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Başkent teknokentlerinden güç birliği:
ODTÜ, Bilkent Cyberpark, Hacettepe, 
Gazi, Ankara ve ASO teknokent, bir ilki 
gerçekleştirip başkentin bilişim ve teknoloji 
potansiyelini geliştirmek için işbirliğine 
gidiyor. İmzalanan protokolle, öncelikle 
teknokentler arasında oluşturulacak 
işbirliğine kalıcı bir kurumsal kimlik 
kazandırılıp örnek bir yönetişim modeli 
geliştirilecek. İşbirliğiyle, Ankara’nın 
“teknolojinin başkenti” olması konusundaki 
marka değeri arttırılacak.
Fatma Ağaç

Türkiye’de 2001 yılında 4691 sayılı yasayla 
kurulan teknokentler, işbirliklerine 
başladı. “Memur kenti” imajıyla ünlenen 

başkentte, bu imajı değiştirecek bir süreç 
yaşanıyor. Bilişim, savunma, elektronik, 
telekomünikasyon ve medikal sektörleri 
konusunda Türkiye’nin en köklü ve büyük 
teknokentlerine sahip olan Ankara, “Düşünen, 
tasarlayan ve üreten bir şehre” dönüşüyor. 
Ankara’daki 6 teknokent, aralarındaki 
iletişim ve işbirliğini artırmak amacıyla, 
Ankara Kalkınma Ajansı’nın (AKA) desteği 
ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 
koordinasyonunda bir araya geldi.
“Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması 
ve Harekete Geçirilmesi Projesi” ile, Ankara 
teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) sahip 
olduğu potansiyel, mevcut durum analizleriyle 
saptanıp bu potansiyelin hazırlanacak 
bir yol haritasıyla harekete geçirilmesi 
planlandı. Gerçekleştirilecek faaliyetler için 
işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesinin 

hedeflendiği projeyle ayrıca, Ankara TGB’leri 
için bir yönetişim modeli geliştirilip kalıcı 
olması da amaçlandı. Ankara’nın teknoloji 
merkezi imajının tanıtılması ve Ankara 
TGB’lerinin Ankara’nın kalkınması yönünde 
birlikte hareket etmesi de amaçlar arasında 
yer aldı. Bu amaç doğrultusunda Ankara 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(ANKUTEK), Bilkent Cyberpark, Gazi 
Teknopark, Hacettepe ve ODTÜ Teknokent 
ile henüz kurulum aşamasında olan Ankara 
Sanayi Odası Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ASO 
Teknopark) arasında, 6 Nisan 2012’de işbirliği 
protokolü imzalandı. Ankara teknokentlerinin 
ortak kurduğu yapının ismi, teknoloji ve 
Ankara’nın birleşiminden oluşan TechAnkara 
olarak belirlendi.
Ankara inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi, 
tanıtılması ve iyi değerlendirilmesi için gerekli 
koordinasyonu sağlayıp ortak hareket etmek 
üzere imzalanan işbirliği protokolüyle, ulusal 
ve uluslararası platformda ortak hareket 
edilmesi, bölgeye daha fazla yerli ve yabancı 

yatırımcının çekilmesi hedefleniyor. İşbirliği 
kapsamında hazırlanacak yeni bir yol haritası 
ile Ankara, bilişim vadisi olma yolunda 
ilerleyecek.
TechAnkara’nın hedefleri şöyle sıralanıyor:
“İşbirliği ve koordinasyonu arttırmak; 
işbirliğine kalıcı bir kurumsal kimlik 
kazandırmak; teknokentler arası işbirliğini 
pekiştirecek bir yönetişim modelini 
geliştirmek ve bu modelle Türkiye’deki diğer 
bölgesel kümelenmelere örnek teşkil etmek; 
teknopark paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik 
bir yol haritası çıkarmak; bölgeye daha fazla 
yerli ve yabancı yatırımcı çekmek, Ankara’nın 
teknolojinin başkenti olması konusundaki 
marka değerini arttırmak.”
Protokole imza atan teknokentlerin tüzel 
kişilikleri ve faaliyetleri devam edecek. 
İşbirliği sürecinde toplu bir alanın yaratılıp 
yaratılmayacağı, işbirliğinin hangi boyutlara 
taşınacağı gibi konuların görüşülmesi ve 
işbirliğinin kurumsallaştırılması çalışmaları 
yılsonuna kadar tamamlanacak. 

Bu arada kurumsal kimlik ve bir logo 
oluşturulacak, işbirliğinin idaresini sağlayacak 
olan yönetişim modeli üzerine de çalışmalar 
gerçekleştirilecek.
Ve, yılsonunda, işbirliği kapsamında kurulacak 
yapının son şekli, düzenlenecek bir etkinlikle 
kamuoyuna duyurulacak. 
Ankara teknoparklarının işbirliği konusunda 
Bilişim Dergisi’ne değerlendirmede bulunan 
Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Canan 
Çakmakcı, projenin temel çıktılarından birinin, 
teknokentler arası işbirliğine sürdürülebilir 
ve kurumsal bir kimlik kazandırmak olduğunu 
bildirerek, bunun için bir üst yönetim modeline 
ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 
ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İhsan 
Kızıltaş ise, projenin, eksikliği hissedilen 
işbirliği kültürünü yaymada önemli bir 
örnek olacağını belirterek, TechAnkara’nın, 
rakiplerin bile uzun vadeli menfaatler için 
birlikte çalışıp işbirliği yapabileceğini gösteren 
bir rol model olacağına işaret etti.
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Ankara’nın 7. teknokenti geliyor
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, teknokent geliştirme bölgesi (TGB) kurma çalışmaları başladı. An-
kara Kalkınma Ajansı’nın (AKA) “Doğrudan Faaliyet Destek Programı” kapsamında desteklediği 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknokent Geliştirme Bölgesi (Yıldırım Beyazıt TGB ) Vizyonu ve 
Fizibilite Raporu, 7 Temmuz 2012’de kamuoyuna tanıtıldı. 
Başkent’teki altı teknoparkın beşi (Ankara Üniversitesi TGB, Bilkent Cyberpark, Gazi Teknopark, 
Hacettepe Teknokent ve ODTÜ Teknokent) faal olurken, ASO Teknopark ve Yıldırım Beyazıt TGB 
kuruluş süreci devam ediyor.
Ankara’daki teknoparklarda yazılım ve bilişimin yanı sıra savunma, elektronik, telekomüni-
kasyon, tıp, medikal ve biyomedikal alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda firma bulunuyor. 
Türkiye’de istihdam edilen Ar-Ge personelinin yüzde 57’sinin de Ankara’da olduğu belirtiliyor. 
Teknoparklardan yapılan patent başvurularının sayısı 301’i bulurken, bu başvurulardan 39’unun 
Ankara’daki teknoparklar tarafından yapıldığı kaydediliyor. Türkiye’de 57 yabancı ortaklı 
firmanın 33’ünün Ankara’da olduğu da ifade edilirken, bunların 18’inin de teknokentlerin içinde 
olduğu belirtiliyor. Türkiye’deki 64 Ar-Ge merkezinden 14 tanesi Ankara’da bulunuyor.

Teknopark sayısı 5 yılda 2 katına çıktı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2007-2011 arasındaki 5 yıllık dönemde, 
teknopark sayısı 2 katına çıkarken, söz konusu dönemde teknoparklarda üretilen Ar-Ge proje-
lerinin sayısı da 2 katına yaklaştı. 
Aynı dönemde teknoparklarda faaliyette bulunan araştırma geliştirme (Ar-Ge) firmalarının 
sayısı yüzde 112, bu firmalardaki Ar-Ge personeli sayısı yüzde 80, Ar-Ge projelerinin sayısı da 
yüzde 97’lik bir artış kaydetti. Teknoparkların, teknoloji odaklı kümelenmeler olduğu ifade edi-
lirken, ülkenin teknolojik düzeyinin yükselmesi ve teknolojik ürünlerin ihracatının artmasında 
da önemli rol oynadığı belirtiliyor.  
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası, 2001’de yürürlüğe girdi. 2012 başı itibariyle ülkede 32’si 
aktif 45 teknopark bulunuyor.
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