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Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Başsavcım,
Sayın Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanım,
Sayın Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüm,
Değerli Koç Grubu Temsilcileri,
Değerli Konuklar,
Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Onbeşinci Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunlarına hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Çukurova Üniversitesi olarak, Koç Grubu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun
öncülüğünde, üniversite gençliğini spor, müzik, eğlence ve rekabetle buluşturmak amacıyla
organize edilen ve dolayısıyla spor, müzik ve eğlencenin birlikte harmanlandığı, Türkiye'nin en
büyük gençlik ve spor festivali olan 15. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunlarına ikinci kez ev
sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunlarının bu yılki final ayağının Çukurova Üniversitesinde
yapılmasını sağlayan Koç Grubu temsilcilerine ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna çok
teşekkür ediyoruz.
Bu vesileyle sizlere, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden katılan, branşlarında en üst düzeyde
sporcu olduğunu kanıtlamış öğrencilerimizin birbirleriyle yarışırken, aynı zamanda da yemyeşil
kampüsümüzde doyasıya eğleneceği bir ortam yaratmayı arzuladık.

Değerli Konuklar,
Eğitimin; sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle birlikte desteklendiği ölçüde, geleceğe umutla
bakan nesiller yetiştirebileceğimize inanıyoruz.
05-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Kampüsünde gerçekleşecek olan bu spor, müzik
ve eğlence festivalinde; atletizm, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, cimnastik, dağ
bisikleti, masa tenisi ve spor tırmanışı olmak üzere toplam 10 branşta finale kalmış, Türkiye’nin
dört bir yanından Çukurova Üniversitesine gelen yaklaşık 3.600 sporcu yer alacak.
Bu etkinlik süresince, Kampüsümüzde ve şehirdeki spor tesislerinde Türk sporunun önemli
müsabakaları gerçekleşecektir.
Öğrencilerimizin buradaki performansı gelişen Türk sporunun bir yansıması olacaktır.
Bu çerçevede sportif karşılaşmalara ek olarak çok sayıda söyleşi ve kültürel etkinlik te
düzenlenmektedir.
Final sınavları öncesinde yaptığımız bu Koç Spor Fest Üniversite Oyunları, öğrencilerimizin
sınavlara daha güçlü hazırlanmaları için moral ve motivasyon sağlayacaktır.
Üniversite gençliğinin kaynaşmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bu dostluk ve sevgi
festivaline öncülük eden Koç Grubu’na ve spor organizasyonunu üstlenen Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonu’na tekrar teşekkürlerimizi sunuyorum.
Topluma ve üniversite öğrencilerine sayılamayacak katkıları olacağına inandığımız bu festivalin,
her zaman bizlerin yanında yer alan ve desteklerini esirgemeyen Adana Valiliği ile Adana
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın işbirliğinde, çok başarılı bir organizasyon olacağına inanıyorum.
Sözlerime son verirken, Üniversitemiz adına, bu organizasyonda emeği geçen herkese
huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyor, kendilerini üniversitemizde
ve Adana’da ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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