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Teknopark İstanbul Genel Müdürü Şenol: 

Sektörün böyle bir 
düzenlemeye ihtiyacı vardı

Yönetmelikteki 
kuluçka programı, 
teknoloji 
transfer ofisi ve 
teknoloji işbirliği 
programlarına 
yer verilmesi ve 
risk sermayesini 
“heyecan verici” 
olarak nitelendiren 
Şenol, teknoloji 
geliştirme bölgesi 
yöneticilerinin görev 
ve sorumluluklarının 
artığını söyledi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen İleri Teknoloji Endüstri 
Parkı ve Havaalanı Projesi (İTEP) kapsamında kurulan ve İstanbul Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (TGB) statüsü kazanan Teknopark İstanbul A. Ş. 
Genel Müdürü Turgut Şenol, sektörün böyle bir düzenlemeye ihtiyacının 
olduğunun üzerinde durarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yönetmeliğin tamamlanmasına öncelik vermesinin önemli olduğunu 
vurguladı. Şenol, yeni yönetmelikte, kuluçka programı, teknoloji transfer 
ofisi ve teknoloji işbirliği programlarına yer verilmesinin ve risk sermayesi 
desteği gibi çağın gerekliliklerine atıfta bulunulmasının heyecan verici 
olduğuna değindi. Yönetmelikle birlikte teknoloji geliştirme bölgesi 
yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının artığını söyleyen Senol, 
yönetmeliğin sektörün ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere kurgulandığını ve 
oldukça önemli adımlar atılmasını teşvik ettiğini belirtti.

* Uzunca bir süredir teknoloji geliştirme 
bölgelerinin yayımlanmasını beklediği 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesini sevindirici 
buluyoruz. Sektörün böyle bir düzenlemeye ihtiyacı 
olduğu herkesçe biliniyordu. Bakanlığımızın 
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) bu 
doğrultuda çalışmalarına hız vererek yönetmeliğin 
tamamlanmasına öncelik vermesi ve birtakım 
soruları çözüme kavuşturması biz teknopark 
yöneticileri ve firmalarımız için oldukça önemli. 

** Yeni yönetmelikte, kuluçka programı, teknoloji 
transfer ofisi ve teknoloji işbirliği programlarına 
yer verilmesi ve risk sermayesi desteği gibi 
çağın gerekliliklerine atıfta bulunulmasını 
heyecan verici buluyoruz. Öte yandan yönetmelik 
kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin teknoloji 
geliştirme bölgesi dışında geçirdikleri zamanın bir 
bölümünün de gelir vergisi muafiyeti kapsamına 
alınması bilinen bir ihtiyaçtı. Bu beklentinin 
giderilmeye çalışılmasını destekliyoruz.

Yönetmelikle birlikte teknoloji geliştirme bölgesi 
yöneticilerinin görev ve sorumlulukları da arttı. 
Özellikle Ar-Ge projelerinin, revizyonlarının ve 

yürütücülerinin denetlenmesi ve hakem heyetine 
gönderilmesi noktasında yönetici şirketlere 
getirilen sorumlulukların ne şekilde uygulanacağı 
konusu yönetmelikte daha net olabilirdi. 
Yönetici şirketlerin bu artan sorumluk ve iş 
yükü karşısında ilave eleman ihtiyacı doğması 
kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle Bakanlığın 
birtakım muafiyetleri yönetici şirket personeline 
de tanıması veya bunu özendirici adımlar atmasını 
arzu ediyoruz. Bu anlamda yönetmeliğin işleyişini 
hep birlikte görerek, teknoloji geliştirme bölgeleri 
olarak birtakım konularda ortak adımlar atmamız 
gerekecek. Bu konuda Bakanlığımızın son derece 
olumlu yaklaşımı bizlere umut veriyor. 
 

*** Yönetmelik, sektörün ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere kurgulandı ve oldukça 
önemli adımlar atılmasını teşvik ediyor; ancak 
hala teknolojik açıdan gelişmiş birçok ülke 
mevzuatından farklı olumlu unsurları da almakta 
yarar var. Sektörel sorunlarımızı bitiremeden 
yenilikçi ve sıradışı fikirler geliştirilemeyeceğinin 
farkındayız; fakat Türkiye’deki teknoloji geliştirme 
bölgeleri olarak bir an önce teknolojiye yön veren 
mekanizmalar haline gelmek zorundayız.  
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