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REKTÖR PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR:• 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI KUTLU OLSUN•
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. 
 Basın çalışanlarının bayramını kutladıktan sonra sözlerine devam etti. Rektör Özdemir:
  
 œToplumsal değerler ile kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın
kuruluşlarımız demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın
yanında, toplumu aydınlatma, bilinçlendirme gibi önemli bir kamu görevini de yerine getiren basınımızın değerini bilmeli ve basın
mensuplarımıza gereken saygıyı göstermeliyiz.
 Bu duygu ve düşüncelerle, başta bölgemizdeki basın kuruluşları ve gazeteciler olmak üzere, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz
vermeksizin görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı´nı içtenlikle kutluyor,
görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum• dedi.
 Bir önceki yazımız olan MÜSİAD BANDIRMA ŞUBE BAŞKANI ALİ ŞENGÜL'ÜN BASIN BAYRAMI MESAJI başlıklı
makalemizi de okumanızı öneririz.
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