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Sayın Valim, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler ve Sevgili InnoCampus Gönüllüleri,
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bugün burada Türkiye’de girişimcilik ve inovasyonu geliştirmek, aynı zamanda gençleri bu
konularda teşvik etmek amacıyla yola çıkan InnoCampus projesinin resmi açılışını yapmak üzere
bulunuyoruz. İlk durakları olan Adana’mızda ve Çukurova Üniversitesi’ndeki öğrencilerimizle
buluşmaları bizler açısından çok mutluluk verici bir olay olmuştur.
Dünyamız yeni teknolojilerin, gelişen dijital üretim tekniklerinin etkisiyle geçtiğimiz yüzyıldakinden
bambaşka bir ekonomik safhaya geçmektedir. Ekonomik gelişmişliğin ve insanlığa daha iyi bir
gelecek sunmanın temellerinde artık girişimcilik ve inovasyon iki temel kavram olarak yer
almaktadır.
Bugün Avrupa ülkeleri arasındaki inovasyonda gelişmişlik sıralamasına baktığımızda, nüfusu 80
milyona yaklaşan ve çoğunluğu genç olan Türkiye’nin, gelişmiş, bilgiye, teknolojiye ve yeniliğe
dayalı ülkeler arasında, geri sıralardan kurtulup daha yukarılarda hak ettiği yere ulaşması artık
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu açıdan, InnoCampus ve bundan ilham alıp gelişebilecek pek çok
proje ve çalışma ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşımak konusunda atılmış önemli adımlar olarak
görülmelidir.
Çukurova Üniversitesi’nde InnoCampus programına katılan öğrencilerimizin, önümüzdeki bu bir
aylık süreci derslerine paralel olarak en verimli ve en etkin şekilde değerlendirmelerini temenni
ediyorum. Geliştirecekleri projelerin, kazanacakları girişimcilik ve yenilikçilik anlayışının hem kendi
gelişimlerine hem de ülke ekonomisine katkılarının çok büyük olduğunun altını yeniden çizmek
istiyorum.
Bu açıdan InnoCampus takımı ile birlikte daha başka ne yapabiliriz, Üniversitemiz ve
Teknokentimizde nasıl bir girişimcilik ve 3 boyutlu üretim altyapısı oluşturabiliriz sorusunu
soruyoruz. InnoCampus ve benzeri girişimcilik aktiviteleri, gençlerimiz için çok faydalıdır. Ama
önemli olan bu aktivitelerin devamını getirecek, buralardan çıkacak fikirlerin gelişmesini ve
finansman bulmasını kolaylaştıracak mekanizma ve altyapının da sağlamlaştırılmasıdır.

Son olarak, bir grup gönüllü arkadaş olarak yola çıkan ve hayallerini Türkiye’ye taşıyan tüm
InnoCampus gönüllülerini, farklı şehirlerden gelip burada eğitim veren, konusunda uzman değerli
eğitmen, koç ve mentörleri, eğitimlere katılan öğrencilerimizi, Çukurova Üniversitesi ve ülkemize
katkılarından dolayı canı gönülden kutluyor, saygılarımı sunuyorum.
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