
Türkiye’nin Ekvator Büyükelçisi Güngen: 
Yachay- Bilgi Şehri,  üniversitelerimizle 
öğretim üyesi ve araştırmacı değişimine açık

Üniversitelerimizdeki teknokent konseptiyle 
oluşturulan Yachay’ın, bilgi temelli teknolojik gelişme 
sağlanmasının başlıca unsuru olduğuna işaret eden 
Güngen,  Ekvator’un geleceği açısından vizyoner 
bir yaklaşımı temsil eden bu projeye, hükümetin 
büyük önem atfettiği, öncelik verdiği ve ciddi kaynak 
ayırdığını belirtti. 
Teknolojik alanlara odaklı ortaklıklar geliştirilmesi 
için üniversitelerimizle işbirliğine gidileceğini 
vurgulayan Güngen, projenin tamamlanmasıyla Latin 
Amerika bölgesinde olmak üzere bir çekim merkezi 
halini alabileceğini söyledi. 

Dilek Genç- TBD Genç Üyesi

Halkın sadece yüzde 40’ının interneti kullandığı Ekvator’da, bu yıl 4G için bir anlaşma 
imzalanmış ancak şimdiye kadar sadece halkın yüzde 4’ünün 4G’ye erişiminin olduğu 
söyleniyor.  Ekonomisinin yarısı, Amazondan çıkan petrolden gelen para, gerisi de muz, kakao 
ve güller. Teknolojik hiçbir üretimi bulunmuyor. Geçenlerde ülkeye giren her ithal mal üzerine 

yüzde 45 vergi konuldu, ithal olan her şey şu anda daha pahalı. Ekvador’un Devlet Başkanı Rafel Correa, 
Yachay- Bilgi Şehri ile Ekvator ekonomisini daha bilgi merkezli (information-centric) olan bir ekonomiye 

dönüştürmek istiyor. 

Ekvador’un “Silikon Vadisi” olarak bilinen Yachay, bölge için 
teknolojik araştırmalar yapmak üzere planlanan ilk şehir. 
Küresel ölçekte, yüksek teknoloji girişim ve ürünlerinin 
geliştirilmesi, uygulanması ve ihracatı için entegre bir 
şehir olarak tasarlanan Yachay, aslında “bilgelik ile bilginin 
kullanımı” anlamına gelen bir Quechua  (İnka torunları) 
kelime. 

Dışişleri Bakanlığı’na 1989 yılında giren yurtdışında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Litvanya, İtalya, Brüksel ve 
Avusturya’da çeşitli görevlerde bulunan Türkiye’nin Ekvator 
Büyükelçisi Korkut Güngen ile Yachay- Bilgi Şehri hakkında 
kısa bir söyleşi yaptık. Evli ve iki çocuk babası olan Güngen, 
Türkiye’de son olarak AB işlerinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısıydı. 2013 Kasım ayından bu yana Ekvator’da Türkiye 
Büyükelçisi olarak görev yapan Güngen, Yachay’in Ekvator’da 
bilgi temelli teknolojik gelişmenin sağlanması yönündeki 
hedefin başlıca bir unsuru olduğunu söyledi. 
Güngen, mevcut hükümetin, projeye büyük önem atfettiği, 
öncelik verdiği ve ciddi kaynak ayırdığına dikkat çekti. 

“Ekvator’un geleceği açısından vizyoner bir yaklaşımı 
temsil ediyor” diyen Güngen, projenin öngörüldüğü biçimde 
şekillendirilmesiyle bilimsel ve teknolojik açıdan başta Latin 
Amerika bölgesinde olmak üzere bir çekim merkezi halini 
alabileceğinin altını çizdi.
Projenin çekirdeğini oluşturan “Yachay Tech” Üniversitesi’nin, 
2014 sonbaharında eğitime başladığı ve öğrencilerin Ekvator’un 
en iyileri arasından seçildiğini anlattı. Güngen, Türkiye’deki 
çeşitli üniversitelerde kurulan teknokent konseptine benzeyen 
Yachay’ın, sadece bir bilim ve teknoloji merkezini değil bir 
yaşam alanını öngördüğünü söyledi. 

Yachay yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde, Türkiye’deki 
üniversitelerle öğretim üyesi ve araştırmacı değişimine açık 
olduklarını gördüklerini vurgulayan Güngen,  matematik, fizik, 
kimya, biyoloji ve jeoloji gibi ana alanlarda eğitimin ötesinde, 
jeoteknoloji, nanoteknoloji, biyoteknoloji, petrokimya (ve 
maden) mühendisliklerinin temel araştırma-geliştirme ve 
üretim alanlarına ilişkin işbirliği yapılmak istendiği bildirdi. 
“Henüz başlangıç aşamasında olmasına ve ülkemizle olan 
mesafeye rağmen, bazı üniversitelerimizce “Yachay Tech”le 
öğretim üyesi/araştırmacı değişimi ve bazı teknolojik sahalara 
odaklı ortaklıkların kurulması değerlendirilebilecek” ifadesini 
kullanan Güngen, Ekvator’da İspanyolca konuşulmasına karşın 
önümüzdeki dönemde tüm derslerin İngilizce verilmesinin 
planlandığını dolayısıyla akademisyenlerimiz için dilin bir engel 
olmayacağını duyurdu.
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-Yachay’ın Ekvator’daki etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

-Yachay, bir “bilgi şehri” projesi ve Ekvator’da 
bilgi temelli teknolojik gelişmenin sağlanması 
yönündeki hedefin başlıca bir unsuru. Mevcut 
Ekvator hükümeti, bu projeye siyasi olarak da 
büyük önem atfediyor, öncelik veriyor ve ciddi 
kaynak ayırıyor. 
Henüz çok yeni olan proje, Ekvator’un geleceği 
açısından vizyoner bir yaklaşımı temsil ediyor. 
Proje öngörüldüğü biçimde şekillendiğinde, 
bilimsel ve teknolojik açıdan başta Latin Amerika 
bölgesinde olmak üzere bir çekim merkezi halini 
alabilir.  

Üniversite dahil bilim, sanayi ve kamu kuruluşlarını 
bir araya getirecek Yachay, yaklaşık 4.500 
hektarlık bir alanda, 2035 yılında tüm unsurlarıyla 
tamamlandığında 170 bin kişinin çalışıp yaşayacağı 
bir bilim ve teknoloji kenti olarak tasarlanmış. 
Şehir, Başkent Kito’dan karayoluyla yaklaşık 2 
saat mesafede. Projenin çekirdeğini oluşturan 
“Yachay Tech” Üniversitesi, 28 Ekim 2014 tarihinde 
eğitimine resmen başlamış. Öğrencileri de 
Ekvator’un en iyileri arasından seçiliyor. 

-Sizce Yachay şehri projesi Türkiye’de de 
yapılabilir mi? Uluslararası ilişkilere ve farklı 
sektörlere nasıl bir katkıda bulunur?

-Esasen Yachay- Bilgi Şehri Projesi’nin özünü, 
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerimiz bünyesinde 
kurulan teknokent konsepti oluşturuyor. Bununla 
birlikte Yachay, tüm unsurlarıyla, sadece bir bilim 
ve teknoloji merkezini değil bir yaşam alanını 
öngörüyor. Ülkemizde de böyle bir proje tabiatiyle 
değerlendirilebilir.
 
Projeyle genel olarak bilim dünyasına 
tamamıyla entegre bir yapı oluşturulması 
amaçlanıyor. Uluslararası ilişkiler bakımından 
değerlendirildiğinde, Yachay birçok ülkeden bilim 
insanlarını bir araya getirme potansiyeline sahip. 
Proje kapsamında yeni öğretim üyelerinin alınması 
süreci devam ediyor. Yachay yönetimiyle yaptığımız 
görüşmelerde, ülkemizdeki üniversitelerle gerek 
öğretim üyesi gerek araştırmacı değişimine açık 
olduklarını gördük.

Yachay’ın şimdiden çeşitli ülkelerde 
ilgi uyandırdığını görüyoruz. Örnek 
vermek gerekirse, Ekvator Başkanı 
Correa’nın bu yıl Ocak ayında Çin’e 
gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, 
Zhongguancun Teknoloji Parkı ile Yachay -Bilgi 
Şehri arasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Güney Kore’nin Ekvator’la yürüttüğü 
işbirliği projeleri arasında Yachay’ın tasarımı 
da bulunuyor. Nitekim, Ekvator Dışişleri Bakanı 
Patino’nun Güney Kore’ye geçtiğimiz yıl Temmuz 
ayında yaptığı ziyarette Yachay, başlıca bir gündem 
maddesini oldu, bu kapsamda, ilaç üretimi 
alanında işbirliği üzerinde duruldu. 

Ayrıca, aynı tarihlerde Ekvator’u ziyaret eden 
Avrupa Birliği (AB ) Kalkınma Komiseri Piebalgs’ın 
da, yerinde gördüğü Yachay -Bilgi Şehri 
Projesi’nden son derece etkilendiği ve AB’nin bu 
projeyi destekleyeceğini ifade ettiği basına yansıdı.

-Yachay, Türkiye-Ekvator ilişkilerini nasıl 
geliştirecektir?

-“Yachay Tech” Üniversitesi daha ziyade 
araştırma odaklı bir kurum olarak öngörülmüş. 
Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve jeoloji gibi 
ana sahalarda eğitimin ötesinde, jeoteknoloji, 
nanoteknoloji, biyoteknoloji, petrokimya (ve 
maden) mühendisliklerinin temel araştırma-
geliştirme ve üretim alanlarını teşkil edeceği bize 
söylendi. Sanayiyle işbirliği bağlamında girişimcilik 
konusunda da eğitim verilmesi planlanıyor. 
Ana laboratuarların inşası kısa süre içinde 
tamamlanacak. Önümüzdeki dönemde lisansüstü 
eğitim de verilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede, ülkemizle işbirliği yapılmak istendiği 
Ekvator tarafınca birçok kez tarafımıza bildirildi. 
Bahse konu teknolojik alanlara odaklı ortaklıklar 
geliştirilmesi de ülkemizdeki üniversitelerle 
işbirliği için bir yöntem olabilir. Esasen, Ekvator 
tarafına,  Yachay’ın genel konseptiyle de uyumlu, 
özellikle bünyesinde teknokentler bulunan 
üniversitelerimiz hakkında bilgi verildi. Bu 
üniversitelerimize Yachay konusunda da bazı ön 
bilgiler aktarıldı.
Henüz başlangıç aşamasında olmasına 
ve ülkemizle olan mesafeye rağmen, bazı 
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üniversitelerimizce “Yachay Tech”le öğretim 
üyesi/araştırmacı değişimi ve bazı teknolojik 
sahalara odaklı ortaklıkların kurulması 
değerlendirilebilecek.

-Genç Türk akademisyenlere ne önerilerde 
bulunursunuz? Türk akademisyenler için 
Yachay da ne tür fırsatlar olabilir? 

-“ Yachay Tech”in yönetim kurulu ağırlıklı olarak, 
dünya çapında tanınan Kaliforniya’daki Caltech 
Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşuyor. 
Üniversite, başlıca bazı İspanyol üniversitelerinin 
yanı sıra “Fraunhofer” gibi önde gelen bir Alman 
bilimsel araştırma kuruluşunca da destekleniyor. 
Öğretim üyelerinin tamamı PhD unvanına sahip. 
Her ne kadar temelde şu anda Ekvator’un mali 
kaynaklarıyla inşa edilmekteyse de, Yachay -Bilgi 
Şehri, üniversitesiyle birlikte uluslararası bir 
hüviyet edinmeyi ve diğer ülkelerdeki benzer 
kurumlarla somut ortaklıklar geliştirmeyi 
hedefliyor. 

Yachay yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, 
öğretim üyesi ve araştırmacı değişimi dahil 
ülkemizdeki üniversitelerle işbirliğinin 
geliştirilmesi arzusu sıklıkla belirtiliyor. 
Yetkin öğretim üyeleri aradıklarını, öğretim 
üyelerine uluslararası düzeyde uygun ücretin 
yanı sıra konaklama imkânları da sağladıklarını 
söylediler. Esasen bu coğrafyanın dilinin 
İspanyolca olduğu malum ve İspanyolca ülkemizde 
yaygın değil. Üniversitede şu aşamada dersler 
büyük oranda İspanyolca veriliyor olmasına 
karşın önümüzdeki dönemde tüm derslerin 
İngilizce verilmesi planlanıyor. Dolayısıyla 
akademisyenlerimiz için dil bir engel olmayacak.

Bu kapsamda Yachay, belirtmiş olduğum bilimsel 
sahalarda akademisyenlerimiz için farklı ve iyi bir 
tecrübe imkânı sunabilir.

-Birçok gelişmiş ülke yerine Ekvator’un 
böyle büyük bir projeye el atması hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Ekvator’un böyle büyük 
bir yatırıma girişmesinin faktörleri neler 
olabilir?  

-Ekvator’da genel olarak bir değişim 
gayreti mevcut. Bu çerçevede, Yachay 
-Bilgi Şehri Projesi, Ekvator’da 
üretim sektöründe yapılmaya 
çalışılan değişiklikle yakından alakalı. 
Ekvator’un geliri şu anda esasen 
başta petrol ve geri kalanı muz, kahve, 
kakao, kesme çiçek gibi ürünlere 
dayanıyor. İlk başta belirttiğim gibi, 
teknoloji ağırlıklı bir gelişmenin 
sağlanması bakımından Yachay, 
önemli ve etkin bir araç olabilir.  

Yachay’ın tüm unsurlarının faal hale 
gelmesi zaman alacaktır. Projenin 
çekirdeğini oluşturan “Yachay Tech” 
üniversitesinin inşaatı, eğitime 
paralel olarak, bu kapsamda devam 
etmektedir. Örneğin, bu üniversiteyi 
ziyaretim sırasında, “Yachay Tech” 
içinde Güney Kore tarafından bir 
enstitü inşaatının başlatıldığını 
öğrendim. 

Yachay’ın Ekvator’un gelişimi açısından 
olası katkısı ortada. Araştırma-
geliştirme ve hatta üretim yoluyla 
ekonomik girdi sağlayacak. Genel 
olarak yüksek eğitim kalitesine de 
olumlu etki yapacak. Öte yandan, bunu 
aynı zamanda bir prestij projesi olarak 
da değerlendirmek mümkün. Zaman 
içerisinde, daha önce belirttiğim gibi 
desteklendiği oranda Yachay, başta 
Latin Amerika bölgesinde olmak üzere, 
başlıca bir bilim ve teknoloji merkezi 
olabilir.  
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