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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.
Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.       Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı   Editör: Editor
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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
 Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.
 Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
 Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.
 Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
  Son Güncelleme: 03.08.2018 13:20
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.

Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk

Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
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YAZ OKULU 2018 KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından bu yana her yaz yüzlerce öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu programı ile Türkiye´de Türkçe öğrenmeye
ve Türkiye´yi yakından tanımaya davet ediyor.
 Dünya gençlerini Türkiye´de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına olanak sağlayan programda iletişim dili olarak
Türkçe kullanılıyor. Türkçe Yaz Okulu´nda yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve gezi programları da yer
alıyor. Bu program, öğrencilere Türkçeyi yerinde öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda Türkiye´nin tarihî ve turistik bölgelerini
gezme, Türk kültürünü tanıma, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı da sunuyor.
 Üniversitenin ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen 20
ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve
türkülerimizden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
 Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur,
üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 Etkinliğin açış konuşmasını üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi. İnan,
'Türkçe yaz okulu 2018' programı kültür-sanat etkinliklerine hoş geldiniz. 20 farklı ülkeden 20 farklı öğrenci geldi. Her gün 09.00 -
12.30 saatleri arasında Türkçe dersi alan uluslararası öğrenciler, dersler bittikten sonra ise ebru sanatı, zeybek oyunu, kilim dokuma,
Çerkez halk oyunları gibi Türk kültürüne ait birçok etkinlik gerçekleştirdik. Türk kültürünü öğretmek sevdirmek adına çalışmalar yaptık.
Ayrıca misafir öğrenciler, ilçe kaymakamlık ve ilçe belediyelerini de ziyaret ederek kaymakamlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan
ilçelerimize ve yöremize ait bilgiler edindi. Yapılan etkinliklerde uluslararası öğrencilerimizin dilimize ve kültürümüze olan ilgi, alaka
ve sevgilerinin üst seviyede olması bizleri oldukça mutlu etti. Türkiye´yi tanımadıklarını bu vasıtayla olumlu duygular beslediklerini,
bölgemizdeki ilçelerin kaymakam ve belediye başkanlarının yakinen ilgilenmeleri öğrencileri çok memnun etti. Misafir ettiğimiz
uluslararası öğrenciler seçme öğrencilerdir. Akademisyen ve okulunu birincilikle bitiren öğrencilerden oluşuyorlar. Bu öğrencilerin
ülkemiz adına olumlu görüşler beslemeleri ülkemiz için çok fayda sağlayacaktır.' dedi.
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla
birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı
bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.' ifadelerini kullandı.
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsünün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Ülkemizin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak için çok
önemli etkinlikler yaptığını düşündüğümüz Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ne çok
teşekkür ediyorum. Bandırma Kaymakamlığına vekâleten icabet ettiğim bu programa katılmak beni mutlu etmiştir. Rengârenk bir
atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum.
Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum
ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan
kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir.
Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre
Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye
konuştu.
 Protokol konuşmalarından sonra, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında üniversitemize gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir
öğrencilerimiz halk oyunları gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan
kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerimizle fotoğraf çektirdi.
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur,  üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
 Bir önceki yazımız olan
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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği...
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.
Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA'DA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.birlikgazetesi.com.tr : 04.08.2018
: http://www.birlikgazetesi.com.tr/haber/3832/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu.html

: Haber

20 ülke 20 kültür Bandırma'da buluştu.
Balıkesir'in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen œTürkÇe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında
Bandırma'ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanında halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerÇekleştirildi.   GerÇekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilÇe protokolü, siyasi parti ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.   Etkinliğin aÇış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden, Program
Koordinatörü Ömer İnan gerÇekleştirdi.   Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada œÜniversitemiz ve Yunus
Emre Enstitüsü iş birliği ile gerÇekleşen œTürkÇe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi
misafir etmekteyiz. Üniversitemizde, ilÇemizde ve Çevre ilÇelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir
ediyoruz. TürkÇe öğrendikleri ve ülkemizi tanıdıkları bu etkinliğin Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program
kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birÇok kültür-sanat
etkinliği gerÇekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500
uluslararası öğrenciye üniversitemizde eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.•ifadelerini kullandı.   Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık
varsa dur diyebilen bir Türkiye var.   Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serelin ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu, œÜniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü'nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer
ülkelerde TürkÇe öğrenmek isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye Çok büyük bir mesafe aldı nerede bir
yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var. Kendi bütÇe ölÇeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda
bulunan ülke Türkiyedir. Tarihte bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği Çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaÇlı
değil kültür, gelenek ve görenek götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geÇiyor. Bu etkinlik bu
yüzden Çok önemli, bu etkinliklerin sayılarının artması lazım. Emeği geÇen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre
Enstitüsüne, mülki amirlere ve organizasyonda emeği geÇen herkese teşekkür ediyorum.• dedi.   Bekarlar : Tarih boyunca barış ve
kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması iÇin Çalışmış bir millet olduk   Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı
Faruk Bekarlar, œRengÃ¢renk bir atmosferin bizler de bir parÇası olduk. Beni ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini
benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması iÇin Çalışmış bir millet olduk.
HiÇbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir
ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek
yakınlık bu sebeple bizler iÇin Çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı
aÇısından oldukÇa önemlidir. Yunus Emre Enstitüsüne ve ev sahibi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bu güzel etkinliği
gerÇekleştirdikleri iÇin teşekkür ediyorum.• diye konuştu.   Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk
Oyunları Ekibi ve œTürkÇe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek
gösterisi gerÇekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları gösterilerinden sonra ise koro halinde œTürkiyem• şarkısını okudular. Renkli
görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda Çok sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf Çektirdi.   Bandırma
Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur,
Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Erenin œTürkÇe Yaz
Okulu 2018• programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında gerÇekleştirilen
toplu fotoğraf Çekimi ile etkinlik sona erdi.  
  HİA
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 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu 2018" programı kapsamında
20 ülkeden 20 <p>uluslararası öğrencinin yer aldığı kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve türkülerimizden oluşan kültür-sanat
etkinliği, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.</p><p>Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliğe, Bandırma Kaymakam Vekili
Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Alpaslan Serel, Onyedi Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Cihangir Boz, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, AK Parti
Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı ve Bandırma İlçe Müftüsü Hamdi Gevher katıldı.</p><p>20 ülkeden üniversitemize 20 farklı
öğrenci geldi</p><p>Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer İnan yaptığı açılış konuşmasında şunları
söyledi. "Yunus Emre Enstitüsü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yunus
Emre Enstitüsü aracılığı ile 20 ülkede üniversitemize 20 farklı öğrenci geldi. Bu öğrencilere Türk dilini, Türk kültürünü, örf ve
geleneklerini öğretmek adına, sevdirmek ve tanıtmak adına çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar içerisinde sabah saat 09.00 ve 13.00 arası
Türk dili öğretildi. 13.00'ten sonra da Zeybek, Ebru öğrenimi, kilim dokuma gibi Türk kültürüne ait çeşitli programlar yapıldı.
Öğrencilerimizden şunu gördük ki Türkiye'yi tanımadıklarını, Türkiye'ye bu vasıta ile olumlu duygular beslediklerini, hem
kaymakamlarımızla hem belediye başkanlarımızla yaptığımız ziyaretler sırasında kendilerine pozitif şekilde ağırlanması,
öğrencilerimizle birebir yakinen ilgilenmesi bu öğrenci arkadaşlarımızı çok memnun etti".</p><p>"Misafirlerimiz Türkçeyi
öğrendiler"</p><p>Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, çevre
ilçelerimizde ayrı bir renk olan Uluslararası öğrencilerimiz için etkinlik hazırlandı. Belli bir süredir ilçemizde kendilerini misafir ettik.
Bu misafirlik süresi içerisinde Bandırma Kaymakamımıza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe yönetimine verdikleri
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreç önümüzdeki dönemde bizim yaklaşık farklı ülkelerden 500 yabancı öğrencimizi
Bandırma'da ağırlayacağız. Bu konuda Bandırma ve diğer ilçelerimizde yöneticilerimizin de destek olacaklarına eminim. Sevgili
öğrencilerimizin bu süreç içerisinde Türkçe öğrendikleri için bölgemizi tanıdıkları süreçte etkinlikleri çok önemsiyoruz, sizlere de güzel
bir gösteri sunacaklardır" dedi.</p><p>"Bizden ne istiyorlarsa vermeye hazırız"</p><p>Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai
Kafaoğlu ise yaptığı konuşmada" Yunus Emre Enstitüsü ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin ortaklaşa "Türkçe Yaz Okulu 2018"
programı kapsamında bir aradayız. Türkçe öğrenmek isteyen, Türkoloji bölümünde okumak isteyen öğrencilerin bir ay boyunca
Türkiye'de değişik üniversitelerde ve Türk kültürünü, örf, adet, gelenek, göreneklerini faktörünü ve inançlarını burada yaşamalarını
önemsiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizden ne istiyorlarsa vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
büyük bir devlet, özellikle son 16 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye gerçekten büyük bir mesafe aldı. Artık
nerede bir yanlışlık varsa, nerede bir zulüm varsa "dur" diyebilen, sesini yükselten ve sessiz yığınların sesi olan bir "Türkiye" var.
Nerede bir mağduriyet varsa ilk önce Türkiye oraya ulaşıyor. En fazla yurtdışındaki afetlere, sıkıntılara, problemlere, programlara en
fazla destek sağlayan Türkiye devletidir.</p><p>Bizler muz Cumhuriyeti değiliz, binlerce yıllık geçmişi olan tarihte bir sürü devlet
kurmuş olan gelenek görenek, örf, adet ve inançları olan bir milletiz. Bunu da bütün dünyaya göstermemiz lazım. Gittiğimiz her yere
barış götürmüş, huzur götürmüş, medeniyet götürmüş, yol götürmüş, hamam götürmüş. Hiçbir zaman için sömürü amaçlı gitmedik.
Günümüze bakıyoruz ki gerçekten sadece ve sadece menfaat için, sömürü için kanların aktığını, gözyaşların arttığını görüyoruz. Böyle
bir dünyaya mahkum değiliz, bunu düzeltebiliriz".</p><p>"Yunus Emre Enstitüsünü tebrik etmek istiyorum"</p><p>Bandırma
Kaymakam vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Ülkemize Yunus Emre Enstitüsü'nün
düzenlemiş olduğu program kapsamında yaklaşık 3 hafta boyunca ziyarete gelen kıymetli öğrenciler uzunca bir süredir, uzun zamandır
eksikliğini duyduğumuz ülkemizin dünya üzerindeki tanıtımını sağlamak, Türk dilinin, Türk kültürünün Dünya üzerinde tanınırlığını
arttırmak için çok önemli faaliyetler verdiğine inandığımız Yunus Emre Enstitüsü'nü bu programdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Yurt
dışından Bandırma'mıza gelen kıymetli misafirlerimize ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversite'mize teşekkür ediyorum.
Bandırma merkezinde bu misafirlikte geçtiğimiz hafta Gönen'i ilçemizi de ziyaret ettiler. Bandırma'ya vekâleten bir gün de böyle bir
programda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.</p><p>"Türk milleti Dünya'da barış ve kardeşliği önemseyen
millettir"</p><p>Dünyada 7 milyara yakın insan yaşıyor. Çok çeşitli renkler, inançlar, rengarenk bir atmosferin bizimle bir arada
olması, dünyayı hep birlikte yaşıyoruz. Pazartesi günü ziyaretime gelen Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya pek çok kıtadan
gelen arkadaşlara "Dünya beşten büyüktür fikrini, düşüncesini nasıl karşılıyorsunuz" hepsi "biz bu fikri benimsiyoruz" diyerek el
kaldırdılar. Bundan da gurur duydum. Türk milleti daima Dünya'nın üzerinde yaşayan bütün insanların yeteceğini, bunun içinde barış ve
kardeşliğin tüm dünyaya egemen olacağına inanmış bir millet olarak tarih sahnesine çıktığı günden bugüne bu Mefkûre dünyada yaymak
için mücadele eden bir devlet ve bir millettir. 20.yüzyılı geride bırakıp 21.yüzyıla tüketmeye başladığımız bu yıllar içerisinde Dünya'nın
beşten büyük olduğunu, hiç bir ülkenin, hiçbir milletin diğer mazlum milleti ezmeye hakkı ve yetkisi olmadığını, milletimiz adına tüm
dünyaya haykırıyor olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.</p><p>"Bu programların önümüzdeki yıllarda da artacağına
inanıyorum"</p><p>Bandırma ya gelerek onurlandıran yabancı misafirlerimiz ülkelerine Türk toplumunun, Türk milletinin
misafirperverliğini, dostluğunu, kardeşliğini örfün geleneğini, buradan edindikleri olumlu izlenimlerle ülkelerine taşıyarak adeta gönüllü
misyoneri olacaktır. Misafirlerimize gösterilen yakınlık, sıcaklık bizler için sadece geleneği yaşatılması değil aynı zamanda da bir
görevdir. Bu programların önümüzdeki yıllarda büyüyerek artacağına, Türkiye hakkında olumlu düşüncelerle buradan ülkelerine
döneceklerini, Türkiye ile ilgili güzel izlenimlerini kendi ülkelerinden paylaşacaklarını ve bunun da ülkemizde daha da büyük güç
kazanacağına inanıyorum". Ahmet Türkmen/Serhat Barış</p>
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Yabancı öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu 03/08/2018
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen œTürkçe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında
20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
 Bandırma Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, 20 yabancı öğrenci, harmandalı ve zeybek oynadı. Misafir öğrenciler,
daha sonra koro halinde Türkiyem şarkısını söyledi.
 Etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Türkiyenin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak
için çok önemli etkinlikler yapan Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine teşekkür ettiğini
söyledi.
 Bekarlar, Türklerin tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışan bir millet olduğuna vurgu yaparak,
œHiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmesinin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir
ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek
yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı
açısından oldukça önemlidir.• diye konuştu.
 Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yabancı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
 Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, rektör yardımcıları Prof.
Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.AA
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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği...
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.
Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
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20 ülke 20 kültür Bandırma'da buluştu.
Balıkesir'in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi. 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma'ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.  
 Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.  
 Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.  
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.  
 Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.  
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü'nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.  
 Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk  
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.  
 Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.  
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.  
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Yabancı Misafirler Bandırma'da
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen œTürkçe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında
20 ülkeden 20 uluslararası öğrencinin yer aldığı kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve türkülerimizden oluşan kültür-sanat etkinliği,
Bandırma Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti.
  Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliğe, Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı
Zekai Kafaoğlu, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Onyedi Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri
Cihangir Boz, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı ve Bandırma İlçe
Müftüsü Hamdi Gevher katıldı.
  20 ülkeden üniversitemize 20 farklı öğrenci geldi
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer İnan yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi. œYunus Emre
Enstitüsü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yunus Emre Enstitüsü
aracılığı ile 20 ülkede üniversitemize 20 farklı öğrenci geldi. Bu öğrencilere Türk dilini, Türk kültürünü, örf ve geleneklerini öğretmek
adına, sevdirmek ve tanıtmak adına çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar içerisinde sabah saat 09.00 ve 13.00 arası Türk dili öğretildi.
13.00ten sonra da Zeybek, Ebru öğrenimi, kilim dokuma gibi Türk kültürüne ait çeşitli programlar yapıldı. Öğrencilerimizden şunu
gördük ki Türkiye'yi tanımadıklarını, Türkiye'ye bu vasıta ile olumlu duygular beslediklerini, hem kaymakamlarımızla hem belediye
başkanlarımızla yaptığımız ziyaretler sırasında kendilerine pozitif şekilde ağırlanması, öğrencilerimizle birebir yakinen ilgilenmesi bu
öğrenci arkadaşlarımızı çok memnun etti•.
  œMisafirlerimiz Türkçeyi öğrendiler•
  Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel œBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, çevre ilçelerimizde ayrı
bir renk olan Uluslararası öğrencilerimiz için etkinlik hazırlandı. Belli bir süredir ilçemizde kendilerini misafir ettik. Bu misafirlik süresi
içerisinde Bandırma Kaymakamımıza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe yönetimine verdikleri desteklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz. Bu süreç önümüzdeki dönemde bizim yaklaşık farklı ülkelerden 500 yabancı öğrencimizi Bandırma'da ağırlayacağız.
Bu konuda Bandırma ve diğer ilçelerimizde yöneticilerimizin de destek olacaklarına eminim. Sevgili öğrencilerimizin bu süreç içerisinde
Türkçe öğrendikleri için bölgemizi tanıdıkları süreçte etkinlikleri çok önemsiyoruz, sizlere de güzel bir gösteri sunacaklardır• dedi.
  œBizden ne istiyorlarsa vermeye hazırız•
  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise yaptığı konuşmada• Yunus Emre Enstitüsü ile Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesinin ortaklaşa œTürkçe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında bir aradayız. Türkçe öğrenmek isteyen, Türkoloji bölümünde
okumak isteyen öğrencilerin bir ay boyunca Türkiye'de değişik üniversitelerde ve Türk kültürünü, örf, adet, gelenek, göreneklerini
faktörünü ve inançlarını burada yaşamalarını önemsiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizden ne istiyorlarsa
vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, özellikle son 16 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
Türkiye gerçekten büyük bir mesafe aldı. Artık nerede bir yanlışlık varsa, nerede bir zulüm varsa œdur• diyebilen, sesini yükselten ve
sessiz yığınların sesi olan bir œTürkiye• var. Nerede bir mağduriyet varsa ilk önce Türkiye oraya ulaşıyor. En fazla yurtdışındaki
afetlere, sıkıntılara, problemlere, programlara en fazla destek sağlayan Türkiye devletidir.
  Bizler muz Cumhuriyeti değiliz, binlerce yıllık geçmişi olan tarihte bir sürü devlet kurmuş olan gelenek görenek, örf, adet ve inançları
olan bir milletiz. Bunu da bütün dünyaya göstermemiz lazım. Gittiğimiz her yere barış götürmüş, huzur götürmüş, medeniyet götürmüş,
yol götürmüş, hamam götürmüş. Hiçbir zaman için sömürü amaçlı gitmedik. Günümüze bakıyoruz ki gerçekten sadece ve sadece
menfaat için, sömürü için kanların aktığını, gözyaşların arttığını görüyoruz. Böyle bir dünyaya mahkum değiliz, bunu düzeltebiliriz•.
  œYunus Emre Enstitüsünü tebrik etmek istiyorum•
  Bandırma Kaymakam vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Ülkemize Yunus Emre
Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu program kapsamında yaklaşık 3 hafta boyunca ziyarete gelen kıymetli öğrenciler uzunca bir süredir,
uzun zamandır eksikliğini duyduğumuz ülkemizin dünya üzerindeki tanıtımını sağlamak, Türk dilinin, Türk kültürünün Dünya üzerinde
tanınırlığını arttırmak için çok önemli faaliyetler verdiğine inandığımız Yunus Emre Enstitüsünü bu programdan dolayı tebrik etmek
istiyorum. Yurt dışından Bandırmamıza gelen kıymetli misafirlerimize ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemize
teşekkür ediyorum. Bandırma merkezinde bu misafirlikte geçtiğimiz hafta Gönen'i ilçemizi de ziyaret ettiler. Bandırma'ya vekÃ¢leten
bir gün de böyle bir programda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
  œTürk milleti Dünyada barış ve kardeşliği önemseyen millettir•
  Dünyada 7 milyara yakın insan yaşıyor. Çok çeşitli renkler, inançlar, rengarenk bir atmosferin bizimle bir arada olması, dünyayı hep
birlikte yaşıyoruz. Pazartesi günü ziyaretime gelen Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya pek çok kıtadan gelen arkadaşlara
œDünya beşten büyüktür   fikrini, düşüncesini nasıl karşılıyorsunuz• hepsi œbiz bu fikri benimsiyoruz• diyerek el kaldırdılar. Bundan da
gurur duydum. Türk milleti daima Dünyanın üzerinde yaşayan bütün insanların yeteceğini, bunun içinde barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olacağına inanmış bir millet olarak tarih sahnesine çıktığı günden bugüne bu MefkÃ»re dünyada yaymak için mücadele
eden bir devlet ve bir millettir. 20.yüzyılı geride bırakıp 21.yüzyıla tüketmeye başladığımız bu yıllar içerisinde Dünyanın beşten büyük
olduğunu, hiç bir ülkenin, hiçbir milletin diğer mazlum milleti ezmeye hakkı ve yetkisi olmadığını, milletimiz adına tüm dünyaya
haykırıyor olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.
  œBu programların önümüzdeki yıllarda da artacağına inanıyorum•
  Bandırma ya gelerek onurlandıran yabancı misafirlerimiz ülkelerine Türk toplumunun, Türk milletinin misafirperverliğini, dostluğunu,
kardeşliğini örfün geleneğini, buradan edindikleri olumlu izlenimlerle ülkelerine taşıyarak adeta gönüllü misyoneri olacaktır.
Misafirlerimize gösterilen yakınlık, sıcaklık bizler için sadece geleneği yaşatılması değil aynı zamanda da bir görevdir. Bu programların
önümüzdeki yıllarda büyüyerek artacağına, Türkiye hakkında olumlu düşüncelerle buradan ülkelerine döneceklerini, Türkiye ile ilgili
güzel izlenimlerini kendi ülkelerinden paylaşacaklarını ve bunun da ülkemizde daha da büyük güç kazanacağına inanıyorum•. Ahmet
Türkmen/Serhat Barış
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Yabancı Misafirler Bandırma'da
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen œTürkçe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında
20 ülkeden 20 uluslararası öğrencinin yer aldığı kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve türkülerimizden oluşan kültür-sanat etkinliği,
Bandırma Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti.
  Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliğe, Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı
Zekai Kafaoğlu, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Onyedi Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri
Cihangir Boz, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı ve Bandırma İlçe
Müftüsü Hamdi Gevher katıldı.
  20 ülkeden üniversitemize 20 farklı öğrenci geldi
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer İnan yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi. œYunus Emre
Enstitüsü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yunus Emre Enstitüsü
aracılığı ile 20 ülkede üniversitemize 20 farklı öğrenci geldi. Bu öğrencilere Türk dilini, Türk kültürünü, örf ve geleneklerini öğretmek
adına, sevdirmek ve tanıtmak adına çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar içerisinde sabah saat 09.00 ve 13.00 arası Türk dili öğretildi.
13.00ten sonra da Zeybek, Ebru öğrenimi, kilim dokuma gibi Türk kültürüne ait çeşitli programlar yapıldı. Öğrencilerimizden şunu
gördük ki Türkiye'yi tanımadıklarını, Türkiye'ye bu vasıta ile olumlu duygular beslediklerini, hem kaymakamlarımızla hem belediye
başkanlarımızla yaptığımız ziyaretler sırasında kendilerine pozitif şekilde ağırlanması, öğrencilerimizle birebir yakinen ilgilenmesi bu
öğrenci arkadaşlarımızı çok memnun etti•.
  œMisafirlerimiz Türkçeyi öğrendiler•
  Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel œBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, çevre ilçelerimizde ayrı
bir renk olan Uluslararası öğrencilerimiz için etkinlik hazırlandı. Belli bir süredir ilçemizde kendilerini misafir ettik. Bu misafirlik süresi
içerisinde Bandırma Kaymakamımıza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe yönetimine verdikleri desteklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz. Bu süreç önümüzdeki dönemde bizim yaklaşık farklı ülkelerden 500 yabancı öğrencimizi Bandırma'da ağırlayacağız.
Bu konuda Bandırma ve diğer ilçelerimizde yöneticilerimizin de destek olacaklarına eminim. Sevgili öğrencilerimizin bu süreç içerisinde
Türkçe öğrendikleri için bölgemizi tanıdıkları süreçte etkinlikleri çok önemsiyoruz, sizlere de güzel bir gösteri sunacaklardır• dedi.
  œBizden ne istiyorlarsa vermeye hazırız•
  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise yaptığı konuşmada• Yunus Emre Enstitüsü ile Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesinin ortaklaşa œTürkçe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında bir aradayız. Türkçe öğrenmek isteyen, Türkoloji bölümünde
okumak isteyen öğrencilerin bir ay boyunca Türkiye'de değişik üniversitelerde ve Türk kültürünü, örf, adet, gelenek, göreneklerini
faktörünü ve inançlarını burada yaşamalarını önemsiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizden ne istiyorlarsa
vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet, özellikle son 16 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
Türkiye gerçekten büyük bir mesafe aldı. Artık nerede bir yanlışlık varsa, nerede bir zulüm varsa œdur• diyebilen, sesini yükselten ve
sessiz yığınların sesi olan bir œTürkiye• var. Nerede bir mağduriyet varsa ilk önce Türkiye oraya ulaşıyor. En fazla yurtdışındaki
afetlere, sıkıntılara, problemlere, programlara en fazla destek sağlayan Türkiye devletidir.
  Bizler muz Cumhuriyeti değiliz, binlerce yıllık geçmişi olan tarihte bir sürü devlet kurmuş olan gelenek görenek, örf, adet ve inançları
olan bir milletiz. Bunu da bütün dünyaya göstermemiz lazım. Gittiğimiz her yere barış götürmüş, huzur götürmüş, medeniyet götürmüş,
yol götürmüş, hamam götürmüş. Hiçbir zaman için sömürü amaçlı gitmedik. Günümüze bakıyoruz ki gerçekten sadece ve sadece
menfaat için, sömürü için kanların aktığını, gözyaşların arttığını görüyoruz. Böyle bir dünyaya mahkum değiliz, bunu düzeltebiliriz•.
  œYunus Emre Enstitüsünü tebrik etmek istiyorum•
  Bandırma Kaymakam vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Ülkemize Yunus Emre
Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu program kapsamında yaklaşık 3 hafta boyunca ziyarete gelen kıymetli öğrenciler uzunca bir süredir,
uzun zamandır eksikliğini duyduğumuz ülkemizin dünya üzerindeki tanıtımını sağlamak, Türk dilinin, Türk kültürünün Dünya üzerinde
tanınırlığını arttırmak için çok önemli faaliyetler verdiğine inandığımız Yunus Emre Enstitüsünü bu programdan dolayı tebrik etmek
istiyorum. Yurt dışından Bandırmamıza gelen kıymetli misafirlerimize ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemize
teşekkür ediyorum. Bandırma merkezinde bu misafirlikte geçtiğimiz hafta Gönen'i ilçemizi de ziyaret ettiler. Bandırma'ya vekÃ¢leten
bir gün de böyle bir programda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
  œTürk milleti Dünyada barış ve kardeşliği önemseyen millettir•
  Dünyada 7 milyara yakın insan yaşıyor. Çok çeşitli renkler, inançlar, rengarenk bir atmosferin bizimle bir arada olması, dünyayı hep
birlikte yaşıyoruz. Pazartesi günü ziyaretime gelen Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya pek çok kıtadan gelen arkadaşlara
œDünya beşten büyüktür   fikrini, düşüncesini nasıl karşılıyorsunuz• hepsi œbiz bu fikri benimsiyoruz• diyerek el kaldırdılar. Bundan da
gurur duydum. Türk milleti daima Dünyanın üzerinde yaşayan bütün insanların yeteceğini, bunun içinde barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olacağına inanmış bir millet olarak tarih sahnesine çıktığı günden bugüne bu MefkÃ»re dünyada yaymak için mücadele
eden bir devlet ve bir millettir. 20.yüzyılı geride bırakıp 21.yüzyıla tüketmeye başladığımız bu yıllar içerisinde Dünyanın beşten büyük
olduğunu, hiç bir ülkenin, hiçbir milletin diğer mazlum milleti ezmeye hakkı ve yetkisi olmadığını, milletimiz adına tüm dünyaya
haykırıyor olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.
  œBu programların önümüzdeki yıllarda da artacağına inanıyorum•
  Bandırma ya gelerek onurlandıran yabancı misafirlerimiz ülkelerine Türk toplumunun, Türk milletinin misafirperverliğini, dostluğunu,
kardeşliğini örfün geleneğini, buradan edindikleri olumlu izlenimlerle ülkelerine taşıyarak adeta gönüllü misyoneri olacaktır.
Misafirlerimize gösterilen yakınlık, sıcaklık bizler için sadece geleneği yaşatılması değil aynı zamanda da bir görevdir. Bu programların
önümüzdeki yıllarda büyüyerek artacağına, Türkiye hakkında olumlu düşüncelerle buradan ülkelerine döneceklerini, Türkiye ile ilgili
güzel izlenimlerini kendi ülkelerinden paylaşacaklarını ve bunun da ülkemizde daha da büyük güç kazanacağına inanıyorum•. Ahmet
Türkmen/Serhat Barış
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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.
Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.       Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı   Editör: Editor
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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği...
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.
Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
03 Ağustos 2018 11:37   

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.

Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk

Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberumut.com : 03.08.2018
: http://www.haberumut.com/balikesir/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu-h203005.html

: Haber

20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği...
Balıkesir´in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
Bandırma´ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda halk oyunları gösterisi ve
türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite
Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.
Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü´nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
Bekarlar : Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni
ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm
dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran
bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin
tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri
paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi
Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler halk oyunları
gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok
sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
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YAZ OKULU 2018 KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından bu yana her yaz yüzlerce öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu programı ile Türkiye´de Türkçe öğrenmeye
ve Türkiye´yi yakından tanımaya davet ediyor.
 Dünya gençlerini Türkiye´de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına olanak sağlayan programda iletişim dili olarak
Türkçe kullanılıyor. Türkçe Yaz Okulu´nda yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve gezi programları da yer
alıyor. Bu program, öğrencilere Türkçeyi yerinde öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda Türkiye´nin tarihî ve turistik bölgelerini
gezme, Türk kültürünü tanıma, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı da sunuyor.
 Üniversitenin ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen 20
ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve
türkülerimizden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
 Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur,
üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 Etkinliğin açış konuşmasını üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi. İnan,
'Türkçe yaz okulu 2018' programı kültür-sanat etkinliklerine hoş geldiniz. 20 farklı ülkeden 20 farklı öğrenci geldi. Her gün 09.00 -
12.30 saatleri arasında Türkçe dersi alan uluslararası öğrenciler, dersler bittikten sonra ise ebru sanatı, zeybek oyunu, kilim dokuma,
Çerkez halk oyunları gibi Türk kültürüne ait birçok etkinlik gerçekleştirdik. Türk kültürünü öğretmek sevdirmek adına çalışmalar yaptık.
Ayrıca misafir öğrenciler, ilçe kaymakamlık ve ilçe belediyelerini de ziyaret ederek kaymakamlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan
ilçelerimize ve yöremize ait bilgiler edindi. Yapılan etkinliklerde uluslararası öğrencilerimizin dilimize ve kültürümüze olan ilgi, alaka
ve sevgilerinin üst seviyede olması bizleri oldukça mutlu etti. Türkiye´yi tanımadıklarını bu vasıtayla olumlu duygular beslediklerini,
bölgemizdeki ilçelerin kaymakam ve belediye başkanlarının yakinen ilgilenmeleri öğrencileri çok memnun etti. Misafir ettiğimiz
uluslararası öğrenciler seçme öğrencilerdir. Akademisyen ve okulunu birincilikle bitiren öğrencilerden oluşuyorlar. Bu öğrencilerin
ülkemiz adına olumlu görüşler beslemeleri ülkemiz için çok fayda sağlayacaktır.' dedi.
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla
birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı
bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.' ifadelerini kullandı.
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsünün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Ülkemizin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak için çok
önemli etkinlikler yaptığını düşündüğümüz Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ne çok
teşekkür ediyorum. Bandırma Kaymakamlığına vekâleten icabet ettiğim bu programa katılmak beni mutlu etmiştir. Rengârenk bir
atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum.
Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum
ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan
kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir.
Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre
Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye
konuştu.
 Protokol konuşmalarından sonra, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında üniversitemize gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir
öğrencilerimiz halk oyunları gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan
kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerimizle fotoğraf çektirdi.
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur,  üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
 Bir önceki yazımız olan



Yabancı Misafirler Bandırma'da...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bandirmayasam.com.tr : 03.08.2018
: http://bandirmayasam.com.tr/HD23871_yabanci-misafirler-bandirmada.html

: İletişim Teknolojileri

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu 2018" programı kapsamında
20 ülkeden 20 <p>uluslararası öğrencinin yer aldığı kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve türkülerimizden oluşan kültür-sanat
etkinliği, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.</p><p>Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliğe, Bandırma Kaymakam Vekili
Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Alpaslan Serel, Onyedi Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Cihangir Boz, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, AK Parti
Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı ve Bandırma İlçe Müftüsü Hamdi Gevher katıldı.</p><p>20 ülkeden üniversitemize 20 farklı
öğrenci geldi</p><p>Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Sorumlusu Ömer İnan yaptığı açılış konuşmasında şunları
söyledi. "Yunus Emre Enstitüsü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yunus
Emre Enstitüsü aracılığı ile 20 ülkede üniversitemize 20 farklı öğrenci geldi. Bu öğrencilere Türk dilini, Türk kültürünü, örf ve
geleneklerini öğretmek adına, sevdirmek ve tanıtmak adına çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar içerisinde sabah saat 09.00 ve 13.00 arası
Türk dili öğretildi. 13.00'ten sonra da Zeybek, Ebru öğrenimi, kilim dokuma gibi Türk kültürüne ait çeşitli programlar yapıldı.
Öğrencilerimizden şunu gördük ki Türkiye'yi tanımadıklarını, Türkiye'ye bu vasıta ile olumlu duygular beslediklerini, hem
kaymakamlarımızla hem belediye başkanlarımızla yaptığımız ziyaretler sırasında kendilerine pozitif şekilde ağırlanması,
öğrencilerimizle birebir yakinen ilgilenmesi bu öğrenci arkadaşlarımızı çok memnun etti".</p><p>"Misafirlerimiz Türkçeyi
öğrendiler"</p><p>Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, çevre
ilçelerimizde ayrı bir renk olan Uluslararası öğrencilerimiz için etkinlik hazırlandı. Belli bir süredir ilçemizde kendilerini misafir ettik.
Bu misafirlik süresi içerisinde Bandırma Kaymakamımıza, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe yönetimine verdikleri
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreç önümüzdeki dönemde bizim yaklaşık farklı ülkelerden 500 yabancı öğrencimizi
Bandırma'da ağırlayacağız. Bu konuda Bandırma ve diğer ilçelerimizde yöneticilerimizin de destek olacaklarına eminim. Sevgili
öğrencilerimizin bu süreç içerisinde Türkçe öğrendikleri için bölgemizi tanıdıkları süreçte etkinlikleri çok önemsiyoruz, sizlere de güzel
bir gösteri sunacaklardır" dedi.</p><p>"Bizden ne istiyorlarsa vermeye hazırız"</p><p>Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai
Kafaoğlu ise yaptığı konuşmada" Yunus Emre Enstitüsü ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin ortaklaşa "Türkçe Yaz Okulu 2018"
programı kapsamında bir aradayız. Türkçe öğrenmek isteyen, Türkoloji bölümünde okumak isteyen öğrencilerin bir ay boyunca
Türkiye'de değişik üniversitelerde ve Türk kültürünü, örf, adet, gelenek, göreneklerini faktörünü ve inançlarını burada yaşamalarını
önemsiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizden ne istiyorlarsa vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
büyük bir devlet, özellikle son 16 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye gerçekten büyük bir mesafe aldı. Artık
nerede bir yanlışlık varsa, nerede bir zulüm varsa "dur" diyebilen, sesini yükselten ve sessiz yığınların sesi olan bir "Türkiye" var.
Nerede bir mağduriyet varsa ilk önce Türkiye oraya ulaşıyor. En fazla yurtdışındaki afetlere, sıkıntılara, problemlere, programlara en
fazla destek sağlayan Türkiye devletidir.</p><p>Bizler muz Cumhuriyeti değiliz, binlerce yıllık geçmişi olan tarihte bir sürü devlet
kurmuş olan gelenek görenek, örf, adet ve inançları olan bir milletiz. Bunu da bütün dünyaya göstermemiz lazım. Gittiğimiz her yere
barış götürmüş, huzur götürmüş, medeniyet götürmüş, yol götürmüş, hamam götürmüş. Hiçbir zaman için sömürü amaçlı gitmedik.
Günümüze bakıyoruz ki gerçekten sadece ve sadece menfaat için, sömürü için kanların aktığını, gözyaşların arttığını görüyoruz. Böyle
bir dünyaya mahkum değiliz, bunu düzeltebiliriz".</p><p>"Yunus Emre Enstitüsünü tebrik etmek istiyorum"</p><p>Bandırma
Kaymakam vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar da yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi. Ülkemize Yunus Emre Enstitüsü'nün
düzenlemiş olduğu program kapsamında yaklaşık 3 hafta boyunca ziyarete gelen kıymetli öğrenciler uzunca bir süredir, uzun zamandır
eksikliğini duyduğumuz ülkemizin dünya üzerindeki tanıtımını sağlamak, Türk dilinin, Türk kültürünün Dünya üzerinde tanınırlığını
arttırmak için çok önemli faaliyetler verdiğine inandığımız Yunus Emre Enstitüsü'nü bu programdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Yurt
dışından Bandırma'mıza gelen kıymetli misafirlerimize ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversite'mize teşekkür ediyorum.
Bandırma merkezinde bu misafirlikte geçtiğimiz hafta Gönen'i ilçemizi de ziyaret ettiler. Bandırma'ya vekâleten bir gün de böyle bir
programda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.</p><p>"Türk milleti Dünya'da barış ve kardeşliği önemseyen
millettir"</p><p>Dünyada 7 milyara yakın insan yaşıyor. Çok çeşitli renkler, inançlar, rengarenk bir atmosferin bizimle bir arada
olması, dünyayı hep birlikte yaşıyoruz. Pazartesi günü ziyaretime gelen Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya pek çok kıtadan
gelen arkadaşlara "Dünya beşten büyüktür fikrini, düşüncesini nasıl karşılıyorsunuz" hepsi "biz bu fikri benimsiyoruz" diyerek el
kaldırdılar. Bundan da gurur duydum. Türk milleti daima Dünya'nın üzerinde yaşayan bütün insanların yeteceğini, bunun içinde barış ve
kardeşliğin tüm dünyaya egemen olacağına inanmış bir millet olarak tarih sahnesine çıktığı günden bugüne bu Mefkûre dünyada yaymak
için mücadele eden bir devlet ve bir millettir. 20.yüzyılı geride bırakıp 21.yüzyıla tüketmeye başladığımız bu yıllar içerisinde Dünya'nın
beşten büyük olduğunu, hiç bir ülkenin, hiçbir milletin diğer mazlum milleti ezmeye hakkı ve yetkisi olmadığını, milletimiz adına tüm
dünyaya haykırıyor olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.</p><p>"Bu programların önümüzdeki yıllarda da artacağına
inanıyorum"</p><p>Bandırma ya gelerek onurlandıran yabancı misafirlerimiz ülkelerine Türk toplumunun, Türk milletinin
misafirperverliğini, dostluğunu, kardeşliğini örfün geleneğini, buradan edindikleri olumlu izlenimlerle ülkelerine taşıyarak adeta gönüllü
misyoneri olacaktır. Misafirlerimize gösterilen yakınlık, sıcaklık bizler için sadece geleneği yaşatılması değil aynı zamanda da bir
görevdir. Bu programların önümüzdeki yıllarda büyüyerek artacağına, Türkiye hakkında olumlu düşüncelerle buradan ülkelerine
döneceklerini, Türkiye ile ilgili güzel izlenimlerini kendi ülkelerinden paylaşacaklarını ve bunun da ülkemizde daha da büyük güç
kazanacağına inanıyorum". Ahmet Türkmen/Serhat Barış</p>
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Yabancı Öğrenciler Halk Oyunları Gösterisi Sundu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
  Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 20 yabancı öğrenci, harmandalı ve zeybek oynadı. Misafir öğrenciler,
daha sonra koro halinde Türkiyem şarkısını söyledi.
  Etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Türkiye'nin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak
için çok önemli etkinlikler yapan Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine teşekkür ettiğini
söyledi.
  Bekarlar, Türklerin tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışan bir millet olduğuna vurgu yaparak,
'Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmesinin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir
ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek
yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı
açısından oldukça önemlidir.' diye konuştu.
  Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yabancı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
  Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, rektör yardımcıları
Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Yabancı öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018'
programı kapsamında 20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.Bandırma...
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018'
programı kapsamında 20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 20 yabancı öğrenci, harmandalı ve zeybek oynadı. Misafir öğrenciler,
daha sonra koro halinde Türkiyem şarkısını söyledi.
 
Etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Türkiye'nin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak
için çok önemli etkinlikler yapan Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine teşekkür ettiğini
söyledi.
Bekarlar, Türklerin tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışan bir millet olduğuna vurgu yaparak,
'Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmesinin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir
ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek
yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı
açısından oldukça önemlidir.' diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yabancı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 
Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, rektör yardımcıları Prof.
Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Bandırma Üniversitesi Yaz Okulu Uluslararası Öğrencileri Kültür-Sanat Etkinliği Gerçekleştirdi
BASIN BÜLTENİ
 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında Üniversitemizde Eğitim Gören Uluslararası Öğrenciler Kültür-Sanat Etkinliği Gerçekleştirdi
 Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından bu yana her yaz yüzlerce öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu programı ile Türkiye´de Türkçe öğrenmeye
ve Türkiye´yi yakından tanımaya davet ediyor. Dünya gençlerini Türkiye´de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına
olanak sağlayan programda iletişim dili olarak Türkçe kullanılıyor. Türkçe Yaz Okulu´nda yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür
sanat etkinlikleri ve gezi programları da yer alıyor. Bu program, öğrencilere Türkçeyi yerinde öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda
Türkiye´nin tarihî ve turistik bölgelerini gezme, Türk kültürünü tanıma, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı da sunuyor.
 Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen
20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve
türkülerimizden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
 Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur,
üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 Etkinliğin açış konuşmasını üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi. İnan,
'Türkçe yaz okulu 2018' programı kültür-sanat etkinliklerine hoş geldiniz. 20 farklı ülkeden 20 farklı öğrenci geldi. Her gün 09.00 -
12.30 saatleri arasında Türkçe dersi alan uluslararası öğrenciler, dersler bittikten sonra ise ebru sanatı, zeybek oyunu, kilim dokuma,
Çerkez halk oyunları gibi Türk kültürüne ait birçok etkinlik gerçekleştirdik. Türk kültürünü öğretmek sevdirmek adına çalışmalar yaptık.
Ayrıca misafir öğrenciler, ilçe kaymakamlık ve ilçe belediyelerini de ziyaret ederek kaymakamlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan
ilçelerimize ve yöremize ait bilgiler edindi. Yapılan etkinliklerde uluslararası öğrencilerimizin dilimize ve kültürümüze olan ilgi, alaka
ve sevgilerinin üst seviyede olması bizleri oldukça mutlu etti. Türkiye´yi tanımadıklarını bu vasıtayla olumlu duygular beslediklerini,
bölgemizdeki ilçelerin kaymakam ve belediye başkanlarının yakinen ilgilenmeleri öğrencileri çok memnun etti. Misafir ettiğimiz
uluslararası öğrenciler seçme öğrencilerdir. Akademisyen ve okulunu birincilikle bitiren öğrencilerden oluşuyorlar. Bu öğrencilerin
ülkemiz adına olumlu görüşler beslemeleri ülkemiz için çok fayda sağlayacaktır.' dedi.
 Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla
birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı
bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.' ifadelerini kullandı.
 Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsünün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Ülkemizin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak için çok
önemli etkinlikler yaptığını düşündüğümüz Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ne çok
teşekkür ediyorum. Bandırma Kaymakamlığına vekâleten icabet ettiğim bu programa katılmak beni mutlu etmiştir. Rengârenk bir
atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum.
Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum
ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan
kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir.
Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre
Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye
konuştu.
 Protokol konuşmalarından sonra, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında üniversitemize gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir
öğrencilerimiz halk oyunları gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan
kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerimizle fotoğraf çektirdi.
 Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.
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Yabancı Öğrenciler Halk Oyunları Gösterisi Sundu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
 AA        5 dakika önce..
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Yabancı Öğrenciler Halk Oyunları Gösterisi Sundu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında
20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 20 yabancı öğrenci, harmandalı ve zeybek oynadı. Misafir öğrenciler,
daha sonra koro halinde Türkiyem şarkısını söyledi.

Etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Türkiye'nin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak
için çok önemli etkinlikler yapan Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine teşekkür ettiğini
söyledi.

Bekarlar, Türklerin tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışan bir millet olduğuna vurgu yaparak,
'Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmesinin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir
ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek
yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı
açısından oldukça önemlidir.' diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yabancı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, rektör yardımcıları Prof.
Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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20 ülke 20 kültür Bandırma´da buluştu.
Balıkesir'in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.
Balıkesir'in Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 'Yaz Okulu 2018' Programı Kapsamında eğitim gören uluslararası öğrenciler
Kültür-Sanat etkinliği gerçekleştirdi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz
Okulu 2018' programı kapsamında Bandırma'ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda
halk oyunları gösterisi ve türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,Bandırma Kaymakamlığına Vekalet Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Üniversite
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Etkinliğin açış konuşmasını Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden,
Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve
Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası
öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde, ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde
misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program
kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği
gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500
uluslararası öğrenciye üniversitemizde eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.'ifadelerini kullandı.Kafaoğlu : Nerede bir yanlışlık
varsa dur diyebilen bir Türkiye var.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel'in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Zekai Kafaoğlu, 'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsü'nün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer
ülkelerde Türkçe öğrenmek isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir
yanlışlık varsa dur diyebilen bir Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda
bulunan ülke Türkiye'dir. Tarihte bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil
kültür, gelenek ve görenek götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden
çok önemli, bu etkinliklerin sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre
Enstitüsüne, mülki amirlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.Bekarlar : Tarih boyunca barış ve
kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet oldukBandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk
Bekarlar, 'Rengârenk bir atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini
benimsemelerinden gurur duydum. Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir
ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz
uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu
sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça
önemlidir. Yunus Emre Enstitüsü'ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi Eylül Üniversite'sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için
teşekkür ediyorum.' diye konuştu.Protokol konuşmalarından sonra,Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe
Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi.
Misafir öğrenciler halk oyunları gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan
kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden
Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, Üniversite Genel Sekreteri
Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren'in 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında üniversiteye gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi
ile etkinlik sona erdi.

   Kaynak: İHA
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Yabancı Öğrenciler Halk Oyunları Gösterisi Sundu
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018'
programı kapsamında 20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 20 yabancı öğrenci, harmandalı ve zeybek oynadı. Misafir öğrenciler,
daha sonra koro halinde Türkiyem şarkısını söyledi.
 
Etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Türkiye'nin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak
için çok önemli etkinlikler yapan Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine teşekkür ettiğini
söyledi.
Bekarlar, Türklerin tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışan bir millet olduğuna vurgu yaparak,
'Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmesinin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir
ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek
yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı
açısından oldukça önemlidir.' diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yabancı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 
Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, rektör yardımcıları Prof.
Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
  

 Etiketler: Gönen, Balıkesir, Bandırma, Ankara Haberleri
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Yabancı öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu 03/08/2018
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen œTürkçe Yaz Okulu 2018• programı kapsamında
20 ülkeden ilçeye gelen yabancı öğrenciler, halk oyunları gösterisi sergiledi.
 Bandırma Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, 20 yabancı öğrenci, harmandalı ve zeybek oynadı. Misafir öğrenciler,
daha sonra koro halinde Türkiyem şarkısını söyledi.
 Etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakam Vekili Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Türkiyenin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak
için çok önemli etkinlikler yapan Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine teşekkür ettiğini
söyledi.
 Bekarlar, Türklerin tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışan bir millet olduğuna vurgu yaparak,
œHiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum ülkeleri ezmesinin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir
ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek
yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir. Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı
açısından oldukça önemlidir.• diye konuştu.
 Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yabancı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
 Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, rektör yardımcıları Prof.
Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.AA
   



YABANCI ÖGRENCILER HALK OYUNLARI GÖSTERISI SUNDU
Portal Tarihİçeriği
Adres

: http://nelero.com : 02.08.2018
: http://nelero.com/haber/yabanci-ogrenciler-halk-oyunlari-gosterisi-sundu-91504

: Haber
1/3



YABANCI ÖGRENCILER HALK OYUNLARI GÖSTERISI SUNDU

2/3



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.manisadasonnokta.com : 03.08.2018
: http://www.manisadasonnokta.com/889691-haber-20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu

: Haber
1/2



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.

2/2



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.tele42haber.com : 03.08.2018
: http://www.tele42haber.com/20-ulke-20-kultur-bandirma-da-bulustu-148004

: Haber
1/5



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.

2/5



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMADA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.kayserimalumat.net : 03.08.2018
: http://www.kayserimalumat.net/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu/

: Haber
1/3



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMADA BULUSTU.

2/3



20 ülke 20 kültür Bandırma'da bulustu. Zeybek oynayıp, 'Türkiy...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberturk.com : 03.08.2018
: http://www.haberturk.com/balikesir-haberleri/62560114-20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustuzeybek-oynayip-turkiyem-sarkisini-soylediler

: Gündem
1/19



20 ülke 20 kültür Bandırma'da bulustu. Zeybek oynayıp, 'Türkiy...

2/19



20 ülke 20 kültür Bandırma'da bulustu.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.dogurehberi.com : 03.08.2018
: http://www.dogurehberi.com/balikesir/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu-h1838811.html

: Gündem
1/4



20 ülke 20 kültür Bandırma'da bulustu.

2/4



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.malatyaguncel.com : 03.08.2018
: http://www.malatyaguncel.com/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu-1019833h.htm

: Gündem
1/3



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.

2/3



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.istanbulhaber.com.tr : 03.08.2018
: https://www.istanbulhaber.com.tr/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu-haber-1009383.htm

: Gündem
1/3



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA´DA BULUSTU.

2/3



20 Ülke 20 Kültür Bandırma'da Bulustu.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.mynet.com : 03.08.2018
: http://yurthaber.mynet.com/balikesir-haberleri/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu-4023445

: Gündem
1/2



YABANCI ÖGRENCILER HALK OYUNLARI GÖSTERISI SUNDU
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.avrupagazete.co.uk : 02.08.2018
: https://www.avrupagazete.co.uk/kultur-sanat/yabanci-ogrenciler-halk-oyunlari-gosterisi-sundu-h272837.html

: Haber
1/2



Yabancı Ögrenciler Halk Oyunları Gösterisi Sundu
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.milliyet.com.tr : 03.08.2018
: http://www.milliyet.com.tr/yabanci-ogrenciler-halk-oyunlari-gosterisi-balikesir-yerelhaber-2957803/

: Gündem
1/2



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA'DA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.milliyet.com.tr : 03.08.2018
: http://www.milliyet.com.tr/20-ulke-20-kultur-bandirma-da-bulustu-balikesir-yerelhaber-2958419/

: Gündem
1/2



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMADA BULUSTU.
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.kirikhanolay.com.tr : 03.08.2018
: http://www.kirikhanolay.com.tr/20-ulke-20-kultur-bandirmada-bulustu/817254/

: Gündem
1/2



YABANCI ÖGRENCILER HALK OYUNLARI GÖSTERISI SUNDU
Portal Tarihİçeriği
Adres

: beyazgazete.com : 02.08.2018
: http://beyazgazete.com/haber/2018/8/2/yabanci-ogrenciler-halk-oyunlari-gosterisi-sundu-4612567.html

: Gündem
1/2



YABANCI ÖGRENCILER HALK OYUNLARI GÖSTERISI SUNDU
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.telehaber.com : 02.08.2018
: http://www.telehaber.com/haberler/haber-11109653/

: Gündem
1/1



YAZ OKULU 2018 KAPSAMINDA ÖGRENCILER KÜLTÜR-SANAT ETKINLIGI GE...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.sonkursungazetesi.com : 03.08.2018
: http://www.sonkursungazetesi.com/haber/bandirma/yaz-okulu-2018-kapsaminda-ogrenciler-kultur-sanat-etkinligi-gerceklestirdi/7808.html

: Gündem
1/3



YAZ OKULU 2018 KAPSAMINDA ÖGRENCILER KÜLTÜR-SANAT ETKINLIGI GE...

2/3



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA DA BULUSTU

Yayın Adı Tarih: Balıkesir Artı Haber Gazetesi : 04.08.2018
Sayfa : 1Ili : Balıkesir
Periyod : Günlük

Tiraj : 900 1/2

www.medyatakip.com



20 ÜLKE 20 KÜLTÜR BANDIRMA DA BULUSTU

Yayın Adı Tarih: Balıkesir Artı Haber Gazetesi : 04.08.2018
Sayfa : 2Ili : Balıkesir
Periyod : Günlük

Tiraj : 900 2/2

www.medyatakip.com



BANDIRMA DA BULUSTU

Yayın Adı Tarih: Körfez Star : 04.08.2018
Sayfa : 3Ili : Balıkesir
Periyod : Haftada 6 Gün

Tiraj : 190 1/1

www.medyatakip.com



YABANCI ÖGRENCILER HALK OYUNLARI GÖSTERISI SUNDU

Yayın Adı Tarih: Son Saat : 04.08.2018
Sayfa : 9Ili : Istanbul
Periyod : Günlük

Tiraj : 5.384 1/1

www.medyatakip.com



20 ÜLKEDEN 20 ULUSLARARASI ÖGRENCILER KÜLTÜR-SANAT ETKINLIGI G...

Yayın Adı Tarih: Yeni Erdek Gazetesi : 03.08.2018
Sayfa : 2Ili : Balıkesir
Periyod : Günlük

Tiraj : 116 1/1

www.medyatakip.com



PROGRAMDA ILETISIM DILI OLARAK TÜRKÇE KULLANILIYOR. TÜRKÇE YAZ...

Yayın Adı Tarih: Banses Gazetesi : 05.08.2018
Sayfa : 3Ili : Balıkesir
Periyod : Haftada 6 Gün

Tiraj : 125 1/1

www.medyatakip.com



20 ÜLKEDEN 20 ULUSLARARASI ÖGRENCILER KÜLTÜR-SANAT ETKINLIGI G...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.yenierdekgazetesi.com : 04.08.2018
: http://www.yenierdekgazetesi.com/haber/20-ulkeden-20-uluslararasi-ogrenciler-kultur-sanat-etkinligi-gerceklestirdi-32960.html

: Gündem

20 Ülkeden 20 uluslararası öğrenciler Kültür-Sanat Etkinliği Gerçekleştirdi
Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından bu yana her yaz yüzlerce öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu programı ile Türkiye´de Türkçe öğrenmeye
ve Türkiye´yi yakından tanımaya davet ediyor.
 Dünya gençlerini Türkiye´de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına olanak sağlayan programda iletişim dili olarak
Türkçe kullanılıyor. Türkçe Yaz Okulu´nda yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve gezi programları da yer
alıyor. Bu program, öğrencilere Türkçeyi yerinde öğrenme imkânı sunarken aynı zamanda Türkiye´nin tarihî ve turistik bölgelerini
gezme, Türk kültürünü tanıma, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı da sunuyor.
Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen 20
ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda kültürümüze ait halk oyunları gösterisi ve
türkülerimizden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamlığına Vekalet
Eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Suat Uğur,
üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü´nden, Program Koordinatörü Ömer İnan gerçekleştirdi. İnan,
'Türkçe yaz okulu 2018' programı kültür-sanat etkinliklerine hoş geldiniz. 20 farklı ülkeden 20 farklı öğrenci geldi. Her gün 09.00 -
12.30 saatleri arasında Türkçe dersi alan uluslararası öğrenciler, dersler bittikten sonra ise ebru sanatı, zeybek oyunu, kilim dokuma,
Çerkez halk oyunları gibi Türk kültürüne ait birçok etkinlik gerçekleştirdik. Türk kültürünü öğretmek sevdirmek adına çalışmalar yaptık.
Ayrıca misafir öğrenciler, ilçe kaymakamlık ve ilçe belediyelerini de ziyaret ederek kaymakamlarımızdan ve belediye başkanlarımızdan
ilçelerimize ve yöremize ait bilgiler edindi. Yapılan etkinliklerde uluslararası öğrencilerimizin dilimize ve kültürümüze olan ilgi, alaka
ve sevgilerinin üst seviyede olması bizleri oldukça mutlu etti. Türkiye´yi tanımadıklarını bu vasıtayla olumlu duygular beslediklerini,
bölgemizdeki ilçelerin kaymakam ve belediye başkanlarının yakinen ilgilenmeleri öğrencileri çok memnun etti. Misafir ettiğimiz
uluslararası öğrenciler seçme öğrencilerdir. Akademisyen ve okulunu birincilikle bitiren öğrencilerden oluşuyorlar. Bu öğrencilerin
ülkemiz adına olumlu görüşler beslemeleri ülkemiz için çok fayda sağlayacaktır.' dedi.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel ise yaptığı konuşmada 'Üniversitemiz ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşen
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında 20 farklı ülkeden 20 uluslararası öğrenciyi misafir etmekteyiz. Üniversitemizde,
ilçemizde ve çevre ilçelerimizde bir renk olan uluslararası öğrencilerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Türkçe öğrendikleri ve ülkemizi
tanıdıkları bu etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. 20 günlük bu program kapsamında uluslararası öğrencilerimize Türk dilini
ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bunların yanı sıra
uluslararasılaşma kapsamında üniversitemiz, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde
eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır.' ifadelerini kullandı.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Alpaslan Serel´in ardından sözü alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu,
'Üniversitemiz ile Yunus Emre Enstitüsünün bir organizasyonu sebebiyle bir aradayız. Ülkemizde ve diğer ülkelerde Türkçe öğrenmek
isteyen öğrencileri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türkiye çok büyük bir mesafe aldı nerede bir yanlışlık varsa dur diyebilen bir
Türkiye var. Kendi bütçe ölçeğinde değerlendirildiği zaman yurt dışındaki afetlere en fazla yardımda bulunan ülke Türkiye´dir. Tarihte
bir sürü devlet kurmuş olan, geleneği göreneği çok fazla olan bir ülkeyiz. Ülkelere sömürü amaçlı değil kültür, gelenek ve görenek
götürdük. Yanlışlıkları düzeltmenin yolu kültürlerin birbirini tanımasından geçiyor. Bu etkinlik bu yüzden çok önemli, bu etkinliklerin
sayılarının artması lazım. Emeği geçen başta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemize, Yunus Emre Enstitüsüne, mülki amirlere ve
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 'Ülkemizin dünya üzerinde tanınırlığını artırmak için çok
önemli etkinlikler yaptığını düşündüğümüz Yunus Emre Enstitüsü ve ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ne çok
teşekkür ediyorum. Bandırma Kaymakamlığına vekâleten icabet ettiğim bu programa katılmak beni mutlu etmiştir. Rengârenk bir
atmosferin bizler de bir parçası olduk. Beni ziyarete gelen arkadaşlara dünya beşten büyüktür fikrini benimsemelerinden gurur duydum.
Tarih boyunca barış ve kardeşliğin tüm dünyaya egemen olması için çalışmış bir millet olduk. Hiçbir ülkenin, milletin diğer mazlum
ülkeleri ezmenin hakkı olmadığını haykıran bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz. Misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, buradan
kazandıkları olumlu edinimlerle ülkemizin tanıtıcısı olacak. Misafirlerimize gösterilecek yakınlık bu sebeple bizler için çok önemlidir.
Kendi ülkelerinde bu edinimleri paylaşacaklardır. Bu paylaşım, ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yunus Emre
Enstitüsü´ne ve ev sahibi Bandırma Onyedi Eylül Üniversite´sine bu güzel etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum.' diye
konuştu.
Protokol konuşmalarından sonra, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve 'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı
kapsamında üniversitemize gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Misafir
öğrencilerimiz halk oyunları gösterilerinden sonra ise koro halinde 'Türkiyem' şarkısını okudular. Renkli görüntülere sahne olan
kültür-sanat etkinliğinin sonunda çok sayıda vatandaş uluslararası öğrencilerimizle fotoğraf çektirdi.
Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr.
Suat Uğur, üniversitemiz Genel Sekreteri Cihangir Boz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Koordinatör Daire Başkanı Sabri Eren´in
'Türkçe Yaz Okulu 2018' programı kapsamında üniversitemize gelen uluslararası öğrencilere, hediye takdiminde bulunması sonrasında
gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. Haber Merkezi
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