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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
AÇILIŞ TÖREN KONUŞMASI
Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Üniversitemizin Çok Değerli Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Senatörleri, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler
42 yılını geride bırakan Üniversitemizin güçlü akademik yapılanmasının bir örneğini,
burada sizlerle paylaşmanın verdiği onurla, Aladağ Meslek Yüksekokulumuzun resmi açılış
törenine hoş geldiniz, onur verdiniz, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kurulduğu günden bu yana milletimizin ve tüm insanlığın hizmetinde olan, sürekli gelişen
ve hep daha iyi olmayı hedefleyen Üniversitemizin 17 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokulu ve 1
Devlet Konservatuvarının yanı sıra, bugün resmi açılışını yaparak Meslek Yüksekokullarımızın
sayısını 12’ye çıkarmanın büyük gururunu taşıyorum. Aladağ Meslek Yüksekokulunun ilçemize,
Üniversitemize, Adanamıza ve ülkemize hayırlı olmasını ve yeni başarılar getirmesini diliyorum.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Üniversiteler, ülkelerin nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, bilgi üretmek ve üretilen bu
bilgileri insanlık yararına kullanılacak şekilde topluma sunma sorumluluğunu taşıyan kurumlardır.
Bu çerçevede Çukurova Üniversitesi olarak ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik
elemanlarını yetiştirmek, bunu da hizmet verdiğimiz bölgenin coğrafik, iklim, sanayi, sosyal
yapılarına uygun şekilde yerel yöneticiler ile işbirliği içinde gerçekleştirmek çabası içindeyiz.
Böylece bulunduğumuz coğrafi bölgeden başlamak üzere dalga dalga ülke kalkınmasına katkı
sunma, öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Bu bağlamda Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan 11 Meslek Yüksekokulumuzdan
sonra, 2012 yılında Aladağ ilçemizde Madencilik ve Maden Çıkarma, Ormancılık, Çocuk Bakımı ve
Gençlik Hizmetleri ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümleri olmak üzere 4 bölüm olarak 12. Meslek
Yüksekokulumuz olan Aladağ Meslek Yüksekokulumuzu kurduk. Kurucu Meslek Yüksekokulu
müdürümüz sayın Prof.Dr.Sevim POLAT hocamızın gayretleri ve Aladağ Kaymakamlığı ve
Belediyesinin, Hayırsever desteği ile MYO’muz bugün övünçle resmi açılış törenini
yapabileceğimiz duruma geldi. MYO binamızı 25 yıllığına Üniversitemize tahsis eden Aladağ
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Belediyesi’ne ve binanın tadilatını yapan Hayırsevere ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen
Aladağ Kaymakamlığına bir kez daha Üniversitem adına teşekkür ederim.
Aladağ ilçemizin coğrafi yapısı, yer altı zenginliği gibi önde gelen özellikleri nedeniyle
öncelikle bu alanda uzman 6 öğretim görevlisi ile “Madencilik ve Maden Çıkarma” ile
“Ormancılık” programlarını aktif hale getirdik ve 2014-2015 yılında eğitim-öğretime başladık.
Öğrencilerimize sunulan eğitim, uygulama derslerinin verimliliği, hizmet kalitesinin yanında, çok
önemli diğer bir hizmet olan kalacak yer sorununun Aladağ Belediyesi desteği ile tüm öğrenciler
için çözülmüş olmasının sonucu olarak çok kısa bir sürede 2015 yılı ÖYS sonuçlarına göre
Ormancılık Programımız puan sıralamasında Türkiye’de 2., Madencilik Programımız ise 3. sırada
yer almıştır. Bu başarının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.
Sözlerime son verirken Aladağ Meslek Yüksekokulumuzun başta bu bölgemiz olmak
üzere ülkemize yararlı ve hayırlı olması dileği ile törenimize katılarak bizleri onurlandıran
saygıdeğer konuklarımıza, Üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize en içten saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.
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