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Hacettepe Teknokent’te 114 firma faaliyet gösteriyor

2003’te kurulan, 162 Ar-Ge ofisi bulunan ve 800’ü aşkın per-
sonelin çalıştığı teknokentte geliştirilen toplam 361 projenin 
98’i olumlu sonuçlandı, 31 proje ise bitirilemedi. Bölgede halen 
232 projenin Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri devam ediyor.

H acettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde, “Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nin (Hacettepe Teknokent)” kuruluşuna ait Bakanlar Kurulu kararı, 10 Ocak 2003 
tarih ve 24989 sayılı Resmi Gazete’de ilan edildi. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince Hacettepe Teknokent’i yönetmek ve 
işletmek üzere 17 Mart 2003’te tescili yapılan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yönetici A.Ş. (Hacettepe Teknokent A.Ş.), 20 Mart 2003 tarih ve 5760 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilerek faaliyete başladı.
 
Teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesinin 
ve standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek, teknolojik bilgiyi 
ticarileştirmek amacıyla Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 
teknoloji yoğun üretimle girişimciliği geliştirmek ve desteklemek, gelişmiş ülkelerle de, yeni 
ve ileri teknolojilerin transfer ve uyumunu sağlamak Hacettepe Teknokent’in öncelikli hedefleri 
arasında yer alıyor.
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Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi, her alandaki Ar-Ge çalışmalarını birbiri 
ile koordineli bir şekilde yürütmek, yeni ürün 
ve teknolojiler geliştirmek suretiyle dışsatıma 
yönelerek, yurt ekonomisine ve Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya katkıda bulunmak, aynı zamanda 
evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda 
bulunacak artı değerler yaratmayı hedefliyor. 
Hacettepe Teknokent A.Ş. ortakları, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Polatlı 
Belediyesi, Gama A.Ş. ile Akdaş Döküm San. ve 
Tic. A.Ş..

Türkiye’nin en hızlı büyüyen Teknokenti
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi bünyesinde modern ve teknolojik 
yeniliklerle donatılmış 24 saat Ar-Ge ve yazılım 
geliştirme faaliyetlerinin yapılabildiği, 24 
saat güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yanı 
sıra personel servis hizmetleri ile kafeterya 
ve yemek hizmetlerinin sunulduğu, ses ve 
görüntülü kayıt sistemi ile İnternet yayınlarının 
yapılabileceği tam donanımlı konferans ve 
toplantı salonları ile 162 adet Ar-Ge ofisi 
bulunuyor.
Biri Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
kampusünün güneyinde 927.585 m², diğeri batı-

kuzey batısında 1.077.448 m² büyüklüğünde 
olmak üzere toplam 2.005.033 m² yüzey alanlı 
iki bölümden oluşan Hacettepe Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin tamamı 
Hacettepe Üniversitesi’nin mülkiyetinde. 
703.391m²’lik Hacettepe-Polatlı Teknokenti 
açık alanının yanı sıra 1 Ekim 2010 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren Hacettepe-İvedik OSB Teknokenti’nin  
47.193 m²’lik açık alanı ile birlikte Hacettepe 
Teknokent’in toplam açık alanı 2.756.617 m²’ye 
ulaşmış olup, Türkiye’nin en büyük açık alanına 
sahip Teknokent.
Hacettepe Teknokent’te, 4.500 m²’lik, 6.040 
m²’lik, 1.800 m²’lik, 1.200 m²’lik ve 1.365 m²’lik 
Eczacıbaşı-Monrol A.Ş. Ar-Ge Binası ile 2.760 
m²’lik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Piyasa Gözetimi Laboratuarı ve Hacettepe-
İvedik OSB Teknokenti Binası olmak üzere 
toplam 7 adet Ar-Ge binası yer alıyor. Ayrıca, 
Kasım 2010’da inşaatına başlanan 5.841 m²’lik 
kapalı alanlı İLKO İlaç Araştırma Geliştirme 
A.Ş. Ar-Ge Binası’nın Ağustos 2011’de hizmete 
verilmesi planlanıyor. Ağustos 2011 itibariyle 
Hacettepe Teknokent’in toplam kapalı alanı 
39.967 m²’ye ulaşacak.
Hacettepe Teknokent, 2007’den itibaren 

başlattığı yatırım atağı ile kısa sürede yüzde 
400’lere varan gelişme oranı ile Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen teknokentlerinden birisi haline 
geldi. KOBİ ve sanayiden çok sayıda firmanın 
Ar-Ge çalışmalarını Hacettepe Teknokent’te 
yapmak istemeleri nedeniyle yüzde 100 doluluk 
oranına ulaştı. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülke 
ekonomisine sağladığı artı değerlerin yanı 
sıra yeni iş istihdam alanlarının oluşmasına da 
önemli katkı sağlıyor. Hacettepe Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
kapsamında akademisyenlerce kurulan 
firma sayısı 16’ya ulaştı. Bu firmaların yanı 
sıra üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimini 
hızlandırmak ve akademisyenlerin daha fazla 
katkı sağlaması amacıyla 2009 Nisan’ında 
kurulan Hacettepe Teknokent Teknoloji 
Transfer Merkezi bünyesinde yürütülen 
çok önemli projeler bulunuyor. Ülkemizin 
ekonomik gelişmesine ve üretilen yeni 
teknolojik ürünlerle dünyadaki pazar payının 
arttırılmasına önemli katkı sağlayacağına 
inandığımız, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’ndeki firmalarda yürütülen 
bu projelerde halen danışman olarak çalışmakta 
olan akademisyenlerle birlikte toplam 800’ü 

aşkın personel çalışıyor. 
Ayrıca, Hacettepe Teknokent’te kurulan 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa 
Gözetimi Laboratuarı’nda, haberleşme 
cihazlarının standartlara uygunluk testleri ve 
sertifikasyon işlemleri gerçekleştiriliyor.
Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bünyesinde bulunan Otomotiv Araştırma-
Geliştirme ve Tasarım Laboratuarı’nda Otomotiv 
Mühendisliği öğretim faaliyetleri yürütülürken 
sanayicilerin Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak 
üzere ortak projelerin gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor.
Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer 
alan KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi de 
(TEKMER) Ar-Ge çalışmalarını yürüten Küçük 
ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) destek veriyor.

Hacettepe-Polatlı Teknokenti:
Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nin ek bölgesi olarak Polatlı 
Belediyesi’nin desteği ile Ankara’nın Polatlı 
ilçesinde 20 Mart 2008 tarih ve 28662 sayılı 
Resmi Gazete ile 703.391 m²’lik bir alanda, 
Polatlı Teknokenti’nin kuruluşu ilan edildi. 
Bölgede imar çalışmaları tamamlanırken 
Ar-Ge yatırımı yapmak isteyen girişimcilerin 
istifadesine sunulacak.
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Hacettepe-İvedik OSB Teknokenti:
Hacettepe Teknokent ile Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi arasında 27 Ağustos 2009’da 
imzalanan sözleşme uyarınca kuruluşu için ilk adımları atılan Hacettepe-İvedik OSB Teknokenti, 
1 Ekim 2010 tarih ve27716 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilerek kuruluşu gerçekleştirildi.
16.461 m²’lik kapalı alanı olmak üzere toplam 47.193 m²’lik bir alan üzerinde son derece çağdaş 
ve estetik görünümde beş katlı olarak imar edilen Hacettepe-İvedik OSB Teknokenti Binası’nın 
içinde değişik ölçeklerde çalışma ofisleri bulunuyor.
Medikal kümelenme çalışmaları başta olmak üzere organize sanayi bölgesinde teknolojik ürün 
geliştiren veya geliştirmek isteyen firmalar için cazip koşullara sahip olan Hacettepe-İvedik OSB 
Teknokenti Binası’ndaki çalışma ofisleri, 1 Ekim 2010’dan itibaren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Yasası kapsamında araştırma-geliştirme ve yazılım faaliyetinde bulunan firma ve 
girişimcilerin hizmetine sunulmaya başlanmış olup, kısa sürede yüzde 70’i aşan doluluk oranına 
ulaştı.
 
Sağlık firmalarının tercihi Hacettepe Teknokent
Türkiye’de halen aktif olan Teknokentler içerisinde Hacettepe Teknokent önemli bir yer edindi. 
Özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren firmaların tercihleri Hacettepe 
Teknokent’ten yana oluyor.
Hacettepe Teknokent, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine önemli katkı sağlamakla birlikte 
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık alanındaki araştırma geliştirme çalışmalarını 
destekleyecek çok gelişmiş altyapı ile Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel ve 
teknolojik bilgi birikimini sağlık alanında faaliyet gösteren firmalarla ve girişimcilerle buluşturmayı 
hedefliyor. Son dönemlerde ilaç, tıp teknolojileri, medikal ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet 
gösteren firmaların Hacettepe Teknokent’i öncelikli olarak tercih etmeleriyle birlikte yakın 
gelecekte bu alanda en önde gelen Teknokent olmayı planlanıyor.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar tarafından tıp 
teknolojileri, ilaç, medikal, biyomedikal, savunma sanayi, nanoteknoloji, ileri malzeme, elektrik-
elektronik, telekomünikasyon, bilişim ve kimya gibi önemli sektörlerde yürütülen projelerin 
ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bu projelerin her biri ülke ekonomisine yaratacağı artı değer açısından büyük önem arz ediyor.  
Ülkemizin yeni teknolojik ürün geliştirilmesi ve bu ürünlerle dünyadaki pazar payını artırıcı ve 
rekabet gücünü yükseltici ciddi projelerin Hacettepe Teknokent’te hayata kazandırılması bizim 
mutluluğumuzu kat kat artırıyor. Firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve yürüttükleri 
projelerle ilgili olarak www.hacettepeteknokent.com.tr web sitemizin Firmalar başlığından bilgi 
alınabilinir.
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yazılım, bilişim, medikal, biyoteknoloji, 
tıp teknolojileri, nanoteknoloji-ileri malzeme, elektrik-elektronik, savunma sanayi, tasarım, 
otomotiv, makine, kimya, gıda, çevre ve madencilik sektörlerinde halen 114 firma faaliyet 
gösteriyor. 

Firmaların sektörel yüzdelik (%) dağılımı şöyle:

Bilişim Teknolojileri ve Enformasyon Yazılımı : 59
Elektrik, Elektronik ve Telekomünikasyon  : 13
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri    : 20
Nanoteknoloji, İleri Malzeme ve Madencilik  : 3
Savunma Sanayi ve Tasarım    : 3
Çevre, Gıda ve Diğer      : 2

350’yi aşkın proje üzerinde Ar-Ge çalışması yapılıyor
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar tarafından tıp 
teknolojileri, ilaç, medikal, biyomedikal, savunma sanayi, nanoteknoloji, ileri malzeme, elektrik-
elektronik, telekomünikasyon, bilişim ve kimya gibi önemli sektörlerde yürütülen projelerin, 
ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor. 
Kurulduğu 2003’ten bu yana Hacettepe Teknokent bünyesinde toplam 361 proje üzerinde çalışılıyor. 
Bu projelerin 98’i olumlu sonuçlandı, 31 proje ise çeşitli nedenlerle bitirilemedi. Bölgede halen 
232 proje üzerinde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yazılım faaliyetleri devam ediyor.
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Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak yegâne adres Teknokentler 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırma-geliştirme ve yazılım 
üretme faaliyetinde bulunan firmalarca yürütülen toplam 232 projenin büyük bölümü henüz 
teknolojik ürüne dönüşme safhasında. Bu projelerin birkaç yıl içinde ekonomiye kazandırılarak 
önemli bir katma değer yaratacağı bekleniyor.  Bu projelerin hayata kazandırılmasıyla öncelikle 
yurt dışına döviz kaçışının engellenebileceği gibi 5 yıl içinde ihracat rakamlarının birkaç yüz mi-
lyon ABD dolarına 10 yıl içinde de 500 milyon - 1 milyar ABD dolar arasında olması öngörülüyor.

Ülkemizin yeni teknolojik ürün geliştirilmesi ve bu ürünlerle dünyadaki pazar payını artırıcı ve 
rekabet gücünü yükseltici ciddi projelerin Hacettepe Teknokent’te hayata kazandırılması bizim 
mutluluğumuzu kat kat artırıyor. Firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve yürüttükleri 
projelerle ilgili olarak www.hacettepeteknokent.com.tr web sitemizin Firmalar başlığından bilgi 
alınabilinir.
 
Birinci bölümün sonu…
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