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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Saygıdeğer Konuklar,  

Sevgili Öğrenciler, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Üniversitemizde düzenlenmekte olan 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresine 

hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Öncelikle sizleri Adana’da görmekten ve üniversitemizde misafir etmekten büyük bir 

memnuniyet ve onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Bu Kongrenin hem bilimsel, hem de sosyal açıdan siz katılımcılar için, tüm zorluklara rağmen 

en iyi şekilde gerçekleşmesi için Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümündeki 

arkadaşlarımın ve Çağdaş Drama Derneğinin nasıl büyük bir gayretle çalıştığını biliyor ve kendilerine 

verdikleri bu emek için çok teşekkür ediyorum. 

Bir taraftan eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan da bu tür toplantılarla 

bilgilerimizi güncellemeye ve bu yolla hizmet kalitemizi artırmaya çalışmaktayız. 

Değerli Katılımcılar, 

Bu vesile ile sizlere 53 bin öğrencisi bulunan Üniversitemizi kısaca tanıtmak istiyorum.  

1973 yılında kurulan Üniversitemizde, halen 18 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 devlet 

konservatuarında toplam 86 lisans programı, 11 meslek yüksekokulumuzda ise 85 ön lisans 

programı bulunmaktadır.  

Dört Enstitümüz bünyesinde ise 140 yüksek lisans ve 85 doktora programımızda öğretim 

sürdürülmektedir.  

Ayrıca, mevcut 4 olan İngilizce doktora programımıza ilaveten 6 yeni Multidisipliner İngilizce 

Doktora Programı açılması için çalışmalarımız devam etmekte olup Bahar Döneminde öğretime 

başlamayı planlamaktayız.  

Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 46 yılda 180 bine ulaşan mezunu, bugün için 2.200’e 

yaklaşan akademik kadrosu ile çağdaş Türkiye’nin gelişim sürecine önemli katkılar sunmaya devam 

etmektedir.  

Çukurova Üniversitesi olarak uzun yıllardır bölgemizin eğitim, bilim, sanat, kültür ve sağlık 

yükünü taşımaya çalışıyoruz. 



Bu bakımdan bu alanlarda görev yapmış olan tüm Hocalarımıza bir kez de bu vesileyle çok 

teşekkür ediyorum. 

Değerli Katılımcılar, 

Eğitimde Drama ile ilgili çok önemli konuların ele alınacağı ve konusunda çok yetkin isimlerin 

görev alacağı uluslararası ve ulusal bilimsel sunumların yanısıra, uygulamaya dönük drama 

atölyelerinin özellikle eğitim alanında genç akademisyenlerin, uzmanların, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağı ve bu konudaki farkındalığı 

artıracağı kanaatindeyim. 

Daha önce de Adana'da düzenlenen kongrelerin ardından hep yıllarca güzel anılar anlatılmıştır.  

Bu kongrenin de gerek bilimsel, gerekse sosyal açıdan Adana'nın güzelliklerini 

unutamayacağınız bir etkinlik olması dileğiyle, verimli ve başarılı geçmesini diliyor, saygılarımı 

sunuyorum. 
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