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Saygıdeğer Öğretim Üyesi Arkadaşlarım
Sevgili Öğrencilerimiz
Değerli İdari Personelimiz
Değerli Konuklar
Üniversitemiz tarafından düzenlenen 27. Bahar Şenliği’ne hoş geldiniz.
Doğanın canlandığı ve tüm zenginliklerini bize cömertçe sunduğu bu güzel Nisan gününde
geleneksel olarak düzenlediğimiz ve üç gün sürecek olan 27. Bahar Şenliğimizde; müzik,
söyleşiler, atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri, konserler, sportif aktiviteler ile kültür, sanat
ve spor dolu günler yaşayacağız.
Havaların ısınması ve ilkbaharın gelmesiyle birlikte, üniversite hayatının en eğlenceli
dönemlerinden birisi şüphesiz ki bu bahar şenlikleridir.
Biz de, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Kültür Müdürlüğümüz,
Öğrenci Kulüplerimiz ve Spor Müdürlüğümüzün katkılarıyla hazırladığımız zengin içerikli
şenliğimizi, siz öğrencilerimiz için tüm yılın yorgunluğunu atacağınız, doyasıya eğleneceğiniz,
eğlenirken kendinizi geliştireceğiniz, hafızanızda üniversitenize ait güzel anılar bırakacak bir
etkinlik olarak planladık.
Bu şenlik kapsamında alanında yetkin akademisyen ve yazarları, ünlü sanatçıları
Üniversitemize davet ettik ve böylece girişimcilikten eğitime, psikolojiden sanata kadar
birçok konuğumuz siz öğrencilerimizle biraraya gelecektir.
Bunun yanısıra, 40 öğrenci kulübümüzden 500 öğrencimizin organizasyonuna destek verdiği
aktiviteler ile bir eğitim / öğretim dönemi sona ermeden üniversitemize daha bir canlılık, bir
heyecan ve bir renk getirilecektir.
Sevgili Öğrencilerimiz,
46 yıldır ürettiği bilgi, verdiği hizmet ve yetiştirdiği mezunları ile Ülkemize büyük değer
katmış olan Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu’nun "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma

Projesi" kapsamında ülkemizin ilk 15 üniversitesi arasına girmiş ve aynı zamanda
uluslararasılaşmada belirlenen pilot devlet üniversitelerinin de arasında olma başarısını
göstermiştir.
Sizler böyle bir Üniversitenin öğrencileri olarak çok şanslısınız.
Çünkü, bu başarılarının yanında ülkemizin en güzel ve en büyük yerleşkelerinden birine sahip
olan Üniversitemizde sizlere kaliteli bir eğitim verme çabası içindeyiz.
Bunun için üniversitemizin altyapısıyla ilgili tüm eksikliklerini hızla tamamlayarak sizlerin
eğitimi, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriniz için hizmetinize sunmuş
bulunuyoruz.
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 Üniversitemizde 102 ülkeden 2.100 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır.
Sevgili Öğrencilerimiz,
Üniversite hayatı, sadece eğitim aldığınız alanda değil, aynı zamanda entelektüel anlamda da
kendinizi geliştirebileceğiniz bir dönemdir.
Bu anlamda Üniversitenizin size sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmalısınız.
Çukurova Üniversitesi olarak, öğrencilerimize bir yandan kaliteli bir eğitim verirken, bir
yandan da elbette hayata hazırlanma konusunda girişimci ruhu olan, iletişim becerisi
gelişmiş, sosyal ve çevre duyarlılığı olan ve hayata hazırlanan gençler olarak yetişmenizi arzu
ediyoruz.
Sonuç olarak, yıl boyu gösterdiğiniz gayret ve çabalarınızın bir kutlaması olarak
düzenlediğimiz bahar şenlikleri ile sizlerin dinlenmesi, eğlenmesi, eğlenirken de gelişmeniz
amaçlanmıştır.
Bu şenlik kapsamında gerçekleştireceğimiz çeşitli etkinlikler ve birbirinden güzel kültürel ve
sanatsal faaliyetlerin, siz sevgili öğrencilerimiz arasında üniversite hayatında ve sonrasında

birlik ve beraberlik ruhu sağlayacağına, çok güçlü bağlar oluşturacağına ve böylece
Üniversiteli kimliğinizin sağlamlaşacağına inanmaktayım.
Sözlerime son verirken, bu 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 teşekkür ediyor, şenliklerin
coşkuyla geçmesini diliyorum.
İyi eğlenceler.
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