
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Yeni Mezunlarını Verdi 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde kurulan Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek 

Yüksekokulu 2018 yılından itibaren Kayseri Üniversitesi şemsiyesi altında eğitim öğretimine 

devam etmektedir. Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bu yıl beşinci 

mezunlarını vermekle birlikte Kayseri Üniversitesi adına birinci mezunlarını vermiştir.  2018-

2019 Eğitim Öğretim dönemi mezuniyet töreninde Ġnşaat Teknolojisi, Yapı Denetimi, Mimari 

Restorasyon ve Harita Kadastro programlarından 30 öğrenci mezun olmuştur. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet 

törenine; Tomarza Kaymakamı Adem BALKANLIOĞLU, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof 

Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN ve 

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Cemal ACAR’ınyanı sıra Meslek Yüksekokul Müdürleri, Öğretim Görevlileri, 

Akademisyenler, Ġlçe Kurum Amirleri, Öğrenciler ve öğrenci aileleri katılmıştır. 

Saygı duruşu ve Ġstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Tomarza Mustafa 

Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal ACAR öğrencilere 

ülkeniz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı olduğuna bu sorumlulukları en iyi şekilde 

yerine getireceklerine ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her koşulda sahip çıkacaklarına 

inandığını söyleyerek mezunlara gelecek hayatlarında başarılar dilemiştir. 

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA konuşmasında Tomarza 

Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun Kayseri Üniversitesi şemsiyesi altında ilk 

mezuniyet törenini yaptığına değinerek, meslek adaylarının milli ve manevi değerlere sahip 

bireyler olması gerektiğini belirtmiştir. Rektörümüz konuşmasında proje ve uygulama odaklı 

eğitimin nitelikli insan ve meslek mensupları yetiştirilmesinde gerekliliğinden söz ederek, 

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu’nun Kayseri Üniversitesi’nin en nitelikli 

Yüksekokullarından biri olduğunu söylemiştir. Kayseri Üniversitesi olarak tüm 

birimlerimizde kep atma törenini yerine, Ahilik kültüründe olan kuşak bağlama törenini 

getirmiş bulunmaktayız. Mezun olan öğrencilerimiz sizlere bilgelik, deneyim, sadakat ve sabrı 

temsil eden kuşaklarınız hocalarınız tarafından bağlanacaktır diye ekledi. Rektör Karamustafa 

öğrencilere mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar dileyerek konuşmalarına son vermiştir.  

Tomarza Kaymakamı Adem BALKANLIOĞLU konuşmasında iki yıllık eğitim hayatında iyi 

arkadaşlıklar edinerek buradan ayrılıyorsunuz. Hayatınızda sizleri elbette zorluklar 

beklemektedir, yeni hayatınızda bu zorluklara karşı sabırlı ve azimli olmalısınız diye ekledi. 

Mezunlara eğitim hayatına devam etmeleri tavsiyesinde bulunarak, iş hayatına atılanlara 

mesleğini en iyi şekilde yapmaları tavsiyesinde bulunmuştur.  Tomarza Kaymakamı 

konuşmasında emeği geçen hocalara teşekkürlerini belirterek, mezun olan öğrencilere 

başarılar dilemiştir. 

Konuşmaların ardından okul birincisi Behice KILIÇ mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. 

Mezuniyet töreni, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin kuşaklarının 

bağlanmasının ardından sona erdi. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


