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Değerli konuklar, Sevgili Öğrencilerim,
Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermek amacıyla organize edilmiş bu etkinlikte sizleri
ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından Çukurova Üniversitesine
gelen tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum.
Koç Topluluğu’nun 2006 yılından bu yana üniversite gençliğini spor, teknoloji, müzik, eğlence ve
rekabetle buluşturmak amacıyla düzenlediği, Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları festivalinin
bu yılki son ayağının Çukurova Üniversitesinde yapılıyor olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık.
Yıl boyunca 185 üniversiteden 20 bin sporcunun 44 branşta mücadelesine sahne olan Koç Fest
Üniversite Spor Oyunları final müsabakaları Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde sona erecektir.
Kuruluşunun 40. Yılında Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi olan Çukurova Üniversitesi
Festival kapsamında pek çok aşamayı geçerek finale kalmış 5000’e yakın sporcuyu ağırlayacaktır.
Kampus ve şehirdeki spor tesislerinde bu etkinlik süresince Türk sporunun önemli müsabakaları
gerçekleşecektir. Buradaki performansınız gelişen Türk sporunun bir yansıması olacaktır.
Önümüzdeki günlerde daha iyiyi hedefleyen, daha büyük başarılar için yeni yapılanmaları
projelendiren spor dünyamıza en önemli katkıyı, siz sporcularımız vereceksiniz. Biz yöneticilere düşen
görev ise, sizin eğitiminizi tamamlayarak hayata hazırlandığınız üniversite yıllarınızda sportif ve
elbette kültürel etkinliklere sağlıklı koşullarda katılmanızı sağlamak ve yaşamın zorluklarına
hazırlanmanız için en uygun ortamı hazırlamak olacaktır.
Çukurova Üniversitesinin bu hafta içinde gerçekleştireceği bir diğer program da, bu yıl 22.sini
kutlayacağımız üniversitemizin Bahar Şenliği etkinliğidir. Bu çerçevede sportif karşılaşmalara ek
olarak çok sayıda söyleşi ve kültürel etkinlik düzenlenmektedir. Öğrenci kulüplerimiz tarafından
organize edilen şenliğimizde öğrencilerimiz, bir anlamda bir yıl süren yoğun çalışmalarının ödülünü
alarak baharı coşkuyla karşılayacaktır. Final sınavı öncesinde yaptığımız bu şenlik ve KoçFest spor
oyunları, öğrencilerimizin sınavlara daha güçlü hazırlanmaları için moral ve motivasyon sağlayacaktır.
Bir yıl süreyle üniversitemizin farklı kulüplerinde çalışmalarına devam etmiş olan öğrencilerimiz, farklı
etkinliklerle birikimlerini sizlerle paylaşacak ve yarattıkları değerler bizim zenginliğimiz olacaktır.
Topluma ve gençlere çok yönlü katkısı olan böylesi önemli ve kapsamlı bir festivalin Üniversitemizin
ev sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Grubuna
teşekkürlerimizi sunarken, her zaman öğrencilerimiz ve yönetimimizin yanında olan Adana Valiliği ile
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın işbirliğinde çok başarılı bir organizasyon olacağına
inanıyoruz. Üniversitemiz adına bu organizasyonda emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür eder,
sporcularımıza başarılar diler, kendilerini üniversitemizde ve Adana’da ağırlamaktan duyduğum
mutluluğu ifade etmek isterim.
Düzenlenecek müsabakalarda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.
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