07.06.2018
Sayın Vali Yardımcım,
Sayın Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanım,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Üniversitemiz Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine hoşgeldiniz,
şeref verdiniz.
Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse de ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride
bulundukları uzun ve yorucu bir sürecin diplomayla taçlandırıldığı çok müstesna bir gün.
Öğrencilerimizin bu mutlu gününde, mezuniyet törenimize teşrif eden siz değerli konuklarımıza çok
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Değerli Konuklar,
Geçmişten beri Üniversitemiz daha kaliteli, daha modern, daha öğrenci merkezli bir eğitim verme
ve dünya üniversitesi olma hedefini geliştirerek bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.
Okulumuzda giderek artan program ve öğrenci sayısıyla bugün itibariyle 25’i uluslararası öğrenci
olmak üzere toplam 2.000’in üzerinde öğrenciye 13 programda önlisans eğitimi verilmektedir.
Sağlık Hizmetlerinde ara elemana olan ihtiyacın giderek arttığı şu günlerde, Üniversitemiz
bünyesinde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun kurumsal kapasitesinin ve
donanım imkanlarının arttırılmasını hedeflemiş ve yeni bir eğitim binası yapılması için 4 yıl önce
gerekli çalışmaları başlatmıştık.
Bugün ilk mezunlarını verdiğimiz okulumuzun bina inşaatının, iç donanımının ve laboratuvarlarının
yapımının önemli bir kısmını karşılayan bağışçımız ABDİOĞULLARI Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Bekir SÜTCÜ’ye ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ramazan SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ ve
Salih SÜTCÜ Beylere bu süreçteki değerli katkılarından ve desteklerinden dolayı bir kez daha
sonsuz teşekkürlerimi sunar, Üniversitemize ve Ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim.
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Temmuz 2017’de yapımı ve iç donanımı tamamlanan okulumuzun adı Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve yeni hizmet binasında geçen yıldan itibaren
öğrencilerimize eğitim verilmeye başlanmıştır.

Değerli Konuklar,
Bugün 27. dönem mezunlarını veren Yüksekokulumuz Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu adıyla ilk mezunlarını vermenin gurur ve sevincini yaşamaktadır.
Yüksekokulumuz 343’ü bu yıl olmak üzere, kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 5.500 mezun
vererek ülkemizin sağlık işgücüne donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmektedir.
Ayrıca öğrencilerimiz, eğitimlerinin 2. yılında güçlü akademik kadrosu ile bölgenin en büyük ve
donanımlı Üniversite Hastanesi olan Balcalı Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarında,
klinik ortamlarda ve hasta başında eğitim alarak mesleki beceri ve yetkinlik kazanmaktadırlar.
Öğrencilerimizin Sevgili Aileleri,
Öğrencilerimizin bugünlere ulaşmasında sizlerin katkıları ve özverili destekleri her şeyin
üstündedir.
Bu gurur gününde çocuklarınıza verdiğiniz çok değerli emeklerinizin karşılığını hep birlikte alıyoruz.
Onlarla gurur duyabilirsiniz.
Sizlere emekleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.
Sevgili Mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesinden diploma almaya hak kazandınız.
Bugün alacağınız diplomayla birlikte yaşamınızda yeni bir dönem başlamış bulunuyor.
Yüksekokulumuz, akademik kadroları ve modern alt yapısıyla güçlü bir temel eğitimin yanı sıra,
Meslek Yüksekokulları için çok önemli olan mesleki beceri eğitiminde de gerekli uygulamaların
yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde donatılmıştır.
Dolayısıyla bu okulumuzdan mezun olmanızdan dolayı kendinizi şanslı saymalısınız.
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Sizi uğurlamadan önce, her zaman Çukurova Üniversitesi ailesinin bir parçası olduğunuzu tekrar
hatırlatmak isterim.
Çukurova Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyun.
Akıl ve bilimin öncülüğünde, temel insani değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan birer mezunumuz
olarak, bizi her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.
Sözlerime son verirken, siz değerli mezunlarımızı tekrar kutluyor, bundan sonraki yaşamınızda
sağlık, mutluluk ve başarılarınızın devamını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
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