloji
transfer ofisini kuracağız. 1 yıl içinde de tekno kent kurmayı planlıyoruz. İŞKUR hizmet merkezi açtık. Kariyer Geliştirme Merkezi de
kuruldu. Kariyer Festivalleri gerçekleştireceğiz. Bu yıl içinde 32 konferans gerçekleştirdik. ' diye konuştu.
Üniversitenin öğrenci yoğunluğu yeni açılacak bölümler gibi konulara da değinen Özdemir şunları söyledi; '12 bin civarı öğrenci İktisadi
İdari Bilimler Fakültesinde 600 kontenjan boş kaldı. Bu ülke genelinde olan bir durum. Diğer bölümlerimiz ve MYO´larımız doldu.
YÖK birçok yerde ve bizde de 3 tane 2. öğretim bölümünü kapantı. Bizde bunlara göre yeni bölümler teklif ediyoruz.
28 spor dalında 50 kategoride arkadaşlarımız müsabakalara katılıyor ve 500 yakın lisanslı sporcumuz var. Bu sayı 10-15 üniversitede
vardır. Başarılarımız olacak. Bunlar çok güzel gelişmeler. Öğrencilerimizin sanat ve sporla ilgilenmesini istiyoruz. Yeni topluluklarımız
açılıyor. Kütüphanede kitaplar olarak iyi durumdayız. Öğrencilerimize Erasmus ile yurt dışı imkânı da sunuyoruz. Mevlana programı da
her zaman açık. Yapı işleri daire başkanlığımız her geçen gün ilerliyor. İlk ihtiyaç duyduğumuz binanın üst katını değerlendirelim. Çatı
katını başlattık şu an bitti. Ay sonu teslim edilecek. Eşyaları bekliyoruz. Çatı katı 7 bin 500 metrekare. 2500 metrekaresini kütüphane,
1000 metrekaresini hoca odaları. 1000 metrekaresi idari birilere ve geri kalan kısmını da Denizcilik Fakültemize tahsisi ettik. Burası
bitti. 2 Bina inşaatı devam ediyor. 26 bin 500 metrekarede merkezi derslik inşaatının kaba inşaatı bitti. Binalar bitmeden bir kısmını
açma kararı aldık. 5000 bin metrekaresinin devreye sokmuş olacağız. Orada laboratuvar ve 17 sınıf var. Önümüzdeki yıl sınıfları
kullanacağız. Öğrenci Yaşam Merkezinin de kaba inşaatı devam ediyor. Seneye öğrenci yemek hane kısmını bitirmeye çalışıyoruz.
Altyapı çalışmalarına başlayarak yollarımızı da açmak istiyoruz.
Spor salonu için spor bakanımızla görüştük. Bize davet etti gidip görüşeceğiz. Yakın zamanda KYK ihale gerçekleştirdi. Yakında yer
teslimi yapılır. 1300 kişilik yurt yapılacak. Başka yurtlarında kurulma imkanı var.'
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BANÜ yeni akademik birimlerle büyüyecek
BALIKESİR (AA) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik
birimler ve programlar açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK´e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu
bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve
mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak
teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını
sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini
söyledi.
Gönen'e fizyoterapi merkezi Gönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan
Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi olduğuna işaret etti.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı - Balıkesir Haberleri
Balıkesir'in Bandırma ilÇesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde aÇılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi iÇin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi Başvuru Yapıldı
Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak Teknokent için firmalardan
yoğun başvuru varBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi...
Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR bünyesindeki
açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta yardımcı oluyor'
dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim...
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Banü Yeni Akademik Birimlerle Büyüyecek
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik birimler ve programlar
açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik birimler ve programlar
açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK'e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu
bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve
mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak
teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını
sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini
söyledi.
Gönen'e fizyoterapi merkezi
Gönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi
olduğuna işaret etti.
Özdemir, bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla Gönen'de bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak
istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
'Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel'in arka tarafında
bir bölge var. Bu protokolle o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade
etti.'
Özdemir, üniversite bünyesinde bir yıl içerisinde teknokent de kuracaklarını sözlerine ekledi.

BANDIRMA´YA MIMARLIK FAKÜLTESI BASVURU YAPILDI
Portal
Adres

: www.ajansmanisa.com
İçeriği : Gündem
Tarih : 12.11.2018
: http://www.ajansmanisa.com/1733456-haber-bandirmaya-mimarlik-fakultesi-basvuru-yapildi

Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırm Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.BALIKESİR/İHA
(FOTOĞRAF)
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
(İHA) Yasal Bilgilendirme Yasal Bilgilendirme
www.hukukihaber.net´te yayınlanan bu haber, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) abonelerine gönderdiği haberlerden otomatik olarak
yayınlanmıştır. www.hukukihaber.net editörleri otomatik akış içinde bu habere editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriğindeki
her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk ilgili ajansa aittir.
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Bandırmaya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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BANÜ Yeni Akademik Birimlerle Büyüyecek
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik birimler ve programlar
açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK´e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu
bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve
mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak
teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını
sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini
söyledi.
- Gönen'e fizyoterapi merkezi
Gönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi
olduğuna işaret etti.
Özdemir, bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla Gönen'de bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak
istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
'Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel´in arka tarafında
bir bölge var. Bu protokolle o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade
etti.'
Özdemir, üniversite bünyesinde bir yıl içerisinde teknokent de kuracaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak : AA *Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal
müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki
muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim...
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi Başvuru Yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
Kaynak : İHA *Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal
müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki
muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
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Bandırma`da Mimarlık Fakültesi için YÖK`e başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık...
Balıkesirin Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesine kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖKe yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakültelerinin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖKE başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖKe sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYOya
bilişim ve tasarım, Manyas MYOya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönene Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönende Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırmada şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırmada İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiyede 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesinin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırmada On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumundan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırmada olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2lik kütüphane, 26 bin 500 m2lik derslik ve
20 bin m2lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rek
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
Kaynak: IHA
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Video Özeti
(BALIKESİR) Balıkesir´in Bandırma ilÇesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde aÇılması planlanan Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi iÇin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Video Hikaye
(BALIKESİR) Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı - Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak Teknokent iÇin firmalardan yoğun başvuru var BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilÇesinde bulunan On Yedi Eylül
Üniversitesi bünyesinde aÇılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iÇin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular
yapıldı. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile
ilgili Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında aÇıklamalarda bulundu. Rektör Özdemir, YÖK´e yeni
kurulacak fakülteler iÇin teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin beklemede olduğunu, Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iÇin de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti. Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İÇ Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk
Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını Çizdi. YÖK´e sunulan teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini
beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize
Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise
Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz bünyesinde kurulması kabul edilen Spor
Bilimleri Fakültesi iÇin de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni bölüm teklif ettik' dedi. Gönen´e
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile
görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade ederek, 'Buradaki projemiz iÇin Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu
projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında inşaatına başlarız. Ancak kendi bütÇemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent iÇin firmalardan yoğun başvuru var Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması iÇin
firmalardan Çok yoğun ziyaretler ve başvurular aldıklarının altını Çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk.
Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. ÜÇüncü
Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi. İŞKUR - Üniversite el ele Bandırma´da
İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile işbirliğimizi 4 ana
başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) işbirliğinde
mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR bünyesindeki aÇık iş
kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da Çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını Çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti. 1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreÇte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi. Bandırma
On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü iÇerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve 20 bin
m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz mevcut
üniversite binamızın üst katları Çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine geÇilecek.
1-2 aya kadar aÇılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında. Genel inşaat
seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin m2´lik bir kısmı
önümüzdeki aylarda aÇıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz buraları
önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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BANÜ yeni akademik birimlerle büyüyecek
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik
birimler ve programlar açılması...
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik
birimler ve programlar açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK´e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu
bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve
mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak
teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını
sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini
söyledi.
- Gönen'e fizyoterapi merkezi
Gönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi
olduğuna işaret etti.
Özdemir, bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla Gönen'de bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak
istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
'Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel´in arka tarafında
bir bölge var. Bu protokolle o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade
etti.'
Özdemir, üniversite bünyesinde bir yıl içerisinde teknokent de kuracaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim...
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
İHA
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Bandırmada bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Yüksek
Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, œBunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik• dedi. İHA

BANDIRMA´YA MIMARLIK FAKÜLTESI BASVURU YAPILDI
Portal
Adres

: www.aksiyonhaber.com
İçeriği : Gündem
Tarih : 12.11.2018
: http://www.aksiyonhaber.com/bandirmaya-mimarlik-fakultesi-basvuru-yapildi-971803h.htm

Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi ...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:04 | Güncelleme: 12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:04 İHA
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 56 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 12 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal
müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin
hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırmaya Mimarlık Fakültesi Başvuru Yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak
fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi
bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör
Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik
Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri
toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden
Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni bölüm teklif ettik' dedi.Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi
yapılacakRektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de
Kaplıcaların bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı
hedeflediklerini ifade ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte
yapabilirsek 2019 yılında inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.Teknokent için
firmalardan yoğun başvuru varRektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok
yoğun ziyaretler ve başvurular aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre
üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de
kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.İŞKUR - Üniversite el eleBandırma´da İŞKUR ile üniversite
olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile işbirliğimizi 4 ana başlık altında
geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) işbirliğinde mesleki
yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR bünyesindeki açık iş kadroları da
yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta yardımcı oluyor' dedi.Türkiye´de 206
üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül Üniversitesi´nin spor
alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride müsabakalara katılan
sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldıBandırma´da On Yedi
Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Mevcut yurtlarımızdaki
barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın da inşaatı yakın süreçte
başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar Kurumu´ndan yetkililer
önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi
Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve 20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları
hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz mevcut üniversite binamızın üst katları
çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz.
Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında. Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit
ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya
başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek'
şeklinde konuştu.
HABERE AİT RESİMLER
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim...Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
Kaynak:
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Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi BaŞvuru Yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan
yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında
açıklamalarda bulundu.Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve
Hukuk Fakülteleri´nin beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.Rektör
Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç Mimarlık,
Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan teklifin 5-6 ay
gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile bir
protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya bilişim ve
tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz bünyesinde
kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni bölüm teklif
ettik' dedi.Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacakRektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen
Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile
görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih
veremiyorum' dedi.Teknokent için firmalardan yoğun başvuru varRektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir
teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de
beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu
anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi
mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.İŞKUR - Üniversite el
eleBandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On
Yedi Eylül Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50
kategoride müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.1300 kişilik yeni yurt binasının
ihalesi yapıldıBandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, 'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300
kişilik yurt binamızın da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz
de var. Kredi Yurtlar Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile
görüşeceğiz' dedi.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500
m2´lik derslik ve 20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik
kütüphanemiz mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların
yerleştirilmesine geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme
aşamasında. Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda
bulunan 5 bin m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak.
Öğrencilerimiz buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde
konuştu.http://www.enpolitik.com/haber/216628/bandirmaya-mimarlik-fakultesi-basvuru-yapildi.html
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Bandırmada bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Yüksek
Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, œBunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik• dedi. İHA
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BANÜ yeni akademik birimlerle büyüyecek
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik
birimler ve programlar açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Özdemir, üniversitede düzenlediği basın...
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik
birimler ve programlar açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK´e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu
bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve
mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak
teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını
sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini
söyledi.
- Gönen'e fizyoterapi merkezi
Gönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi
olduğuna işaret etti.
Özdemir, bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla Gönen'de bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak
istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
'Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel´in arka tarafında
bir bölge var. Bu protokolle o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade
etti.'
Özdemir, üniversite bünyesinde bir yıl içerisinde teknokent de kuracaklarını sözlerine ekledi.

REKTÖR, GELISMELERI ANLATTI
Portal
Adres

: www.bandirmamanset.com
İçeriği : Kent/Yaşam
Tarih : 12.11.2018
: http://www.bandirmamanset.com/haber/rektor-gelismeleri-anlatti-36014.html

Rektör, gelişmeleri anlattı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Basın yolu ile kamu oyunu aydınlattı
Bandırma 17 Eylül Üniversitenin kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak düzenlemekte olduğu basın toplantıları
çerçevesinde, Rektörlük Binasında kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleşen toplantıda Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından, 'Yeni Merkez Yerleşke İnşaat Projesi' kapsamında ek hizmet
alanları inşaatı, merkezi derslik ve öğrenci yaşam merkezi başta olmak üzere mevcut ve yeni açılacak akademik birimler, bölüm ve
programlarımız, düzenleyicisi veya paydaşı olduğumuz ulusal ve uluslararası sempozyumlar, uluslararası iş birliği anlaşmalarımız,
uluslararası öğrencilerimiz ve BANÜ-TÖMER çalışmalarımız, üniversite-sanayi iş birliği, BANÜ-KAGEM ile İşkur ortak projeleri ve
Teknoloji Transfer Ofisi ile Teknokent kuruluş çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.
Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur ve Prof. Dr.
Feyzullah Temurtaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İsmail Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kahya, Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı Mustafa İmamoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe ile Kurumsal İletişim Koordinatörü
Ömer Şimşek katıldı.
Basın mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Zaman zaman
üniversitemiz hakkındaki güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla sizlerle buluşuyoruz. Sizlere öncelikle, aramıza yönetici olarak yeni
katılan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaş´ı tanıtmak istiyorum. Geçen yıl aramıza katılan ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanlığı
görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaş hocamız, Rektör Yardımcılığı görevine başlamış ve böylelikle Rektör
Yardımcılığı pozisyonu için görev yapan hoca sayımız üçe çıkmıştır. Üniversitemiz kurumsallaşma çalışmalarını büyük bir hızla
sürdürüyor. Akademik ve idari personel sayılarımızla birlikte öğrenci sayılarımız da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda birkaç hafta
önce, YÖK´e yeni kurmak istediğimiz fakülte ve meslek yüksekokulu bölümleri ile alakalı teklifimizi sunduk. Birkaç hafta içerisinde
cevap alacağımızı tahmin ediyoruz. Ayrıca uzun zamandır düşündüğümüz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´ni de kurmak istiyoruz.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´nin yanı sıra Tıp ve Hukuk Fakülteleri açılması ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca
biliyorsunuz ki, Denizcilik Fakültemiz Türkiye´de ISO 9001 kalite belgesini alan 51 fakülteden biri oldu. Biz de Bandırmamızın bir
liman kenti olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak amacıyla YÖK´e Denizcilik Meslek
Yüksekokulu teklifinde bulunduk.
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi´nde de BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açmayı planlıyoruz. Bunun için Bandırma
Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol imzalayarak YÖK´e BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açma talebimizi sunduk.
Yeni kurulacak olan meslek Yüksekokulumuz için, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak teknolojisi ve kimya teknolojisi
bölümlerini de talep ettik.
Manyas ve Erdek Meslek Yüksekokullarımızın sosyal bilimler alanında, Gönen Meslek Yüksekokulumuz `un ise bilişim ve grafik
tasarım alanında açılacak olan yeni bölümler ile güçlendireceğiz.
Gönen ilçesi termal anlamda ülkemizin sayılı bölgelerinden birisidir. Biz de bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
amacıyla, orada bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen
Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel´in arka tarafında bir bölge var. Bu protokolle, o arazinin, üniversitemiz
bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş
olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade etti.
Teknokent hakkında da bize çok soru geliyor. Üniversitemiz kurulduğunda, üç yıl içerisinde bünyemizde Teknokent kurmayı
planlamıştık. Bu anlamda iki aşamada ilerlemeyi düşünüyoruz. Öncelikle birkaç ay içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi kurmayı
planlıyoruz. Bu, bize proje altyapısı açısından gelişim sağlayacaktır. Bir yıl içerisinde de Teknokent´i kurmuş olacağız.
İşkur ile iş birliğimiz gelişiyor. Bandırma Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Emrullah Narin Bey, üniversitemize bu konularda gerekli
desteği her zaman sağlıyor. İşkur ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İşkur, bize üniversitemizde görev yapmak üzere iki personel
tahsis etti. Üniversitemizde İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezimiz birlikte çalışarak öğrenicilerimize mesleki
yönlendirme rehberliği yapmakta, ayrıca mesleki yönelim bataryasıyla öğrencilerimiz yatkın oldukları meslekler hakkında bilgi sahibi de
olabilmekte. İşkur´da kayıtlı olan iş ilanları eş zamanlı olarak Kariyer Geliştirme Merkezimiz ´in internet sayfasında paylaşılmaktadır.
Böylelikle öğrencilerimiz kendilerine uygun olduğunu düşündükleri pozisyonlarda istihdam olanaklarını görerek başvuruda
bulunabilmektedirler. İşkur ile üç yıldır Nisan ayı içerisinde yapmakta olduğumuz Kariyer Günleri etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz
devam edecektir. Bu etkinliği daha da geliştirerek önümüzdeki aydan itibaren meslek yüksekokullarımızda Kariyer Festivali etkinlikleri
düzenleyeceğiz.
Üniversitemiz çok sayıda uluslararası kongre ve sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı konumundadır. Bu yıl içerisinde
düzenlemeyi planladığımız 32 uluslararası kongre ve sempozyum vardı, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere bunların 27´sini
gerçekleştirmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar da biri Bandırma´da olmak üzere toplam 5 tane daha uluslararası kongre ve sempozyum
gerçekleştireceğiz. En son Özbekistan`ın Buhara kentinde bir konferansımız oldu. Bu konferansa Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz
Sancar da onur konuğu olarak katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile iş birliği halinde 'IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi gerçekleşecek. Bu yıl
ÇOMÜ ile birlikte Çanakkale`de dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz kongrenin, onuncusunu önümüzdeki yıl Bandırma´da
gerçekleştireceğiz.
12.000 civarı öğrencimiz var. Aslında beklentimiz 12.500 civarında bir öğrenci sayısına ulaşmaktı. Ancak bu yıl, ülkemizdeki tüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri`nin doluluk oranlarında büyük bir düşüş meydana geldi. Bu durumun bizi de etkilemesi nedeniyle
öğrenci sayımız 12.000 civarında gerçekleşti.
Beni sevindiren hususlardan biri spor alanında üniversitemizin göstermiş olduğu gelişimdir. 28 spor dalında 50 kategoride mücadele
ediyoruz. 500`e yakın lisanslı sporcumuz var ve 17 antrenörle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin spora olan bu ilgisi bizleri memnun etmekte
ve üniversite olarak öğrencilerimize sportif faaliyetlerde her türlü desteği sağlamaktayız.
Üniversitemiz bünyesinde 45 adet öğrenci topluluğu bulunmakta ve 5 adet öğrenci topluluğu da kuruluş aşamasındadır. Öğrenci
topluluklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini çok önemsiyor ve onlara her türlü imkanı bütçemiz dahilinde sunmaya
çalışıyoruz.
Üniversitemiz kütüphanesinde 400.000´e yakın basılı ve elektronik kitabımız mevcut.
Uluslararası iş birliği anlaşma sayımız 70, çok yakında bu sayı 90 civarında olacak. Öğrencilerimiz değişim programları imkânından da
faydalanıyorlar. Erasmus ve Mevlana programları ile birçok dünya üniversitesinde öğrencilerimiz eğitim görme imkânına sahip oluyor.
Bu sene uluslararası öğrenci sayımızda büyük bir artış meydana geldi. 530 uluslararası öğrencimiz mevcut. Kuruluşu yakın zamanda
tamamlanan BANÜ-TÖMER´de gerek kendi öğrencilerimiz gerekse dışarıdan kayıt yaptıran 100´ün üzerinde uluslararası öğrenci
Türkçe eğitimi almaktadır.
İnşaatlarımız devletimizin imkânları çerçevesinde ilerliyor. Mevcut binalarımızın üst katlarında ek hizmet alanları oluşturmak amacıyla
başlamış olduğumuz inşaatlar tamamlanmış ve tefrişat aşamasına geçilmiştir. Böylelikle yaklaşık 7.500 m2 alanı üniversitemize
kazandırmış oluyoruz. Bu alanın, 2000 m2`si kütüphane,1000 m2`si akademisyen odası, geri kalan kısmın büyük bir bölümü ise
Denizcilik Fakültemize tahsis edilmiştir. Ayrıca idari birimler için de yer ayrılmış bulunmaktadır.
Yeni Merkez Yerleşke Projemiz kapsamında 26.500 m2`lik merkezi derslik kaba inşaatı %60 seviyesinde tamamlanmış durumdadır. Bu
inşaatın 5.000 m2´sinin iki ay içerisinde tamamlanarak kullanıma açılmasını planlamaktayız. Bu alanda 5 adet laboratuvar, 17 adet
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, œBunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik• dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, œBuradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum• dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, œBu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor• dedi.
İŞKUR Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œİŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor• dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
œMevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz• dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œ7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek• şeklinde konuştu.
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Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi Başvuru Yapıldı
Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak Teknokent için firmalardan
yoğun başvuru varBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi...
Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR bünyesindeki
açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta yardımcı oluyor'
dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Banü Yeni Akademik Birimlerle Büyüyecek
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik birimler ve programlar
açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni akademik birimler ve programlar
açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK'e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu
bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve
mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak
teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını
sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini
söyledi.
Gönen'e fizyoterapi merkezi
Gönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi
olduğuna işaret etti.
Özdemir, bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla Gönen'de bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak
istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
'Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel'in arka tarafında
bir bölge var. Bu protokolle o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade
etti.'
Özdemir, üniversite bünyesinde bir yıl içerisinde teknokent de kuracaklarını sözlerine ekledi.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, œBunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik• dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, œBuradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum• dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, œBu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor• dedi.
İŞKUR Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œİŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor• dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
œMevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz• dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œ7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek• şeklinde konuştu.
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Bandırmaya Mimarlık Fakültesi Başvuru Yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, œBunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik• dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, œBuradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum• dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, œBu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor• dedi.
İŞKUR Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œİŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor• dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
œMevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz• dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œ7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek• şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne...
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim...Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma'ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na...
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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BANÜ yeni akademik birimlerle büyüyecek
REKLAM
BALIKESİR (AA) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yeni
akademik birimler ve programlar açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Özdemir, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, birkaç hafta önce YÖK´e yeni kurmak istedikleri fakülte ve meslek yüksekokulu
bölümleriyle ilgili tekliflerini sunduklarını söyledi.
Üniversite bünyesinde denizcilik meslek yüksekokulu ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) içerisinde BOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu açmak için YÖK'e teklifte bulunduklarını aktaran Özdemir, bunların dışında üniversitede sanat, tasarım ve
mimarlık fakültesi kurmak istediklerini, ayrıca tıp ve hukuk fakülteleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Özdemir, yeni kurmayı planladıkları BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak
teknolojisi ve kimya teknolojisi programlarının açmayı planladıklarını belirterek, mevcut Manyas ve Erdek meslek yüksekokullarını
sosyal bilimler, Gönen Meslek Yüksekokulunu da bilişim ve grafik tasarım alanında açılacak yeni bölümler ile güçlendireceklerini
söyledi.
Gönen'e fizyoterapi merkezi
Gönen ilçesine yönelik de gelişim planları olduğunu ifade eden Özdemir, Gönen'in termal açıdan Türkiye'nin sayılı bölgelerinden birisi
olduğuna işaret etti.
Özdemir, bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla Gönen'de bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak
istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
'Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel´in arka tarafında
bir bölge var. Bu protokolle o arazinin, üniversitemiz bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade
etti.'
Özdemir, üniversite bünyesinde bir yıl içerisinde teknokent de kuracaklarını sözlerine ekledi.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, œBunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik• dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, œBuradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum• dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, œBu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor• dedi.
İŞKUR Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œİŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor• dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
œMevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz• dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, œ7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek• şeklinde konuştu.
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Bandırmaya Mimarlık Fakültesi Başvuru Yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak
fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi
bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör
Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik
Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri
toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden
Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni bölüm teklif ettik' dedi.Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi
yapılacakRektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de
Kaplıcaların bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı
hedeflediklerini ifade ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte
yapabilirsek 2019 yılında inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.Teknokent için
firmalardan yoğun başvuru varRektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok
yoğun ziyaretler ve başvurular aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre
üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de
kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.İŞKUR - Üniversite el eleBandırma´da İŞKUR ile üniversite
olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile işbirliğimizi 4 ana başlık altında
geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM) işbirliğinde mesleki
yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR bünyesindeki açık iş kadroları da
yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta yardımcı oluyor' dedi.Türkiye´de 206
üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül Üniversitesi´nin spor
alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride müsabakalara katılan
sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldıBandırma´da On Yedi
Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Mevcut yurtlarımızdaki
barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın da inşaatı yakın süreçte
başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar Kurumu´ndan yetkililer
önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi
Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve 20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları
hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz mevcut üniversite binamızın üst katları
çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz.
Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında. Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit
ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya
başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek'
şeklinde konuştu.
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Üniversiteye üçüncü rektör yardımcısı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde rektör yardımcılarının sayısı üçe çıktı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde rektör yardımcılarının sayısı üçe çıktı. Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığına getirildi. Temurtaş, Yozgat Üniversitesi´nden, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi´ne atandı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´nde diğer rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur görev yapıyor.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, böylece norm kadrolarında olması gereken üç rektör yardımcısının tamamlandığını
belirtti.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen´e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen´de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma´da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma´da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye´de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi´nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma´da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700´e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu´ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma´da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2´lik kütüphane, 26 bin 500 m2´lik derslik ve
20 bin m2´lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2´lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2´lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi Başvuru Yapıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim...
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
için Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK'e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK'E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK'e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, 'Bunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO'ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO'ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik' dedi.
Gönen'e Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gönen Belediyesi ve Gönen Kaymakamlığı ile görüşmeleri süren ve Gönen'de Kaplıcaların
bulunduğu alanın arka kısmında yer alan hazineye ait araziye Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini ifade
ederek, 'Buradaki projemiz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile görüşüyoruz. Eğer bu projeyi birlikte yapabilirsek 2019 yılında
inşaatına başlarız. Ancak kendi bütçemizle yaparsak şimdilik tarih veremiyorum' dedi.
Teknokent için firmalardan yoğun başvuru var
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversite bünyesinde bir teknokent kurulması için firmalardan çok yoğun ziyaretler ve başvurular
aldıklarının altını çizerek, 'Bu kadar yoğun bir ilgiyi biz de beklemiyorduk. Yönetmeliklere göre üniversitenin kuruluşundan 3 yıl sonra
teknokent kurulmasına müsaade ediliyor. Bu konuda biz şu anda Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurarak ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz üzere Bandırma'da şu an iki Organize Sanayi mevcut. Üçüncü Organize Sanayi de kuruluyor. Bu gelişmeler de firmaların
buraya olan ilgisini arttırıyor' dedi.
İŞKUR - Üniversite el ele
Bandırma'da İŞKUR ile üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'İŞKUR ile
işbirliğimizi 4 ana başlık altında geliştiriyoruz. Bize 2 eleman tahsis ettiler. İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezi
(KAGEM) işbirliğinde mesleki yönlendirme hizmeti veriyor bu elemanlar. Ayrıca üniversitemizin web sitesinde Bandırma İŞKUR
bünyesindeki açık iş kadroları da yayınlanıyor. Bu yayınlar mezun olan ya da çalışmak isteyen öğrencilerimize başvuru yapmakta
yardımcı oluyor' dedi.
Türkiye'de 206 üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir bu üniversiteler arasında On Yedi Eylül
Üniversitesi'nin spor alanında da ciddi başarılara imza atmakta olduğunun altını çizdi. Üniversitede 28 spor dalında, 50 kategoride
müsabakalara katılan sporcular olduğunu ve 500 lisanslı öğrenci bulunduğunu ifade etti.
1300 kişilik yeni yurt binasının ihalesi yapıldı
Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 12 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
'Mevcut yurtlarımızdaki barınma kapasitemiz 2 bin 400 kişi. Bunun üzerine Ekim ayında ihalesi yapılan bin 300 kişilik yurt binamızın
da inşaatı yakın süreçte başlayacak. Kapasitemiz bununla birlikte 3 bin 700'e yükselecek. Yeni yurt ihtimallerimiz de var. Kredi Yurtlar
Kurumu'ndan yetkililer önümüzdeki hafta Bandırma'da olacaklar. Yeni yurt ihtimallerini de kendileri ile görüşeceğiz' dedi.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı devam eden 7 bin 500 m2'lik kütüphane, 26 bin 500 m2'lik derslik ve
20 bin m2'lik yaşam alanı inşaatları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, '7 bin 500 m2'lik kütüphanemiz
mevcut üniversite binamızın üst katları çelik yapıyla değerlendirilerek yapıldı. Bu bölümlerimizde artık eşyaların yerleştirilmesine
geçilecek. 1-2 aya kadar açılışını yapabiliriz. Derslik ve Öğrenci Yaşam Merkezi binalarımızda da kaba inşaatlar bitme aşamasında.
Genel inşaat seviyesinde her iki binamızda da eşit ilerleyerek yüzde 60 seviyelerinde seyrediyoruz. Derslik binamızda bulunan 5 bin
m2'lik bir kısmı önümüzdeki aylarda açıp kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kısımda laboratuvarlarımız yer alacak. Öğrencilerimiz
buraları önümüzdeki sene kullanmaları gerekecek' şeklinde konuştu.
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Bandırma´ya Mimarlık Fakültesi başvuru yapıldı
Bandırmada bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için Yüksek
Öğrenim Kurumu (YÖK)´na başvurular yapıldı.
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi´ne kazandırılması planlanan yeni fakülteler, bölümler ve devam eden kampüs inşaatları ile ilgili
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rektör Özdemir, YÖK´e yeni kurulacak fakülteler için teklifte bulunduklarını ifade ederek, bunlarda Tıp ve Hukuk Fakülteleri´nin
beklemede olduğunu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için de YÖK´E başvuru yapıldığını belirtti.
Rektör Özdemir, başvurusu yapılan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 10 bölüm tasarladıklarını, bunların arasında İç
Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları ve müzik gibi bölümler planladıklarının altını çizdi. YÖK´e sunulan
teklifin 5-6 ay gibi bir sürede kabul görmesini beklediklerini ifade eden Rektör Özdemir, œBunun yanı sıra Bandırma Organize Sanayi
Bölgesi ile bir protokol hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesine bir Teknik Meslek Yüksek Okulu kurma projemiz var. Gönen MYO´ya
bilişim ve tasarım, Manyas MYO´ya ise Sosyal Bilimler ağırlıklı bölümleri toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca daha önce üniversitemiz
bünyesinde kurulması kabul edilen Spor Bilimleri Fakültesi için de Beden Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi bölümlerin de olduğu 4 yeni
bölüm teklif ettik• dedi. İHA
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ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BASIN MENSUPLARINI AĞIRLADI
Onyedi Eylül Üniversitesinin kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak düzenlemekte olduğu basın toplantıları çerçevesinde,
Rektörlük Binasında kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleşen toplantıda Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından, 'Yeni Merkez Yerleşke İnşaat Projesi' kapsamında ek hizmet
alanları inşaatı, merkezi derslik ve öğrenci yaşam merkezi başta olmak üzere mevcut ve yeni açılacak akademik birimler, bölüm ve
programlarımız, düzenleyicisi veya paydaşı olduğumuz ulusal ve uluslararası sempozyumlar, uluslararası iş birliği anlaşmalarımız,
uluslararası öğrencilerimiz ve BANÜ-TÖMER çalışmalarımız, üniversite-sanayi iş birliği, BANÜ-KAGEM ile İşkur ortak projeleri ve
Teknoloji Transfer Ofisi ile Teknokent kuruluş çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.
Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur ve Prof. Dr.
Feyzullah Temurtaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İsmail Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kahya, Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı Mustafa İmamoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe ile Kurumsal İletişim Koordinatörü
Ömer Şimşek katıldı.
Basın mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Zaman zaman
üniversitemiz hakkındaki güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla sizlerle buluşuyoruz. Sizlere öncelikle, aramıza yönetici olarak yeni
katılan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaş´ı tanıtmak istiyorum. Geçen yıl aramıza katılan ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanlığı
görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaş hocamız, Rektör Yardımcılığı görevine başlamış ve böylelikle Rektör
Yardımcılığı pozisyonu için görev yapan hoca sayımız üçe çıkmıştır. Üniversitemiz kurumsallaşma çalışmalarını büyük bir hızla
sürdürüyor. Akademik ve idari personel sayılarımızla birlikte öğrenci sayılarımız da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda birkaç hafta
önce, YÖK´e yeni kurmak istediğimiz fakülte ve meslek yüksekokulu bölümleri ile alakalı teklifimizi sunduk. Birkaç hafta içerisinde
cevap alacağımızı tahmin ediyoruz. Ayrıca uzun zamandır düşündüğümüz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´ni de kurmak istiyoruz.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´nin yanı sıra Tıp ve Hukuk Fakülteleri açılması ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca
biliyorsunuz ki, Denizcilik Fakültemiz Türkiye´de ISO 9001 kalite belgesini alan 51 fakülteden biri oldu. Biz de Bandırmamızın bir
liman kenti olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak amacıyla YÖK´e Denizcilik Meslek
Yüksekokulu teklifinde bulunduk.
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi´nde de BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açmayı planlıyoruz. Bunun için Bandırma
Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol imzalayarak YÖK´e BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açma talebimizi sunduk.
Yeni kurulacak olan meslek yüksekokulumuz için, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak teknolojisi ve kimya teknolojisi
bölümlerini de talep ettik.
Manyas ve Erdek Meslek Yüksekokullarımız´ın sosyal bilimler alanında, Gönen Meslek Yüksekokulumuz`un ise bilişim ve grafik
tasarım alanında açılacak olan yeni bölümler ile güçlendireceğiz.
Gönen ilçesi termal anlamda ülkemizin sayılı bölgelerinden birisidir. Biz de bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
amacıyla, orada bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen
Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel´in arka tarafında bir bölge var. Bu protokolle, o arazinin, üniversitemiz
bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş
olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade etti.
Teknokent hakkında da bize çok soru geliyor. Üniversitemiz kurulduğunda, üç yıl içerisinde bünyemizde Teknokent kurmayı
planlamıştık. Bu anlamda iki aşamada ilerlemeyi düşünüyoruz. Öncelikle birkaç ay içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi kurmayı
planlıyoruz. Bu, bize proje altyapısı açısından gelişim sağlayacaktır. Bir yıl içerisinde de Teknokent´i kurmuş olacağız.
İşkur ile iş birliğimiz gelişiyor. Bandırma Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Emrullah Narin Bey, üniversitemize bu konularda gerekli
desteği her zaman sağlıyor. İşkur ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İşkur, bize üniversitemizde görev yapmak üzere iki personel
tahsis etti. Üniversitemizde İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezimiz birlikte çalışarak öğrenicilerimize mesleki
yönlendirme rehberliği yapmakta, ayrıca mesleki yönelim bataryasıyla öğrencilerimiz yatkın oldukları meslekler hakkında bilgi sahibi de
olabilmekte. İşkur´da kayıtlı olan iş ilanları eş zamanlı olarak Kariyer Geliştirme Merkezimiz´in internet sayfasında paylaşılmaktadır.
Böylelikle öğrencilerimiz kendilerine uygun olduğunu düşündükleri pozisyonlarda istihdam olanaklarını görerek başvuruda
bulunabilmektedirler. İşkur ile üç yıldır Nisan ayı içerisinde yapmakta olduğumuz Kariyer Günleri etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz
devam edecekti
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r. Bu etkinliği daha da geliştirerek önümüzdeki aydan itibaren meslek yüksekokullarımızda Kariyer Festivali etkinlikleri düzenleyeceğiz.
Üniversitemiz çok sayıda uluslararası kongre ve sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı konumundadır. Bu yıl içerisinde
düzenlemeyi planladığımız 32 uluslararası kongre ve sempozyum vardı, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere bunların 27´sini
gerçekleştirmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar da biri Bandırma´da olmak üzere toplam 5 tane daha uluslararası kongre ve sempozyum
gerçekleştireceğiz. En son Özbekistan`ın Buhara kentinde bir konferansımız oldu. Bu konferansa Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz
Sancar da onur konuğu olarak katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile iş birliği halinde 'IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi gerçekleşecek. Bu yıl
ÇOMÜ ile birlikte Çanakkale`de dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz kongrenin, onuncusunu önümüzdeki yıl Bandırma´da
gerçekleştireceğiz.
12.000 civarı öğrencimiz var. Aslında beklentimiz 12.500 civarında bir öğrenci sayısına ulaşmaktı. Ancak bu yıl, ülkemizdeki tüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri`nin doluluk oranlarında büyük bir düşüş meydana geldi. Bu durumun bizi de etkilemesi nedeniyle
öğrenci sayımız 12.000 civarında gerçekleşti.
Beni sevindiren hususlardan biri spor alanında üniversitemizin göstermiş olduğu gelişimdir. 28 spor dalında 50 kategoride mücadele
ediyoruz. 500`e yakın lisanslı sporcumuz var ve 17 antrenörle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin spora olan bu ilgisi bizleri memnun etmekte
ve üniversite olarak öğrencilerimize sportif faaliyetlerde her türlü desteği sağlamaktayız.
Üniversitemiz bünyesinde 45 adet öğrenci topluluğu bulunmakta ve 5 adet öğrenci topluluğu da kuruluş aşamasındadır. Öğrenci
topluluklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini çok önemsiyor ve onlara her türlü imkanı bütçemiz dahilinde sunmaya
çalışıyoruz.
Üniversitemiz kütüphanesinde 400.000´e yakın basılı ve elektronik kitabımız mevcut.
Uluslararası iş birliği anlaşma sayımız 70, çok yakında bu sayı 90 civarında olacak. Öğrencilerimiz değişim programları imkanından da
faydalanıyorlar. Erasmus ve Mevlana programları ile birçok dünya üniversitesinda öğrencilerimiz eğitim görme imkanına sahip oluyor.
Bu sene uluslararası öğrenci sayımızda büyük bir artış meydana geldi. 530 uluslararası öğrencimiz mevcut. Kuruluşu yakın zamanda
tamamlanan BANÜ-TÖMER´de gerek kendi öğrencilerimiz gerekse dışarıdan kayıt yaptıran 100´ün üzerinde uluslararası öğrenci
Türkçe eğitimi almaktadır.
İnşaatlarımız devletimizin imkanları çerçevesinde ilerliyor. Mevcut binalarımızın üst katlarında ek hizmet alanları oluşturmak amacıyla
başlamış olduğumuz inşaatlar tamamlanmış ve tefrişat aşamasına geçilmiştir. Böylelikle yaklaşık 7.500 m2 alanı üniversitemize
kazandırmış oluyoruz. Bu alanın, 2000 m2`si kütüphane,1000 m2`si akademisyen odası, geri kalan kısmın büyük bir bölümü ise
Denizcilik Fakültemiz´e tahsis edilmiştir. Ayrıca idari birimler için de yer ayrılmış bulunmaktadır.
Yeni Merkez Yerleşke Projemiz kapsamında 26.500 m2`lik merkezi derslik kaba inşaatı %60 seviyesinde tamamlanmış durumdadır. Bu
inşaatın 5.000 m2´sinin iki ay içerisinde tamamlanarak kullanıma açılmasını planlamaktayız. Bu alanda 5 adet laboratuvar, 17 adet
derslik ve akademisyen odaları yer alacaktır.
10.200 m2´lik kapalı alanı kapsayan öğrenci yaşam merkezimizin de kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır. Önümüzdeki
sene 1000 kişilik öğrenci yemekhanesini kullanıma açmak istiyoruz.
Merkez Yerleşkeye bitişik durumda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı`nın mülkiyetindeki arazi ile ilgili görüşmelerimiz de devam
ediyor. Yakın bir zamanda olumlu bir sonuç alacağımızı düşünmekteyiz. Çok amaçlı kapalı spor salonu projemiz için Gençlik ve Spor
Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de tekrar görüşme sağladım. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunların yanı
sıra Merkez Yerleşkemiz içerisinde 4 binadan oluşacak, 1300 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdu ve sosyal tesisi yapımı için Kredi
Yurtlar Kurumu tarafından 12 Ekim 2018 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş olup çalışmalar başlatılmıştır. ' diye konuştu.
Yaklaşık iki saat süren basın toplantısının ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı.
Gerçekleşen basın toplantısı sonrasında Rektör ve üniversite yönetiminden oluşan heyet, basın mensuplarına ek hizmet alanları ve Yeni
Merkez Yerleşke projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını gezdirerek bilgilendirmede bulundu.
Toplantı, Rektörün, katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etmesiyle sona erdi.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(Yeni Fakülte Teklifi)
-Mimarlık Bölümü
-İç Mimarlık Bölümü
-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
-Grafik Tasarımı Bölümü
-Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
-Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
-Resim Bölümü
-Fotoğraf Bölümü
-Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
-Müzik Bölümü
-Temel Eğitim Bölümü
Spor Bilimleri Fakültesi´nde
-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
-Antrenörlük Eğitimi Bölümü
-Spor Yöneticiliği Bölümü
-Rekreasyon Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi´nde
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Zi
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raat Fakültesi´nde
-Bahçe Bitkileri Bölümü
-Bitki Koruma Bölümü
-Tarla Bitkileri Bölümü
-Zootekni Bölümü
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Yeni Meslek Yüksekokulu Teklifi)
-Elektrik
-Elektronik Teknolojisi
-Makine
-Kaynak Teknolojisi
-Kimya Teknolojisi
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Yeni Meslek Yüksekokulu Teklifi)
-Denizci Sağlığı
-Su Altı Teknolojisi
-Yat Kaptanlığı
-Gemi İnşaatı
-Deniz ve Liman İşletmeciliği
-Deniz Ulaştırma ve İşletme
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda
-Fizyoterapi
-Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojisi
-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
-Evde Hasta Bakımı
-Sosyal Hizmetler
Bandırma Meslek Yüksekokulu´nda
-Pazarlama
-Laboratuvar Teknolojisi
-Mobil Teknolojileri ve Ağ Sistemleri
Gönen Meslek Yüksekokulu´nda
-Grafik Tasarım
-Endüstri Ürünleri Tasarımı
-Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
-Peyzaj ve Süs Bitkileri
-Bitki Koruma
Manyas Meslek Yüksekokulu´nda
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Özel Güvenlik ve Koruma
-Basın ve Yayıncılık
-Reklamcılık
-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Erdek Meslek Yüksekokulu´nda
-İnsan Kaynakları Yönetimi
Bir önceki yazımız olan BURAK BAHADIR TUZLU AK PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI başlıklı makalemizi de
okumanızı öneririz.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, kahvaltıda gazeteciler ile bir araya geldi.13/11/2018
Üniversitedeki çalışmalar konusunda bilgi veren Özdemir '3 tane rektör yardımcımız oldu. Zaten üniversitelerde 3 kadro oluyor. Artık
Üniversitemiz kurumsallaşmaya başladı. İdari kadromuz öğrenci sayımız artı. YÖK´e yeni kurmak istediğimiz fakülte ve yüksek
okulları ilettik. Uzun süredir düşündüğümüz fakülte vardı. Sanat Tasarım ve Mimarlık fakültesini kurmak için başvurduk. Fakülte
kuruluşu biraz uzun sürüyor. 5-6 ay süren bir süreç. Ben bu fakültenin açılacağını düşünüyordum. Bandırma için bu bir elzem. TIP ve
Hukuk Fakültesi beklemede. Ülkemizin ihtiyacına göre meslek yüksek okulları konusunda araştırma yaptık. Denizcilik meslek yüksek
okulu teklifimiz oldu. 3 yeni program kurulmasını teklif etti. Bandırma OSB´de de bir meslek yüksek okul olmasını da talep ettik. OSB
ile bir protokol imzaladık. Kabul edilirse orada bir bina inşaatı başlayacak. 5 bölüm olacak elektrik, elektronik, kimya, kaynak makine.
Bazı programları kapatıp bazı bölümleri talep ettik. Erdek´te yeni bina olana kadar birkaç bölümle gitmek zorundayız. Spor Bilimleri
Fakültemiz kurulmuştu, alt bölümleri yoktu oraya da 4 bölüm teklifimiz oldu.' dedi.
BELEDİYE İLE PROTOKOL
Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarını da anlatan Özdemir 'Bu Perşembe günü Gönen´de bir protokol imzalayacağız. Yıldız otelin
arka tarafında belediye ile protokol imzalayarak bu araziyi talep etmiş olacağız. Fizyo terapi rehabilitasyon araştırma ve
uygulama merkezi olacak. Burayı en kısa sürede yaşama geçirmek istiyoruz. Kalkınma Ajansı ile de görüşmelerimiz oldu. GMKA
projemizi kabul ederse 2019 yılında inşaata başlarız. 3. yılımızdan sonra tekno kent kurma çabasını içine girebiliriz demiştik. Teknoloji
transfer ofisini kuracağız. 1 yıl içinde de tekno kent kurmayı planlıyoruz. İŞKUR hizmet merkezi açtık. Kariyer Geliştirme Merkezi de
kuruldu. Kariyer Festivalleri gerçekleştireceğiz. Bu yıl içinde 32 konferans gerçekleştirdik. ' diye konuştu.
Üniversitenin öğrenci yoğunluğu yeni açılacak bölümler gibi konulara da değinen Özdemir şunları söyledi; '12 bin civarı öğrenci İktisadi
İdari Bilimler Fakültesinde 600 kontenjan boş kaldı. Bu ülke genelinde olan bir durum. Diğer bölümlerimiz ve MYO´larımız doldu.
YÖK birçok yerde ve bizde de 3 tane 2. öğretim bölümünü kapantı. Bizde bunlara göre yeni bölümler teklif ediyoruz.
28 spor dalında 50 kategoride arkadaşlarımız müsabakalara katılıyor ve 500 yakın lisanslı sporcumuz var. Bu sayı 10-15 üniversitede
vardır. Başarılarımız olacak. Bunlar çok güzel gelişmeler. Öğrencilerimizin sanat ve sporla ilgilenmesini istiyoruz. Yeni topluluklarımız
açılıyor. Kütüphanede kitaplar olarak iyi durumdayız. Öğrencilerimize Erasmus ile yurt dışı imkânı da sunuyoruz. Mevlana programı da
her zaman açık. Yapı işleri daire başkanlığımız her geçen gün ilerliyor. İlk ihtiyaç duyduğumuz binanın üst katını değerlendirelim. Çatı
katını başlattık şu an bitti. Ay sonu teslim edilecek. Eşyaları bekliyoruz. Çatı katı 7 bin 500 metrekare. 2500 metrekaresini kütüphane,
1000 metrekaresini hoca odaları. 1000 metrekaresi idari birilere ve geri kalan kısmını da Denizcilik Fakültemize tahsisi ettik. Burası
bitti. 2 Bina inşaatı devam ediyor. 26 bin 500 metrekarede merkezi derslik inşaatının kaba inşaatı bitti. Binalar bitmeden bir kısmını
açma kararı aldık. 5000 bin metrekaresinin devreye sokmuş olacağız. Orada laboratuvar ve 17 sınıf var. Önümüzdeki yıl sınıfları
kullanacağız. Öğrenci Yaşam Merkezinin de kaba inşaatı devam ediyor. Seneye öğrenci yemek hane kısmını bitirmeye çalışıyoruz.
Altyapı çalışmalarına başlayarak yollarımızı da açmak istiyoruz.
Spor salonu için spor bakanımızla görüştük. Bize davet etti gidip görüşeceğiz. Yakın zamanda KYK ihale gerçekleştirdi. Yakında yer
teslimi yapılır. 1300 kişilik yurt yapılacak. Başka yurtlarında kurulma imkanı var.'
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Banü Sporda da Büyüdü
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de gelişimini
sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de gelişimini
sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki üniversite oyunlarına sürekli katılarak,
bölgeyi temsil ettiğini söyledi.
Sportif faaliyetlerde gelinen nokta hakkında bilgi veren Özdemir, 'Üniversitede, 28 branşta kadın ve erkekler olmak üzere 50 takım, 20
antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Çok bilinen spor branşlarının yanında flag futbolu, korfboll, bocce ve okçuluk gibi branşlarda
da etkiniz.' dedi.
Özdemir, birçok branşta ödül ve madalyalar aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti:
'Spor Bilimleri Fakültesi kurulduktan sonra başarılarımızın artacağından eminim. Bu işin başında yer alan arkadaşımız da sporun
içinden gelen hala aktif olarak da sporculuk ve hakemlik yapan bir arkadaş. Çoğu üniversite, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütçe
sıkıntılarını sebep göstererek spor faaliyetlerine katılamıyor olmalarına rağmen biz, tam tersine branş sayımızı 28'e çıkarttık.'
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BANÜ sporda da büyüdü
REKLAM
BALIKESİR (AA) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif
faaliyetlerde de gelişimini sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya
ulaştıklarını bildirdi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki üniversite oyunlarına sürekli katılarak,
bölgeyi temsil ettiğini söyledi.
Sportif faaliyetlerde gelinen nokta hakkında bilgi veren Özdemir, 'Üniversitede, 28 branşta kadın ve erkekler olmak üzere 50 takım, 20
antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Çok bilinen spor branşlarının yanında flag futbolu, korfboll, bocce ve okçuluk gibi branşlarda
da etkiniz.' dedi.
Özdemir, birçok branşta ödül ve madalyalar aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti:
'Spor Bilimleri Fakültesi kurulduktan sonra başarılarımızın artacağından eminim. Bu işin başında yer alan arkadaşımız da sporun
içinden gelen hala aktif olarak da sporculuk ve hakemlik yapan bir arkadaş. Çoğu üniversite, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütçe
sıkıntılarını sebep göstererek spor faaliyetlerine katılamıyor olmalarına rağmen biz, tam tersine branş sayımızı 28'e çıkarttık.'

BANÜ SPORDA DA BÜYÜDÜ
Portal
Adres

: www.dokuzhaber.com
İçeriği : Haber
: http://www.dokuzhaber.com/spor/banu-sporda-da-buyudu-h22205.html

Tarih : 13.11.2018

BANÜ sporda da büyüdü
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de
gelişimini sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı...
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de
gelişimini sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki üniversite oyunlarına sürekli katılarak,
bölgeyi temsil ettiğini söyledi.
Sportif faaliyetlerde gelinen nokta hakkında bilgi veren Özdemir, 'Üniversitede, 28 branşta kadın ve erkekler olmak üzere 50 takım, 20
antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Çok bilinen spor branşlarının yanında flag futbolu, korfboll, bocce ve okçuluk gibi branşlarda
da etkiniz.' dedi.
Özdemir, birçok branşta ödül ve madalyalar aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti:
'Spor Bilimleri Fakültesi kurulduktan sonra başarılarımızın artacağından eminim. Bu işin başında yer alan arkadaşımız da sporun içinden
gelen hala aktif olarak da sporculuk ve hakemlik yapan bir arkadaş. Çoğu üniversite, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütçe
sıkıntılarını sebep göstererek spor faaliyetlerine katılamıyor olmalarına rağmen biz, tam tersine branş sayımızı 28'e çıkarttık.'
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ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BASIN MENSUPLARINI AĞIRLADI
Onyedi Eylül Üniversitesinin kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak düzenlemekte olduğu basın toplantıları çerçevesinde,
Rektörlük Binasında kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleşen toplantıda Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından, 'Yeni Merkez Yerleşke İnşaat Projesi' kapsamında ek hizmet
alanları inşaatı, merkezi derslik ve öğrenci yaşam merkezi başta olmak üzere mevcut ve yeni açılacak akademik birimler, bölüm ve
programlarımız, düzenleyicisi veya paydaşı olduğumuz ulusal ve uluslararası sempozyumlar, uluslararası iş birliği anlaşmalarımız,
uluslararası öğrencilerimiz ve BANÜ-TÖMER çalışmalarımız, üniversite-sanayi iş birliği, BANÜ-KAGEM ile İşkur ortak projeleri ve
Teknoloji Transfer Ofisi ile Teknokent kuruluş çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.
Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel, Prof. Dr. Suat Uğur ve Prof. Dr.
Feyzullah Temurtaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İsmail Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kahya, Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı Mustafa İmamoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe ile Kurumsal İletişim Koordinatörü
Ömer Şimşek katıldı.
Basın mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 'Zaman zaman
üniversitemiz hakkındaki güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla sizlerle buluşuyoruz. Sizlere öncelikle, aramıza yönetici olarak yeni
katılan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaş´ı tanıtmak istiyorum. Geçen yıl aramıza katılan ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanlığı
görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Feyzulah Temurtaş hocamız, Rektör Yardımcılığı görevine başlamış ve böylelikle Rektör
Yardımcılığı pozisyonu için görev yapan hoca sayımız üçe çıkmıştır. Üniversitemiz kurumsallaşma çalışmalarını büyük bir hızla
sürdürüyor. Akademik ve idari personel sayılarımızla birlikte öğrenci sayılarımız da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda birkaç hafta
önce, YÖK´e yeni kurmak istediğimiz fakülte ve meslek yüksekokulu bölümleri ile alakalı teklifimizi sunduk. Birkaç hafta içerisinde
cevap alacağımızı tahmin ediyoruz. Ayrıca uzun zamandır düşündüğümüz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´ni de kurmak istiyoruz.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´nin yanı sıra Tıp ve Hukuk Fakülteleri açılması ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ayrıca
biliyorsunuz ki, Denizcilik Fakültemiz Türkiye´de ISO 9001 kalite belgesini alan 51 fakülteden biri oldu. Biz de Bandırmamızın bir
liman kenti olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak amacıyla YÖK´e Denizcilik Meslek
Yüksekokulu teklifinde bulunduk.
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi´nde de BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açmayı planlıyoruz. Bunun için Bandırma
Organize Sanayi Bölgesi ile bir protokol imzalayarak YÖK´e BOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu açma talebimizi sunduk.
Yeni kurulacak olan meslek yüksekokulumuz için, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, kaynak teknolojisi ve kimya teknolojisi
bölümlerini de talep ettik.
Manyas ve Erdek Meslek Yüksekokullarımız´ın sosyal bilimler alanında, Gönen Meslek Yüksekokulumuz`un ise bilişim ve grafik
tasarım alanında açılacak olan yeni bölümler ile güçlendireceğiz.
Gönen ilçesi termal anlamda ülkemizin sayılı bölgelerinden birisidir. Biz de bu alandaki araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
amacıyla, orada bir uygulama ve araştırma merkezi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda, Gönen Belediye Başkanımız ve Gönen
Kaymakamımız ile yeni bir protokol imzalayacağız. Yıldız Otel´in arka tarafında bir bölge var. Bu protokolle, o arazinin, üniversitemiz
bünyesinde kurulacak olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi için üniversitemize tahsisini talep etmiş
olacağız. Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bu konuda bize destek olacağını ifade etti.
Teknokent hakkında da bize çok soru geliyor. Üniversitemiz kurulduğunda, üç yıl içerisinde bünyemizde Teknokent kurmayı
planlamıştık. Bu anlamda iki aşamada ilerlemeyi düşünüyoruz. Öncelikle birkaç ay içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi kurmayı
planlıyoruz. Bu, bize proje altyapısı açısından gelişim sağlayacaktır. Bir yıl içerisinde de Teknokent´i kurmuş olacağız.
İşkur ile iş birliğimiz gelişiyor. Bandırma Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Emrullah Narin Bey, üniversitemize bu konularda gerekli
desteği her zaman sağlıyor. İşkur ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İşkur, bize üniversitemizde görev yapmak üzere iki personel
tahsis etti. Üniversitemizde İşkur Hizmet Merkezi ve Kariyer Geliştirme Merkezimiz birlikte çalışarak öğrenicilerimize mesleki
yönlendirme rehberliği yapmakta, ayrıca mesleki yönelim bataryasıyla öğrencilerimiz yatkın oldukları meslekler hakkında bilgi sahibi de
olabilmekte. İşkur´da kayıtlı olan iş ilanları eş zamanlı olarak Kariyer Geliştirme Merkezimiz´in internet sayfasında paylaşılmaktadır.
Böylelikle öğrencilerimiz kendilerine uygun olduğunu düşündükleri pozisyonlarda istihdam olanaklarını görerek başvuruda
bulunabilmektedirler. İşkur ile üç yıldır Nisan ayı içerisinde yapmakta olduğumuz Kariyer Günleri etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz
devam edecekti
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r. Bu etkinliği daha da geliştirerek önümüzdeki aydan itibaren meslek yüksekokullarımızda Kariyer Festivali etkinlikleri düzenleyeceğiz.
Üniversitemiz çok sayıda uluslararası kongre ve sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı konumundadır. Bu yıl içerisinde
düzenlemeyi planladığımız 32 uluslararası kongre ve sempozyum vardı, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere bunların 27´sini
gerçekleştirmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar da biri Bandırma´da olmak üzere toplam 5 tane daha uluslararası kongre ve sempozyum
gerçekleştireceğiz. En son Özbekistan`ın Buhara kentinde bir konferansımız oldu. Bu konferansa Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz
Sancar da onur konuğu olarak katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile iş birliği halinde 'IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi gerçekleşecek. Bu yıl
ÇOMÜ ile birlikte Çanakkale`de dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz kongrenin, onuncusunu önümüzdeki yıl Bandırma´da
gerçekleştireceğiz.
12.000 civarı öğrencimiz var. Aslında beklentimiz 12.500 civarında bir öğrenci sayısına ulaşmaktı. Ancak bu yıl, ülkemizdeki tüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri`nin doluluk oranlarında büyük bir düşüş meydana geldi. Bu durumun bizi de etkilemesi nedeniyle
öğrenci sayımız 12.000 civarında gerçekleşti.
Beni sevindiren hususlardan biri spor alanında üniversitemizin göstermiş olduğu gelişimdir. 28 spor dalında 50 kategoride mücadele
ediyoruz. 500`e yakın lisanslı sporcumuz var ve 17 antrenörle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin spora olan bu ilgisi bizleri memnun etmekte
ve üniversite olarak öğrencilerimize sportif faaliyetlerde her türlü desteği sağlamaktayız.
Üniversitemiz bünyesinde 45 adet öğrenci topluluğu bulunmakta ve 5 adet öğrenci topluluğu da kuruluş aşamasındadır. Öğrenci
topluluklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini çok önemsiyor ve onlara her türlü imkanı bütçemiz dahilinde sunmaya
çalışıyoruz.
Üniversitemiz kütüphanesinde 400.000´e yakın basılı ve elektronik kitabımız mevcut.
Uluslararası iş birliği anlaşma sayımız 70, çok yakında bu sayı 90 civarında olacak. Öğrencilerimiz değişim programları imkanından da
faydalanıyorlar. Erasmus ve Mevlana programları ile birçok dünya üniversitesinda öğrencilerimiz eğitim görme imkanına sahip oluyor.
Bu sene uluslararası öğrenci sayımızda büyük bir artış meydana geldi. 530 uluslararası öğrencimiz mevcut. Kuruluşu yakın zamanda
tamamlanan BANÜ-TÖMER´de gerek kendi öğrencilerimiz gerekse dışarıdan kayıt yaptıran 100´ün üzerinde uluslararası öğrenci
Türkçe eğitimi almaktadır.
İnşaatlarımız devletimizin imkanları çerçevesinde ilerliyor. Mevcut binalarımızın üst katlarında ek hizmet alanları oluşturmak amacıyla
başlamış olduğumuz inşaatlar tamamlanmış ve tefrişat aşamasına geçilmiştir. Böylelikle yaklaşık 7.500 m2 alanı üniversitemize
kazandırmış oluyoruz. Bu alanın, 2000 m2`si kütüphane,1000 m2`si akademisyen odası, geri kalan kısmın büyük bir bölümü ise
Denizcilik Fakültemiz´e tahsis edilmiştir. Ayrıca idari birimler için de yer ayrılmış bulunmaktadır.
Yeni Merkez Yerleşke Projemiz kapsamında 26.500 m2`lik merkezi derslik kaba inşaatı %60 seviyesinde tamamlanmış durumdadır. Bu
inşaatın 5.000 m2´sinin iki ay içerisinde tamamlanarak kullanıma açılmasını planlamaktayız. Bu alanda 5 adet laboratuvar, 17 adet
derslik ve akademisyen odaları yer alacaktır.
10.200 m2´lik kapalı alanı kapsayan öğrenci yaşam merkezimizin de kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış durumdadır. Önümüzdeki
sene 1000 kişilik öğrenci yemekhanesini kullanıma açmak istiyoruz.
Merkez Yerleşkeye bitişik durumda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı`nın mülkiyetindeki arazi ile ilgili görüşmelerimiz de devam
ediyor. Yakın bir zamanda olumlu bir sonuç alacağımızı düşünmekteyiz. Çok amaçlı kapalı spor salonu projemiz için Gençlik ve Spor
Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de tekrar görüşme sağladım. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunların yanı
sıra Merkez Yerleşkemiz içerisinde 4 binadan oluşacak, 1300 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdu ve sosyal tesisi yapımı için Kredi
Yurtlar Kurumu tarafından 12 Ekim 2018 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş olup çalışmalar başlatılmıştır. ' diye konuştu.
Yaklaşık iki saat süren basın toplantısının ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı.
Gerçekleşen basın toplantısı sonrasında Rektör ve üniversite yönetiminden oluşan heyet, basın mensuplarına ek hizmet alanları ve Yeni
Merkez Yerleşke projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını gezdirerek bilgilendirmede bulundu.
Toplantı, Rektörün, katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etmesiyle sona erdi.
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(Yeni Fakülte Teklifi)
-Mimarlık Bölümü
-İç Mimarlık Bölümü
-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
-Grafik Tasarımı Bölümü
-Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
-Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
-Resim Bölümü
-Fotoğraf Bölümü
-Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
-Müzik Bölümü
-Temel Eğitim Bölümü
Spor Bilimleri Fakültesi´nde
-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
-Antrenörlük Eğitimi Bölümü
-Spor Yöneticiliği Bölümü
-Rekreasyon Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi´nde
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Zi
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raat Fakültesi´nde
-Bahçe Bitkileri Bölümü
-Bitki Koruma Bölümü
-Tarla Bitkileri Bölümü
-Zootekni Bölümü
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Yeni Meslek Yüksekokulu Teklifi)
-Elektrik
-Elektronik Teknolojisi
-Makine
-Kaynak Teknolojisi
-Kimya Teknolojisi
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(Yeni Meslek Yüksekokulu Teklifi)
-Denizci Sağlığı
-Su Altı Teknolojisi
-Yat Kaptanlığı
-Gemi İnşaatı
-Deniz ve Liman İşletmeciliği
-Deniz Ulaştırma ve İşletme
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda
-Fizyoterapi
-Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojisi
-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
-Evde Hasta Bakımı
-Sosyal Hizmetler
Bandırma Meslek Yüksekokulu´nda
-Pazarlama
-Laboratuvar Teknolojisi
-Mobil Teknolojileri ve Ağ Sistemleri
Gönen Meslek Yüksekokulu´nda
-Grafik Tasarım
-Endüstri Ürünleri Tasarımı
-Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
-Peyzaj ve Süs Bitkileri
-Bitki Koruma
Manyas Meslek Yüksekokulu´nda
-Acil Durum ve Afet Yönetimi
-Özel Güvenlik ve Koruma
-Basın ve Yayıncılık
-Reklamcılık
-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Erdek Meslek Yüksekokulu´nda
-İnsan Kaynakları Yönetimi
Bir önceki yazımız olan BURAK BAHADIR TUZLU AK PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI başlıklı makalemizi de
okumanızı öneririz.
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BANÜ sporda da büyüdü
BALIKESİR (AA) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de
gelişimini sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki üniversite oyunlarına sürekli katılarak,
bölgeyi temsil ettiğini söyledi.
Sportif faaliyetlerde gelinen nokta hakkında bilgi veren Özdemir, 'Üniversitede, 28 branşta kadın ve erkekler olmak üzere 50 takım, 20
antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Çok bilinen spor branşlarının yanında flag futbolu, korfboll, bocce ve okçuluk gibi branşlarda
da etkiniz.' dedi.Özdemir, birçok branşta ödül ve madalyalar aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti:
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BANÜ sporda da büyüdü
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de
gelişimini sürdürdüğünü...
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenini sportif faaliyetlerde de
gelişimini sürdürdüğünü belirterek, kadın ve erkeklerde 28 branşta, 50 takım, 20 antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştıklarını bildirdi.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bugüne Türkiye'deki üniversite oyunlarına sürekli katılarak,
bölgeyi temsil ettiğini söyledi.
Sportif faaliyetlerde gelinen nokta hakkında bilgi veren Özdemir, 'Üniversitede, 28 branşta kadın ve erkekler olmak üzere 50 takım, 20
antrenör ve 500 lisanslı sporcuya ulaştık. Çok bilinen spor branşlarının yanında flag futbolu, korfboll, bocce ve okçuluk gibi branşlarda
da etkiniz.' dedi.
Özdemir, birçok branşta ödül ve madalyalar aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti:
'Spor Bilimleri Fakültesi kurulduktan sonra başarılarımızın artacağından eminim. Bu işin başında yer alan arkadaşımız da sporun içinden
gelen hala aktif olarak da sporculuk ve hakemlik yapan bir arkadaş. Çoğu üniversite, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütçe
sıkıntılarını sebep göstererek spor faaliyetlerine katılamıyor olmalarına rağmen biz, tam tersine branş sayımızı 28'e çıkarttık.'
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