


Taze fikirler, farklı iş modelleri,
yeniden şekillenen ekipler, ortak çalışma bilinci...

İŞLER ÇOK DEĞİŞTİ
Bu çagda



Yeni nesil iş kültürü; 
farklı disiplinlerin bir arada 
bulunduğu ortamlarda, 
parlak fikirler üreten beyinlerin 
etkileşime girmesiyle
en iyi meyvelerini veriyor. 

Bugünün en başarılı işletmeleri 
her şeyin mümkün olabileceğine 
inanarak çalışanların 
aynı atmosferi soluduğu 
ortamlarda doğuyor.



Global iş dünyasının kalbinde 
yer alan Growth Circuit,
işini farklı yere taşımak isteyenlere 
en ideal ortamı sunuyor: CoZone

Growth Circuit; Ankara, İstanbul ve 
San Francisco’da girişimlere 
fikir aşamasından başlayarak 
her süreçte destek olan,
global pazarlarda sağlıklı gelişim 
ve büyüme göstermelerine 
zemin hazırlayan 
bir ODTÜ Teknokent girişimidir.  



CoZone: 
Türkiye’nin Teknokent desteğine sahip 
ilk ortak çalışma alanı.

CoZone yıllardır peş peşe Türkiye’nin 
en iyisi seçilen ODTÜ Teknokent ile bire bir
bağlantılı. Bu organik bağ sayesinde,
CoZone'da bulunanlara ihtiyaçlarına 
en uygun hizmetler sunuluyor. 

Tüm bu ayrıcalıklarından faydalanmak; 
çalışmak, üretmek, işinizi farklı bir yere 
taşımak için CoZone’u seçmeniz yeterli. 



Bugün küçük bir iş fikri,
dünyanın dört bir yanındaki kaynaklardan beslenip

hayatı değiştirecek etkilere neden olabiliyor.

Growth Circuit’in genlerini taşıyan
CoZone’da her şey, işte bu işleyiş dikkate alınarak düşünüldü.

BİR SINIRI YOK
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Yaptığınız işten keyif alıyorsanız, 
çalışmanın saati olmaz. Bu yüzden 
CoZone’da hayat 7 gün 24 saat 
devam eder. 
 
Burada çalışma saatlerinizi kendiniz 
belirleyebilirsiniz. Ekibinizle dilediğiniz 
saatte toplantı yapabilir, istediğiniz 
zaman buranın ilham veren atmosferini 
diğer CoZone kullanıcılarıyla 
paylaşabilirsiniz.

CoZone toplantı odaları ve etkinlik alanları öncelikli olarak CoZone sakinlerinin kullanımı için tasarlanmıştır. 
Bunun yanı sıra kişi ve kuruluşlar da Cozone’a konuk olabilir ve günlük kullanım olanaklarından faydalanabilirler.



YAKLAŞIN

CoZone’da amaç; 
bu habitatı paylaşacak girişimleri, 
uluslararası şirketleri, freelancer’ları 
birbirlerine ve hedeflerine 
bir adım daha yaklaştırmak. 

Bunun için önce herkese ve 
her yere yakın olmalısınız.  
CoZone; 
ODTÜ Teknokent’in Ankara’daki 
yeni iş kompleksinde, 
metroya sadece 15 adım. 



CoZone yeni fikirlere ve işbirliklerine açık bir bölge. 

ORGANİK BAĞLARI
KEŞFEDİN

Networking yetm�



Ödüllü mimarlar tarafından tasarlanan 
CoZone’da her ayrıntı etkileşimi artırmak, 
çalışılan saatleri daha verimli kılmak için 
düşünüldü. 

Dünyanın her köşesiyle kesintisiz iş birliği 
yapabilecek teknolojik altyapıyla donatıldı. 

CoZone, yüzeysel bir network 
ağıyla yetinmeyip yeni işbirliklerinin 
kapısını açmak isteyenler için 
başka yerde bulunmaz bir ortam. 



CoZone'da her şey hem estetik hem işlevsel. 

Özel çalışma alanları, toplantı salonları, 
ortak masalar, sosyal alanlar ve dinlenme 
odalarıyla CoZone çalışanlara en rahat ve 
verimli  ortamı sunuyor. 

Gerekli olan tüm ofis hizmetlerinin 
yanı sıra teknik ekip ve ekipman 
desteğiyle CoZone, işlerin seyrini 
değiştirecek kadar donanımlı.



CoZone’un Kimyası



CoZone’un olmazsa olmazları 
start-uplar, yaratıcılar, girişimciler, 
freelancerlar; kısacası parlak fikirlerin 
peşinde olan parlak beyinler. 

Bu yapı içinde yer alan ve farklı 
disiplinlerden gelerek CoZone çatısı
altında buluşanlara verdiğimiz 
hizmetlerde de sınırları zorluyoruz. 
Onlar daha ileri gidebilsin, sınırsız 
düşünebilsin diye biz de servislerimizi 
ve teknik olanaklarımızı sürekli 
güncelliyoruz.



Lounge Alanı

Toplantı Salonları

İlham Odası

Yüksek Hızlı İnternet

Güvenlik

Marka Avantajları Sınırsız Çay ve Kahve

Kolay Ulaşım

Etkinlikler

Networking

Kilitli Dolaplar

Nurus MobilyaKargo Hizmeti

7/24 Kullanım

Sessiz Oda

Temizlik

Söyleşiler

Resepsiyon



CoZone’un ORTAK DİLİ



Farklı konularda eğitimler, 
tanıtımlar, söyleşiler... 
Happy hour’lar, tadımlar, kahvaltılar...
CoZone’da güne renk katacak 
etkinliklerle dolu bir ortam, 
haliyle her zaman gülümseyen 
yüzler bulacaksınız. 



CoZone’un YAŞAM ALANLARI



ÖZEL ALANINIZ

Bireysel ve ekip 
çalışmalarınıza uygun,
işinizin gerektirdiği 
teknik altyapıya sahip
özel ofis alanınızı 
kullanabilirsiniz.



SABİT MASANIZ

Kendinize ait 
bir masa seçebilir,
bu alanı kişiselleştirerek 
diğer üyelerle 
etkileşim içinde 
çalışabilirsiniz. 



CO-WORKING

CoZone’da istediğiniz 
ortak çalışma alanını kullanabilir, 
gün boyu en verimli olacak şekilde 
keyfinize bakabilirsiniz.



SANAL OFİSİNİZ

Bir mekana bağlı kalmadan 
çalışmak istiyorsanız, 
ofis ihtiyaçlarınızı CoZone’da 
karşılayabilirsiniz. 



İşinizi, büyüyüp gelişeceği yere 
taşımak için doğru zamanda, 
doğru yerde olun.
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