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ÖZ  
 
Teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzde bir inovasyon gerçekleştirmek zor ve karmaşık hale gelmiştir. 
İnovasyon ve teknolojik ilerlemenin kuvvetli bir aracı haline gelen teknoparklar, üniversite ve sanayi işbirliğinin 
önemli bir yapıtaşı olarak ön plana çıkmaktadır. Teknoparkların kuruluş ve faaliyet aşamalarında üniversite ve 
sanayinin yanı sıra devletin rolü ve önemi büyüktür. Teknolojik ilerleme ve inovasyonun kaynaklarından biri olan 
teknoparkların başarısı, üniversite, sanayi ve devlet arasında kurulan bu üçlü yapının uyum içinde ve etkin bir şekilde 
işlemesi ile mümkündür. Bu koşul sağlandığı takdirde, teknoparklar için üretim ve inovasyonun önü açılabilmekte ve 
dolayısıyla hem bölgesel hem de ulusal kalkınma adımları daha sağlam bir şekilde atılabilmektedir. 
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ABSTRACT 
 
In today’s world where it’s called the technology era, the implementation of an innovation has become more 
difficult and complex. Technoparks, which have become a powerful instrument of innovation and technological 
progress, are at the forefront as an important building block of university and industry cooperation. As well as the 
university and the industry, the government has an important role in the establishment and operation phases of 
technoparks. The success of technoparks is possible through the harmonious and efficient processing of this triple 
structure established between the university, industry and the government. If this condition is met, the path of 
production and innovation for technoparks can be clear thus both regional and national development steps can be 
taken more firmly. 
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