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“Bilişim Vadisi için en uygun yer, Ankara ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ankara 10 
üniversite ve 6 teknokent ile Bilişim Vadisi Fuarı’nı hak ediyor” de-
nildi. 
Çeşitli kurum ve kuruluşların raporlarına ve analiz sonuçlarına göre 
Bilişim Vadisi Fuarı’nın en büyük adayının Başkent Ankara olduğunun 
altı çizilen açıklamada, Ankara’nın bilimsel yayın sayısı açısından 
Türkiye’deki iller arasında birinci sırada olduğuna dikkat çekildi. 
Bilişim Vadisi’nin kent için önemine ve bu kapsamda yapılacak 

çalışmalara da değinilen açıklamada, bir kentin ekonomi ve prestiji açısından bir numa-
ra olması anlamına gelen Bilişim Vadisi’nde, bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde 
çalışan firmaların inovasyon, Ar-Ge ve işbirliği amaçlarıyla bir araya gelecekleri belirtil-
di. Açıklamada, vadide, bilgi ve iletişim, telekomünikasyon, bio-teknoloji, nano-teknoloji, 
nöro-teknoloji sektörlerine öncelik verileceği kaydedildi.         
Bilişim Vadisi’nde dünyaca ünlü dev firmalarla yerli firmaların buluşmasının hedeflendiği 
vurgulanan açıklamada, şirketlerin hızla büyüyüp dışa açılabilmeleri için üniversitelerin 
de sistemin içinde yer almalarının planlandığı bildirildi.        
Açıklamada, Ankara, Gazi, Hacettepe, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Ufuk ve Turgut 
Özal üniversiteleri ile TOBB ETÜ ve ODTÜ’nün hizmet verdiği Başkentte, sanayi sektörü 
payının artmasına paralel olarak yeni teknoloji üretiminin de geliştiği vurgulandı.         
Aynı açıklamada, Ankara’da sanayi ile işbirliği için oluşturan 6 teknokentin üniver-
sitelerde yapılan keşif ve icatların ticarileştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 
yerler olduğuna işaret edildi. Ankara’nın bilimsel yayın sayısı açısından Türkiye’deki iller 
arasında birinci sırada geldiği belirtilen açıklamada, bu yayınların yaklaşık yüzde 90’ının 
üniversite kaynaklı olduğu anımsatıldı.         
TÜBİTAK, Savunma Sanayi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü, ASELSAN ve ROKETSAN’ın da bilimsel faaliyetler yürüten kuruluşlar 
olduğunun ifade edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
“Başkent Ankara’da son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürdüğü 
başarılı çalışmalar ve ikili ilişkiler sayesinde, dünyanın en saygın kentlerden biri ha-
line geldi. Bilişim Vadisi gibi uluslararası bir organizasyon da bu başarılı çalışmaları 
gerçekleştirmiş bir kentte yapılması en uygun seçimdir. Ankara, dünyanın neredeyse 
her kıtasından çeşitli ödüller ve övgüler alıyor. Böyle bir organizasyonun da saygın ve is-
minden övgüyle bahsedilir bir yerde yapılması gerekir. Bu sebeple de tıpkı Bilişim Vadisi 
için de en uygun yer Ankara’dır.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merakla beklenen Bilişim 
Vadisi için en uygun seçimin Ankara olduğunu vurguladı.
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