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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  

Mansur Yavaş:
Teknokentlerde 
yapılan Ar-Ge, 
Bilişim Vadisi’ndeki 
yüksek teknoloji 
üretimi ile 
taçlandırılacak, 
Ankaralı 
kazanacak

Ankara’nın Bilişim Vadisi için en doğru adres olduğunu vurgulayan Yavaş, 
Ankarayı BT’nin sunduğu ileri çözümlerle dünya başkentleri ile yarışan bir 
noktaya getireceklerini; gençleri teknolojiyle buluşturacaklarını; Ankaralı 
girişimcilerle yakın çalışıp belediye hizmetlerine dair teknolojik çözümler 
üretmesini teşvik edecekleri ve bu anlamda pozitif ayrımcılık yapacaklarını;  
Ankara’nın yazılım sektörü açısından elverişli bir ekosisteme sahip olması için 
tüm taraflarla birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Yerel yönetimler, teknolojiyi hedeflerine ulaşmak için kullanılacak en önemli araç 
olarak görüyor. 30 Mart 2014 Yerel Seçimler’inde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, hem seçim özellikle de 

bilişim vaatlerini dergimize anlattı. 
Dünyada 2000 şehrin, “akıllı şehir” sistemlerini kullandığına dikkat çeken Yavaş, 
bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak tüm belediye hizmetlerini tek 
merkezde toplayıp en hızlı, doğru ve verimli kaynak kullanımı için karar alma 
süreçlerini bu altyapıya dayandırmayı hedeflediklerini bildirdi. 
“Akıllı Ankara projemiz ile biz şehri bilişim teknolojilerinin sunduğu ileri çözümlerle 
dünya başkentleri ile yarışan bir noktaya getireceğiz” diyen Yavaş’ın bilişim sektörünü 
yakından  ilgilendiren en önemli projesi “Bilişim Vadisi”. Yavaş, uluslararası firmaları 
bünyesinde barındıran, yenilikçi sektörel kümelenmelerle etkileşim içerisinde olan 
Bilişim Vadisi’nin Ar-Ge ve üretim merkezi işlevi taşıyacağını söyledi. 
Girişimcilik endeksinde birinci sırada olan Ankara’nın Bilişim Vadisi için en doğru 
adres olduğunu vurgulayan Yavaş, “Ankara Bilişim Vadisi ile orta gelir tuzağını 
aşacak. Bilgi toplumunun başkenti Ankara olacaktır. Ar-Ge merkezleri olan 
teknokentleri, teknoloji üretiminin yapıldığı Bilişim Vadisi ile buluşturacağız. 
Ankara’ya yatırımı çekecek yeni iş olanakları oluşturacağız. Ankara’da beyin göçünü 
tersine çevireceğiz. Teknokentlerde yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri Bilişim 
Vadisi’ndeki yüksek teknoloji üretimi ile taçlandırılacak, Ankaralı kazanacak” 
açıklamasında bulundu. 
Yavaş, BT ve özellikle yerli yazılım ürünlerini sonuna kadar kullanmakla kalmayıp 
özellikle Ankaralı girişimcilerin belediye hizmetlerine dair teknolojik çözümler 
üretmesini teşvik edeceklerinin altını çizdi. Toplu taşıma, atık yönetimi, çevre 
koruma, ulaşım, güvenlik, yönetim, halkla ilişkiler gibi akla gelen her alanda BT’yi 
etkin bir şekilde kullanacaklarını belirten Yavaş, Ankara firmaları ile yakın çalışarak 
kendilerine çözümler üretmelerini isteyeceklerini açıklayarak “Bu anlamda pozitif 
ayrımcılık yapacağız.  Çünkü biz Ankara’nın teknolojinin de başkenti olmasını 
istiyoruz” dedi.

Bilişim sektöründe hızla artan “outsourcing” trendinin, Türkiye özellikle de 
Ankara’daki yazılım firmalarına pek çok fırsat sunacağına değinen Yavaş, bu konuda 
“derinlemesine” çalıştıklarını, Ankara’nın yazılım sektörü açısından elverişli bir 
ekosisteme sahip olması için tüm taraflarla birlikte çalışacaklarını belirtti.

“Gençlik ve Teknoloji Merkezleri” ile gençleri teknolojiyle buluşturacaklarını anlatan 
Yavaş,  buralarda gençlerle iş dünyasını bir araya getirip iş sahibi yapacaklarını 
söyledi. Bu merkezlerin Ankara’nın teknolojiyi içselleştirdiği, teknolojik kültürün 
şehre yayıldığı yerler olacağına kaydeden Yavaş, “Teknokentleri, üniversiteleri, 
eğitimli insan kaynağı ile öne çıkan Ankara, girişimciliğin ve teknolojinin başkenti 
olacak. Gençlerimizi 
teknoloji ile buluşturacağız” 
diye konuştu.
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30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde 
Ankaralılara sunacağınız projeleri (isim ve 
özet bir şekilde) sıralayabilir misiniz?

-Ankara için pek çok projemiz hazır. 
Bunlardan birkaçını sıralamam gerekirse; “ 
Akıllı Ankara ve Ankara Şehir Kartı Projesi”: 
Artık dünyada ülkeler değil şehirler yarışıyor. 
Bu yarışta akıllı şehirler öne geçiyor.
Yatırımcılar, turistler akıllı şehirleri tercih 
ediyor.Çünkü akıllı şehirlerde yaşam kalitesi 
yükseliyor.Dünyada 2000 şehir bu sistemleri 
kullanıyor. Ankara da  ulaşım, altyapı, hava-
su kirliliği, atık yönetimi başta olmak üzere 
tüm belediye hizmetlerinin oluşturulacak 
teknolojik altyapı ile akıllı şehir olacak. Tüm 
veriler tek merkezde toplanacak, şehrin 
nabzı tutulacak, aksaklıklar anlık olarak 
tespit edilecek ve anında müdahale edilecek. 
Ankara şehir kartı ile ulaşım, sosyal yardım, 
su, otopark gibi tüm belediye hizmetleri 
tek kartta toplanacak. Bu kartla belediye 
hizmetleri ucuzlayacak, hizmet ayağınıza 
gelecek. “Ulus Koruma ve Kızılay Yenileme 
Projesi”; Ankara’nın her yerinde açılan 
alışveriş merkezi (AVM) furyası nedeniyle Ulus 
ve Kızılay kimliklerini kaybederek ticari ve 
sosyal faaliyetlerin gittikçe azaldığı çöküntü 
alanları haline gelmişlerdir.Ulus’un tarihi 
kimliği açığa çıkarılarak turizm ve ticaret 
açısından cazibe merkezi haline getirilecektir. 
Kızılay ise Atatürk Bulvarı yatay (Açıkhava) 
AVM’ye dönüştürülerek ticari faaliyetler 
canlandırılacak, yayalaştırma ve çevre 
düzenleme projeleri hazırlanacak, taşıt trafiği 
toplu taşımaya öncelik verilerek yeniden 
düzenlenecek. “Yeşil Koridor (ATAPARK ve 
AOÇ) Projemiz” ile  kentin merkezinde atıl 
kalmış Hipodrom, Atatürk Kültür Merkezi, 
Gençlik Parkı, Adliye Bölgesi, Abdi İpekçi 
Parkı ve Kurtuluş Parkı’nı birbirine bağlayan, 
yaklaşık büyüklüğü 1.500.000 m2 olan bir kent 
parkı oluşturulacaktır. Tarım ve hayvancılığı 
destekleme projeleri ile tarım ve hayvancılık 
alanında çiftçilerimize ekonomik ve sosyal 
destek sağlanacaktır. Ulaşım konusunda da 
24 saat çalışan toplu taşıma odaklı ulaşım 

anlayışı ile ilerleyeceğiz. Ankara’nın bir ucunu 
diğer ucuna bağlayan Kayaş – Sincan banliyö 
tren hattını Yenikent-Elmadağ’a uzatarak 
toplu taşıma ağımıza dahil ederek günde 
1.000.000 yolcuyu aktarma ücreti olmaksızın 
şehrin bir ucundan diğerine kısa sürede 
taşıyacağız. Bu sayede; Kızılay’a giren otobüs 
sayısı azalacak, trafik rahatlayacak ve buna 
bağlı çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Metro 
olmayan bölgelerin ulaşım sorununu hafif 
raylı sistem ağı ile çözeceğiz. “Bilişim Vadisi” 
projemizle Ankara, dünyadaki üretken şehirler 
arasında hak ettiği yeri alacak. Bilişim Vadisi, 
uluslararası firmaları bünyesinde barındıran, 
yenilikçi sektörel kümelenmelerle etkileşim 
içerisinde olan araştırma geliştirme (Ar-
Ge) ve üretim merkezi işlevi taşıyacaktır. 
“Serbest Bölge”  projemizle ihracata dönük 
sektörlerin serbest bölgeye sahip olmadığı 
için tercih etmediği Ankara’yı ihracatın da 
başkenti yapacağız. Gençlik ve Teknoloji 
Merkezleri ile gençlerimizi teknoloji ile 
buluşturacağız. Gençlerimizi iş dünyası ile 
bu merkezlerde bir araya getirip onları iş 
sahibi yapacağız. Eğitimler, seminerler, 
konferanslar düzenleyerek gençlerimizin 
hep yanında olacağız. Bir de kültür ve termal 
sağlık turizmini geliştirecek bu yönde atılımlar 
yapacağız.

-Yerel seçimlerde vaat ettiğiniz projeler 
arasında özellikle bilişim, teknoloji ve sosyal 
medyanın aktif ve etkin kullanıldığı bir 
projeniz var mı?Söz konusu projeye ilişkin 
ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?

-“Akıllı Ankara” projemiz ile biz şehri bilişim 
teknolojilerinin sunduğu ileri çözümlerle 
dünya başkentleri ile yarışan bir noktaya 
getireceğiz. Tüm belediye hizmetlerini tek 
merkezde toplayacağız. Verileri bilişim 
teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak 
toplayıp en hızlı, doğru ve verimli kaynak 
kullanımı için karar alma süreçlerimizi bu 
altyapıya dayandırmayı hedefliyoruz. Ulaşımda 
talebe dayalı işletme sistemi (TADİS) ile yolcu 

hareketlerini ve toplu taşıma talebindeki 
değişimleri anlık olarak izleyeceğiz mesela. 
Yolcu istatistikleri anlık olarak toplanıp, 
geçmiş verilerle karşılaştırılarak yapılacak 
analizlere göre planlamalarımız revize 
edilecek. Şehirdeki maç, konser, okulların 
açılması, bayram tatili gibi ulaşım talebini 
etkileyen olaylar ve bunlara ilişkin senaryolar 
önceden analiz edilecek.Böylece kaynaklar 
etkin ve verimli bir şekilde kullanılacak. 
Hem hizmet kalitesi artacak hem de israf 
önlenecek. Bir hatta araçlar boş giderken 
diğer hatta insanlar toplu taşıma araçlarında 
balık istifi seyahat etmeyecek.

-Seçim kampanyanızda bilgi teknolojileri ve 
sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz?

-Sosyal medyada öncelikli hedefimiz seçmen 
hedef kitlemizin düşüncelerini ve taleplerini 
anlamak, seçmeni anlayabilmek için de 
dinlemek gerekiyor. Sosyal medyada çift 
taraflı bilgi akışı sağlıyoruz. Bilgi ve haberlerin 
sosyal medyada aktif olan seçmen hedef 
kitlesine ulaştırılmasının yanında kişilerle 
etkileşime girip sorularını yanıtlamak, sanal ve 
fiziksel dünyada desteklerini geri çevirmemek 
konularında ileri seviyede yol kat ettik.

Ankaralıların  taleplerine göre etkinlik 
haritamızı oluşturuyoruz. Onların istekleri, 
şikâyetleri, beklentilerine büyük önem 
veriyoruz, onlardan gelen projeleri de özenle 
değerlendiriyoruz.

-Ankaralıların seçim kampanyanıza bilgi 
teknolojileri ve sosyal medyayı kullanarak 

erişmeleri, katkı vermeleri, görüş ve 
önerilerini sağlayacak bir uygulamanız var 
mı?

-Seçmeni dinlemek her şeyden önce geliyor. 
Bu bilgiyi seçmenden almak için sosyal medya 
kanallarımızın yanında farklı platformlar da 
yarattık. Sosyal medya kanallarımızdan da bu 
platformların hem bilinirliğinin arttırılmasına 
hem de insanların bu platformlara katılımını 
teşvik etmeye yönelik iletişim yapıyoruz. 
Bu kanalların başında ankaraicin.com’u 
sayabilirim. Burada seçim çalışmalarına 
on-line ve off-line çerçevede gönüllü olmak 
isteyenlere yol gösteriyor, afiş, broşür gibi 
taleplerini karşılıyor, saha çalışmalarında 
ekiplerin koordine olmalarını sağlıyoruz. 
Bilinmesini istediğim bir diğer konu ise isteyen 
herkesin gönüllü olabileceği farkındalığının 
yaratılması. Öncelikle bir gönüllünün neler 
yapabileceği ile ilgili seçeneklerimizi bir 
formda sıralıyoruz. Kullanıcılar formu 
doldurarak, yapmak istedikleri gönüllülük 
aktivitesini seçip iletiyorlar, bu bilgileri 
aldıktan sonra da birebir arkadaşlarımız 
iletişime geçerek kişileri on-line veya off-
lineda yapılacak olan aktivitelere dahil 
ediyorlar. Diğer kanalımız ise “Fikrim 
Var” platformu. Kullanıcıları buraya resmi 
websitemiz ve sosyal medya kanallarımızdan 
yönlendiriyoruz. Seçmen hedef kitle “Fikrim 
Var” platformunda  kent ile ilgili iyileştirme 
veya yeni hizmet taleplerini her türlü fikir ve 
önerilerini bizlerle paylaşabiliyor. Yapması 
gereken sadece formu doldurup iletişim 
bilgilerini iletmek. Özetle, Ankara halkının 
tüm kanallarımızdan, bizimle ve birbirleriyle 
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etkileşim halinde olup, bu etkileşimi ve 
bilgi akışını çift taraflı ve sürekli kılabilmeyi 
sağlayacak platformlar oluşturmaya çalıştık. 
Biz vatandaşlarımızla temasımızı twitter ve 
internet sayfamız üzerinden en üst seviyede 
yürütüyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz ve 
bunu çok önemsiyoruz. Kendi projelerimizi 
yazılı ve görsel medya üzerinden aktarırken 
vatandaşlarımızın proje önerilerini de 
İnternet üzerinden alıyoruz. İnşallah seçimi 
kazandıktan sonra da bu diyaloğumuz aynı 
şekilde devam edecek. Gelişen teknoloji, 
yaygınlaşan akıllı telefon kullanımı ile 
hemşehrilerimiz belediye hizmetleri ile ilgili 
görüşlerini, eksik ve aksaklıklara ilişkin 
tespitleri varsa bunları bize akıllı telefonları 
ile iletebilecekler. Bugünkü teknoloji ile 
çektikleri bir fotoğrafı, konum bilgilerini bize 
hemen iletmeleri mümkün. Yeter ki belediye 
yönetimi bu kanalı açık tutsun. Bizim yönetim 
anlayışımız, şehri bilişim teknolojilerini en 
üst seviyede kullanarak, vatandaşlarımızla 
beraber yönetmek. Onları tüm süreçlere aktif 
şekilde dahil etmek.

Seçim çalışmalarımızda kullandığımız tüm 
mecra listesini şöyle sıralayabiliriz:
MansurYavas.com.tr ; MansurYavas.com.
tr/fikrim-var; facebook.com/MansurYavas; 
twitter.com/mansuryavas06; youtube.
com/mansuryavastv; instagram.com/
mansuryavaspaylasiyor
http://soundcloud.com/mansuryavas; 
AnkaraIcin.com; facebook.com/ankaraicin ve
twitter.com/ankara_icin

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçilirseniz teknoparklar, bilişim vadisi 
ve akıllı şehirler vb. konusunda neler 
yapacaksınız?

-Ankara her geçen gün kan kaybediyor. Banka 
Genel Müdürlükleri İstanbul’a taşınıyor. 
Bu şehir ekonomisinde ciddi bir boşluk 
oluşturacak. Buralarda çalışan insanların 
oturdukları evler boşalacak, aylık harcadıkları 
para İstanbul’a gidecek. Bu negatif duruma 
“Bilişim Vadisi” ile dur diyebiliriz. Orta gelir 
tuzağı ile karşı karşıyayız şu anda. Bu tuzağı 

aşan ekonomiler iki şeye yatırım 
yapmış. Ar-Ge ve eğitim. Ar-Ge ile 
ileri teknolojiye sahip, yüksek katma 
değerli ürünlere sahip olmuşlar.
Eğitime yatırım yaparak da beşeri 
sermayelerini geliştirmişler. Yani 
insanını daha fazla bilgi ve yetenekle 
donatarak ekonomilerinin ürettiği mal 
ve hizmetleri yüksek katma değerli 
hale getirmişler. Ankara yüksek 
nitelikli insan gücü, üniversiteleri 
ve teknokentleri ile büyük bir 
potansiyele sahip ama bu potansiyel 
değerlendirilmiyor maalesef. Şehre 
bina, arsa, kapı, saat kulesi gözlüğüyle 
bakan bir yönetim anlayışının ağır 
maliyetini hep beraber ödedik 
senelerce. Bu para hepimizin cebinden 
çıktı. Bu anlayış yüzünden en temel 
insan hakkı olan suyu, toplu taşımayı 
çok pahalıya kullandık. Belediye 
kaynaklarını israf ettik, en önemlisi 
çok zaman kaybettik. Bu gidişe dur 

diyeceğiz. Bilişim Vadisi’nin Ankara’da yer 
alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için 
çok elverişli şartlara sahibiz ve bu konuda 
yapılan fizibilite çalışmasında da ortaya çıktı. 
Bilişim Vadisi için en uygun yer neresidir 
sorusunun cevabı Ankara’dır. Teknokentler, 
üniversiteler, en fazla teknogirişimci 
Ankara’da olduğuna göre, Ankara girişimcilik 
endeksinde 1.sırada olduğuna göre doğru 
adres Ankara’dır. Ankara Bilişim Vadisi ile 
orta gelir tuzağını aşacak. Bilgi toplumunun 
başkenti Ankara olacaktır. Ar-Ge merkezleri 
olan teknokentleri, teknoloji üretiminin 
yapıldığı Bilişim Vadisi ile buluşturacağız. 

Ankara’ya yatırımı çekecek yeni iş olanakları 
oluşturacağız. Ankara’da beyin göçünü tersine 
çevireceğiz. Teknokentlerde yapılan araştırma 
geliştirme faaliyetleri Bilişim Vadisi’ndeki 
yüksek teknoloji üretimi ile taçlandırılacak, 
Ankaralı kazanacak. On binlerce vatandaşımız 
burada çok iyi imkânlarla iş bulacak. 

Biz Ankara’ya bu gözle bakıyoruz. Mesele 
dünyanın en yüksek binalarını yapmak değil, 
mesele o binalarda kimlerin oturacağı. 
“Ankara’ya boğaz yapacağım” deyip vatandaşın 
boğazını düşünmeyen, katrilyonları hayali 
projelere çarçur eden bir anlayış Ankara’ya 
yazık etmekte. Biz binaları değil içinde 
oturanları düşünüyoruz. Onların daha mutlu, 
huzurlu olması, daha güzel bir şehirde 
yaşamaları için çalışıyoruz, çalışacağız.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
bilişim teknolojileri ve özellikle yerli yazılım 
ürünlerini kullanacak mısınız?

-Tabii ki hem de sonuna kadar kullanacağız. 
Hatta kullanmakla kalmayıp özellikle 
Ankaralı girişimcilerin belediye hizmetlerine 
dair teknolojik çözümler üretmesini teşvik 
edeceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. Ankara 
teknogirişimci sayısı ile Türkiye’de birinci. 
Bu gençler ülkemizin geleceği, ekonomik 
anlamda gelişimimizin lokomotifi olacaklar. 
Onlara destek olmak belediyenin kapılarını 
onlara sonuna kadar açmak istiyoruz. 
İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Onların bu 
potansiyelinden belediye hizmetlerinde en üst 
seviyede yararlanacağız.
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- Sizce bilişim teknolojileri Ankara 
Büyükşehir Belediyesi için ne gibi fırsatlar 
sunar? Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim 
teknolojilerinden yararlanma ve kullanma 
noktasında treni kaçırdı mı? Ne yapmalı ki 
teknoloji treninde yer alabilsin? 

-Ben bilişim teknolojilerini twitterdan ibaret 
görmüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
bilişim teknolojilerinin göstermelik birkaç 
uygulama ile değil, vatandaşın yaşam kalitesini 
artırmak için çok daha etkin kullanmalı. 
Bilişim teknolojileri hayatın her alanında artık. 
Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi için 
de tüm hizmet alanlarında pek çok fırsatlar 
sunacaktır. Toplu taşıma, atık yönetimi, çevre 
koruma, ulaşım, güvenlik, yönetim, halkla 
ilişkiler gibi aklınıza gelen her alanda bilişim 
teknolojilerini kullanacağız. Teknolojiyi 
yakından takip edeceğiz ve etkin bir şekilde 
kullanacağız. Ama en önemlisi Ankara 
firmaları ile yakın çalışarak bize çözümler 

üretmelerini isteyeceğiz. Bu anlamda pozitif 
ayrımcılık yapacağız.  Çünkü biz Ankara’nın 
teknolojinin de başkenti olmasını istiyoruz.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
kente özel bir bilişim stratejisi oluşturmayı 
düşünüyor musunuz? Bu konudaki 
değerlendirmeniz nedir?

-Elbette. Bunun için tüm ilgili tarafların bir 
araya gelip ortak akılla bir stratejik plan 
yapması gerekiyor. Biz inşallah seçimi 
kazanacağız ve 31 Mart günü bu çalışmalara 
derhal başlayacağız. Kamu ve özel sektörle, 
sivil toplum kuruluşlarıyla, Ankara Kalkınma 
Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odalarımızla, 
üniversite ve teknokent yönetimlerimizle hep 
beraber ortak akılla bunu yapmalıyız. Her 
şeyi ben bilirim, benim dediğim doğrudur 
anlayışının bize maliyeti çok ağır oldu. Her 
aklına esen uçuk proje ile şehrin kaynaklarını, 
bizim paralarımızı çar çur edenler Ankara’yı 

imar rantından ibaret gördüler.   Bakın Ankara 
savunma sanayi ve sağlık alanında Türkiye’nin 
en önemli kurumlarını barındıran bir şehir 
ve bu alanda gelişim gösterecek. Yüksek 
teknolojinin en fazla kullanıldığı sektörler 
bunlar. Yani müşteri hazır. Yeter ki şehrin 
yöneticileri yani bizler bu anlamda öncü rol 
oynayalım, girişimcinin, yatırımcının yanında 
olalım, işlerini kolaylaştıralım.
 
-Yazılım ülkelere katma değer yaratan bir 
alan. Ancak Türkiye bu alandan yeterince 
yararlanamıyor. Bunun için Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilirseniz 
neler yapmayı planlıyorsunuz?

-Yazılım sektörü Türkiye için son derece 
önemli. İhracatımızda ileri teknoloji ürünlerin 
ve özellikle yazılımın payı çok düşük. Türkiye 
orta gelir tuzağını ancak Ar-Ge ve eğitim 
alanında katedeceği mesafe ile aşabilir. 
Bilişim teknolojileri ve özellikle yazılım 
sektöründeki başarımız orta gelir tuzağını 
aşmak için hayati önem taşıyor. Ankara bu 
anlamda potansiyeli çok büyük bir şehir. Biz 
bu potansiyeli harekete geçirmek istiyoruz. 
Ankara’ya boğaz getirmek yerine vatandaşın 
boğazını, cebini düşünüyoruz. İnsanımız daha 
zengin olsun, şehrimiz mutlu ve huzurlu 
insanların şehri olsun istiyoruz. 
Mesela bilişim sektöründe “outsourcing” 
trendi hızla artıyor. Hindistan gibi ülkeler 
bu pazardan ciddi pay alıyorlar ama bana 
göre Türkiye özellikle de Ankara dünya 
yazılım firmalarına bu anlamda pek çok 
fırsat sunacaktır. Bu konuyu derinlemesine 
çalışıyoruz. Ankara’nın yazılım sektörü 

açısından elverişli bir ekosisteme sahip 
olması için tüm taraflarla birlikte çalışacağız. 
Gündemimizdeki projeler bu yapının 
bileşenleri olacak. Ankara bizimle şehircilik 
anlamında yeni bir anlayışa sahip olacak ve bir 
cazibe merkezine dönüşecek.

-Türkiye bilişim pazarında Ankara’nın daha 
fazla pay alması için neler yapabilirsiniz? 

-Mesela önemli projelerimizden birisi de 
Gençlik ve Teknoloji Merkezleri. Bu merkezler 
Ankara’nın teknolojiyi içselleştirdiği, 
teknolojik kültürün şehre yayıldığı yerler 
olacak. İçi boş, hangi amaca hizmet ettiği 
anlaşılmayan merkezler yeni bir kimlik 
kazanacak, mevcutlara daha iyileri eklenecek. 
Teknokentleri, üniversiteleri, eğitimli insan 
kaynağı ile öne çıkan Ankara, girişimciliğin 
ve teknolojinin başkenti olacak. Gençlerimizi 
teknoloji ile buluşturacağız. Gençlerimizi 
iş dünyası ile bu merkezlerde bir araya 
getirip onları iş sahibi yapacağız. Eğitimler, 
seminerler, konferanslar düzenleyerek 
gençlerimizin hep yanında olacağız. 
KOSGEB eğitimleri, melek yatırımcı ağları 
gençlerimizle bu merkezlerde buluşacak, 
onları iş sahibi yapacak. Ankaralı kazanacak. 
Bu merkezler tüm ilçe ve semtlere yayılan 
sinir uçları olacak. Burada uç veren filizler 
kuluçka merkezlerinde yeni girişimlere 
dönüşecek. Gençlik ve teknoloji merkezleri 
mimarisi ve ruhu ile güler yüzlü çalışanları ile 
gençlerin ve tüm vatandaşlarımızın geleceğini 
aydınlatan, daha çok kazanca açılan kapısı 
olacak. Belediye ihtiyaçlarını, problemlerini 
tanımlayacak, girişimciler bu merkezlerde 
çözüm üretecek.

http://www.bilisimdergisi.org/s163
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