
67

TEKNOPARK ve iSTiHDAM:
iSTANBUL ÖRNEĞi

ABDULKADiR COŞKUN*

1Günümüzde ekonomi ve kalkınmayı belirleyen 
en önemli faktörlerden biri de teknolojidir. Tekno-
loji üretmede başarılı ülkeler, dünya siyasetinde ve 
ekonomisinde etkin bir şekilde rol almaktadır. Ül-
kelerin ekonomik anlamda ayakta kalması ve sür-
dürülebilir şekilde büyümeleri için yeni teknolojiler 
üretmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Diğer yan-
dan teknoloji geliştirme kapasitesi ile dışa bağım-
lılığı azaltılacaktır. Bu kapasite teknoparklarla sağ-
lanmaktadır.

Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları 
ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araş-
tırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdür-
dükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi 
gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal 
yapının bütünleştiği organize araştırma-geliştirme, 
yenilikçilik ve teknoloji ekosistemleridir. 

Uluslararası Bilim Parkları Birliği’nin (IASP) tanı-
mına göre ise teknopark, bir veya birden fazla üni-
versite veya diğer yükseköğretim kurumu ve araş-
tırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında 
ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı 
sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek 
üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara 
teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek 
sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip teşvik 
ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.2 

1 Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü
2 https://www.teknoparkistanbul.com.tr/teknopark-nedir Erişim 
Tarihi: 28.01.2022

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu-
na göre teknopark; “Yüksek/ileri teknoloji kullanan 
ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli 
bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da 
Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından 
yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliş-
tirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem 
veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gös-
terdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 
bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji ensti-
tüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı için-
de veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal 
yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip 
teknoparkı ifade eder” olarak tarif edilmektedir.

Teknoparklar ilk evrede az sayıda çok iyi yetişmiş 
elemanla çalışmaktadır. Kitleleri istihdam etme ye-
teneğine erişmesi ancak teknoparkın kurumsallaş-
ması ve genişlemesiyle olacaktır. Genişledikçe daha 
fazla firmayı çekecek ve bünyesinde bulundurduğu 
firmaların büyümesiyle de firmaların çalışan sayıları 
artacaktır. Vergi muafiyetleri teknoparkların istih-
dama etkileri açısından önemlidir. Türkiye’de tekno-
loji geliştirme bölgelerindeki firmaların iş verdikleri 
personel için vergiden muaf tutulmaları ayrıca gelir 
ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaları istihdam 
yaratılması için önemli bir avantajdır. Yine akade-
misyenlerin üniversite dışında teknopark vb. kurum-
larda çalışmalarına izin verilmesi de teknoparklar 
için ayrı ve özel bir istihdam kanalı olmaktadır.

Teknoparklar sadece istihdam yaratmazlar, be-
şerî sermayenin güçlenmesine de katkı sunarlar. 
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Teknoparklarda çalışan öğrenci ve akademisyenle-
rin bilimsel çalışmaları buradaki firmalar tarafından 
maddî ve hatta manevî olarak desteklenir. Böyle-
ce öğrenci ve akademisyenler kendilerini rahatça 
geliştirebildikleri bir çalışma ortamı bulmuş olurlar. 
Teknoparklarda yapılan bilimsel buluş ve alınan pa-
tent sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Teknoparkların diğer bir yönü de sağladıkları üc-
retin, çalışma ortamının ve çevrenin çekici olması-
dır. Bu, beyin göçünü durdurabilecek hatta geri çe-
virebilecek bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 3

Genel itibari ile teknoparklar incelendiğin-
de bölgeye özel çıkartılan kanunlar sonucunda 
istihdam edilen personele yönelik teşviklerin 
oluşması sayesinde faaliyet gösteren girişimcilere 
ekstra bir gelir kaynağı sağladığı görülmektedir. 
Bu durum firmaların personel alım gücünü 
arttırmaktadır. Bölge içerisinde ayrıca çeşitli 
TÜBİTAK, KOSGEB vb. kurumların sağlamış olduğu 
destekler ile proje kapsamında personel alımı 
yapılmaktadır. 

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde tekno-
park bünyesinde staj yapmış ya da bölgede öğre-
tim üyeleri ile Ar-Ge çalışmaları yapan öğrencilere 
iş imkânı anlamında yardımcı olunmaktadır.4

Kuruluşu 8 Ekim 1987 tarihli Savunma Sanayii 
İcra Komitesi (SSİK) kararlarına dayanan Tekno-
park İstanbul;20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararı ile Pendik Kurtköy’de İTEP amaçları doğrul-
tusunda kullanılmak üzere kamulaştırılan 13 milyon 
m²’lik alanın yaklaşık 2,5 milyon m²’lik kısmı Tekno-
park İstanbul için ayrılmıştır. 12 Şubat 2009’da T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 
(SSB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Tica-
ret Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubu 
ile hızlanmış aynı yıl 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu’na göre 3 Ekim tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Tek-
nopark İstanbul, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) 
statüsü kazanmıştır.

Daha sonra kurucu heyete İstanbul Havaalanı 
İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ve Sa-
vunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin 

3 KILCAL Ali, “Bütüncül Bir Yaklaşımla Teknoparkların Ülke Ekonomisi 
Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi, 1-22. 
Kıncal, A. (2014), s.14-15.
4 CENGİZ Emre, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Ülke Ekonomisine 
Etkisi: ADÜ Teknokent Firma Yöneticilerinin Algıları Üzerine Bir Değer-
lendirme, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2015, s.87.

(STM) de dahil olmasıyla 12 Mart 2010 tarihinde bir 
ortaklık sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleşme kap-
samında 4 Mayıs 2010 tarihinde Teknopark İstanbul 
A.Ş. resmi olarak kurularak faaliyete başlamıştır.

Teknopark İstanbul’da başta savunma sanayi 
olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elekt-
ronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım 
alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri için Ar-
Ge çalışmaları yapan STM, Aselsan, TAI, TEI, Roket-
san, BMC, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavo-
tek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes gibi 
şirketlerin aralarında bulunduğu 408 yerli ve ya-
bancı şirket bulunmaktadır. Bu firmalarda çalışan 
987 lisansüstü Ar-Ge Mühendisi ve 60 doktora Ar-
Ge Mühendisi çalışmaktadır.

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube In-
cubation’da da inovatif ve derin teknoloji tabanlı 
iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 150’yi 
aşkın girişimci ve girişimci grubu bulunmaktadır. 
“Incubatıon center for deep tech entrepreneurs” 
mottosuyla girişimcilere uluslarası standartlarda 
fırsatlar sunan Cube Incubation dünyanın sayılı 
kuluçka merkezleri arasında yer alma yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. 

 Ar-Ge çalışmalarının ticari bir değere kavuş-
ması gerektiği bilinciyle hareket eden Teknopark 
İstanbul’da bu çerçevede hizmet veren bir Teknoloji 
Transfer Ofisi (Connectto) ve odaklı olarak kurulan 
4 ayrı kümelenme yer almaktadır.5

Sonuç olarak teknoparklar öncelikli olarak yerel 
ölçekteki ekonomilere katkı sağladığı gibi ulusal öl-
çekte de ekonomik kalkınma desteği sağlamakta 
ayrıca uluslar arası pazarlarda rekabetçiliği arttıra-
rak ekonomik büyümeye yön vermektedirler. Bunun 
yanı sıra teknoparklar yerli ve milli teknolojilerin ge-
lişiminde de önemli bir yere sahiptirler. 

Yerel yönetimlerin ise teknoparkta yer alan ku-
rum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmesi hem 
yerel hem de ulusal anlamda kentin gelişiminde 
önemli faydalar sağlayacaktır. 

5 https://www.teknoparkistanbul.com.tr/teknopark-nedir Erişim 
Tarihi: 28.01.2022


