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Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Başsavcım, Mahkeme Başkanlarım,
Sayın Rektörüm,
Saygıdeğer Protokol,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar,
Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Üniversitemiz Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yeni binasının açılış törenine
hoşgeldiniz, şeref verdiniz.
Yeni bir akademik yılın başında, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun yeni
binasının açılışında sizlere hitap etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyor, bu yeni binamızın ve 20172018 eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
Öncelikle yeni ismiyle Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz
hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum.
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1990 yılında 51 öğrenci ile Anestezi, Radyoloji
ve Tıbbi Laboratuvar olmak üzere toplam üç önlisans programıyla eğitim-öğretime başlamıştır.
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.
Yüksekokulumuz kurulduğu günden bugüne kadar 5.100 mezun vermiş olup tüm sağlık kurumlarımıza
birçok branşta donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmektedir.

Sağlık Hizmetlerinde ara elemana olan ihtiyacın giderek arttığı şu günlerde, Ülkemizin 2023 yılı sağlık
iş gücü ve sağlık eğitimi hedefleri de dikkate alınarak, Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve kısıtlı
koşullarda hizmet vermeye çalışan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun kurumsal
kapasitesinin ve donanım imkanlarının arttırılmasını hedeflemiş, bunun için de yeni bir eğitim binası
yapılması için 3 yıl önce gerekli çalışmaları başlatmıştık.
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve 6.000 m2 kapalı alana sahip olan Meslek Yüksekokulumuzun
yeni bina inşaatının, iç donanımının ve laboratuvarlarının yapımının önemli bir kısmını karşılamak
üzere 25 Ağustos 2014 tarihinde Sayın Bekir SÜTCÜ ve kardeşlerine ait olan FİLPA Ambalaj ve Dış
Ticaret AŞ ile Rektörlüğümüz arasında bir sözleşme imzalamıştık.
Bu vesileyle, bugün açılışını yaptığımız bu önemli eserle ismi Üniversitemizde yaşatılacak olan SÜTCÜ
kardeşlerin muhterem babaları merhum Abdi SÜTCÜ’yü de saygı ve rahmetle anıyoruz.
Binanın tamamlanmasından sonra Rektörlüğümüzün teklifi üzerine Meslek Yüksekokulumuzun adı,
14 Eylül 2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla Abdi Sütcü Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
Meslek Yüksekokulumuzun yeni binası 4.000 öğrenciye eğitim-öğretim verebilecek şekilde planlanmış
olup, toplam 960 öğrenci kapasiteli 4 adet amfi, 10 adet 50 öğrenci kapasiteli derslik, interaktif
derslik, 2 adet 60 öğrenci kapasiteli İlk ve Acil Yardım Uygulama Salonu, Ambulans İçi Eğitim Alanı,
Yaşlı Bakımı Uygulama Salonu, Vaka Canlandırma Hazırlık Odası, Diş Protez Uygulama
Laboratuvarları, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Salonu, Multidisiplin Laboratuvarı, Fizyoterapi
Uygulama Salonu, Egzersiz Uygulama Salonu, Elektroterapi–Hidroterapi Uygulama Salonu, Toplantı
Odaları, Akademik Ofisler ve İdari Bürolar bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz bu şekilde 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.
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 ortamlarında ve hasta başında eğitim alarak mesleki beceri ve yetkinlik kazanmaktadırlar.
Bu süreçte Üniversitemize, eğitim dünyasına değerli katkılarından dolayı Sayın “SÜTCÜ” ailesine
sonsuz teşekkür ediyor, daha verimli ortamda eğitim alarak mezun olacak teknik elemanların sağlık
ordusuna ve Adana’mıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Üniversitemizde bu ölçekte bağış yoluyla gerçekleştirilen ilk eserlerden olma özelliği taşıyan bu
yatırımın diğer hayırseverlere de örnek olmasını diliyorum.
Sözlerime son verirken, Üniversitemiz Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılış
törenine katılarak bizleri onurlandıran, desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen başta Avrupa
Birliği Bakanımız Sayın Ömer ÇELİK olmak üzere, Sayın Valimiz Mahmut DEMİRTAŞ’a, bağışçılarımız
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve FİLPA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir
SÜTCÜ ve FİLPA Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ramazan SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ ve Salih
SÜTCÜ Beylere, tüm aşamalardaki planlamalara titiz yaklaşımı ile Yüksekokulumuzun bu verimli
ortamının gerçekleşmesinde önemli katkıları olan Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığımıza ve siz saygıdeğer konuklarımıza en içten saygılarımı sunuyor,
Yüksekokulumuzun Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.
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