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Rektör Süleyman Özdemir açıkladı 'Gönen´de Ziraat Fakültesi açmayı düşünüyoruz' 01/09/2018
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ne bağlı Gönen Meslek Yüksek Okulu´nda 830 öğrenci bulunuyor.
Müdürlüğünü üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel´in yaptığı ve beş programın uygulandığı okulda 15 akademik, 17
idari personel görev yürütüyor.
Geçtiğimiz günlerde, okulu ziyaret ederek bir törene katılan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir,
eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Okul müdürü Prof. Dr. Alpaslan Serel, 2015 yılında, Balıkesir Üniversitesi´nden ayrılarak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ne bağlandıklarını, okulun fiziksel alt yapısının da çok iyi olduğunu belirtti.
Rektör Özdemir, 200 dönümlük bir alanda yer alan Gönen Meslek Yüksek Okulu´nun eğitim-öğretim kalitesinin yüksekliğine işaret
ederken, şu değerlendirmede bulundu:
'Bu okulumuz, fiziksel durumu ve alt yapısıyla adeta bizim en güzel vitrinimiz gibi. Uygulama alanımız çok fazla. Gönen´i çok
önemsiyoruz. Eğer YÖK´ten izin alabilirsek burada bir Ziraat Fakültesi kurmayı da düşünüyoruz. Ayrıca Gönen Jeotermal Enstitümüz
ile Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından, Gönen´de ortak bir Termal Sağlık Merkezi açılması için de hazırlıklarımız sürmektedir.
Ancak Türkiye´de Meslek Yüksek Okullarına son yıllarda ilgi çok azaldı. Biz de aynı durumdayız. 5 bin metre karelik Gönen Meslek
Yüksek Okulu´nda, eski yıllarda 9 bin öğrenci vardı. Şimdi ise 830´lara kadar düştü. Bu binada en az 2 bin öğrenci eğitim-öğretim
görmeli. Meslek Yüksek Okullarına ilginin azalması nedeniyle bize bağlı bu okullarda eskiden beri bulunan 83 programdan 4-5´ini
kapatmak zorunda kaldık.'
MANYAS MYO İÇİN YER İSTEDİK
Manyas Meslek Yüksek Okulu´nun fiziki alt yapısının iyi olmadığına da dikkati çeken Rektör Özdemir, şu bilgiyi verdi:
'Bu okulumuzun fiziki koşulları pek iyi değil. Bahçesi de yok. Bunun için Hazine´den 130 dönümlük bir alanı üniversitemize istedik.
Şimdi sonucunu bekliyoruz. Manyas Meslek Yüksek Okulumuzu da daha iyi ortam ve koşullara kavuşturmak istiyoruz.'
Önder BALIKÇI
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REKTR ZDEMR PROJE VE HEDEFLERN ANLATTI
Bandrma On Yedi Eyll niversitesi Rektr Prof. Dr. Sleyman zdemir, niversitenin yeni akademik yla ynelik projelerini ve hedeflerini
aklad. Rektr zdemir, bu yl gelecek olan rencilerle, niversitenin renci mevcudunun 13 bini bulacan belirtti
Bandrma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, toplant sonrasnda basn mensuplar ile birlikte Gönene
geÇerek Gönen Meslek Yüksek Okulu binasn ve yeni yaplan 350 kiilik örenci yurdunu inceledi. Güney Marmara Kalknma Ajans
desteiyle; Gönen MYOda balayan, Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eitimi ve Uygulamalar programna katlan öretim
görevlilerine sertifikalarn takdim etti.
Düzenlenen toplantda konuan Rektör Özdemir œBandrma, Gönen, Manyas ve Erdek ilÇelerinde bulunan toplam 6 yerlekede; 4 enstitü,
8 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda yaklak 11.000 örencisi ve 460 personeli ile eitim-öretim ve aratrma faaliyetlerini
sürdürmektedir. 2018-19 eitim-öretim ylnda 500ü yabanc örenci olmak üzere örenci saysnn 13.000 civarnda olmas ve personel saysnn da
600ün üzerine Çkmas öngörülmektedir.' dedi.
Bu yl üniversite iÇin Çekilen profesyonel tantm filmine internet ortamndan 10 milyon kiinin ulatn ifade eden Rektör Özdemir, vakf ve
özel üniversiteler gibi bir reklam ve tantm ata gerÇekletirdiklerinin altn Çizdi.
TIP VE HUKUK FAKÜLTELER ÇN YÖK'E BAVURU YAPILDI
Üniversite bünyesinde toplam 83 bölüm ve programda; 30 önlisans, 30 lisans, 23 lisansüstü programn eitim-öretim faaliyetlerinin
devam ettiini ifade eden Rektör Özdemir œktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Salk Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer
Seyfettin Uygulamal Bilimler Fakültesi, nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri
Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadr. Tp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi iÇin de YÖKe bavuruda
bulunulmu, yakn zamanda kurulmas beklenmektedir. Ayrca, bir de Sanat, Tasarm ve Mimarlk Fakültesi kurulmas iÇin de hazrlklar
tamamlanmtr. Yabanc Diller Yüksekokulumuzda yabanc uyruklu öretim görevlilerinin de aralarnda bulunduu nitelikli öretim
kadromuzla, istee bal ngilizce snflarmzda kaliteli bir yabanc dil örenimi görme imkan sunulmaktadr. Bandrma, Gönen, Manyas ve Erdek
Meslek Yüksekokullarmza bu yl Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmi ve Meslek
Yüksekokulu saymz 6ya yükselmitir. Ayrca, Bandrma Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulunun aÇlmas iÇin Bandrma OSB ile
ibirlii halinde Çalmalarmz sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Salk Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde toplam
23 lisansüstü programda eitim verilmekte. Bu dönem 2 yeni programn aÇlmas iÇin de YÖKe dosya sunulmutur ve Gönen Jeotermal
Enstitümüz ile Salk Bilimleri Fakültemiz tarafndan Gönende ortak bir Termal Salk Merkezi aÇlmas iÇin de hazrlklarmz devam
etmektedir.' dedi.
KAMPÜS NAATINDA LK KISIM EKM AYI ÇNDE TAMAMLANACAK
Üniversitenin, halihazrda 6 Yerlekede toplam olarak bin 19 dönüm arazi ve 53 bin 280 m2 kapal alanda eitim-öretim faaliyetlerini
sürdürmekte olduunu ifade eden Rektör Özdemir, 'Üniversitemizin mülkü olan ve yaklak 740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez
yerlekemiz iÇin ülkemizde Çok fazla bavurulmayan ve 24 yldr benzeri olmayan bir Çalmaya imza atlarak, 2017 yl iÇerisinde, bütüncül
anlamda bir ˜Merkezi Yerleke Kentsel Tararm Yarmas düzenlenmi ve yeni bir merkez yerleke projesi tasarlanmtr. Bu proje ile mevcut
binalarmzla birlikte Bandrmada modern bir üniversite yerlekesi ina edilecektir. Tasarlanan proje iÇinde yer alan Çok sayda binadan
˜Merkezi Derslik ve ˜Örenci Yaam Merkezinin inaatlar balam olup her iki bina da 2019un ortalarnda teslim alnacaktr, Çok amaÇl ˜Kapal
Spor Salonunun uygulama projesi hazrlanm ve ihale aamasna gelmitir. Söz konusu binalarmzn inaatlar hzl bir ekilde devam ederken, baz
inaat Çalmalar ise neredeyse tamamlanm olup, aÇl iÇin gün saylmaktadr. Bu kapsamda, 7.500 m2den oluan lave Kat neredeyse
tamamlanmtr. lave katta geni bir Üniversite Kütüphanesinin yan sra Denizcilik Fakültesinin simülasyon ve atölye odalar ile snflar ve
hoca odalar ve ayn zamanda Senato Salonu ile baz idari bürolar yer almaktadr. Ayrca, yeni aÇlan bölüm ve programlar dolaysyla yapm
devam eden 5.000 m2lik Merkezi Derslik Binasnn 1. Etap da Ekim ay sonuna doru tamamlanacaktr. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuvar
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Hemirelik Bölümlerine ait 2er adet laboratuvarlar ile 1 adet
bilgisayar laboratuvar ile hoca odalar bulunmaktadr.' dedi.
'GÖNEN'E ZRAAT FAKÜLTES AÇMAK UYGUN OLUR'
Bandrma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandrma'daki basn toplantsnn ardndan Gönen Meslek Yüksek Okulu'na
geÇerek buradaki Çalmalar inceledi. Ardndan Gönen Ticaret Odas Bakan Ahmet Selviyi ziyaret eden Özdemir, ziyarette Gönene
kurulmas planlanan muhtemel Ziraat Fakültesi iÇin görü alveriinde bulundu.
Rektör Özdemir, Gönende 200 dönüm müsait arazileri olduunu ve bu arazi üzerine 7500 metrekarelik bir bina yaplmas gerektiini ifade
ederek, Bandrma Üniversitesi bünyesinde yer alan fakat daha örenci ve öretim üyesi alm yaplmam olan Ziraat Fakültesinin YÖKe
bavurularak Gönene tanabileceini ifade etti. Özdemir œGönen hayvanclk ve tarm uygulamalar yönünden zengin bir ilÇe. Ziraat
Fakültesinin burada aÇlmas daha uygun olacaktr. Ayrca Bandrma Organize Sanayi Bölgesi iÇerisinde Teknik Meslek yüksek Okulu
aÇlacak. Bandrma OSB bize okulun binasn yapp teslim edecek.• dedi.
Gönen MYOda geÇtiimiz yllara göre örenci saysnn dütüünü belirten Özdemir œÜlke genelinde MYOlara ilgi azald. Gönen MYOda bir,
Bandrma MYOda 3 programmz kapand. Herkes masa banda oturabilecei bir i arzusunda. Meslek Yüksek Okullarn genÇlere ve ailelerine
iyi anlatamamz. • diye konutu.
œFAKÜLTE GÖNEN'E HAREKET KAZANDIRIR•
Gönen Ticaret Odas Bakan Ahmet Selvi ise Gönende aÇlacak bir fakültenin Gönenin sosyal yaamna hareket katacan ve Ziraat
Fakültesinden mezun olacak genÇlerin Gönendeki Çeltik, tarm ve meyvecilik üzerine bulunan iyerlerinde i bulabileceklerini ifade etti.
Selvi, Gönene Ziraat Fakültesi kurulmas kararnn alnmasnda ve kurulacak fakülteye gerekli bina ve destein salanmasnda Anadolu
Holding Yönetim Kurulu Bakan Tuncay Özilhan ve TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu ile de görüme salayabileceklerini belirtti.
Taraflar önümüzdeki günlerde konu hakknda toplant yaparak bölge milletvekili AK Partili Yavuz Subann da proje hakknda desteklerini
talep etmek üzere karar verdi. HA
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Balıkesir'in Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenin yeni akademik yıla yönelik
projelerini ve hedeflerini açıkladı. <p>Rektör Özdemir toplantı sonrasında basın mensupları ile birlikte Gönen'e geçerek Gönen Meslek
Yüksek Okulu binasını ve yeni yapılan 350 kişilik öğrenci yurdunu inceledi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle Gönen
MYO'da başlayan Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamaları programına katılan öğretim görevlilerine
sertifikalarını takdim etti.</p><p>Düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Özdemir, "Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde
bulunan toplam 6 yerleşkede; 4 enstitü, 8 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda yaklaşık 11.000 öğrencisi ve 460 personeli
ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018-19 eğitim-öğretim yılında 500'ü yabancı öğrenci olmak üzere öğrenci
sayısının 13.000 civarında olması ve personel sayısının da 600'ün üzerine çıkması öngörülmektedir'dedi.</p><p>Bu yıl üniversite için
çekilen profesyonel tanıtım filmine internet ortamından 10 milyon kişinin ulaştığını ifade eden Rektör Özdemir, vakıf ve özel
üniversiteler gibi bir reklam ve tanıtım atağı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.</p><p>Tıp ve Hukuk Fakülteleri için YÖK'e başvuru
yapıldı</p><p>Üniversite bünyesinde toplam 83 bölüm ve programda 30 önlisans, 30 lisans, 23 lisansüstü programın eğitim-öğretim
faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Rektör Özdemir, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik
Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için de
YÖK'e başvuruda bulunulmuş, yakın zamanda kurulması beklenmektedir. Ayrıca, bir de Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
kurulması için de hazırlıklar tamamlanmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulumuz'da yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin de aralarında
bulunduğu nitelikli öğretim kadromuzla, isteğe bağlı İngilizce sınıflarımızda kaliteli bir yabancı dil öğrenimi görme imkanı
sunulmaktadır. Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek Meslek Yüksekokullarımıza bu yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile
Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmiş ve Meslek Yüksekokulu sayımız 6'ya yükselmiştir. Ayrıca, Bandırma Organize Sanayi Teknik
Meslek Yüksekokulu'nun açılması için Bandırma OSB ile işbirliği halinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde toplam 23 lisansüstü programda eğitim verilmekte. Bu dönem 2 yeni programın
açılması için de YÖK'e dosya sunulmuştur ve Gönen Jeotermal Enstitümüz ile Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından Gönen'de ortak bir
Termal Sağlık Merkezi açılması için de hazırlıklarımız devam etmektedir'dedi.</p><p>Kampüs İnşaatında ilk kısım Ekim ayı içinde
tamamlanacak</p><p>Üniversitenin, halihazırda 6 Yerleşkede toplam olarak bin 19 dönüm arazi ve 53 bin 280 m2 kapalı alanda
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu ifade eden Rektör Özdemir, 'Üniversitemizin mülkü olan ve yaklaşık 740 dönüm
arazi üzerinde bulunan merkez yerleşkemiz için ülkemizde çok fazla başvurulmayan ve 24 yıldır benzeri olmayan bir çalışmaya imza
atılarak, 2017 yılı içerisinde, bütüncül anlamda bir "Merkezi Yerleşke Kentsel Tararım Yarışması" düzenlenmiş ve yeni bir merkez
yerleşke projesi tasarlanmıştır. Bu proje ile mevcut binalarımızla birlikte Bandırma'da modern bir üniversite yerleşkesi inşa edilecektir.
Tasarlanan proje içinde yer alan çok sayıda binadan "Merkezi Derslik" ve "Öğrenci Yaşam Merkezi "nin inşaatları başlamış olup her iki
bina da 2019'un ortalarında teslim alınacaktır, çok amaçlı "Kapalı Spor Salonu "nun uygulama projesi hazırlanmış ve ihale aşamasına
gelmiştir. Sözkonusu binalarımızın inşaatları hızlı bir şekilde devam ederken, bazı inşaat çalışmaları ise neredeyse tamamlanmış olup,
açılış için gün sayılmaktadır. Bu kapsamda, 7.500 m2'den oluşan İlave Kat neredeyse tamamlanmıştır. İlave katta geniş bir Üniversite
Kütüphanesi'nin yanısıra Denizcilik Fakültesi'nin simülasyon ve atölye odaları ile sınıfları ve hoca odaları ve aynı zamanda Senato
Salonu ile bazı idari bürolar yer almaktadır. Ayrıca, yeni açılan bölüm ve programlar dolayısıyla yapımı devam eden 5.000 m2'lik
Merkezi Derslik Binası'nın 1. Etap'ı da Ekim ayı sonuna doğru tamamlanacaktır. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuvar Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Hemşirelik Bölümleri'ne ait 2'şer adet laboratuvarlar ile 1 adet bilgisayar
laboratuvarı ile hoca odaları bulunmaktadır' dedi.</p><p>'Gönen'e Ziraat Fakültesi açmak uygun olur'</p><p>Bandırma Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma'daki basın toplantısının ardından Gönen Meslek Yüksek Okulu'na geçerek buradaki
çalışmaları inceledi. Ardından Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi'yi ziyaret eden Özdemir, ziyarette Gönen'e kurulması
planlanan muhtemel Ziraat Fakültesi için görüş alışverişinde bulundu.</p><p>Rektör Özdemir, Gönen'de 200 dönüm müsait arazileri
olduğunu ve bu arazi üzerine 7500 metrekarelik bir bina yapılması gerektiğini ifade ederek, Bandırma Üniversitesi bünyesinde yer alan
fakat daha öğrenci ve öğretim üyesi alımı yapılmamış olan Ziraat Fakültesi'nin YÖK'e başvurularak Gönen'e taşınabileceğini ifade etti.
Özdemir, "Gönen hayvancılık ve tarım uygulamaları yönünden zengin bir ilçe. Ziraat Fakültesi'nin burada açılması daha uygun olacaktır.
Ayrıca Bandırma Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Teknik Meslek yüksek Okulu açılacak. Bandırma OSB bize okulun binasını yapıp
teslim edecek" dedi.</p><p>Gönen MYO'da geçtiğimiz yıllara göre öğrenci sayısının düştüğünü belirten Özdemir, "Ülke genelinde
MYO'lara ilgi azaldı. Gönen MYO'da bir, Bandırma MYO'da 3 programımız kapandı. Herkes masabaşında oturabileceği bir iş
arzusunda. Meslek Yüksek Okullarını gençlere ve ailelerine iyi anlatamamışız " diye konuştu.</p><p>"Fakülte Gönen'e hareket
kazandırır"</p><p>Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ise Gönen'de açılacak bir fakültenin Gönen'in sosyal yaşamına hareket
katacağını ve Ziraat Fakültesi'nden mezun olacak gençlerin Gönen'deki çeltik, tarım ve meyvecilik üzerine bulunan işyerlerinde iş
bulabileceklerini ifade etti. Selvi, Gönen'e Ziraat Fakültesi kurulması kararının alınmasında ve kurulacak fakülteye gerekli bina ve
desteğin sağlanmasında Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de
görüşme sağlayabileceklerini belirtti. Taraflar önümüzdeki günlerde konu hakkında toplantı yaparak bölge milletvekili Ak Partili Yavuz
Subaşı'nın da proje hakkında desteklerini talep etmek üzere karar verdi.</p>
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Rektör Özdemir Basın Mensuplarıyla Buluştu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir basın mensuplarıyla yaptığı kahvaltılı toplantıda Üniversite
hakkında geniş ve önemli bilgiler verdi.
Rektörlük binasında kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak yapılan toplantının ardından Güney Marmara Kalkınma Ajansı
(GMKA) Teknik Destek programı kapsamında Gönen Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen œRobotik Kodlama Arduino ve
Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamaları• projesi tanıtımı yapıldı. Daha sonra basın mensuplarıyla birlikte inşaatı biten
Kredi Yurtlar Kurumu Gönen Kompleksinde inceleme gerçekleştirildi. Basın toplantısı ve proje tanıtım toplantısında, Rektör yardımcısı
Prof. Dr. Alpaslan Serel, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Genel Sekreter Cihangir Boz da hazır bulundu.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Teknik Destek programı kapsamında Gönen Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen
œRobotik Kodlama Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamalarını gerçekleştiren Proje Koordinatörü: Prof. Dr.
Alpaslan Serel, Proje Yürütücüsü, Dr. Öğretim. Üyesi Muhammet Arıcı, Araştırmacı-Öğretim Görevlisi Ahmet Akkaya, Öğretim
Görevlisi Kadir Kesgin ve Öğretim Görevlisi Süleyman Gökhan Taşkına sertifikaları verildi.
Üniversitemiz 25 yıllık köklü bir geçmişe ve tecrübeli bir akademik kadroya sahip•
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir geniş yaptığı geniş ve kapsamlı açıklamada şu ifadelere yer
verdi. Balıkesirin iki üniversitesinden biri olan ve 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesinden devralınan eğitim kurumlarıyla
akademik hayata başlayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 25 yıllık köklü bir geçmişe ve tecrübeli bir akademik kadroya sahiptir.
Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde bulunan toplam 6 yerleşkede; 4 enstitü, 8 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek
yüksekokulunda yaklaşık 11.000 öğrencisi ve 460 personeli ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. (2018-19
eğitim-öğretim yılında 500ü yabancı öğrenci olmak üzere öğrenci sayısının 13.000 civarında olması ve personel sayısının da 600ün
üzerine çıkması öngörülmektedir.
œGeleceğe Açılan Köprü•
œGeleceğe Açılan Köprü• sloganıyla kurulan ve Türkiyenin en genç devlet üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi, kuruluş sürecini eksiksiz bir şekilde tamamlamış ve kısa sürede devlet üniversiteleri arasında muteber bir konuma
ulaşmıştır. Gelişimini ve büyümesini sürdüren üniversitemiz, önümüzdeki dönemlerde 25.000 öğrenci kapasitesine ulaşacak, modern
altyapısı ve sosyal donatı alanlarıyla bir dünya üniversitesine dönüşecektir. Bilginin kullanımı kadar üretimini de önemseyen
üniversitemiz, devlet üniversitelerinin küresel rekabette başarıyla yer almasına katkı sağlayacak ve geleceğin inşasında söz sahibi
olacaktır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Eğitim Anlayışı ve Felsefesi
Özdemir œÜniversite eğitimi mesleki kariyerin ilk adımını oluşturmakta ve her meslek seçimi, aynı zamanda bir yaşam biçimini işaret
etmektedir. Üniversitemiz, insan yaşamının önemli bir bölümünü doğrudan etkileyen bu dönemi en doğru ve verimli şekilde planlamakta
olup, uluslararası eğitim kalitesiyle küresel rekabetin içinde yer alacak ve değişimin öznesi olacak nesilleri yetiştirmenin sorumluluğuna
sahiptir. Ancak mesleki yetkinlik, eğitim anlayışımızın yalnızca bir yönünü kapsamakta, bu yetkinliği ülkemiz ve insanlığa faydalı
olmak amacıyla kullanacak nesiller yetiştirmek de eğitim anlayışımızın bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Üniversitemizin eğitim
mottosu œSEN, UMUT OL•dur. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. Bu altyapı salt bilgi ile açıklanamaz. Meslek
sahibi olmak bir adımdır ama daha fazlasını ister. İyi bir insan olmak, vatana ve millete sadakat, yetenek, erdem gibi kavramlar daha
fazlası diye belirttiğimiz bu alan içinde yer alır. Genç olmak da umut olmak için tek başına yetmez, gençliğin umuda dönüşmesi için
yukarıda sıraladığımız özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir. Üniversitemizin eğitim anlayışı, gençliği ülkemizin ve
insanlığın umuduna dönüştürmek üzerine şekillendirilmiş ve bunun için ihtiyaç duyulan adımlar atılmıştır. Cumhuriyetin ilanına giden
yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürkü ve silah arkadaşlarını taşıyan ve millÃ® mücadelenin başlangıcında tarihi bir rol üstlenen
œBANDIRMA VAPURU•, bir umut vapurudur. Tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan ve umudun simgesine dönüşen
Bandırma Vapuru; kavramın önemini ortaya koyan önemli bir vasıtadır. Tarihi vapurun bu yönünden ilham alarak belirlediğimiz eğitim
felsefemizin nihai amacı da ülkemiz ve insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Başarı Grafiği
Üniversitemiz, genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen gelişimini sürdürmekte ve bu gelişimini rakamlarla da ispatlamaktadır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2017 Yılı Üniversite Akademik Performans sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında 25inci
olma başarısını göstermiş ve aynı sıralamada Denizcilik Fakültemiz 1inci olmuştur. Ayrıca, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı
(ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasına göre; œKurumun Yönetim ve İşleyişinden
Memnuniyet• sıralamasında, 109 devlet üniversitesi arasında 12. sıraya yükselmiştir. Diğer birçok alanda da yıldan yıla ilerleyişini bariz
bir şekilde göstermektedir. Balıkesir Üniversitesinden devralınan 25 yıllık akademik birikim, bu hızlı yükselişin temelindeki önemli bir
faktördür. Kısa bir süre içerisinde oluşturduğumuz ve bugün referans gösterilen kurum kültürü ve eğitim anlayışımız da bu başarıdaki
diğer önemli etmenlerdir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Yer Alan Akademik Birimleri
Üniversitemiz bünyesinde 30 ön lisans, 30 lisans, 23 lisansüstü toplam 83 bölüm ve program eğitim-öğretim faaliyetleri devam
etmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler
Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi
olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için de YÖKe başvuruda bulunulmuş, yakın zamanda
kurulması beklenmektedir. Ayrıca, bir de Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulması için de hazırlıklar tamamlanmıştır. Yabancı
Diller Yüksekokulumuzda yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin de aralarında bulunduğu nitelikli öğretim kadromuzla, isteğe bağlı
İngilizce sınıflarımızda kaliteli bir yabancı dil öğrenimi görme imkÃ¢nı sunulmaktadır. Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek Meslek
Yüksekokullarımıza bu yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmiş ve Meslek Yüksekokulu
sayımız 6ya yükselmiştir. Ayrıca, Bandırma Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulunun açılması için Bandırma OSB ile işbirliği
halinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde toplam 23
lisansüstü programda eğitim verilmekte (Bu dönem 2 yeni programın açılması için de YÖKe dosya sunulmuştur) ve Gönen Jeotermal
Enstitümüz ile Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından Gönende ortak bir Termal Sağlık Merkezi açılması için de hazırlıklarımız devam
etmektedir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Yerleşkeleri ve İnşaat Faaliyetleri
Merkez Yerleşke, Bandırma Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi olmak üzere Bandırmada 3
yerleşkemiz bulunmaktadır. Diğer yerleşkelerimiz ise; Gönen, Manyas ve Erdekte yer almaktadır. Yerleşkelerimiz; amfiler, modern ve
donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulama ve bilgisayar laboratuarları, hızla büyüyen ve gelişen kütüphane, spor ve sosyal
donatı alanları ile öğrencilerimize eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, keyifli vakit geçirecekleri kaliteli mekÃ¢nlar
sunmaktadır. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir coğrafyada yer alan üniversitemizin yerleşkeleri, temiz hava, bol oksijen ve yeşil alanların
genişliği yanında, şehir merkezlerine olan yakınlığı ile öğrencilerimize, hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşım imkÃ¢nı sunmaktadır.
Üniversitemiz, hÃ¢lihazırda 6 Yerleşkede toplam olarak 1.019 dönüm arazi ve 53.280 m2 kapalı alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Üniversitemizin mülkü olan ve yaklaşık 740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez yerleşkemiz için ülkemizde çok fazla
başvurulmayan ve 24 yıldır benzeri olmayan bir çalışmaya imza atılarak, 2017 yılı içerisinde, bütüncül anlamda bir œMerkezi Yerleşke
Kentsel Tararım Yarışması• düzenlenmiş ve yeni bir merkez yerleşke projesi tasarlanmıştır. Bu proje ile mevcut binalarımızla birlikte
Bandırmada modern bir üniversite yerleşkesi inşa edilecektir. Tasarlanan proje içinde yer alan çok sayıda binadan œMerkezi Derslik
(26.850 m2)• ve œÖğrenci Yaşam Merkezi (12.100 m2)•nin inşaatları başlamış olup (her iki bina da 2019un ortalarında teslim
alınacaktır), çok amaçlı œKapalı Spor Salonu (12.800 m2)•nun uygulama projesi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir. Söz konusu
binalarımızın inşaatları hızlı bir şekilde devam ederken, bazı inşaat çalışmaları ise neredeyse tamamlanmış olup, açılış için gün
sayılmaktadır. Bu kapsamda, 7.500 m2den oluşan İlave Kat neredeyse tamamlanmıştır. İlave katta geniş bir Üniversite Kütüphanesinin
(1.800 m2) yanı sıra Denizcilik Fakültesinin simülasyon ve atölye odaları ile sınıfları ve hoca odaları ve aynı zamanda Senato Salonu ile
bazı idari bürolar yer almaktadır. Ayrıca, yeni açılan bölüm ve programlar dolayısıyla yapımı devam eden 5.000 m2lik Merkezi Derslik
Binasının 1. Etapı da Ekim ayı sonuna doğru tamamlanacaktır. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuar (Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Hemşirelik Bölümlerine ait 2şer adet laboratuarlar ile 1 adet bilgisayar laboratuarı) ile hoca

REKTÖR ÖZDEMIR BASIN MENSUPLARIYLA BULUSTU
Portal
Adres

: www.bandirmayasam.com.tr
İçeriği : İletişim Teknolojileri
Tarih : 30.08.2018
: http://www.bandirmayasam.com.tr/HD24175_rektor-ozdemir-basin-mensuplariyla-bulustu.html

ür, sanat, spor ve her türlü sosyal alanda gönüllü çalışmalar yaparak hem kendi gelişimlerini sağlamakta, hem de üniversitemize büyük
katkı vermektedirler. Öğrenci topluluklarımızın faaliyetlerinin yanında, bahar şenlikleri, doğa yürüyüşleri, sosyal ve sportif etkinlikler,
yarışma ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde farklı ve özgün faaliyetler üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 13
branşta 24 spor takımımız bulunmakta, bu takımlarımızdan 20 tanesi üniversiteler arası lig ve turnuvalarda mücadele vermektedir. Yeni
bir üniversite olmamıza rağmen Türkiye dereceleri çıkarıyor olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Spor Kulübünün kurulması ile üniversitemiz spor alanında çalışmalarını daha da yoğunlaştırmış ve öğrencilerimize gerek
spor tesisi, gerekse spor malzemeleri konusunda daha büyük imkÃ¢nlar sunulmaya başlanmıştır.
Öğrencilerimize daha hızlı ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için İl Sağlık Müdürlüğümüz işbirliğiyle üniversitemiz
bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) açılması için protokol yapılmıştır ve yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacaktır. Ayrıca
üniversitemizin yanı başında bulunan ve ileride Tıp Fakültesi hastanemiz olarak görmek istediğimiz A2 kategorisindeki Bandırma
Devlet Hastanemiz de öğrencilerimizin sağlık hizmetlerine kolay ulaşımı hususunda büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Bu yıl 500 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görecek
Üniversitemize yönelik hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)na ait üçü Bandırmada biri Manyas ve biri de Gönende olmak
üzere 2.200 öğrenci kapasiteli 5 adet kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. 500 kapasiteli kız yurdunun bir tanesi Üniversitemiz
yerleşkesi içerisindedir. Bunlara ilave olarak, merkez yerleşkemizde KYK tarafından 1.300 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt inşaatı da
başlamak üzeredir. Ayrıca kentimizde özel teşebbüs tarafından çok sayıda özel yurt (1.800 kapasite civarında) ve apart daire imkÃ¢nı
bulunmaktadır. Bu nedenle üniversitemizi kazanan öğrenciler için herhangi bir barınma problemi bulunmamaktadır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Bilimsel Çalışmaları
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BAP), Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM), Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-AUSMER), Kariyer Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM), Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM), Türkçe ve
Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BANÜ-UZEM) ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) kurulmuş bulunmaktadır. Bu
uygulama ve araştırma merkezlerinin üniversitemize ve bölgemize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İlave olarak yakın bir
zamanda 6-7 civarında yeni araştırma ve uygulama merkezinin daha kuruluşu gerçekleştirilecektir.
Üniversitemiz, akademik başarı için ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumların gerçekleştirilmesini çok önemsemektedir. Bu
doğrultuda 2017 yılı içerisinde biri Bandırmada olmak üzere yurt içi ve yurt dışında toplam 13 uluslararası kongre ve sempozyumun
düzenleyicisi veya paydaşı, 2018 yılı içerisinde ise 6 tanesi Bandırmada olmak üzere toplam 35 uluslararası kongre ve sempozyumun
düzenleyicisi veya paydaşı olmuştur.
YÖK tarafından 2016 yılı içerisinde 8 üniversite ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz de bunlardan biri olup,
kendisine œAkıllı Ulaşım Sistemleri• alanında ihtisas üniversitesi olma görevi verilmiştir ve üniversitemiz bu alanda çalıştaylar
gerçekleştirmiş, 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde ise Bandırmada bir uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz, fakültelerini
ve bölümlerinin kuruluşunu özellikle akıllı ulaşım sistemleri alanıyla bağlantılı bir şekilde planlamaktadır. Akıllı ulaşım sistemleri
alanında Türkiye çapında oldukça kapsamlı bir laboratuvar kurma çalışması da devam etmektedir.
Üniversite olarak en çok önemsediğimiz alanların başında kütüphanemiz gelmektedir. İyi bir üniversite olmak iyi bir kütüphaneye sahip
olmakla mümkündür. Bu doğrultuda kütüphanemiz çok kısa süre içerisinde özellikle dijital yayın sayısı bakımından iyi bir noktaya
gelmiş bulunmaktadır. Kütüphanemizde basılı ve elektronik yayınların toplam sayısı 355 bine ulaşmıştır. Kütüphanemiz ulusal lisans
kapsamında EKUAL ULAKBİM üzerinden 18 adet veri tabanına erişim sağlamaktadır. Üniversite veri tabanlarına kampüs içinden ve
kampüs dışından sınırsız erişim mümkündür. Üniversitemizde bulunmayan basılı yayınlar, bir network dahilinde başka üniversitelerden
ödünç yayın olarak da temin edilebilmektedir. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte 500 kişi kapasiteli ve 1.800 m2 büyüklüğündeki yeni
kütüphanemiz hizmet vermeye başlayacaktır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Teknolojik Altyapı
Geçtiğimiz üç yıl içerisinde en büyük yatırım alanlarımızdan biri de bilişim sistemleri yatırımları olmuştur. Üniversitemizin sunucu ve
internet altyapısı tamamlanmış olup, tüm personel ve öğrencilerimize bütün yerleşkelerimizde güvenli, kablosuz internet erişim hizmeti
sağlanmıştır. Ayrıca tüm personel ve öğrencilerimize sınırsız depolama alanı içeren e-posta hizmeti de verilmektedir. Güvenli bir
kampüs için tüm binalar iç ve dış kameralarla gözetim altında tutulmakta, bilgi güvenliğini temin için felaket kurtarma merkezleri
oluşturulmuştur. Üniversitemizin gelişimi için bilişim ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. Kayıt döneminde verilen
œakıllı kart• sistemine geçilerek yerleşke girişlerinde, ders takibi amacıyla sınıflarda, yemekhane ve kütüphanede tek bir akıllı kart ile
öğrencilerimiz tüm işlemlerini gerçekleştirme imkÃ¢nına kavuşmuştur.
Bilişim alanında gerçekleşen bu yatırımların yanında, biri i-Mac Laboratuarı ve biri de network eğitimi verebilecek niteliğe sahip
bilgisayar laboratuarı olmak üzere toplamda 11 adet bilgisayar laboratuarı üniversitemiz bünyesinde mevcut bulunmaktadır. Denizcilik
Fakültemizin 4 Bölümü için hem Merkez Binada ve bahçesinde 7 adet simülasyon merkezi ile atölyeler kurulmuş, hem de deniz
kenarındaki yeni Edincik Yerleşkemizde eğitim alanları oluşturulmuştur. Ayrıca, 6 yeni laboratuvar için de gerekli hazırlıklar
tamamlanmıştır, Ekim ayı itibariyle faaliyete geçecektir. Bu kapsamda, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü),
Bandırma MYO (Gıda Teknolojisi, Et ve Ürünleri Teknolojisi, Gemi İnşaatı Programları) ve diğer program ve bölümlerin ihtiyaç
duyduğu laboratuar ortamları en yeni teknolojilerle donatılmaktadır.
Öte yandan, akıllı ulaşım sistemleri alanında Türkiye çapında oldukça kapsamlı ve 9 milyon TL bütçeli bir laboratuar kurma girişimi de
Kalkınma Bakanlığına AR-GE yatırım proje teklifi olarak sunulmuş, proje hÃ¢lihazırda değerlendirilme aşamasındadır. Ayrıca, 3.000
m2lik bir Merkezi Laboratuar için de Kalkınma Bakanlığıyla iletişim sürdürülmektedir.
œArduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamaları• projesi
Dr. Öğretim üyesi Muhammed Arıcı œGüney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA) Teknik Destek Programı kapsamında Gönen Meslek
Yüksekokulunda 10 Ağustos 2018 tarihinde başlayan 10gün/60 saatlik œArduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve
Uygulamalarıœ çalışmaları yapıldı. Eğitim sürecinde yüksekokul personellerimiz Robotik, Arduino ve Raspberry Pi programlama
konularında donanımlı bir eğitime sahip oldu. Eğitime proje ekibinden 4 kişi kurumun diğer birimlerinden 5 kişi olmak üzere toplam 9
kişi katılmıştır. Personellerimiz kazanmış oldukları birikim ve tecrübeyi öğrencilerimize aktararak, nitelikli insan gücünü, ekonomik
gelişmeyi hızlandırmaya yönelik araştırmalar yapabileceklerdir. Dolayısıyla yapılan eğitim ile kurumumuzda kurumsal hizmet kapasitesi
geliştiği için diğer kurumlarla rekabet etme gücünü ortaya çıkaracaktır. Eğitim esnasında, Bluetooth kontrollü akıllı araç, Trafik
levhalarına göre yolunu takip eden otonom araç, Çizgi izleyen araçlar geliştirildi. Bu eğitim, katılımcılarının gündelik hayatlarında
karşılaştıkları problemlere çözüm getirebilmelerine, beceri ve yetkinliklerini derslerine entegre edebilmelerine ve hayal güçlerini
geliştirerek üretim ve girişimciliği ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlayacaktır. Bunun dışında bilgisayar karşısında tüketici olmaktan
çıkıp üretici konumuna gelmesi için kod okuryazarlığı bilincinin yayılmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak kodlama eğitimleri ile sebep
sonuç ilişkisi kurma, inovatif düşüncelerini arttırmak ve takım halinde çalışma yeteneklerini geliştirecektir.
Eğitim Konuları
Blok temelli programlama ve robotik kodlama (mBot ve mBlock), Temel elektronik ve devre elemanları, Arduino geliştirme kartı
uygulamaları, Robotik kodlama uygulama yapılandırmaları (Rasbian Kurulumu Linux komutları),İleri seviye programlama ve robotik
kodlama (Raspberry Pi GPIO uygulamaları), Raspberry Pi uygulamaları (OpenCV ile görüntü işleme, Arduino ile iletişim)konularından
oluşmuştur.
Yüksekokulumuz robotik programlama alanındaki kalkınmalara destek olmakla birlikte, projenin planlama aşamasındaki hazırlıklarına
ve personelin robotik programlama eğitimi desteği almalarını teşvik etmiştir. Bu kapsamda bizim talep ettiğimiz teknik destek için
Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA)na teşekkür ederiz•. Ahmet Türkmen/Serhat Barış
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REKTR ZDEMR PROJE VE HEDEFLERN ANLATTI
Bandrma On Yedi Eyll niversitesi Rektr Prof. Dr. Sleyman zdemir, niversitenin yeni akademik yla ynelik projelerini ve hedeflerini
aklad. Rektr zdemir, bu yl gelecek olan rencilerle, niversitenin renci mevcudunun 13 bini bulacan belirtti
Bandrma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, toplant sonrasnda basn mensuplar ile birlikte Gönene
geÇerek Gönen Meslek Yüksek Okulu binasn ve yeni yaplan 350 kiilik örenci yurdunu inceledi. Güney Marmara Kalknma Ajans
desteiyle; Gönen MYOda balayan, Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eitimi ve Uygulamalar programna katlan öretim
görevlilerine sertifikalarn takdim etti.
Düzenlenen toplantda konuan Rektör Özdemir œBandrma, Gönen, Manyas ve Erdek ilÇelerinde bulunan toplam 6 yerlekede; 4 enstitü,
8 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda yaklak 11.000 örencisi ve 460 personeli ile eitim-öretim ve aratrma faaliyetlerini
sürdürmektedir. 2018-19 eitim-öretim ylnda 500ü yabanc örenci olmak üzere örenci saysnn 13.000 civarnda olmas ve personel saysnn da
600ün üzerine Çkmas öngörülmektedir.' dedi.
Bu yl üniversite iÇin Çekilen profesyonel tantm filmine internet ortamndan 10 milyon kiinin ulatn ifade eden Rektör Özdemir, vakf ve
özel üniversiteler gibi bir reklam ve tantm ata gerÇekletirdiklerinin altn Çizdi.
TIP VE HUKUK FAKÜLTELER ÇN YÖK'E BAVURU YAPILDI
Üniversite bünyesinde toplam 83 bölüm ve programda; 30 önlisans, 30 lisans, 23 lisansüstü programn eitim-öretim faaliyetlerinin
devam ettiini ifade eden Rektör Özdemir œktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Salk Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer
Seyfettin Uygulamal Bilimler Fakültesi, nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri
Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadr. Tp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi iÇin de YÖKe bavuruda
bulunulmu, yakn zamanda kurulmas beklenmektedir. Ayrca, bir de Sanat, Tasarm ve Mimarlk Fakültesi kurulmas iÇin de hazrlklar
tamamlanmtr. Yabanc Diller Yüksekokulumuzda yabanc uyruklu öretim görevlilerinin de aralarnda bulunduu nitelikli öretim
kadromuzla, istee bal ngilizce snflarmzda kaliteli bir yabanc dil örenimi görme imkan sunulmaktadr. Bandrma, Gönen, Manyas ve Erdek
Meslek Yüksekokullarmza bu yl Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmi ve Meslek
Yüksekokulu saymz 6ya yükselmitir. Ayrca, Bandrma Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulunun aÇlmas iÇin Bandrma OSB ile
ibirlii halinde Çalmalarmz sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Salk Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde toplam
23 lisansüstü programda eitim verilmekte. Bu dönem 2 yeni programn aÇlmas iÇin de YÖKe dosya sunulmutur ve Gönen Jeotermal
Enstitümüz ile Salk Bilimleri Fakültemiz tarafndan Gönende ortak bir Termal Salk Merkezi aÇlmas iÇin de hazrlklarmz devam
etmektedir.' dedi.
KAMPÜS NAATINDA LK KISIM EKM AYI ÇNDE TAMAMLANACAK
Üniversitenin, halihazrda 6 Yerlekede toplam olarak bin 19 dönüm arazi ve 53 bin 280 m2 kapal alanda eitim-öretim faaliyetlerini
sürdürmekte olduunu ifade eden Rektör Özdemir, 'Üniversitemizin mülkü olan ve yaklak 740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez
yerlekemiz iÇin ülkemizde Çok fazla bavurulmayan ve 24 yldr benzeri olmayan bir Çalmaya imza atlarak, 2017 yl iÇerisinde, bütüncül
anlamda bir ˜Merkezi Yerleke Kentsel Tararm Yarmas düzenlenmi ve yeni bir merkez yerleke projesi tasarlanmtr. Bu proje ile mevcut
binalarmzla birlikte Bandrmada modern bir üniversite yerlekesi ina edilecektir. Tasarlanan proje iÇinde yer alan Çok sayda binadan
˜Merkezi Derslik ve ˜Örenci Yaam Merkezinin inaatlar balam olup her iki bina da 2019un ortalarnda teslim alnacaktr, Çok amaÇl ˜Kapal
Spor Salonunun uygulama projesi hazrlanm ve ihale aamasna gelmitir. Söz konusu binalarmzn inaatlar hzl bir ekilde devam ederken, baz
inaat Çalmalar ise neredeyse tamamlanm olup, aÇl iÇin gün saylmaktadr. Bu kapsamda, 7.500 m2den oluan lave Kat neredeyse
tamamlanmtr. lave katta geni bir Üniversite Kütüphanesinin yan sra Denizcilik Fakültesinin simülasyon ve atölye odalar ile snflar ve
hoca odalar ve ayn zamanda Senato Salonu ile baz idari bürolar yer almaktadr. Ayrca, yeni aÇlan bölüm ve programlar dolaysyla yapm
devam eden 5.000 m2lik Merkezi Derslik Binasnn 1. Etap da Ekim ay sonuna doru tamamlanacaktr. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuvar
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Hemirelik Bölümlerine ait 2er adet laboratuvarlar ile 1 adet
bilgisayar laboratuvar ile hoca odalar bulunmaktadr.' dedi.
'GÖNEN'E ZRAAT FAKÜLTES AÇMAK UYGUN OLUR'
Bandrma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandrma'daki basn toplantsnn ardndan Gönen Meslek Yüksek Okulu'na
geÇerek buradaki Çalmalar inceledi. Ardndan Gönen Ticaret Odas Bakan Ahmet Selviyi ziyaret eden Özdemir, ziyarette Gönene
kurulmas planlanan muhtemel Ziraat Fakültesi iÇin görü alveriinde bulundu.
Rektör Özdemir, Gönende 200 dönüm müsait arazileri olduunu ve bu arazi üzerine 7500 metrekarelik bir bina yaplmas gerektiini ifade
ederek, Bandrma Üniversitesi bünyesinde yer alan fakat daha örenci ve öretim üyesi alm yaplmam olan Ziraat Fakültesinin YÖKe
bavurularak Gönene tanabileceini ifade etti. Özdemir œGönen hayvanclk ve tarm uygulamalar yönünden zengin bir ilÇe. Ziraat
Fakültesinin burada aÇlmas daha uygun olacaktr. Ayrca Bandrma Organize Sanayi Bölgesi iÇerisinde Teknik Meslek yüksek Okulu
aÇlacak. Bandrma OSB bize okulun binasn yapp teslim edecek.• dedi.
Gönen MYOda geÇtiimiz yllara göre örenci saysnn dütüünü belirten Özdemir œÜlke genelinde MYOlara ilgi azald. Gönen MYOda bir,
Bandrma MYOda 3 programmz kapand. Herkes masa banda oturabilecei bir i arzusunda. Meslek Yüksek Okullarn genÇlere ve ailelerine
iyi anlatamamz. • diye konutu.
œFAKÜLTE GÖNEN'E HAREKET KAZANDIRIR•
Gönen Ticaret Odas Bakan Ahmet Selvi ise Gönende aÇlacak bir fakültenin Gönenin sosyal yaamna hareket katacan ve Ziraat
Fakültesinden mezun olacak genÇlerin Gönendeki Çeltik, tarm ve meyvecilik üzerine bulunan iyerlerinde i bulabileceklerini ifade etti.
Selvi, Gönene Ziraat Fakültesi kurulmas kararnn alnmasnda ve kurulacak fakülteye gerekli bina ve destein salanmasnda Anadolu
Holding Yönetim Kurulu Bakan Tuncay Özilhan ve TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu ile de görüme salayabileceklerini belirtti.
Taraflar önümüzdeki günlerde konu hakknda toplant yaparak bölge milletvekili AK Partili Yavuz Subann da proje hakknda desteklerini
talep etmek üzere karar verdi. HA
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Bandırma Üniversitesi bu yıl 13 bin öğrenci bekliyor
Balıkesir'in Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitenin yeni akademik yıla yönelik
projelerini ve hedeflerini açıkladı.
Rektör Özdemir toplantı sonrasında basın mensupları ile birlikte Gönene geÇerek Gönen Meslek Yüksek Okulu binasını ve yeni yapılan
350 kişilik öğrenci yurdunu inceledi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle Gönen MYOda başlayan Arduino ve Raspberry Pi ile
Programlama Eğitimi ve Uygulamaları programına katılan öğretim görevlilerine sertifikalarını takdim etti. Düzenlenen toplantıda
konuşan Rektör Özdemir, œBandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilÇelerinde bulunan toplam 6 yerleşkede; 4 enstitü, 8 fakülte, 1
yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda yaklaşık 11.000 öğrencisi ve 460 personeli ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini
sürdürmektedir. 2018-19 eğitim-öğretim yılında 500ü yabancı öğrenci olmak üzere öğrenci sayısının 13.000 civarında olması ve
personel sayısının da 600ün üzerine Çıkması öngörülmektedir' dedi. Bu yıl üniversite iÇin Çekilen profesyonel tanıtım filmine internet
ortamından 10 milyon kişinin ulaştığını ifade eden Rektör Özdemir, vakıf ve özel üniversiteler gibi bir reklam ve tanıtım atağı
gerÇekleştirdiklerinin altını Çizdi. Tıp ve Hukuk Fakülteleri iÇin YÖK'e başvuru yapıldı Üniversite bünyesinde toplam 83 bölüm ve
programda 30 önlisans, 30 lisans, 23 lisansüstü programın eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Rektör Özdemir,
œİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere
8 fakültemiz bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi iÇin de YÖKe başvuruda bulunulmuş, yakın zamanda kurulması
beklenmektedir. Ayrıca, bir de Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulması iÇin de hazırlıklar tamamlanmıştır. Yabancı Diller
Yüksekokulumuzda yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin de aralarında bulunduğu nitelikli öğretim kadromuzla, isteğe bağlı İngilizce
sınıflarımızda kaliteli bir yabancı dil öğrenimi görme imkanı sunulmaktadır. Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek Meslek
Yüksekokullarımıza bu yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmiş ve Meslek Yüksekokulu
sayımız 6ya yükselmiştir. Ayrıca, Bandırma Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulunun aÇılması iÇin Bandırma OSB ile işbirliği
halinde Çalışmalarımız sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde toplam 23
lisansüstü programda eğitim verilmekte. Bu dönem 2 yeni programın aÇılması iÇin de YÖKe dosya sunulmuştur ve Gönen Jeotermal
Enstitümüz ile Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından Gönende ortak bir Termal Sağlık Merkezi aÇılması iÇin de hazırlıklarımız devam
etmektedir' dedi. Kampüs İnşaatında ilk kısım Ekim ayı iÇinde tamamlanacak Üniversitenin, halihazırda 6 Yerleşkede toplam olarak
bin 19 dönüm arazi ve 53 bin 280 m2 kapalı alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu ifade eden Rektör Özdemir,
'Üniversitemizin mülkü olan ve yaklaşık 740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez yerleşkemiz iÇin ülkemizde Çok fazla
başvurulmayan ve 24 yıldır benzeri olmayan bir Çalışmaya imza atılarak, 2017 yılı iÇerisinde, bütüncül anlamda bir œMerkezi Yerleşke
Kentsel Tararım Yarışması• düzenlenmiş ve yeni bir merkez yerleşke projesi tasarlanmıştır. Bu proje ile mevcut binalarımızla birlikte
Bandırmada modern bir üniversite yerleşkesi inşa edilecektir. Tasarlanan proje iÇinde yer alan Çok sayıda binadan œMerkezi Derslik• ve
œÖğrenci Yaşam Merkezi •nin inşaatları başlamış olup her iki bina da 2019un ortalarında teslim alınacaktır, Çok amaÇlı œKapalı Spor
Salonu •nun uygulama projesi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir. Sözkonusu binalarımızın inşaatları hızlı bir şekilde devam
ederken, bazı inşaat Çalışmaları ise neredeyse tamamlanmış olup, aÇılış iÇin gün sayılmaktadır. Bu kapsamda, 7.500 m2den oluşan
İlave Kat neredeyse tamamlanmıştır. İlave katta geniş bir Üniversite Kütüphanesinin yanısıra Denizcilik Fakültesinin simülasyon ve
atölye odaları ile sınıfları ve hoca odaları ve aynı zamanda Senato Salonu ile bazı idari bürolar yer almaktadır. Ayrıca, yeni aÇılan bölüm
ve programlar dolayısıyla yapımı devam eden 5.000 m2lik Merkezi Derslik Binasının 1. Etapı da Ekim ayı sonuna doğru
tamamlanacaktır. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuvar Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve
Hemşirelik Bölümlerine ait 2şer adet laboratuvarlar ile 1 adet bilgisayar laboratuvarı ile hoca odaları bulunmaktadır' dedi. 'Gönen'e
Ziraat Fakültesi aÇmak uygun olur' Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma'daki basın toplantısının
ardından Gönen Meslek Yüksek Okulu'na geÇerek buradaki Çalışmaları inceledi. Ardından Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selviyi
ziyaret eden Özdemir, ziyarette Gönene kurulması planlanan muhtemel Ziraat Fakültesi iÇin görüş alışverişinde bulundu. Rektör
Özdemir, Gönende 200 dönüm müsait arazileri olduğunu ve bu arazi üzerine 7500 metrekarelik bir bina yapılması gerektiğini ifade
ederek, Bandırma Üniversitesi bünyesinde yer alan fakat daha öğrenci ve öğretim üyesi alımı yapılmamış olan Ziraat Fakültesinin YÖKe
başvurularak Gönene taşınabileceğini ifade etti. Özdemir, œGönen hayvancılık ve tarım uygulamaları yönünden zengin bir ilÇe. Ziraat
Fakültesinin burada aÇılması daha uygun olacaktır. Ayrıca Bandırma Organize Sanayi Bölgesi iÇerisinde Teknik Meslek yüksek Okulu
aÇılacak. Bandırma OSB bize okulun binasını yapıp teslim edecek• dedi. Gönen MYOda geÇtiğimiz yıllara göre öğrenci sayısının
düştüğünü belirten Özdemir, œÜlke genelinde MYOlara ilgi azaldı. Gönen MYOda bir, Bandırma MYOda 3 programımız kapandı.
Herkes masabaşında oturabileceği bir iş arzusunda. Meslek Yüksek Okullarını genÇlere ve ailelerine iyi anlatamamışız • diye konuştu.
œFakülte Gönen'e hareket kazandırır• Gönen Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi ise Gönende aÇılacak bir fakültenin Gönenin sosyal
yaşamına hareket katacağını ve Ziraat Fakültesinden mezun olacak genÇlerin Gönendeki Çeltik, tarım ve meyvecilik üzerine bulunan
işyerlerinde iş bulabileceklerini ifade etti. Selvi, Gönene Ziraat Fakültesi kurulması kararının alınmasında ve kurulacak fakülteye gerekli
bina ve desteğin sağlanmasında Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
de görüşme sağlayabileceklerini belirtti. Taraflar önümüzdeki günlerde konu hakkında toplantı yaparak bölge milletvekili Ak Partili
Yavuz Subaşının da proje hakkında desteklerini talep etmek üzere karar verdi.
İHA
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Hedef Bandırma´ya tıp fakültesi
Bandırma Üniversitesi 13 bin öğrenciye doğru
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, düzenlediği basın toplantısında üniversitenin son durumu
hakkında bilgi verdi. Üniversite bünyesinde bir tıp fakültesi kurulması için görüşmeler yaptığını belirten Özdemir 'Tıp fakültesinin
zamanı geldi' dedi.
Özdemir üniversite konusunda şu bilgileri verdi; 'Rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Suat Uğur göreve başladı. Bundan sonra bizimle
birlikte çalışacağız. 17 Eylül´de üniversitemizin açılışı olacak. Tabi biz hazırlıklarımıza başladık. Bugün üniversite yerleştirme
sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. 4 yılı geride bıraktık. Puanların yükselmesi demek daha çalışkan öğrenci gelmesi demek. Dört
gözle bekliyoruz. Bu yeni dönem daha iyi hazırlandık. Ciddi bir kampanya dönemi yaşadık. Bir tanıtım videosu vardı. İlk birkaç günün
içinde 5 milyonun üzerinde izlendi. Televizyon konuşmalarımız oldu. Bundan sonra her 17 Eylül´de üniversite açılışı yapıp Bandırma ve
Çevresi Sempozyumu düzenlemek istiyoruz. 20 Eylül´de de Adalet Meslek Yüksek Okulumuzun açılışı var. Çatı katımızda bitmek üzere
1800 metre kare kütüphanemiz var. İdari ve hoca odalarımız var. Ekim sonuna doğru açılışını yapalım diye düşünüyoruz. Ek bina
inşaatımız ile 17 sınıf ve 7 laboratuvar olacak bunlar bitiğinde 30´a yakın laboratuvarımız olacak. 3-5 Eylül arası e-kayıt dönemi
başlayacak.'
BU YIL ÖĞRENCİ SAYISI 13 BİN OLACAK
Öğrenci sayıları konusunda da bilgi veren Özdemir, '11 bin civarı öğrencimiz vardı. Bu yıl 3 bin civarı kontenjanımız var. Yabancı
öğrenci ve yüksek lisans öğrencimiz var bununla birlikte 4-5 bin kontenjanımız oluyor. Geçen yıl ön lisanlarda ülke genelinde doluluk
yüzde 50´de kalmıştı. Buna rağmen bizim öğrenci sayımız 13 bin olacaktır. İlerleyen yıllarda da sayımız 20 bine ulaşacak. Eksiğimiz
kalmadı çok şükür. 83 programımız var. Bu cuma günü iki programımız da YÖK´ten gelecek ve sayı 85 olacak. Akademisyen sayımız
artıyor. Yabancı akademisyenlerimizde var. 260 civarı akademisyenimiz var. 3 enstitümüzde artık tamamen faal durumda. Yüksek lisan
öğrencileri alıyorlar. Yabancı öğrenciyi getirme hedefimiz vardı. Bu hedefe ulaştık. Bu konu emek istiyor. 5 bin civarı başvuru oldu. Biz
bu öğrencilerden bir kısmını seçtik. 600 civarı 35 ülkeden yabancı öğrencimiz olacak. Yabancı öğrencilerimize Bandırmalılarımız da
yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yüzde 10 yabancı öğrenci hedefimiz var. Öğrenci memnuniyet araştırmalarında da sürekli yükseliyoruz.
250 üniversite içinde 100´lerdeyiz. Kampüsümüz bittiği zaman biz 40´lara geliriz. İki inşaatımız mayıs ayında bitecek. Kalkınma
Bakanlığından 3 yatırım istedik. 100 milyon bir yatırım 3 yıllık bir yatırım bu. 2 doktorlu bir sağlık merkezi olacak. KYK ile ilgili işler
yolunda gidiyor. Ekimde ihale yapılacak. 1300 kişilik yurt yapımı da kasım da başlar. Bu yıl tıp fakültesi olsun diye gayret göstereceğiz.
Bölge milletvekilleri ile konuyu görüştük, artık zamanı geldi.' diye konuştu. Haber : Tufan Dalgıç
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HEDEFTE TIP FAKÜLTESİ VAR
Bandırma Üniversitesi 13 bin öğrenciye doğru
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, düzenlediği basın toplantısında üniversitenin son durumu
hakkında bilgi verdi. Üniversite bünyesinde bir tıp fakültesi kurulması için görüşmeler yaptığını belirten Özdemir 'Tıp fakültesinin
zamanı geldi' dedi.
Özdemir üniversite konusunda şu bilgileri verdi; 'Rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Suat Uğur göreve başladı. Bundan sonra bizimle
birlikte çalışacağız. 17 Eylül´de üniversitemizin açılışı olacak. Tabi biz hazırlıklarımıza başladık. Bugün üniversite yerleştirme
sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. 4 yılı geride bıraktık. Puanların yükselmesi demek daha çalışkan öğrenci gelmesi demek. Dört
gözle bekliyoruz. Bu yeni dönem daha iyi hazırlandık. Ciddi bir kampanya dönemi yaşadık. Bir tanıtım videosu vardı. İlk birkaç günün
içinde 5 milyonun üzerinde izlendi. Televizyon konuşmalarımız oldu. Bundan sonra her 17 Eylül´de üniversite açılışı yapıp Bandırma ve
Çevresi Sempozyumu düzenlemek istiyoruz. 20 Eylül´de de Adalet Meslek Yüksek Okulumuzun açılışı var. Çatı katımızda bitmek üzere
1800 metre kare kütüphanemiz var. İdari ve hoca odalarımız var. Ekim sonuna doğru açılışını yapalım diye düşünüyoruz. Ek bina
inşaatımız ile 17 sınıf ve 7 laboratuvar olacak bunlar bitiğinde 30´a yakın laboratuvarımız olacak. 3-5 Eylül arası e-kayıt dönemi
başlayacak.'
BU YIL ÖĞRENCİ SAYISI 13 BİN OLACAK
Öğrenci sayıları konusunda da bilgi veren Özdemir, '11 bin civarı öğrencimiz vardı. Bu yıl 3 bin civarı kontenjanımız var. Yabancı
öğrenci ve yüksek lisans öğrencimiz var bununla birlikte 4-5 bin kontenjanımız oluyor. Geçen yıl ön lisanlarda ülke genelinde doluluk
yüzde 50´de kalmıştı. Buna rağmen bizim öğrenci sayımız 13 bin olacaktır. İlerleyen yıllarda da sayımız 20 bine ulaşacak. Eksiğimiz
kalmadı çok şükür. 83 programımız var. Bu cuma günü iki programımız da YÖK´ten gelecek ve sayı 85 olacak. Akademisyen sayımız
artıyor. Yabancı akademisyenlerimizde var. 260 civarı akademisyenimiz var. 3 enstitümüzde artık tamamen faal durumda. Yüksek lisan
öğrencileri alıyorlar. Yabancı öğrenciyi getirme hedefimiz vardı. Bu hedefe ulaştık. Bu konu emek istiyor. 5 bin civarı başvuru oldu. Biz
bu öğrencilerden bir kısmını seçtik. 600 civarı 35 ülkeden yabancı öğrencimiz olacak. Yabancı öğrencilerimize Bandırmalılarımız da
yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yüzde 10 yabancı öğrenci hedefimiz var. Öğrenci memnuniyet araştırmalarında da sürekli yükseliyoruz.
250 üniversite içinde 100´lerdeyiz. Kampüsümüz bittiği zaman biz 40´lara geliriz. İki inşaatımız mayıs ayında bitecek. Kalkınma
Bakanlığından 3 yatırım istedik. 100 milyon bir yatırım 3 yıllık bir yatırım bu. 2 doktorlu bir sağlık merkezi olacak. KYK ile ilgili işler
yolunda gidiyor. Ekimde ihale yapılacak. 1300 kişilik yurt yapımı da kasım da başlar. Bu yıl tıp fakültesi olsun diye gayret göstereceğiz.
Bölge milletvekilleri ile konuyu görüştük, artık zamanı geldi.' diye konuştu.
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REKTR ZDEMR PROJE VE HEDEFLERN ANLATTI
Bandrma On Yedi Eyll niversitesi Rektr Prof. Dr. Sleyman zdemir, niversitenin yeni akademik yla ynelik projelerini ve hedeflerini
aklad. Rektr zdemir, bu yl gelecek olan rencilerle, niversitenin renci mevcudunun 13 bini bulacan belirtti
Bandrma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, toplant sonrasnda basn mensuplar ile birlikte Gönene
geÇerek Gönen Meslek Yüksek Okulu binasn ve yeni yaplan 350 kiilik örenci yurdunu inceledi. Güney Marmara Kalknma Ajans
desteiyle; Gönen MYOda balayan, Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eitimi ve Uygulamalar programna katlan öretim
görevlilerine sertifikalarn takdim etti.
Düzenlenen toplantda konuan Rektör Özdemir œBandrma, Gönen, Manyas ve Erdek ilÇelerinde bulunan toplam 6 yerlekede; 4 enstitü,
8 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda yaklak 11.000 örencisi ve 460 personeli ile eitim-öretim ve aratrma faaliyetlerini
sürdürmektedir. 2018-19 eitim-öretim ylnda 500ü yabanc örenci olmak üzere örenci saysnn 13.000 civarnda olmas ve personel saysnn da
600ün üzerine Çkmas öngörülmektedir.' dedi.
Bu yl üniversite iÇin Çekilen profesyonel tantm filmine internet ortamndan 10 milyon kiinin ulatn ifade eden Rektör Özdemir, vakf ve
özel üniversiteler gibi bir reklam ve tantm ata gerÇekletirdiklerinin altn Çizdi.
TIP VE HUKUK FAKÜLTELER ÇN YÖK'E BAVURU YAPILDI
Üniversite bünyesinde toplam 83 bölüm ve programda; 30 önlisans, 30 lisans, 23 lisansüstü programn eitim-öretim faaliyetlerinin
devam ettiini ifade eden Rektör Özdemir œktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Salk Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer
Seyfettin Uygulamal Bilimler Fakültesi, nsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri
Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadr. Tp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi iÇin de YÖKe bavuruda
bulunulmu, yakn zamanda kurulmas beklenmektedir. Ayrca, bir de Sanat, Tasarm ve Mimarlk Fakültesi kurulmas iÇin de hazrlklar
tamamlanmtr. Yabanc Diller Yüksekokulumuzda yabanc uyruklu öretim görevlilerinin de aralarnda bulunduu nitelikli öretim
kadromuzla, istee bal ngilizce snflarmzda kaliteli bir yabanc dil örenimi görme imkan sunulmaktadr. Bandrma, Gönen, Manyas ve Erdek
Meslek Yüksekokullarmza bu yl Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmi ve Meslek
Yüksekokulu saymz 6ya yükselmitir. Ayrca, Bandrma Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulunun aÇlmas iÇin Bandrma OSB ile
ibirlii halinde Çalmalarmz sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Salk Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde toplam
23 lisansüstü programda eitim verilmekte. Bu dönem 2 yeni programn aÇlmas iÇin de YÖKe dosya sunulmutur ve Gönen Jeotermal
Enstitümüz ile Salk Bilimleri Fakültemiz tarafndan Gönende ortak bir Termal Salk Merkezi aÇlmas iÇin de hazrlklarmz devam
etmektedir.' dedi.
KAMPÜS NAATINDA LK KISIM EKM AYI ÇNDE TAMAMLANACAK
Üniversitenin, halihazrda 6 Yerlekede toplam olarak bin 19 dönüm arazi ve 53 bin 280 m2 kapal alanda eitim-öretim faaliyetlerini
sürdürmekte olduunu ifade eden Rektör Özdemir, 'Üniversitemizin mülkü olan ve yaklak 740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez
yerlekemiz iÇin ülkemizde Çok fazla bavurulmayan ve 24 yldr benzeri olmayan bir Çalmaya imza atlarak, 2017 yl iÇerisinde, bütüncül
anlamda bir ˜Merkezi Yerleke Kentsel Tararm Yarmas düzenlenmi ve yeni bir merkez yerleke projesi tasarlanmtr. Bu proje ile mevcut
binalarmzla birlikte Bandrmada modern bir üniversite yerlekesi ina edilecektir. Tasarlanan proje iÇinde yer alan Çok sayda binadan
˜Merkezi Derslik ve ˜Örenci Yaam Merkezinin inaatlar balam olup her iki bina da 2019un ortalarnda teslim alnacaktr, Çok amaÇl ˜Kapal
Spor Salonunun uygulama projesi hazrlanm ve ihale aamasna gelmitir. Söz konusu binalarmzn inaatlar hzl bir ekilde devam ederken, baz
inaat Çalmalar ise neredeyse tamamlanm olup, aÇl iÇin gün saylmaktadr. Bu kapsamda, 7.500 m2den oluan lave Kat neredeyse
tamamlanmtr. lave katta geni bir Üniversite Kütüphanesinin yan sra Denizcilik Fakültesinin simülasyon ve atölye odalar ile snflar ve
hoca odalar ve ayn zamanda Senato Salonu ile baz idari bürolar yer almaktadr. Ayrca, yeni aÇlan bölüm ve programlar dolaysyla yapm
devam eden 5.000 m2lik Merkezi Derslik Binasnn 1. Etap da Ekim ay sonuna doru tamamlanacaktr. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuvar
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Hemirelik Bölümlerine ait 2er adet laboratuvarlar ile 1 adet
bilgisayar laboratuvar ile hoca odalar bulunmaktadr.' dedi.
'GÖNEN'E ZRAAT FAKÜLTES AÇMAK UYGUN OLUR'
Bandrma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandrma'daki basn toplantsnn ardndan Gönen Meslek Yüksek Okulu'na
geÇerek buradaki Çalmalar inceledi. Ardndan Gönen Ticaret Odas Bakan Ahmet Selviyi ziyaret eden Özdemir, ziyarette Gönene
kurulmas planlanan muhtemel Ziraat Fakültesi iÇin görü alveriinde bulundu.
Rektör Özdemir, Gönende 200 dönüm müsait arazileri olduunu ve bu arazi üzerine 7500 metrekarelik bir bina yaplmas gerektiini ifade
ederek, Bandrma Üniversitesi bünyesinde yer alan fakat daha örenci ve öretim üyesi alm yaplmam olan Ziraat Fakültesinin YÖKe
bavurularak Gönene tanabileceini ifade etti. Özdemir œGönen hayvanclk ve tarm uygulamalar yönünden zengin bir ilÇe. Ziraat
Fakültesinin burada aÇlmas daha uygun olacaktr. Ayrca Bandrma Organize Sanayi Bölgesi iÇerisinde Teknik Meslek yüksek Okulu
aÇlacak. Bandrma OSB bize okulun binasn yapp teslim edecek.• dedi.
Gönen MYOda geÇtiimiz yllara göre örenci saysnn dütüünü belirten Özdemir œÜlke genelinde MYOlara ilgi azald. Gönen MYOda bir,
Bandrma MYOda 3 programmz kapand. Herkes masa banda oturabilecei bir i arzusunda. Meslek Yüksek Okullarn genÇlere ve ailelerine
iyi anlatamamz. • diye konutu.
œFAKÜLTE GÖNEN'E HAREKET KAZANDIRIR•
Gönen Ticaret Odas Bakan Ahmet Selvi ise Gönende aÇlacak bir fakültenin Gönenin sosyal yaamna hareket katacan ve Ziraat
Fakültesinden mezun olacak genÇlerin Gönendeki Çeltik, tarm ve meyvecilik üzerine bulunan iyerlerinde i bulabileceklerini ifade etti.
Selvi, Gönene Ziraat Fakültesi kurulmas kararnn alnmasnda ve kurulacak fakülteye gerekli bina ve destein salanmasnda Anadolu
Holding Yönetim Kurulu Bakan Tuncay Özilhan ve TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu ile de görüme salayabileceklerini belirtti.
Taraflar önümüzdeki günlerde konu hakknda toplant yaparak bölge milletvekili AK Partili Yavuz Subann da proje hakknda desteklerini
talep etmek üzere karar verdi. HA
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir basın mensuplarıyla yaptığı kahvaltılı toplantıda Üniversite
hakkında geniş ve önemli bilgiler verdi. <p>Rektörlük binasında kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak yapılan toplantının
ardından Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Teknik Destek programı kapsamında Gönen Meslek Yüksekokulu'nda
gerçekleştirilen "Robotik Kodlama Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamaları" projesi tanıtımı yapıldı. Daha
sonra basın mensuplarıyla birlikte inşaatı biten Kredi Yurtlar Kurumu Gönen Kompleksinde inceleme gerçekleştirildi. Basın toplantısı ve
proje tanıtım toplantısında, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Genel Sekreter Cihangir
Boz da hazır bulundu.</p><p>Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Teknik Destek programı kapsamında Gönen Meslek
Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen "Robotik Kodlama Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve Uygulamalarını
gerçekleştiren Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Alpaslan Serel, Proje Yürütücüsü, Dr. Öğretim. Üyesi Muhammet Arıcı,
Araştırmacı-Öğretim Görevlisi Ahmet Akkaya, Öğretim Görevlisi Kadir Kesgin ve Öğretim Görevlisi Süleyman Gökhan Taşkın'a
sertifikaları verildi.</p><p>Üniversitemiz 25 yıllık köklü bir geçmişe ve tecrübeli bir akademik kadroya sahip"</p><p>Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir geniş yaptığı geniş ve kapsamlı açıklamada şu ifadelere yer verdi.
Balıkesir'in iki üniversitesinden biri olan ve 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesi'nden devralınan eğitim kurumlarıyla
akademik hayata başlayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 25 yıllık köklü bir geçmişe ve tecrübeli bir akademik kadroya sahiptir.
Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde bulunan toplam 6 yerleşkede; 4 enstitü, 8 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek
yüksekokulunda yaklaşık 11.000 öğrencisi ve 460 personeli ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. (2018-19
eğitim-öğretim yılında 500'ü yabancı öğrenci olmak üzere öğrenci sayısının 13.000 civarında olması ve personel sayısının da 600'ün
üzerine çıkması öngörülmektedir.</p><p>"Geleceğe Açılan Köprü"</p><p>"Geleceğe Açılan Köprü" sloganıyla kurulan ve Türkiye'nin
en genç devlet üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kuruluş sürecini eksiksiz bir şekilde tamamlamış ve kısa
sürede devlet üniversiteleri arasında muteber bir konuma ulaşmıştır. Gelişimini ve büyümesini sürdüren üniversitemiz, önümüzdeki
dönemlerde 25.000 öğrenci kapasitesine ulaşacak, modern altyapısı ve sosyal donatı alanlarıyla bir dünya üniversitesine dönüşecektir.
Bilginin kullanımı kadar üretimini de önemseyen üniversitemiz, devlet üniversitelerinin küresel rekabette başarıyla yer almasına katkı
sağlayacak ve geleceğin inşasında söz sahibi olacaktır.</p><p>Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin Eğitim Anlayışı ve
Felsefesi</p><p>Özdemir "Üniversite eğitimi mesleki kariyerin ilk adımını oluşturmakta ve her meslek seçimi, aynı zamanda bir yaşam
biçimini işaret etmektedir. Üniversitemiz, insan yaşamının önemli bir bölümünü doğrudan etkileyen bu dönemi en doğru ve verimli
şekilde planlamakta olup, uluslararası eğitim kalitesiyle küresel rekabetin içinde yer alacak ve değişimin öznesi olacak nesilleri
yetiştirmenin sorumluluğuna sahiptir. Ancak mesleki yetkinlik, eğitim anlayışımızın yalnızca bir yönünü kapsamakta, bu yetkinliği
ülkemiz ve insanlığa faydalı olmak amacıyla kullanacak nesiller yetiştirmek de eğitim anlayışımızın bir diğer yönünü oluşturmaktadır.
Üniversitemizin eğitim mottosu "SEN, UMUT OL"dur. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. Bu altyapı salt bilgi
ile açıklanamaz. Meslek sahibi olmak bir adımdır ama daha fazlasını ister. İyi bir insan olmak, vatana ve millete sadakat, yetenek, erdem
gibi kavramlar daha fazlası diye belirttiğimiz bu alan içinde yer alır. Genç olmak da umut olmak için tek başına yetmez, gençliğin umuda
dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir. Üniversitemizin eğitim anlayışı, gençliği
ülkemizin ve insanlığın umuduna dönüştürmek üzerine şekillendirilmiş ve bunun için ihtiyaç duyulan adımlar atılmıştır. Cumhuriyetin
ilanına giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını taşıyan ve millî mücadelenin başlangıcında tarihi bir rol
üstlenen "BANDIRMA VAPURU", bir umut vapurudur. Tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan ve umudun simgesine
dönüşen Bandırma Vapuru; kavramın önemini ortaya koyan önemli bir vasıtadır. Tarihi vapurun bu yönünden ilham alarak
belirlediğimiz eğitim felsefemizin nihai amacı da ülkemiz ve insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektir.</p><p>Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi'nin Başarı Grafiği</p><p>Üniversitemiz, genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen gelişimini sürdürmekte ve bu
gelişimini rakamlarla da ispatlamaktadır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2017 Yılı Üniversite Akademik Performans
sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında 25'inci olma başarısını göstermiş ve aynı sıralamada Denizcilik Fakültemiz 1'inci
olmuştur. Ayrıca, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet
Araştırması'na göre; "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında, 109 devlet üniversitesi arasında 12. sıraya
yükselmiştir. Diğer birçok alanda da yıldan yıla ilerleyişini bariz bir şekilde göstermektedir. Balıkesir Üniversitesi'nden devralınan 25
yıllık akademik birikim, bu hızlı yükselişin temelindeki önemli bir faktördür. Kısa bir süre içerisinde oluşturduğumuz ve bugün referans
gösterilen kurum kültürü ve eğitim anlayışımız da bu başarıdaki diğer önemli etmenlerdir.</p><p>Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi'nde Yer Alan Akademik Birimleri</p><p>Üniversitemiz bünyesinde 30 ön lisans, 30 lisans, 23 lisansüstü toplam 83 bölüm
ve program eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik
Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 8 fakültemiz bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için de
YÖK'e başvuruda bulunulmuş, yakın zamanda kurulması beklenmektedir. Ayrıca, bir de Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
kurulması için de hazırlıklar tamamlanmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulumuzda yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin de aralarında
bulunduğu nitelikli öğretim kadromuzla, isteğe bağlı İngilizce sınıflarımızda kaliteli bir yabancı dil öğrenimi görme imkânı
sunulmaktadır. Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek Meslek Yüksekokullarımıza bu yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile
Adalet Meslek Yüksekokulu da eklenmiş ve Meslek Yüksekokulu sayımız 6'ya yükselmiştir. Ayrıca, Bandırma Organize Sanayi Teknik
Meslek Yüksekokulu'nun açılması için Bandırma OSB ile işbirliği halinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde toplam 23 lisansüstü programda eğitim verilmekte (Bu dönem 2 yeni
programın açılması için de YÖK'e dosya sunulmuştur) ve Gönen Jeotermal Enstitümüz ile Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından
Gönen'de ortak bir Termal Sağlık Merkezi açılması için de hazırlıklarımız devam etmektedir.</p><p>Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi'nin Yerleşkeleri ve İnşaat Faaliyetleri</p><p>Merkez Yerleşke, Bandırma Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi ve Sağlık
Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi olmak üzere Bandırma'da 3 yerleşkemiz bulunmaktadır. Diğer yerleşkelerimiz ise; Gönen, Manyas ve
Erdek'te yer almaktadır. Yerleşkelerimiz; amfiler, modern ve donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulama ve bilgisayar
laboratuarları, hızla büyüyen ve gelişen kütüphane, spor ve sosyal donatı alanları ile öğrencilerimize eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerinin yanında, keyifli vakit geçirecekleri kaliteli mekânlar sunmaktadır. Mavi ile yeşilin buluştuğu bir coğrafyada yer alan
üniversitemizin yerleşkeleri, temiz hava, bol oksijen ve yeşil alanların genişliği yanında, şehir merkezlerine olan yakınlığı ile
öğrencilerimize, hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmaktadır. Üniversitemiz, hâlihazırda 6 Yerleşkede toplam olarak 1.019
dönüm arazi ve 53.280 m2 kapalı alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.</p><p>Üniversitemizin mülkü olan ve yaklaşık
740 dönüm arazi üzerinde bulunan merkez yerleşkemiz için ülkemizde çok fazla başvurulmayan ve 24 yıldır benzeri olmayan bir
çalışmaya imza atılarak, 2017 yılı içerisinde, bütüncül anlamda bir "Merkezi Yerleşke Kentsel Tararım Yarışması" düzenlenmiş ve yeni
bir merkez yerleşke projesi tasarlanmıştır. Bu proje ile mevcut binalarımızla birlikte Bandırma'da modern bir üniversite yerleşkesi inşa
edilecektir. Tasarlanan proje içinde yer alan çok sayıda binadan "Merkezi Derslik (26.850 m2)" ve "Öğrenci Yaşam Merkezi (12.100
m2)"nin inşaatları başlamış olup (her iki bina da 2019'un ortalarında teslim alınacaktır), çok amaçlı "Kapalı Spor Salonu (12.800
m2)"nun uygulama projesi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelmiştir. Söz konusu binalarımızın inşaatları hızlı bir şekilde devam ederken,
bazı inşaat çalışmaları ise neredeyse tamamlanmış olup, açılış için gün sayılmaktadır. Bu kapsamda, 7.500 m2'den oluşan İlave Kat
neredeyse tamamlanmıştır. İlave katta geniş bir Üniversite Kütüphanesi'nin (1.800 m2) yanı sıra Denizcilik Fakültesi'nin simülasyon ve
atölye odaları ile sınıfları ve hoca odaları ve aynı zamanda Senato Salonu ile bazı idari bürolar yer almaktadır. Ayrıca, yeni açılan bölüm
ve programlar dolayısıyla yapımı devam eden 5.000 m2'lik Merkezi Derslik Binası'nın 1. Etap'ı da Ekim ayı sonuna doğru
tamamlanacaktır. Bu binada, 17 derslik, 8 laboratuar (Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve
Hemşirelik Bölümleri'ne ait 2'şer adet laboratuarlar ile 1 adet bilgisayar laboratuarı) ile hoca odaları bulunmaktadır. Öte yandan,
personelimize ve öğrencilerimize hizmet sunmak üzere, deniz kenarında bulunan Erdek MYO yerleşkesi içerisinde yer alan Restaurant
binamızda da tadilat çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında yerleşkeye bir de konferans salonu inşa edilecektir. Şehir
merkezinde bulunan tarihi Pertevniyal Hastanesi de yakın bir zamanda Üniversitemize tahsis edilmiş olup, rönevasyon ve restorasyon
çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda üniversitemiz personeline ve öğrencilerine hizmet vermeye
başlayacaktır.</p><p>Ordu Caddesi'ndeki Hizmet Binası ile görüşmeler yapıyoruz</p><p>Ayrıca, şehir merkezinde Ordu Caddesi'nde
bulunan hizmet binamızın yıkılıp yeniden yapılması için Kalkınma Bakanlığıyla görüşmeler devam etmektedir. Bütün kampüslerimizde
ihalesi gerçekleştirilen iki farklı muhtelif işler projesiyle ihtiyaç duyulan tüm alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanmış ve karşılanmaya
devam edilmektedir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin Uluslararasılaşma Stratejisi ve Çalışmaları Üniversite olarak, uluslararası
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nda tutulmakta, bilgi güvenliğini temin için felaket kurtarma merkezleri oluşturulmuştur. Üniversitemizin gelişimi için bilişim ve
teknoloji alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. Kayıt döneminde verilen "akıllı kart" sistemine geçilerek yerleşke girişlerinde, ders
takibi amacıyla sınıflarda, yemekhane ve kütüphanede tek bir akıllı kart ile öğrencilerimiz tüm işlemlerini gerçekleştirme imkânına
kavuşmuştur.</p><p>Bilişim alanında gerçekleşen bu yatırımların yanında, biri i-Mac Laboratuarı ve biri de network eğitimi
verebilecek niteliğe sahip bilgisayar laboratuarı olmak üzere toplamda 11 adet bilgisayar laboratuarı üniversitemiz bünyesinde mevcut
bulunmaktadır. Denizcilik Fakültemizin 4 Bölümü için hem Merkez Binada ve bahçesinde 7 adet simülasyon merkezi ile atölyeler
kurulmuş, hem de deniz kenarındaki yeni Edincik Yerleşkemizde eğitim alanları oluşturulmuştur. Ayrıca, 6 yeni laboratuvar için de
gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır, Ekim ayı itibariyle faaliyete geçecektir. Bu kapsamda, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik,
Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Bölümü), Bandırma MYO (Gıda Teknolojisi, Et ve Ürünleri Teknolojisi, Gemi İnşaatı Programları) ve diğer
program ve bölümlerin ihtiyaç duyduğu laboratuar ortamları en yeni teknolojilerle donatılmaktadır.</p><p>Öte yandan, akıllı ulaşım
sistemleri alanında Türkiye çapında oldukça kapsamlı ve 9 milyon TL bütçeli bir laboratuar kurma girişimi de Kalkınma Bakanlığı'na
AR-GE yatırım proje teklifi olarak sunulmuş, proje hâlihazırda değerlendirilme aşamasındadır. Ayrıca, 3.000 m2'lik bir Merkezi
Laboratuar için de Kalkınma Bakanlığı'yla iletişim sürdürülmektedir.</p><p>"Arduino ve Raspberry Pi ile Programlama Eğitimi ve
Uygulamaları" projesi</p><p>Dr. Öğretim üyesi Muhammed Arıcı "Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA) Teknik Destek
Programı kapsamında Gönen Meslek Yüksekokulunda 10 Ağustos 2018 tarihinde başlayan 10gün/60 saatlik "Arduino ve Raspberry Pi
ile Programlama Eğitimi ve Uygulamaları" çalışmaları yapıldı. Eğitim sürecinde yüksekokul personellerimiz Robotik, Arduino ve
Raspberry Pi programlama konularında donanımlı bir eğitime sahip oldu. Eğitime proje ekibinden 4 kişi kurumun diğer birimlerinden 5
kişi olmak üzere toplam 9 kişi katılmıştır. Personellerimiz kazanmış oldukları birikim ve tecrübeyi öğrencilerimize aktararak, nitelikli
insan gücünü, ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya yönelik araştırmalar yapabileceklerdir. Dolayısıyla yapılan eğitim ile kurumumuzda
kurumsal hizmet kapasitesi geliştiği için diğer kurumlarla rekabet etme gücünü ortaya çıkaracaktır. Eğitim esnasında, Bluetooth
kontrollü akıllı araç, Trafik levhalarına göre yolunu takip eden otonom araç, Çizgi izleyen araçlar geliştirildi. Bu eğitim, katılımcılarının
gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getirebilmelerine, beceri ve yetkinliklerini derslerine entegre edebilmelerine ve
hayal güçlerini geliştirerek üretim ve girişimciliği ortaya çıkarabilmelerine katkı sağlayacaktır. Bunun dışında bilgisayar karşısında
tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesi için kod okuryazarlığı bilincinin yayılmasını gerektirmektedir. Sonuç olarak kodlama
eğitimleri ile sebep sonuç ilişkisi kurma, inovatif düşüncelerini arttırmak ve takım halinde çalışma yeteneklerini
geliştirecektir.</p><p>Eğitim Konuları</p><p>Blok temelli programlama ve robotik kodlama (mBot ve mBlock), Temel elektronik ve
devre elemanları, Arduino geliştirme kartı uygulamaları, Robotik kodlama uygulama yapılandırmaları (Rasbian Kurulumu Linux
komutları),İleri seviye programlama ve robotik kodlama (Raspberry Pi GPIO uygulamaları), Raspberry Pi uygulamaları (OpenCV ile
görüntü işleme, Arduino ile iletişim)konularından oluşmuştur.</p><p>Yüksekokulumuz robotik programlama alanındaki kalkınmalara
destek olmakla birlikte, projenin planlama aşamasındaki hazırlıklarına ve personelin robotik programlama eğitimi desteği almalarını
teşvik etmiştir. Bu kapsamda bizim talep ettiğimiz teknik destek için Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA)'na teşekkür
ederiz".</p><p>Ahmet Türkmen/Serhat Barış</p>

