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Sevgili Öğrenciler, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Konuklar,
Üniversitemiz tarafından düzenlenen 24. Bahar Şenliği’ne hepiniz hoş geldiniz.
Beş gün sürecek olan bu Bahar Şenliği’nde müzikle, sergilerle, sinemayla, fotoğrafla ve
edebiyatla yeniden buluşuyoruz.
Öğrenci Kulüplerimizle birlikte hazırladığımız şenliğimizde sizler için yılın yorgunluğunu
atacağınız, bilimle, sanatla, edebiyatla dolu, belleğinizde üniversitenize ait güzel anılar
biriktireceğiniz pek çok etkinlik planladık.
Sevgili öğrencilerim,
42 yıldır Adana’ya, Bölgemize, Ülkemize ve Dünya’ya ürettiği bilgi ve yetiştirdiği mezunları ile
büyük değer katmış olan Üniversitemiz, bundan sonraki yıllarda da bu onurlu görevini ve
katkısını arttırarak sürdürecektir.
Sizler gerçekten çok şanslısınız. Çünkü, ülkemizin en güzel yerleşkelerinden birine sahip olan
Üniversitemizde sizler için gerçekten iyi ve kaliteli bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunun için
üniversitemizin altyapıyla ilgili tüm eksikliklerini hızla tamamlayarak sizlerin eğitimi, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriniz için kullanıma sunmuş bulunuyoruz. Bu konuda
sizlere sunmakta olduğumuz imkanları daha da artıracak önemli birçok projeyi hızla hayata
geçirmeye çalışıyoruz.
Gururla ifade etmeliyim ki, ülkemizin 11. Üniversitesi olarak kurulan üniversitemiz bugün
sadece bölgemizin değil, ülkemizin de çok önemli bir üniversitesi konumuna gelmiştir. Artık bir
Dünya Üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Halen dünyanın 77 ülkesinden
1.080 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır.
Yeni yayınlanan önemli bir Üniversite Sıralama Raporuna göre ise üniversitemiz, ülkemizin en
iyi 9. üniversitesi olarak açıklanmıştır. Bu hepimizin elbirliğiyle elde ettiğimiz bir başarıdır.
Bunun için üniversitemizin tüm mensuplarına ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Öğrencilerim,
Bahar şenliklerinin, sanatın farklı alanlarında yeteneği olan öğrencilerin kendini gösterme
imkânı bulduğu ortamlar olması gerekir. Üniversite hayatı, sadece eğitim aldığınız alanda değil,
aynı zamanda entelektüel anlamda da kendinizi geliştirebileceğiniz bir dönemdir.
Çukurova Üniversitesi olarak, öğrencilerimize bir yandan kaliteli bir eğitim verirken, iyi bir
akademik kadroyla, yepyeni müfredatlarla yeni şeyler öğreterek, onları kendi alanlarında iyi bir
şekilde eğitme çabasını gösterirken, bir yandan da elbette hayata hazırlanma konusunda
girişimci ruhu olan, iletişim becerisi gelişmiş, sosyal ve çevre duyarlılığı olan ve insana dair
sayabileceğimiz tüm alanlarda mutlaka kendine uygun bir iklimi burada bulabilen ve bundan
da bir şekilde yararlanarak hayata hazırlanan gençler olarak yetişmenizi arzu ediyoruz.
Sonuç olarak, yıl boyu gösterdiğiniz gayret ve çabalarınızın bir kutlaması olarak düzenlediğimiz
bahar şenlikleri, aynı zamanda sizlerin eğlenmesi, dinlenmesi ve şehirle bütünleşmenizi de
amaçlamaktadır. Bu şenlik kapsamında gerçekleştireceğimiz çeşitli etkinlikler ve birbirinden
güzel kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin, siz sevgili öğrencilerimize üniversite hayatında ve
sonrasında birlik ve beraberlik ruhu sağlayacağına ve çok güçlü bağlar oluşturacağına
inanmaktayım.
Bahar Şenliği etkinlikleri kapsamında bizleri böylesi bir coşkuyla bir araya getiren Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığımıza ve bu coşku seline katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarım ile
öğrenci kulüplerimize teşekkürlerimi sunuyor, şenliklerin coşkuyla ve dolu dolu geçmesini
diliyorum.
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