BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMA METNİ

Balıkesir’imizin Saygıdeğer Milletvekilleri,
Büyükşehrimizin Değerli Belediye Başkanı,
Bandırma’mızın Kıymetli Belediye Başkanı,
İlçelerimizin Değerli Kaymakamları,
Kamu Kurumlarımızın, İş Dünyamızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın
Güzide Temsilcileri,
Saygıdeğer Protokol,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Sevgili Meslektaşlarım, Üniversitemizin Kıymetli Personeli,
Saygıdeğer Anne-Babalar,
Gözbebeğimiz Öğrenci Arkadaşlarım,
Kıymetli Konuklar,

Sözlerime başlarken sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor ve
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin 2018-2019 Yılı Mezuniyet Töreni’ne hoş
geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.
Değerli Konuklar,
Öğrencilerimizle, velilerimizle, hocalarımızla, siz değerli konuklarımızla
bugün burada toplanmamızın nedeni, ailelerin gözbebeği, bizim de varlık sebebimiz
olan 3.160 son sınıf öğrencimizden mezuniyet aşamasına gelmiş olanları (1.356 öğrenci
halihazırda diplomalarını aldı, almaya devam ediyor) mezun etmek ve onların
mezuniyet sevincini paylaşmaktır.
4 yaşında ama 26 yıllık kökleri olan bir üniversite olarak bu yıl da yeni
mezunlarımızı hayata uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bugün hem mutluyuz, hem de gururluyuz; 3.000 civarındaki son sınıf
öğrencimizi mezun etmenin heyecanını, pırıl pırıl gençlerimizi hayata uğurlamanın,
ülkemize kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz.
4. kuruluş yılını idrak eden bir üniversite olarak bu yılın bizim için özel bir
önemi daha var. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemiz Balıkesir Üniversitesi’nden
ayrıldığı için, öğrencilerimizin talep etmesi durumunda kendilerine Balıkesir
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Üniversitesimiz Meslek Yüksekokulları’ndan mezun olan ilk önlisans öğrencilerimize
diplomalarını burada vermiştik; bu yıl da sizlerin huzurunda ilk lisans mezunlarımıza
diplomalarını vereceğiz inşaallah.
Sevgili Öğrenciler,
Her şeyden önce, yılları geride bırakıp da mezun olma aşamasına
gelmenizden dolayı hepinizi en içten duygularımla kutladığımı belirtmek isterim.
Zorlu üniversite eğitimi sürecinden geçtiniz. Ailelerinizden uzakta, birçok
zorluğa katlandınız. Şimdi mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi’nin bu yeni döneme sizi çok ciddi bir donanımla
hazırladığını umut ediyorum.
Şüphesiz her başarı, öncelikle kişisel çabaların, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın
ürünüdür. Okuyarak, araştırarak, sorarak, sorgulayarak, kimi zaman gece yarılarına
kadar ders çalışarak kat ettiğiniz uzun bir yolun ardından işte bugün ilk etap
diyebileceğimiz hedefinize ulaştınız.
Tabii başarı için sadece bunlar yeterli değildir. Ailenizin sizlere verdiği destek,
hocalarınızın sizlere yaptığı akademik katkı ve tabi ki kendi gayretleriniz olmadan

bugünlere gelemezdiniz. Bu yönüyle başarının, kolektif bir çabayı, ortak bir
fedakârlığı gerektirdiği de görülmektedir.
Sevgili Gençler,
Sizleri çok seviyoruz ve sizleri çok özleyeceğiz. Sizler bizim için hep özeldiniz
ve bundan sonrası için de hep özel olarak kalacaksınız. Sizlerin hayata hazırlandığınız
bu eğitim yuvasının kapısı dün olduğu gibi bundan sonra da ardına kadar açık
olacaktır. Bizler dün olduğu gibi bundan sonrasında da her daim yanınızda olacak,
sizlerin en büyük destekçiniz olacağız.
Bu mezuniyet töreni sizler için bir son değil; Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi’nden elde ettiğiniz bilgi ve değerleri diğer insanlara ulaştırmak için yeni
bir başlangıç olarak görülmeli.
Şimdi burada bulunan, binbir emekle ve sabırla diploma almaya hak kazanan
ve bugün mezuniyet aşamasına gelmiş olan tüm öğrencilerimiz için herkesten güçlü
bir alkış rica ediyorum…
Saygıdeğer Velilerimiz,
Sevgili öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri, bugün sizler için de bir bayram
günü… Dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, gözbebeğiniz
evlatlarınız bugün mezun oluyorlar. Bugün sizler de bizler de çok mutluyuz. Sizler
doğdukları andan itibaren büyük bir emekle çocuklarınızı büyüttünüz, bugünlere
getirdiniz.
Bu vatana hayırlı evlatlar yetiştirdiğiniz için siz velilerimize ülkemiz ve
üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.

Bizler ise gözbebekleriniz olan evlatlarınızı akademik kadromuz ile
özgüvenleri yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye
ve araştırmaya yatkın, sorumluluk üstlenen birer birey olmaları için gayretle çalıştık.
Ancak bu süreçte çocuklarınız da üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar ve hayata
hazırlanmak için çalıştılar. Çocuklarınız ile gurur duyabilirsiniz.
Sokrates der ki: “Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama bilim insanının
eserine değer biçilemez.” Bugün burada bulunan tüm öğrencilerimiz aynı zamanda
değerli akademisyenlerimizin de en büyük eserleridir.
Bu vesile ile çok kıymetli hocalarımıza, yöneticilerimize, idari personelimize
gayret ve fedakârlıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 4. yaşını geride bırakmış genç, iddialı,
emin adımlarla yoluna devam eden, dünya ve Türkiye çapında saygın bir üniversite
olma yolunda önemli bir potansiyele sahip bir üniversitedir.
23 Nisan 2015 tarihinde kurulan üniversitemiz, 6 yerleşkesi, 8 fakültesi, 7
meslek yüksekokulu, 1 yüksekokulu, 4 enstitüsü, önlisans, lisans ve lisansüstü
düzeyde toplam olarak 118 bölüm ve programı (41 önlisans programı, 36 lisans
bölümü ve 41 yüksek lisans ve doktora programı), 18 Uygulama ve Araştırma
Merkezi, 560 akademik ve idari personeli ve 12.000 civarındaki öğrencisi, 500’ün
üzerindeki uluslararası öğrencisi ile Türkiye ve dünya çapında eğitim-öğretim ve
araştırma hizmetlerini sürdüren saygın bir üniversitedir.
Yeni bir üniversite olarak yapacağımız daha çok iş var. Akademik ve idari
kadrosunu giderek güçlendiren üniversitemiz, büyüme hedefleri doğrultusunda,
bünyesine yeni fakülteler, yeni meslek yüksekokulları, yeni bölümler ve programlar,
yeni araştırma merkezleri eklemek üzere gerekli teşebbüslerde bulunmaktadır.

(Fakültelerimiz: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Spor
Bilimleri Fakültesi’dir.) (Meslek Yüksekokullarımız: Bandırma MYO, Gönen MYO,
Manyas MYO, Erdek MYO, Sağlık Hizmetleri MYO ile Adalet MYO, Denizcilik
MYO’dur.)
Diğer yandan, ülkemizin çok büyük ihtiyacı olan nitelikli ara kademe elemanı
yetiştirmek üzere de Gönen sınırları içindeki Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde,
Organize Sanayi Yönetimi’nin de katkılarıyla yeni bir meslek yüksekokulu için de
(Bandırma Organize Sanayi Teknik Meslek Yüksekokulu) adımlar atılmıştır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak özellikle 3 yeni fakülte daha
kazanmak istiyoruz ve bunun için 2 yıl öncesinden gerekli başvurularımızı yaptık.
Bunlar; Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’dir.
Bu yıl bu konularda bir ilerleme yaşayacağımızı düşünüyorum.
Bu fakültelerle birlikte üniversitemiz tam anlamıyla şekillenmiş, arzu
ettiğimiz kimliğine kavuşmuş olacaktır.
Bu arada, üniversitemizin gelişimi açısından çok yeni bir gelişmeyi de sizlerle
paylaşmak isterim.
Daha birkaç hafta önce YÖK Yönetim Kurulu’nda 19 yeni bölüm ve
programımıza daha öğrenci alma talebimiz kabul edildi ve bunların hepsi ÖSYM
Sınav Kitapçığı’nda da yer aldı. Bu anlamda çok mutluyuz. Böylece, toplam önlisans
ve lisans program sayımız 77 olmuştur. Öğrenciler tarafından çok talep edilen ve
ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insangücü kaynaklarının yetiştirilmesi açısından
da önemsediğimiz 12 farklı alanda önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren yeni

öğrencilerimiz aramıza katılacak. Üniversitemize hayırlı olsun inşallah Özellikle son
birkaç yıl içinde açtığımız bölümlerimizin bir kısmı Türkiye çapında en fazla tercih
alan bölümler olmuştur. Tercih bakımından 1.nci sırada olan ilk 10’da olan epey
programımız bulunmaktadır. Bu yıl açılacak programlarımızın da aynı başarıya sahip
olacağına inanıyorum.
855 kontenjanı bulunan yeni 19 bölüm ve programlar şunlardır:
Denizcilik Fakültesi
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Sanat Tarihi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
- Elektrik Mühendisliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Yönetimi (İÖ)
Adalet Meslek Yüksekokulu
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Bandırma Meslek Yüksekokulu
- Bilgisayar Programcılığı
- Gıda Teknolojisi (İÖ)
Denizcilik Meslek Yüksekokulu
- Gemi İnşaatı (İÖ)
Gönen Meslek Yüksekokulu
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Grafik Tasarım
Manyas Meslek Yüksekokulu
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
- Medya ve İletişim
- Medya ve İletişim (İÖ)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

- Optisyenlik
- Sosyal Hizmetler
Diğer yandan, yeni kurduğumuz önlisans ve lisans programlarına ilave olarak
lisansüstü düzeyde de 19 farklı alanda daha açılacak yeni programlarla birlikte yüksek
lisans ve doktora programlarımızın sayısı 41’e yükselecektir.
İlave olarak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, E-Spor ve Ekonomisi Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi 18 farklı
uygulama ve araştırma merkezi de kurulmuş olup, faaliyete geçmiştir.
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merkezimizdir ve törenin başlangıcında da ilk meyvelerini hep birlikte gördük.
Önümüzdeki yılda da inşaallah Yaşlı Üniversitesi olarak adlandırabileceğimiz
bir merkezi daha faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.
Tüm bu yeni bölüm, program, araştırma ve uygulama merkezlerimizin
kurulması ve yeni akademik ve idari personelimizin de aramıza katılmasıyla birlikte,
üniversitemiz oldukça güçlenmiş, ülkemizdeki 206 üniversite içerisinde hem nicel
büyüklük hem de nitel açılardan belli bir konuma ulaşmıştır.
Öte yandan, hem ülkemizin hem de üniversitemizin uluslararasılaşmasını
önemsiyor ve çok daha fazla sayıda yabancı öğrencinin üniversitemize ve
Bandırma’ya gelmesini arzuluyoruz. Hedefimiz, mevcut 35 ülkeden 512 yabancı
öğrencimize ilave olarak bu yıl da 500-700 arasında yabancı öğrencinin üniversitemize
kayıt yaptırması ve toplam yabancı öğrenci sayısının 1.000’in üzerine çıkmasıdır.
(Hedef, toplam öğrenci sayısının % 10’u oranında yabancı öğrenciye sahip olmak).
Başvuru süreci devam etmektedir. Özellikle Azerbaycan, Türkmenistan, Somali,

Endonezya, Mısır, Gine, Gana, Çad, Suriye, İran vb. gibi 35 farklı ülkeden
öğrencilerimiz var. Bu yıl bu çeşitliliğin daha da artacağını biliyoruz.
Bu arada, çok önemsediğim için sizlerle paylaşmadan geçmek istemediğim bir
husus daha var. Üniversite olarak, termal kaynaklar bakımından oldukça tanınmış
olan Gönen’de bir termal sağlık merkezi kurmak amacıyla aylardır çalışıyoruz,
öncelikle bir fizibilite çalışması yaptık ve sonuçlandırdık. Büyük bir ihtimalle birkaç
ay içerisinde GMKA ve Gönen Belediyesi ile işbirliği içerisinde Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezimiz için kuruluş çalışmalarını başlatmış olacağız.
Merkez Binamızın altında faaliyete geçen 19 No’lu Aile Sağlık Merkezi de,
öğrencilerimizin ve bizlerin ilk adım sağlık hizmetlerinin karşılanmasında büyük bir
fırsat olmuştur.
Değerli Konuklar, Sevgili Gençler,
Bu gelişmelerin yanı sıra üniversitemiz akademik çalışmalara da büyük önem
vermektedir. Bu kapsamda, gurur duyduğum birkaç nokta üzerinde durmak isterim.
Beni ve üniversitemi çok gururlandıran noktalardan biri, üniversitemiz
hocalarının yapmış oldukları akademik çalışmaların her geçen yıl sayıca ve nitelik
olarak daha da artıyor olmasıdır. Son birkaç yıldır yapılmakta olan bir akademik
performans sıralamasında üniversitemiz hızla basamakları tırmanarak 116 devlet
üniversitesi içerisinde 17. sıraya yükselmiştir. (Geçen yıl 108 devlet üniversitesi
içerisinde 25. sıradaydık.) Önümüzdeki yıllarda diğer tüm değerlendirme
sıralamalarda da üniversitemizin yukarılara doğru çıkacağına hep birlikte şahit
olacağız inşaallah.

Diğer yandan, son iki yıl içerisinde Bandırma başta olmak üzere, Kıbrıs’da,
Bakü’de, Nahçıvan’da, Saraybosna’da, Karadağ’da, Makedonya’da, Budapeşte’de,
İtalya’da Ukrayna’da, Polonya’da Kudüs’te, Semerkand’da, Balıkesir’de, İstanbul’da,
Çanakkale’de Antalya’da, Aydın’da, Urfa’da, ve diğer birçok yerde 60’a yakın
uluslararası konferans ve sempozyum gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Bu
anlamda üniversitemiz kadar aktif başka bir üniversite olduğunu zannetmiyorum. Bu
konferansları ve sempozyumları düzenlememizin amacı, bir yandan üniversitemizi
ülkemizdeki ve dünyadaki bilim camiasına tanıtmak, bir yandan da ortaya çıkacak
akademik çalışmalarla bilim dünyasına katkılar vermektir. Özellikle her yıl 17 Eylül
tarihinde gerçekleştireceğimiz “Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu” ile
Nisan-Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz “Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri
Sempozyumu”nu ayrıca önemsediğimi belirtmek isterim.
Öte yandan, Üniversitemiz bünyesinde 5 akademik dergi Türk ve dünya bilim
hayatına katkı vermeye devam etmektedir. Üniversite olarak yakın bir zamanda
Teknoloji Transfer Ofisimizi (TTO) kurduk, 2019 yılı sonuna kadar da Teknokentimizi
kurmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Değerli Misafirler, Sevgili Öğrenciler!
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin önemli gündemlerinden bir tanesi de
yerleşkelerinin tasarımıdır. Yerleşke bizim için büyük önem taşıyor. En son kurulan
üniversitelerden biri olan üniversitemizin ülkemizdeki en iyi yerleşkeye sahip olması
gerektiği anlayışı ve sorumluluğu ile 2016 yılının Mayıs ayında ulusal düzeyde bir
yarışma düzenlemiştik. (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
Kentsel Tasarım Yarışması).

Bu yarışma ile yükseköğretim kurumları arasında, son 23 yıl içerisinde
yerleşke alanının bütüncül bir yaklaşımla, ulusal düzeyde bir kentsel tasarım
yarışması ile planlamasının ve tasarımının yapıldığı ilk üniversite Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi olmuştur. Bu anlamda üniversitemiz tarihi bir görev de
üstlenmiştir.
Yarışmayla birlikte, sizler de çok yakında göreceksiniz, Türkiye’nin en
modern ve en güzel yerleşkesi Bandırma’da yükselecektir. Bu plana bağlı kalarak
halihazırda 2 binamızın inşaatını başlattık, üçüncüsünü de başlatmak üzereyiz.
Özellikle mevcut öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını düşünerek, ilk yapacağımız
binaların Merkezi Derslik (26,500 m2), Öğrenci Yaşam Merkezi (11,500 m2) ve Kapalı
Spor Salonu (28,500 m2) olmasına karar verdik. Devletimizin vermiş olduğu yatırım
bütçe imkanları çerçevesinde bu binaları birbuçuk-iki yıl içinde öğrencilerimizin
kullanımına sunmayı ümit ediyoruz.
Bu ara, geçen yıl merkez yerleşkedeki mevcut binamızın üzerinde yapımına
başladığımız 7.500 m2’lik yeni ilave kat ile 5.000 m2’lik Merkezi Derslik – 1. Etap bu
yıl başında bitti ve kullanıma açıldı (toplam hizmete açılan yeni alan 12.500 m2 oldu).
İlave katın 4.500 m2’si Denizcilik Fakültemize ve modern laboratuvarlarına; 2.000
m2’si kütüphaneye (500 kişi aynı anda keyifle ders çalışabilmektedir); 1.000 m2’si ise
bazı hocalarımıza ve çalışanlarımıza oda olarak tahsis edilmiştir. 5.000 m2’den oluşan
Merkezi Derslik – 1. Etap ise, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültemizin modern laboratuvarlardan, sınıflardan ve hoca odalarından
oluşmuştur.
Bunların yanısıra, Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek kampüslerimizde de
hem kampüs hem de eğitim-öğretim altyapısını iyileştirici çalışmalarımız oldu ve

olmaya devam ediyor. Amaç, eğitim-öğretim ortamını her yönüyle iyileştirerek
öğrenci ve personel memnuniyetini üst düzeye çıkarmaktır.
Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Sayıları giderek artan fakülteleri, bölümleri, programları, idari birimleri,
akademik ve idari personeli, bilimsel ve kültürel etkinlikleri ve inşa edilecek kampüsü
ile başta Bandırma olmak üzere Balıkesir ve ülkemizin bilim ve kültür yaşamına değer
katan bir üniversite olmak yolunda özveri ile çalışan üniversitemiz, bundan sonra da
aynı azim ve özveri ile çalışmalarını sürdürecektir.
Üniversitemiz, yukarıda ifade edilen faaliyetlerini yerine getirirken, bize
teveccüh gösteren ve en başından beri desteğini esirgemeyen ve esirgemeden devam
edeceğine inandığımız Sayın Valimiz ve Sayın Vekillerimiz başta olmak üzere,
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Kaymakamlarımız ile İlçe Belediye
Başkanlarımıza, il ve ilçe oda ve borsa başkanlarımıza, idari ve akademik
personelimize, öğrencilerimize, destek olan tüm kurum ve kişilere ve medyamıza
içtenlikle teşekkürü bir borç bilirim.
Sevgili Öğrenciler!
Bugün itibariyle uzun eğitim serüveninde elde ettiğiniz birikimi pratikle,
gayretle, çalışkanlıkla hayata geçireceğiniz yeni bir sürece ilk adımı atıyorsunuz.
İş

hayatınızda

ve
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çalışmalarınızda

ülkenize,

milletinize,

ideallerinize olan sadakatinizi asla kaybetmemelisiniz.
Kalpsiz bir beden nasıl cesetten ibaretse, değerlerinden ve köklerinden kopma
pahasına elde edilen kariyer de aynı şekilde anlamsız, aynı şekilde soğuk, aynı şekilde
ruhsuzdur.

Sizlerin ne pahasına olursa olsun kazanmanın değil, hakkıyla, alınteriyle, etik
ilkelere dikkat ederek kazanmanın çabası içinde olacağınıza inanıyorum.
Sevgili Gençler!
Eminim ki her biriniz, çalışma hayatında dürüst, ahlaklı, kendine güvenen
gençler olarak bu ülke için değerli hizmetlerde bulunacaksınız. Biz de sizlerin
başarılarınız ile övüneceğiz, gurur duyacağız.
İşinizi zamanında ve doğru yapmak, disiplinli ve düzenli çalışmak, yaşam
felsefenizin bir parçası olsun.
Türkiye’nin size ve birikiminize ihtiyacı var. Devir, hayat boyu öğrenme,
hayat boyu eğitimi sürdürme devridir. Eğitim kademelerinizde elde ettiğiniz bilgileri
sürekli güncelleyerek, bunun yanında sürekli daha ileriye taşıyarak ülkemizi muasır
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine katkı vermek mecburiyetindesiniz.
Hayatınız boyunca daima, haktan, adaletten, barıştan, sevgiden, saygıdan,
kardeşlikten, paylaşmadan, yardımlaşmadan yana olun, bu değerlerin savunucusu
olun, bu ülke için umut olun.
Sizler Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu şekillendirecek, bunun
altyapısını kuracak, bunu inşa edecek olan nesilsiniz.
Bizler belki 2053’ü, 2071’i göremeyeceğiz, ama temenni ediyorum ki onu sizler
göreceksiniz ve o günleri sizler inşa edeceksiniz.
Siz ki “ilim Çin’de de olsa onu gidip bulunuz” diyen bir inancın, İstanbul’un
fethinde bulunmak için çölleri aşan bir azmin, gönülleri fethetmek için Orta Asya’dan
Anadolu’ya gelen bir felsefenin mirasına sahip gençlersiniz.

Sevgili Öğrenciler!
“Sevdiğin işi yaparsan ömrün boyunca çalışmazsın” diyor Konfüçyüs.
İnşallah bundan sonra yapacağınız işi sever, sevdiğiniz işi yapar, hem mutlu
hem de faydalı olursunuz.
Sözlerimi sonlandırırken, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle
selamlıyorum.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden bu yıl mezun olan öğrencilerimizin
her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Mezunlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.
Vatanına, milletine, ana-babalarına hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum.
Bizimle her zaman irtibatta olmalarını rica ediyorum.
Gençlerimizin bugünlere gelmesinde emeği olan anne-babaları ve hocaları
başta olmak üzere hepsine şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun, kısmetiniz bol olsun, başarılarınız daim olsun
gençler !
Allah’a emanet olun!

Prof. Dr. Süleyman Özdemir
Rektör

