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Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Çakmakcı:

Bir üst yönetim modeline ihtiyaç var
Ankara’nın teknoloji merkezi olmasını güçlendirmek 
ve bölgede daha fazla katma değer yaratmak amacıyla, 
TechAnkara projesinin başlatıldığını belirten Çakmakcı, 
“Artık Ankara’yı mütevaziliğinden kurtarıp, hakkettiği 
şekilde tanıtmak istiyoruz” dedi.

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Canan Çakmakcı, 
üniversite, sanayi ve kamu kurumlarından paydaşlarla 
yuvarlak masa toplantıları düzenleyip onların da fikirlerini 
aldıklarını bildirdi. Projenin temel çıktılarından birinin, 
teknokentler arası işbirliğine sürdürülebilir ve kurumsal 
bir kimlik kazandırmak olduğunu belirten Çakmakcı, 
bunun için bir üst yönetim modeline ihtiyaç olduğunu 
vurguladı.
Şu anda proje ekibinin bu yönetişim modeli üzerinde 
çalıştığını dile getiren Çakmakcı, “Dünyadaki 
teknokentler arasındaki bu tip işbirliği modelleri 
incelenmekte ve bizim oluşturacağımız model için en 
uygulanabilir olanlar araştırılmakta” dedi.  
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- Ankara’da faaliyet gösteren teknokentlerin bir işbirliğine gittiği belirtiliyor. Bu 
doğru mu? İşbirliğinin adımları ne zaman atıldı? Bir protokol imzalandı mı? Protokol 
neyi içeriyor ve protokol gereği teknoparklar neler yapacaklar?
 
-Doğru. Ankara’da faaliyet gösteren 6 teknokent aralarındaki iletişim ve işbirliğini artırmak 
amacıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) koordinasyonu altında bir araya geldiler ve 
Ankara Kalkınma Ajansı’na bir proje başvurusu sundular. Projemizin Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenmeye layık bulunan projeler arasına seçilmesiyle işbirliğinin ilk adımları 
atılmış oldu. 6 Nisan 2012’de Vali Alaaddin Yüksel’in katılımında teknokent yöneticileri arasında 
imzalanan bir protokol ile teknokentlerin işbirliği niyeti resmileştirilmiş oldu. Protokol ile tara-
flar, Ankara inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi, tanıtılması ve iyi değerlendirilmesi hu-
susunda gerekli olan koordinasyonu sağlayarak, ortak hareket etmek üzere işbirliği yapmak 
konusundaki iyi niyetlerini belgelemiş oldular. 

 -Böyle bir işbirliğine neden ihtiyaç duyuldu?

 -Ankara bilişim, savunma, elektronik, telekomünikasyon ve medikal sektörleri konusunda 
ülkemizin en gelişmiş şehridir. Ayrıca Türkiye’nin en köklü ve başarılı üniversitelerini de 
barındıran Ankara, insan kaynağı ve araştırmacı bakımından müthiş bir potansiyele sahip. 
Ankara’daki toplam 6 teknokent, Türkiye’nin en köklü ve büyük teknokentleri arasında bulunuy-
or. Her bir teknokentteki Ar-Ge ve yazılım şirketleri, çok önemli başarılara imza atarken çok 

güzel başarı hikâyeleri çıkıyor. Teknokent yönetici şirketleri de bu başarı hikâyelerini artırmak 
için firmalarına ellerinden gelen her türlü hizmeti sağlamaya çalışıyorlar. Teknokentler hem 
bünyelerinde bulunan firmalara hem de Ankara bölgesine sağladıkları katma değer üzerinde 
çarpan etkisi yaratacağına inandıkları için böyle bir işbirliğine ihtiyaç duydu. Birlikten kuvvet 
doğar mantığından yola çıkan teknokentler, Ankara’nın teknoloji merkezi olması ve bölgede 
daha fazla katma değer yaratmak amacıyla bu projeyi başlattı.
 
-İşbirliğinin amacı, kapsamı ve hedefi nedir? 

-İşbirliğinin ana amacı, Ankara teknokentleri arasında işbirliği ve koordinasyonu arttırmak, 
bu işbirliğine sürdürülebilir bir kimlik kazandırarak Ankara’nın teknoloji merkezi özelliğini 
güçlendirmek ve tanıtmak.
Tüm teknokentlerde faaliyet gösteren firmaların ve teknokentlerin diğer paydaşlarının 
ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlara cevap verecek hizmetler sunmak;  bölgeyi yurtiçinde ve 
yurtdışında teknoloji merkezi olarak lanse ederek buraya daha fazla yerli ve yabancı yatırımcı 
çekmek; bölgede kurulan yenilikçi girişimlerin sayısında artış sağlayarak ek istihdam yaratmak 
projenin diğer hedefleri arasında sayılabilir.
 
-İşbirliğinde Cyberpark ve diğer teknokentlerin rolü ne olacak?

-İşbirliği kapsamında öncelikle ihtiyaç analizi yapıldı ve bölgedeki firmalar ve diğer paydaşların 
projeyle ilgili görüşleri ve projeden beklentileri öğrenildi. Tüm teknokentlerden çeşitli 
paydaşların katılımında yuvarlak masa toplantıları organize edilerek beyin fırtınaları yapıldı. Be-
lirlenen hedeflere ulaşmak konusunda yapılması planlanan aktiviteler belirlendi. Ayrıca tekno-
kentler arasında kalıcı bir işbirliği oluşturulmasına hizmet edecek yönetişim modeli üzerinde de 
çalışmalar devam ediyor. 
Cyberpark ve diğer teknokentle,  tüm bu süreçte aktif olarak yer almak, bünyelerinde yer alan 
firmaları projeye dahil etmek, bağlantıda oldukları basın kuruluşları ve networkleri aracılığıyla 
projenin tanıtımını çeşitli mecralardan, geniş kitlelere duyurmak için çalışmalarını sürdürüyor-
lar. 

-İşbirliği için bir üst yönetim belirlendi mi ya da işbirliği sonrası bir üst yönetim olacak 
mı?

-Projenin temel çıktılarından biri, teknokentler arası işbirliğine sürdürülebilir ve kurumsal bir 
kimlik kazandırmak olduğu için bir üst yönetim modeli olacak. Şu anda proje ekibi, bu yönetişim 
modeli üzerinde çalışıyor. Dünyadaki teknokentler arasındaki bu tip işbirliği modelleri ince-
lenmekte ve bizim oluşturacağımız model için en uygulanabilir olanlar araştırılmakta. Ayrıca 
üniversite, sanayi ve kamu kurumlarından paydaşlarımızla yuvarlak masa toplantıları düzenley-
ip, onların da fikirlerini alıyoruz. 

-Belirtmek istediğiniz başka konular var mı?

-Tüm Ankara’nın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak bu projeye tüm 
paydaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Artık Ankara’yı mütevaziliğinden kurtarıp, hakkettiği 
şekilde tanıtmak istiyoruz.
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