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Değerli öğrenciler,

Şu an aklın hür fikirlerle yaratıcılığını zorladığı ve bilimin karşılık bulduğu bir
mekândasınız. Düşüncelerin serbestçe üretildiği ve teknolojiye dönüştürüldüğü uygulamalı
eğitimin en iddialı adresi olan bu mekâna, değerli hayırsever ve işadamı Halil Kaya Gedik
tarafından 2010’da kurulan Gedik Meslek Yüksekokuluna hoş geldiniz.

Üniversiteler, toplumların ekonomi, sanayi, demokratikleşme gibi alanlarda
ilerlemesi için lokomotif görevi üstlenmektedirler. Çağdaşlaşma yolunda vazgeçilmez
kurumlar olarak görevimiz yalnız eğitim hizmeti vermek değildir. Amaç var olan bilgiyi
vermenin yanında yeni bilgiler üretmek, üretilen bilgiyi teknolojik alana uygulayarak
insanlığın hizmetine sunmaktır.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Hayatta en hakiki
mürşit ilimdir fendir” ve ilim ve fennin yeri de üniversitelerdir. Dünyada devletlerin,
ulusların seviyeleri bugün yükseköğretimlerinin durumlarına göre ölçülebilmektedir.
Çünkü yükseköğretim devletin sosyal, kültürel, ekonomik ve dolaylı olarak bütün
gelişmelerinde önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda MYO olarak temel hedefimiz geçmiş
yıllarda olduğu gibi Üniversitemizin ve ülkemizin gurur duyacağı kaliteli ara insan gücünü
yetiştirmek ve öğrencilerimizi yeterli teorik bilgilerle donatarak daha üst seviyedeki
eğitime hazırlamak, onları özgür ve bilimsel düşünce, geniş bir dünya görüşüne sahip,
insan haklarına karşı saygılı, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve
gereksinimlerine cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak
mesleklerin bilgi beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak
yetiştirmektir.

Öğrenciler eğitimcilerin varlık nedenidir. Bu bakımdan eğitimde kalitenin
artırılması en öncelik verdiğimiz konudur. Bunun için her türlü hazırlığı yapmış
bulunmaktayız. Öğrencilerimizin kuramsal derslerinin yanında uygulamalı derslerinin de
standardını yükseltmek amacıyla yüksekokulumuzda eğitime yönelik araç, gereç sayısı her
geçen gün geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin ailelerinin içleri rahat olmalıdır. Çünkü
gençlerimiz burada aranan uzmanlar olarak yetişecektir. Onlar da hem bizlerin hem de
ailelerinin umutlarınızı boşa çıkarmayacak, gelecekte sevinçlerimizin kaynağı olacak,
beklentilerimizi karşılayacak duruma geleceklerdir. Buradan sadece aydınlanmış olarak
değil etrafını da aydınlatan insanlar olarak ayrılacaktır.

İnanıyorum ki; Gedik Meslek Yüksekokulu yerel, ulusal ve evrensel ihtiyaçlar için
hazırlayacağı öğrencilerini Türkiye’nin önüne sahalarında liderler ve onların binlerce
umut saçan fikirlerini farklı seçenekler olarak sunacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin verimli,
huzurlu, mutlu ve başarılı bir Eğitim-Öğretim Yılı geçirmelerini diliyorum. Oryantasyon
Programımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm saygıdeğer konuklarımıza da en içten
duygularımla teşekkür ediyorum.
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