
Gündem: Ankaralı teknokentler bir arada2012 EYLÜL176 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 177

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Kızıltaş: 

Eksikliğini hissettiğimiz işbirliği kültürünü yaymak için TechAnkara, 
önemli bir örnek 
TechAnkara’nın, en büyük rakiplerin bile uzun 
vadeli menfaatler için birlikte çalışıp işbirliği 
yapabileceğini gösteren bir rol model olacağına 
işaret eden Kızıltaş, Ankara’nın sahip olduğu 
teknolojik derinliğin de bu işbirliği ile çok iyi 
değerlendirileceğini belirtti. 

ODTÜ Teknokent Genel 
Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, 
teknokentler arasındaki işbirliği 
ve koordinasyonu arttırarak, 
oluşturulacak yapıya kalıcı 
işbirliği ve kurumsal bir kimlik 

kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. 
Kızıltaş, Türkiye’nin ilk ve en büyük teknokenti 
olan, ülkemizde çoğu teknokentin örnek aldığı 
ODTÜ Teknokent’in, bu işbirliğinde yer almasını çok 
önemsediklerini anlattı. Kızıltaş, ülkemizde kişilerin veya 
kurumların işbirliği yapma konusundaki çekimserliği 
değerlendirildiğinde, ODTÜ Teknokent’in lider teknokent 
vasfı ile bu yapılanmada yer alıyor olmasının gerçekten 
değerli olduğunun altını çizdi.
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- Ankara’da faaliyet gösteren 
teknokentler, neden bir işbirliğine gitti?
 
-Ankara teknokentleri olarak işbirliği yapmak 
uzun süredir hep aklımızda olan bir konuydu. 
Geçtiğimiz yılın sonunda, bununla ilgili somut 
adımlar atmaya karar verdik. Bu fikri Ankara 
Kalkınma Ajansı’na proje olarak sunduk. 
Ankara’da teknoloji odaklı kümelenmeleri 
oluşturan 6 teknokent ile birlikte hazırlamış 
olduğumuz projenin koordinatörlüğünü 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı üstlendi. Ve 
projemizi Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği 
ile başlattık.
 
Fakat şunu belirtmek isterim ki, bu işbirliği 
sadece bir yıllık bir projeden ibaret değil. Biz  
projemizi ilk adımın atılması için kolaylaştırıcı 
bir etken olarak görüyoruz, Bunu, nasıl bir 
işbirliği planlaması yapacağımızı gösterecek  
bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

-İşbirliğinin amacı nedir?
-Amacımız; Ankara’daki teknoloji odaklı 

kümelerin potansiyelinin tespit edilmesi, 
tanıtılması ve harekete geçirilmesi 
sağlamak. Bu amaç doğrultusunda, 
öncelikle teknokentler arasındaki işbirliği ve 
koordinasyonu arttırarak, oluşturacağımız 
kalıcı işbirliğine kurumsal kimlik kazandırmayı 
hedefliyoruz.  
Ankara, AR-GE ve inovasyon çalışmaları 
konusunda Türkiye’nin lider kenti 
durumunda... Ayrıca, Ankara’daki teknokentler 
de Türkiye’nin en iyi teknokentleri olarak en 
üst sıralarda yer alıyor. Bu durumu rakamlar 
ile somutlaştırmak gerekirse; teknokentlerde 
bulunan firmaların yüzde 40’dan fazlasının 
Ankara teknokentlerinde yer aldığını, 
teknokentlerde çalışanların yüzde 55’ten 
fazlasının burada istihdam edildiğini, yürütülen 
projelerin yüzde 40’dan fazlasının ve yabancı 
ortaklı firmaların yüzde 55’ten fazlasının 
Ankara teknokentlerinde bulunduğunu 
söylemek sanırım yeterli.
Bu açıdan baktığımızda Ankara’daki teknoloji 
odaklı kümelenmenin, ülkemizin inovasyon 
konusunda lokomotifi olduğunu çok net bir 

şekilde görebiliyoruz. Fakat biz bu liderliğin 
rehavetine kapılmak yerine Ankara’yı daha 
yukarılara tırmandırmayı hedefliyoruz. 
Potansiyeli değerlendirdiğimizde Ankara’nın 
gücünün artık Türkiye sınırlarını aşması 
gerektiğini gördük ve bunun için elimizi taşın 
altına koymaya karar verdik.
Böyle kapsamlı ve önemli bir misyon için 
Ankara teknokentleri olarak güçlerimizi 
birleştiriyoruz ve ülkemizin menfaatleri için 
işbirliği yapıyoruz. Bu kararı bize aldıran 
ortak hayalimiz ise; Ankara’yı uluslararası bir 
inovasyon merkezi haline getirerek, ülkemizin 
rekabetçi gücünün artmasını sağlamak, 
Başkentimizi ileri teknoloji ürünleri ihraç eden 
bir teknoloji şehrine dönüştürmek…

 - İlk adımlar ne zaman atıldı?

-Proje ile teknokentler arasında işbirliğini 
sağlamak ve bu işbirliğinin yapısını belirlemek 
üzere çalışmalarımız sürerken, karşılıklı 
iyi niyeti belgelemek amacı ile geçtiğimiz 
Nisan ayında bir işbirliği protokolü imzaladık. 

Ankara Valimiz Alaaddin Yüksel’in desteğiyle 
imzaladığımız protokol ile bir anlamda, 
işbirliğini geliştirmeye yönelik yapılabilecek 
çalışmalar konusunda sahip olduğumuz iyi 
niyet kayıt altına alındı. Protokol ile Ankara 
inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi, 
tanıtılması ve iyi değerlendirilmesi hususunda 
gerekli koordinasyonu sağlayarak, ortak 
hareket etmek üzere işbirliğine gitmeyi 
taahhüt ettik. Uzun vadeli ortak amaçlar 
etrafında toplanan Ankara teknokentleri 
olarak kuracağımız yapının ismini de teknoloji 
ve Ankara’nın birleşiminden meydana gelen 
TechAnkara olarak belirledik.

- Biraz da işbirliği alanlarından ve 
kapsamından söz eder misiniz? 

-Birçok konuda işbirliği yapacağız. Bunların 
içerisinde yer alan ana işbirliği alanlarımız ise; 
teknokentler arasında en iyi uygulamaların 
(proje ofisi, kuluçka merkezi uygulamaları vb.) 
paylaşılması, ortak hizmet alımı yapılması, 
teknokent hizmetlerinde (eğitim, etkinlik, 
danışmanlık vb.) işbirliği yapılması, güç birliği 
(fuarlara katılım vb.) yapılması, teknokent 
firmaları arasında işbirliğini güçlendirecek 
çalışmalar yürütülmesi gibi konular yer alıyor.

Bunların yanında, firmalarımızın uluslararası 
pazarlara açılmasının sağlanması ve yabancı 
yatırımların Ankara’ya çekilmesi konularında 
ortak hareket edilmesi çok önemli konulardan 
biri… Sonuç olarak, Ankara’nın teknolojinin 
başkenti olması konusundaki marka 
değerini arttırmayı hedefliyoruz ve bu yapı ile 
Türkiye’deki diğer bölgesel kümelenmelere de 
örnek teşkil edeceğimizi düşünüyoruz.

-Bu proje başka hangi kesimlere yarar 
sağlar sizce?

-Şunu özellikle belirtmekte fayda var, bu 
işbirliği sadece teknopark yönetimleri 
arasındaki işbirliğini içermiyor. Bu Proje 
ile; girişimciler, akademisyenler, teknoloji 
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yatırımcıları, teknoloji şirketleri gibi bu 
teknoparklarda yer alan tüm paydaşlar 
arası işbirliklerin geliştirilmesi, Ankara’nın 
teknolojinin başkenti haline getirilmesini 
hedefliyoruz. 

-İşbirliğinde ODTÜ ve diğer 
teknokentlerin rolü ne olacak?

-Üzerinde çalışmakta olduğumuz işbirliği 
yapısı ile ilgili olarak, her teknokentimiz 
kendi potansiyeli ve olanakları doğrultusunda 
çalışmalarımıza katkı verecek. Türkiye’nin ilk 
ve en büyük teknokenti olan, ülkemizde çoğu 
teknokentin örnek aldığı ODTÜ Teknokent’in, 
bu işbirliğinde yer almasını çok önemsiyoruz. 
Ülkemizde kişilerin veya kurumların 
işbirliği yapma konusundaki çekimserliği 
değerlendirildiğinde, ODTÜ Teknokent’in 
lider teknokent vasfı ile bu yapılanmada yer 
alıyor olması gerçekten değerli. Aynı şekilde 
ülkemizde en üst sıralarda yer alan diğer 
Ankara teknokentlerinin de bu yapıda içindeki 
işbirliğinin, bu açıdan değerlendirilmesi 
gerekir.

Teknoloji odaklı kümeyi geliştirmek için 
Ankara’ya en yenilikçi firmaları çekmek, 
burada yenilikçi firmalar yaratmak, 
bu firmaları büyütmek ve uluslararası 
başarılı firmalar haline getirmek tüm 
teknokentlerimizin ortak hedefi. . .TechAnkara 
paydaşları olarak bu ortak hedef etrafında 
işbirliği yaparak bölgesel/ülkesel çıkarlara 
hizmet etme ve rekabetçiliği artırma 
misyonumuz da var artık. 

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

-Hali hazırda işbirliği ve yönetişim 
modelinin belirlenmesi için çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Kuracağımız yapının ayakları 
yere basar ve etkin bir yapı olması için ciddi 
bir literatür incelemesi yaptık. Aynı zamanda 
bu konudaki dünya örneklerini de inceleyerek 
çalışmamıza büyük ölçüde şekil verdik. 
Tüm bu araştırmalarımızı sentezleyerek, 
bizim için uygulanabilirliği en yüksek olan 

modeli belirlemek ve sonrasında hızlıca 
uygulamaya geçirmek üzereyiz. Şu anda 
değerlendirdiğimiz seçenekler arasında 
üst yönetim gibi bir yapısı olan modellerin 
de olduğunu söyleyebilirim. Fakat en doğru 
adımı atma açısından bu modele henüz tam 
olarak karar vermediğimizi hatırlatmak 
isterim. Her durumda tüm ekosistemdeki 
girişimciler, akademisyenler, yatırımcılar 
gibi tüm paydaşları içine alan katılımcı bir 
yapı olacak. Bu konuda ihtiyatlı davranıyoruz. 
Çünkü hızlı karar vererek, ülkemizde 
örneklerini bolca bulabileceğiniz gibi, kulağa 
hoş gelen ama uygulanması imkânsız olan bir 
yapı kurmak yerine, gerçekten bahsettiğim 
işleri gerçekleştirebilecek bir yapıyı hayata 
geçirmek istiyoruz.
 
Bu yılın sonunda, işbirliği kapsamında 
kuracağımız yapının son şeklini tüm 
kamuoyuna duyuracağımız bir etkinlik 
düzenleyeceğiz. Umarım, belirleyeceğimiz 
model ile istediğimiz bilinci de uyandırabilme 
yönünde olumlu katkılar yapmaya başlamış 
olacağız.

-Rakiplerin işbirliği! Pek alışkın 
olduğumuz durum değil…

-Haklısınız… Ülkemizde ve bölgemizde 
eksikliğini hissettiğimiz işbirliği kültürünü 
yaymak için TechAnkara’nın çok önemli bir 
örnek olacağını belirtmek isterim. En büyük 
teknokentlerin bir araya gelerek oluşturduğu 
bu yapı, ülke çıkarları için bir araya gelinmesi 
gerektiğini, en büyük rakiplerin bile uzun 
vadeli menfaatler için birlikte çalışıp işbirliği 
yapabileceğini gösteren bir rol model 
olacaktır. 

Özellikle, AR-GE ve inovasyon çalışmalarında 
başarılı olmanın en önemli yolunun 
kurumlar arası (üniversite-sanayi, kamu-
sanayi vb.) işbirliği yapılmasından geçmekte 
olduğunu biliyoruz. Ankara’nın sahip olduğu 
teknolojik derinliğin de bu işbirliği ile çok iyi 
değerlendirileceğini tekrar belirtmek isterim. 
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