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Genç Bilişimciler Derneği Başkanı 
Kaan Aksay: Ankaralı girişimciler 

için kurulan 
“İşkalesi”, Türkiye’de 
girişimciliğin 
artmasına destek 
olacak 

Emek semtinde kurulan İşkalesi, bilişim 
ve yaratıcı sektörlerde serbest/akademik 
çalışanlar, üniversiteler, yeni mezun olan/ 
olacaklar, dijital ve sosyal girişimcilerle 
etkileşime girmek isteyenleri bir araya 
getirecek. İşkalesi koordinatörü Aksay, 
yaklaşık 40 üyesi bulunan merkezin 
Ankara’nın bilişim ve yenilikçilik yarışında 
bir adım daha öne geçmesini hedeflediğini 
vurguladı.

Aslıhan Bozkurt

Ankara, bilişim çağının rekabet kaleleri 
arasına yeni bir çalışma biçimiyle 
katılıyor. Son 5 yılda tüm dünyada hızla 
yayılan yeni nesil bir çalışma modeli olan 
“bağımsız ama beraber çalışma, işbirliği, 
iş arkadaşı, yardımcı işçi-coworking” bir 
örneği olan  İşkalesi, Haziran 2012’de 
kuruldu. Ankara’daki ilk coworking 
merkezi olan İşkalesi, Genç Bilişimciler 
Derneği koordinasyonunda, Ankara 
Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ve 
Metunet Limited Şirketi’nin ortaklığıyla 
açıldı.

Daha çok serbest çalışan ve 
girişimcilerin ilgi gösterdiği bu çalışma 
modelinde kişiler, bir merkezde 
birbirlerinden bağımsız ama beraber 
olarak çalışabiliyor. Bir çalışma ortamı 
olmanın  yanında bir yaşam alanı da 
olmayı hedefleyen  İşkalesi, Ankara’nın 
bilişim ve yenilikçilik yarışında bir adım 
daha öne geçmesi için isimlerin bir araya 
geleceği bir kale olmayı hedefliyor.

İşkalesi’nin koordinatörü ve Genç 
Bilişimciler Derneği’nin Başkanı olan 
Kaan Aksay ile Ankara’nın ilk coworking 
merkezini açmalarını konuştuk.

http://www.bilisimdergisi.org/s146



BİLİŞİM AJANDASI2012 EYLÜL160 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 161

- Coworking nedir? Bu kavram ilk 
olarak ne zaman kullanıldı? Gelişim 
sürecine ilişkin bilgi verebilir 
misiniz? Terimin tam karşılığı olarak 
Türkçe’de “teşriki mesai” kavramını 
kullanabilir miyiz? Bu çalışmanın 
dünyadaki benzer örneklerini bizimle 
paylaşır mısınız?

-Coworking kelimesi, “collaborational 
working”in kısa halidir. Yani, “işbirliği 
içinde çalışmak” demektir. Brad Neuberg 
isimli bir Amerikalı girişimci, ilk kez 2005 
yılında bu kavramı kullanmaya başlamış. 
Neuberg, o zamanlar ofisi olmadan 
sürekli cafelerde çalışıyormuş. Zamanla 
buralarda kendi gibi çalışan kimseler 
ile tanışmış. Bir süre sonra cafelerde 
çalışmanın zorluk ve sıkıntıları nedeniyle 
önce hergün birinin evinde çalışmışlar. 
Sonra grup büyüyüp evlere sığamaz 
hale gelince, kendilerine ortak bir yer 
tutmuşlar. Böylece ilk coworking merkezi 
kurulmuş ve bu konsept yedi yılda hızlı 
yayılmış.  
Coworking, bir çalışma modeli aslında. Bu 

modele “bağımsız ama beraber çalışma” 
da diyorlar. Benzer kafayapısında olan, 
farklı sektörlerde çalışan kişilerin bir 
arada çalışıp hem işsel hem de sosyal 
ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda 
bir sinerji yaratmaları amaçlanıyor bu 
modelle. Coworking merkezleri sadece bir 
araç bu modelde.
Türkçe’deki “Teşriki mesai” kavramı 
tam karşılığı değil aslında. Teşriki 
mesai yapmak, aynı işyerinde beraber 
çalışmak anlamına gelen bir kavram. 
Ama coworking kavramını anlatırken biz 
de teşriki mesai kavramını kullanıyoruz. 
Çağrışım yapması için…
Bu modelin uygulandığı merkezler bütün 
dünyada artık mevcut. En yoğun olduğu 
bölgeler, doğal olarak Avrupa ve Kuzey 
Amerika kıtası. The Hub, adında bir marka 
var. Bunlar, tüm dünyada 25 ülkeye yayılıp 
bir coworking franchise (hak, ayrıcalık, 
imtiyaz, muhafiyet, dokunulmazlık, 
satış tekeli hakkı, üyelik) kurmuş. Diğer 
merkezler ise, bir veya iki şubeli yerler. 

Bu yerlerin çoğu Türkiye’de, tam karşılığı 
olmayan not for profit (kâr amacı 

gütmeyen şirketler) olarak görülüyorlar. 
Dünya geneline baktığımızda ise bizim 
ülkemizden başka devlet desteği ile 
kurulan coworking merkezleri en çok 
İngiltere’de bulunuyor. Orada verilen 
destekler çok yüksek olduğu için çok daha 
büyük merkezler kurulabiliyor.

-Alternatif bir çalışma modeli olan 
Coworking trendi dünyada hızla 
yaygınlaşmakla beraber henüz 
ülkemizde örnekleri yavaş yavaş 
görülüyor. Özellikle Ankaralı 
girişimciler ve ofis arayışındaki tüm 
girişimciler için önemli bir proje olan 
İşkalesi, bu alanda Türkiye’de ilk 
örnek mi? Başka örnekler var mı?
  
-Biz Türkiye’nin ilk coworking merkezi 
değiliz. İstanbul’da İdeapol adında bir 
yer daha var. Ayrıca Hub İstanbul, yakın 
zamanda açıldı. İşkalesi, Ankara’nın ilk 
coworking merkezi olarak hizmet vermeye 
başladı. Umuyoruz yakın zamanda tüm 
Türkiye’de sayımız artacak.

- Ankara Kalkınma Ajansı, İşkalesi 
projesine ne kadarlık bir finansal 
destek verdi?

-İşkalesi projesi, Genç Bilişimciler 
Derneği’nin bir projesidir. Projemizi 
hayata geçirebilmek için Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın 2011 yılında açtığı Mali Destek 
Programı’na başvurduk. Bağımsız 
değerlendiriciler tarafından projemiz 
desteklenmeye değer bulundu. Bir sivil 
toplum kuruluşu (STK) olduğumuzdan 
Ankara Kalkınma Ajansı, proje bütçemizin 
yüzde 75’i kadar bir tutarı hibe desteği 
olarak bize sağladı. Yani bu projenin 
hayata geçmesi konusunda Ankara 
Kalkınma Ajansı’nın çok büyük bir 
desteği bulunuyor. Başta Ajans Genel 
Sekreteri Asım Balcı, olmak üzere tüm 
ajans uzmanları projemiz ile yakından 
ilgilendiler ve ellerinden gelen desteği 
sağlamaya devam ediyorlar.

-İşkalesi projesi nedir? Kriter, 
değerleriniz ve felsefeniz hakkında 
bilgi verir misiniz?
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-İşkalesi biraz önce de söz ettiğim gibi, 
coworking çalışma modelinin uygulandığı 
bir coworking merkezidir. İşkalesi’nin 
değerlerini “Girişimcilik, İşbirliği, Saygı, 
Tolerans, Misyon, Çeşitlilik” olarak 
sıralayabiliriz.  Yani bu merkezden 
yararlanmak isteyen kişilerin, girişimci 
bir ruha sahip olmaları, işbirliği içinde 
çalışmaya yatkınlıkları, diğer kişilere 
karşı saygılı davranmaları, tolerans sahibi 
olmaları, bir misyonlarının bulunması ve 
farklı sektörlerden gelmeleri bizim için 
önemli noktalar. 
İşkalesi’nin felsefesini ise şöyle 
özetleyebiliriz:
Öncelikle işlevsel, davetkâr ve 
enerji verici bir mekân oluşturmak, 
sonra İşkalesi’nindeğerlerini taşıyan 
(girişimcilik, işbirliği, saygı, tolerans, 
misyon ve çeşitlilik) ve bu mekânda 
çalışmak isteyen insanlardan oluşan bir 
topluluk oluşmasını sağlamak, doğru 
kişilerin doğru zamanda doğru yerde 

olmaları sonucunda yeniliği (inovasyon) 
ortaya çıkarmak.

-Metunet Limited Şirketi’nin 
ortaklığıyla Haziran’da açılan 
İşkalesi nerede kuruldu? İşkalesi, 
girişimcileri tanıma ve destekleme 
adına nasıl bir yapıyla yürütülüyor? 
Girişimcilere nasıl çalışma alanları 
sunuyorsunuz?

-İşkalesi, Emek semtinde kuruldu. 
Kuruluş yerini bulmak için ben şahsen 
sokak sokak gezdim Ankara’yı. Sonuç 
olarak en uygun semtin Emek olacağını 
fark ettik. Hem ulaşım kolaylığı hem de 
üniversitelere yakınlık anlamında Emek, 
çok uygun bir yer. Sonra bu semtte bir 
yer aramaya başladık ve şimdiki binamızı 
bulduk. Aslında bu binayı bu proje 
başlamadan çok daha önce görmüştüm 
ama kesin tutulmuştur diye bakmamıştım. 
Yer arama sürecinde binanın hâlâ boş 

olduğunu gördüğümüzde hemen binayı 
kiraladık. 
Binamız, toplamda 3 kattan oluşan bir 
müstakil bina. Bodrum katında 25-40 
kişiyi alabilecek tam teşekküllü bir 
eğitim salonu, giriş katında 1 adet 4 
kişilik 1 adet de 6 kişilik toplantı odası, 
üst katta ise 30 kişilik açık çalışma 
alanı bulunuyor. Ayrıca binamızda bir 
adet küçük mutfak ve bir adet özel 
görüşmelerin yapılacağı telefon odası 
mevcut. İnternet altyapısı olarak 
da 15MB sınırsız metro İnternet 
kullanıyoruz.

- Ankara’nın bilişim ve 
yenilikçilik yarışında bir 
adım daha öne geçmesi 
için İşkalesi projesi 
kapsamında kimlerin 
bu projeyle bir araya 
getirilmesi hedefleniyor?

-Bu proje kapsamında 
Ankara’da iş yapan serbest 
(freelance)çalışan, serbest 

danışman, akademik kişi, 
yazılımcı, tasarımcı, yazar 
ve grafikerlerle tabi ki 
girişimcileri bir araya getirmek 
istiyoruz.

 -İşkalesi ortam, süreklilik 
ve ek fırsatlar açısından 
girişimciler neler sunuyor? 
Benzer merkezlerden 
farkınız ve avantajlarınız 
nedir?

-Burası öncelikle fiziksel bir 
mekân. Bir offline topluluk 
ve grup değil. Bu nedenle 
öncelikle girişimcilere mekân 
desteği sağlıyoruz. Ama 
sadece mekan değil burası. 
Burada çalışacak kişilerle 
bir ruh bulacak bir mekân. 

Ayrıca herkesin üye olabileceği bir yer 
değil burası. Üye olmak isteyen kişilerle 
bir görüşme yapıyoruz ve buraya uygun 
değilse veya burası o kişiye yarar 
sağlamayacaksa o kişiyi üye olarak kabul 
etmiyoruz. Benzer yerler teknokentler 
içinde var ama o yerlerden yararlanmak 
kolay değil. Ayrıca kiralık hazır ofis 
hizmeti veren yerler de var. Ama onlar 
sadece masa sandalye veriyor, bir 
topluluk oluşturma amaçları yok.
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-Eğitim çözümleri üreten ve mini ofis hizmetinin verildiği İşkalesi’nden 
yararlanmak için merkeze nasıl üye olunuyor? Üyelik için hangi paket 
uygulamalarınız var? Kaç üyeniz bulunuyor? Kimler, hangi kurumlar ne 
gibi destek ve katkı veriyorlar?

-Merkeze üye olmak için İşkalesi’ne gelmeniz gerekli. Kısa bir görüşme yapıp 
hem başvuran kişileri tanımaya hem de merkezi tanıtmaya çalışıyoruz. Eğer 
iki tarafta memnun kalırsa üye yapılıyor. Merkezden yararlanma konusunda 
3 modelimiz var. Spor salonu üyeliği gibi. Ayda 5 kez, ayda 10 kez veya açık 
olan hergün şeklinde. Şuan merkezimizin yaklaşık 40 üyesi var. Başta Ankara 
Kalkınma Ajansı destek veriyor projeye. Onun dışında Ankara’da faaliyet gösteren 
JCI Çankaya, AIESEC ve Ankara Google Developer Grubu bize manevi destek 
sağlıyorlar.

 - İşkalesi’nin İnternet girişimciliği eğitim programı ne zaman 
başlayacak? Eğitim programı kaç saat olacak  ve ne kadar katılımcının bu 
hizmetten yararlanması planlanıyor?

-Projemiz kapsamında Eylül ayı içerisinde, Educore firması tarafından 25 kişiye 
96 saatlik ücretsiz İnternet girişimciliği eğitimi vereceğiz. Bu eğitim kapsamında 
katılımcılara yeni nesil web programlama, yeni nesil web tasarımı, pazarlama ve 
girişimcilik eğitimi sunulacak. Eğitim sonrası katılımcılar, “İnternet Girişimcisi 
Sertifikası” sahibi olacak. Eğitim programına katılmak isteyen kişilerin, http://
www.iskalesi.com/egitimler adresindeki formu doldurmaları yeterli. Başvuruları 
inceledikten sonra dernek yönetimi olarak uygun bulduğumuz kişilere geri dönüş 
yapılacağız.
 
-Türkiye’nin başka illerinde bu merkezler kurulacak mı?

-En büyük isteğimiz de bu. Dünyada bin 800’den fazla örneği olan bir çalışma 
modelinin Türkiye’de olmaması zaten çok üzücü. Biz bu merkezlerin sayısının 
artmasını istiyoruz. Türkiye’de girişimciliğin artması konusunda çok büyük 
destek olacak bir hareket bu. Bu proje ile beraber önümüzdeki yıl bu sayının hızla 
artacağını umuyoruz.
 
-İşkalesi’nin önümüzdeki günlerde özellikle bilişim sektöründeki 
girişimciler için başlatacağı programlar var mı?

-Girişimcilik ve özellikle de İnternet girişimciliği konusunda uzman kişiler 
tarafından bu konuya ilgi duyan gençlere ve İşkalesi üyelerine aylık semineler 
vermeyi, başta Ankara üniversiteleri olmak üzere birçok üniversitede coworking 
çalışma biçimi, mobil çalışma ve freelance çalışma hakkında tanıtım toplantıları 
ile speed networking etkinlikleri düzenlenmeyi planlıyoruz.
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