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İ s t a n b u l  h e r  ş e y  o l m a m a l ı
Her şeyin pahalı olduğu, bir de üstüne üstlük deprem beklentisinin bulunduğu bir kent olması nedeniyle 
bile bence İstanbul, inovasyon merkezi kurmak için sakınılması gereken illerin başındadır.

Ü lkemizde tüm olması gereken 
merkezileşmelerin adresinin 
İstanbul olarak gösterilmesine 
bir yenisi daha eklendi o da 

İstanbul’un,“Türkiye’nin İnovasyon Merkezi” 
olması. Sermaye yoğunlaşması, önce finans 
merkezi İstanbul olmalıdır, tezini ortaya 
attıktan ve hükümetin de bu teze sıkı sıkıya 
sarılarak tezi yaşama geçirmek için elinden 
geleni yapmasından sonra yeni bir tez olarak 
İstanbul’un,“Türkiye’nin İnovasyon Merkezi” 
konusu gündeme geldi.

Ne yazık ki bu konu, tartışılması gereken 
ortamlarda tartışılmadan gündemimize 
oturmuştur. İstanbul, ülkemiz sanayisinin 
merkezidir. Bu sanayi merkezi olma bir süre 
sonra neden finans merkezi de biz olmuyoruz 
sorusunu gündeme getirmiş ve gündeme 
gelen soru, oluşturulan lobi faaliyetleri ile 
hepimizin bildiği noktaya gelmiştir.  
Bu günlerde etkin bir başka lobi faaliyeti 

ile karşı karşıyayız, o da söz ettiğimiz gibi 
Istanbul’un “İnovasyon Merkezi” olma 
görüşünün hepimize kabul ettirilme 
çalışmaları.

İlk önce sorulması gereken soru şudur: 
İstanbul, gerçekten böyle bir altyapıya sahip 
midir? Yoksa İstanbullular sadece ülkenin 
sermaye birikiminin en yüksek olan yeri 
olma avantajını kullanarak rant getirecek ne 
olursa olsun o da İstanbul’da olsun, diye mi 
düşünmektedirler?

Önce inovasyon merkezi olma açısından 
İstanbul ne kadar uygun bir yerdir ona 
bakalım.
Teknokent sayısı, bu teknokentlerde yer alan 
firmaların sayı ve niteliklerine baktığımız 
zaman ortaya çıkan durum şudur: Ülkenin 
en büyük teknokentleri Ankara’dadır ve 
2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre 
bu teknokentler, çalışmakta olan firmaların 
yüzde kırkını barındırmaktadırlar. İstanbul, bu 
rakamın yarısına bile erişmiş değildir.

Ama bir başka nokta var ki sanırım İstanbul’un 
böyle bir talepte bulunması için en önemli 
neden şu olabilir: O da elliden fazla Ar-Ge 
personeli çalıştıran kuruluşların, Ar-Ge 
merkezlerinin yoğun olarak Kocaeli-İstanbul 
arasında olmasıdır. Bu noktada unutulmaması 
gereken şey, bu Ar-Ge merkezleri, özünde 
kuruluşun çalıştırdığı Ar-Ge personelinden 
dolayı oluşmuşlardır, yani sistemin tamamı 
için hizmet üreten merkezler değildirler.

Acaba bu iki parametreye bakarak ülkenin 
inovasyon merkezinin İstanbul olmasına karar 
verebilir miyiz? Tabi ki hayır!

Böyle bir karar verilirken dünyadaki 
uygulamalara bakmamız gerekir. Dünyada her 
şeyin bir arada olması gerektiğini düşünen 
tek ülke biz değiliz. İngiltere’de de benzer 
bir durum olmakla birlikte yine de sanayi ile 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin değişik 
yerlerde olması eğiliminin tüm dünyada daha 
yüksek olduğunu görmekteyiz.
Bunun birçok nedeni var: İnovasyon, özünde 

“bir iklim yaratma” meselesidir. Teknokentler 
olayında da görüldüğü gibi firmalar, 
sadece bir araya toplanmıyor aynı zamanda 
oluşturdukları iklimden dolayı da bir sinerji 
üretiyorlar. Bir de inovasyon ortamının, 
bulunulan şehrin özelliklerinden etkilendiğini 
görüyoruz. Genel müdürlüğü İstanbul’da olan 
şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri için Ankara’yı 
yeğlemelerinin önemli nedenlerinden bir 
tanesi de budur.

Ar-Ge personeli, düşük ücret almaz ama 
yüksek ücret de almaz. Her şeyin pahalı 
olduğu, bir de üstüne üstlük deprem 
beklentisinin bulunduğu bir kent olması 
nedeniyle bile bence İstanbul, inovasyon 
merkezi kurmak için sakınılması gereken 
illerin başındadır.
Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. 
Türkiye’de üretilen ürün ve katma değerlerin 
rantını İstanbul almalıdır, mantığı sonucu 
oluşacak yanlışlar, meydana gelebilecek 
herhangi bir olumsuzlukta elimizde olan her 
şeyi kaybetmemize neden olabilir.
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