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Sayın Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanım,  

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Saygıdeğer Konuklar,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Üniversitemiz Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler 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.  

Bu kapsamda, Üniversitemiz Teknik Bilimler MYO, 2010 - 2011 Eğitim-Öğretim yılında öğretime 

başlamıştır. 

2011-2012 eğitim öğretim yılında ise ilk mezunlarını vermiştir.  

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bu yıl yedinci dönem mezunlarımızı vermekteyiz. 

Bildiğiniz gibi, geçen yıl 7033 sayılı yasa gereğince, Yükseköğretim Kurulu, Organize Sanayi 

Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği 

Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar belirledi. 

Bu kapsama giren toplam 8 Yüksekokul bulunmakta olup, okulumuz da bunlardan biridir.  
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Bunun sonucunda eğitim niteliğini artırabilmek için, AOSB ile yapılan görüşmeler neticesinde, 

Eğitim Danışma Kurulunun destekleri ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir SÜTCÜ’nün katkıları 

ile AOSB tarafından okulumuza "Makine Atölyesi" inşa edilmeye başlanmıştır. 

Bu önemli destek için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 

Yükseköğretim kurumlarına aktarılan bu eğitim desteği ile amaç öğrencilerin nitelikli eğitim 

alabilmelerini sağlamaktır.  

Bu kapsamda Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda sertifika 

programları düzenlenmiştir. 

Hızlı bir çalışma ile bugün için mezun durumuna gelen öğrencilerimizin İlkyardım, forklift, 

ekskavatör, bekoloder sertifikaları almaları sağlanmıştır. 

Bugün 7. dönem mezunlarını veren Yüksekokulumuz Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ilk mezunlarını vermenin gurur ve sevincini yaşamaktadır. 

Değerli Veliler,  

Sizler de öğrencilerimizin bu zorlu yolculuğunda her zaman yanlarında oldunuz ve bir çok anlamda 

emek harcadınız, özveri gösterdiniz.  

Sizleri de ayrıca tebrik ediyor, böyle pırıl pırıl gençleri yetiştirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgili Mezunlarımız,  

Çukurova Üniversitesinden diploma almaya hak kazandınız.  

Bugün alacağınız diplomayla birlikte yaşamınızda yeni bir dönem başlamış bulunuyor.  

Bildiğiniz gibi, 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.  

Sizi uğurlamadan önce, her zaman Çukurova Üniversitesi ailesinin bir parçası olduğunuzu tekrar 

hatırlatmak isterim.  

Üniversiteler mezunları ile vardır.  
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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  


