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Sayın Valim, 

Sayın OSB Başkanım, Oda Başkanlarım, 

Merhum Abdi Sütcü’nün Saygıdeğer Ailesi,  

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Saygıdeğer Konuklar,  

Sevgili Öğrencilerimiz,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri,  

Bugün, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza ismi verilen ve aramızdan 27 

yıl önce ayrılmış olan Merhum Abdi SÜTCÜ’yü anmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz.  

Bu vesileyle, bugün içinde bulunduğumuz bu önemli eserle ismi Üniversitemizde 

yaşatılmakta olan SÜTCÜ kardeşlerin muhterem babaları Merhum Abdi SÜTCÜ’yü saygı ve 

rahmetle anıyoruz.  

Değerli Konuklar,  

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1989 yılında kurulmuş ve halen 4 bölüm 

altında 13 program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini bu modern binada başarıyla 

sürdürmektedir.  

Bu bina yapılmadan önce, Meslek Yüksek Okulumuzda program ve öğrenci sayısının yıllar 

itibariyle giderek artması üzerine kurumsal kapasitesinin ve donanım imkanlarının 

arttırılması ihtiyacı doğmuştu.  

Bu nedenle yeni ve modern bir eğitim binası yapılması için yaklaşık 5 yıl önce gerekli 

çalışmaları yaparak, destek için OSB’ye giderek projemizi Sayın Bekir Sütcü Beye sunmuştuk. 

Sağ olsunlar, bu destek talebimiz kendilerinden büyük bir karşılık bulmuş ve Abdioğulları 

Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir SÜTCÜ, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ramazan 

SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ ve Salih SÜTCÜ kardeşler merhum babalarının adını yaşatmak 

amacıyla okulumuzun bina inşaatının, iç donanımının ve laboratuvarlarının yapımının önemli 

bir kısmını karşılamışlardır.  

Bu nedenle, 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu’na başvurumuz üzerine Merhum ABDİ 

SÜTCÜ’nün ismi Meslek Yüksekokulumuza verilmiş ve Yüksekokulumuzun adı bu tarihten 

itibaren Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.  



2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren de 6.000 metrekarelik kapalı, 7.500 metrekarelik 

açık alana sahip içinde bulunduğumuz bu yeni binasında faaliyet gösteren Meslek 

Yüksekokulumuzda bugün için 2.000’den fazla öğrenciye hizmet verilmektedir.  

Değerli Konuklar,  

Bilindiği gibi, bir insan ebedi hayata intikal ettiğinde, sevabı devam eden üç amelden biri, 

Allah rızâsı için hizmet veren bir eser bırakmaktır.  

Allah rızası için hizmet veren bu eserler arasında ise burada olduğu gibi, ilim ve irfan yuvaları 

tesis etme de bulunmaktadır. 

İnsanlar bu gibi eğitim öğretim yapılan yerlerden yararlandığı sürece, bunları yaptıranlar, 

yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar, hem hayattayken hem de 

vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler.  

Memnuniyetle belirtmeliyim ki bu önemli eser, Üniversitemizde diğer bağışlara da örnek 

teşkil etmiştir. 

Umut ediyorum ki, bundan sonra Üniversitemize bağış yoluyla kazandıracağımız böylesi 

eserler daha da artacaktır. 

Sözlerime son verirken, Meslek Yüksekokulumuzun proje aşamasından bugüne kadar 

desteklerini esirgemeyen, her zaman bizlerin yanında olan Sayın SÜTCÜ ailesine 

huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, Merhum Abdi SÜTCÜ’ye tekrar Allah’tan rahmet 

diliyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  
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