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Sayın Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanım,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Üniversitemiz AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine hoş geldiniz.
Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse de ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride
bulundukları yorucu bir sürecin diplomayla taçlandırıldığı çok önemli ve müstesna bir gün.
Öğrencilerimizin bu mutlu gününde, mezuniyet törenimize teşrif eden siz değerli
konuklarımıza çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Değerli Konuklar,
AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz, 2010 - 2011 Eğitim-Öğretim yılında öğretime
başlamış ve bu yıl sekizinci dönem mezunlarını vermektedir.
Bilindiği gibi, Yükseköğretim Kurulu tarafından, Organize Sanayi Bölgesindeki Meslek
Yüksekokullarına tahsis edilen eğitim desteği ile son iki yıldır Meslek Yüksekokulumuz imkanlarını
daha da artırmıştır.
Bu eğitim desteği ile amaç, öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamaktır.
Sağlanan bu destekle Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda
sertifika programları düzenlenmiş, proje yarışması yapılmış ve kariyer günü düzenlenmiştir.
Bu sayede Meslek Yüksekokulumuz eğitim kalitesini artırmış ve mezunlarının iş hayatına bir
adım önde başlamasını sağlamıştır.
Dolayısıyla Meslek Yüksekokulumuz, ülkemizdeki sayılı yüksekokullardan birisi olup
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen eğitim desteği ve Organize Sanayi Bölge
Başkanlığının katkılarıyla günden güne güçlenmektedir.
Organize Sanayi Bölge Başkanlığı tarafından yapılmış olan makine atölyesi ve YÖK desteği ile
alınmış olan makine ve teçhizatlar sayesinde öğrenciler teorik eğitime destek veren uygulamalı
eğitimleri de yapabilmektedirler.

Bu vesileyle, destekleri için hem Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, hem de Adana Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına çok teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
2016 yılından bu yana Türk Telekom’un kıymetli mühendisleri öğrencilerimize 15 hafta
boyunca eğitim vererek, onları yetiştirmektedirler.
Gösterdikleri özveri ve verdikleri destek için Türk Telekom Mühendislerine çok teşekkür
ediyoruz.
Ayrıca Okulumuz öğrencileri bir dönem boyunca intern tekniker olarak Organize Sanayi Bölgesi
başta olmak üzere fabrikalarda ve çeşitli firmalarda çalışmışlar ve böylece iş hayatına
hazırlanmışlardır.
Bu
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sanayicilerimize de çok teşekkür ediyorum.
Tüm bu destekler için AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve desteklerini esirgemeyen
bütün yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz.
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,
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.
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 başarılar diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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