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Sayın Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanım,
Merhum Abdi Sütcü’nün Saygıdeğer Ailesi,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar,
Sevgili Öğrencilerimiz,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Bugün Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ismi verilen ve aramızdan 26 yıl önce
ayrılmış olan Merhum ABDİ 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,
Bilindiği gibi, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1989 yılında kurulmuş, 1990-1991
eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitime başlamıştır.
Yüksekokulumuz 2013-2014 akademik yılından itibaren Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nu da bünyesine alarak 4 bölüm altında, 9 normal öğretim ve 4 ikinci öğretim programı
ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.
Meslek Yüksek Okulumuzda program ve öğrenci sayısının giderek artması nedeniyle kurumsal
kapasitesinin ve donanım imkanlarının arttırılması hedeflenmiş ve bu nedenle yeni ve modern bir
eğitim binası yapılması için yaklaşık 4,5 yıl önce gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Abdioğulları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir SÜTCÜ, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın
Ramazan SÜTCÜ, Mehmet SÜTCÜ ve Salih SÜTCÜ Merhum babalarının adını yaşatmak amacıyla
okulumuzun bina inşaatının, iç donanımının ve laboratuvarlarının yapımının önemli bir kısmını
karşılamışlardır.

Bu nedenle, başvurumuz üzerine Merhum ABDİ SÜTCÜ’nün ismi Yükseköğretim Kurulu’nun
15/09/2017 tarihli ve 62.532 sayılı yazısıyla 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 eğitim veren Yüksekokulumuzda bugün için
2.000’den fazla öğrenciye hizmet verilmektedir.

Değerli Konuklar,
Bilindiği gibi, bir insan ebedi hayata intikal ettiğinde, kendisini mezara kadar üç şey takip eder.
Ailesi, malı ve ameli.
Bunlardan ailesi ve malı geri döner, ancak ameli kendisiyle orada baki kalır.
Sevabı devam eden üç amel, Allah rızâsı için hizmet veren bir eser bırakmak, kendisinden istifâde
edilen ilim yapmak ve arkasından duâ eden hayırlı evlât yetiştirmek.
Allah rızası için hizmet veren bu eserler ise ilim ve irfan yuvaları tesis etme, yol, köprü, kütüphâne
yapma veya müessese kurarak öğrencilere burs vs. imkânlar sağlayıp insan yetiştirme ve bütün
fedâkârlıklarına katlanarak hayırlı bir evlât büyütmedir.
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.
Aslında gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı.
Bırakanın da yine bıraktığı yerden devam etmeli.
Kendimiz, çocuklarımız, geleceğimiz ve ahiretimiz için de bu görevi asla ihmal etmemeliyiz.

Bu görevi asla ihmal etmeyen, 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, hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum.
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