




GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA MERKEZİ



ANTALYA TEKNOKENT’E BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
düzenlenen 6.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Zirvesinde Antalya Teknokent 2017 yılı ‘‘En İyi 
Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) 
Kategorisi’’nde 1.olarak büyük başarı göstermiştir.

Antalya Teknokent sergilemiş olduğu performansla 
göz doldururken söz konusu kategoride birinciliğe 
layık görülmesinin yanı sıra 1 yılda 35. sırada 
10. sıraya yükselerek Türkiye’deki 77 Teknokent 
arasında 10.sırada yer almıştır.
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Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi 364.826,00 m²  toplam 
alanda, çeşitli sektörlerden Ar-Ge odaklı 
yüksek teknoloji üreten ve kullanan inovatif 
şirketleri bünyesinde barındırmaktadır. Antalya 
Teknokent 1 Ocak 2005 tarihinde faaliyete 
başlamış olup, Türkiye’nin gelişmiş teknokentleri 
arasında yer almaktadır.

Akdeniz Üniversitesinin akademik bilgi birikimiyle 
ileri teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini 
sentezleyerek, ekonomideki teknolojiye dayalı payı arttırıp 
teknoloji kullanan veya üreten firmalar arasında sinerji 
yaratarak küresel rekabete kaynak oluşturmayı kendisine misyon 
edinen kuruluşumuz Antalya’daki yenilikçi hareketler ve Ar-Ge’nin  
odak noktalarından birisi haline gelmiştir. 

Antalya Teknokent; yazılım bilişim ve iletişim teknolojileri, elektrik, ilaç, 
makine ve teçhizat, kimya , havacılık, enerji , inşaat gıda gibi bir çok sektörde 
Ar-Ge çalışmaları yürüten 80 Ar-Ge firması, 60 kuluçka firması ve 900 ‘den 
fazla Ar-Ge ve yazılım personeline ev sahipliği yapmaktdır.

HAKKIMIZDA

AMAÇLAR
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-Bölgeyi uluslararası rekabete açık bir teknoloji merkezi yapmak,

-Teknolojik yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,

-Ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirerek kalite ve verimliliği arttırmak,

-İnovatif düşüncelerin ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline getirilmesine destek ve öncü   
 olmak,

-Bölgede sosyal, ekonomik ve teknolojik faaliyet gösteren kişileri ve kuruluşları sinerji yaratmak 
 üzere  koordine etmek,

-Yenilikçi ve yaratıcı proje sahibi girişimcileri inkübatör merkezine dahil etmek ve desteklemek,

-Ar-Ge ve yazılım personeli istihdamını teşvik etmektir.

AMAÇLAR
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MİSYON

Üniversitenin akademik bilgi 
birikimi ile yüksek teknoloji kullanan 
firmaların inovatif fikirlerini birleştirerek 
ülke ekonomisindeki teknolojiye dayalı 
payı sürekli arttırmak ve teknoloji kullanan 
veya üreten firmalar arasında sinerji yaratarak 
küresel rekabete kaynak oluşturmak.

VİZYON

Üniversite alt yapı olanakları ile desteklenen Ar- ge 
çalışmalarını ekonomik güce dönüştürerek üretilen 
teknoloji ile doğru orantılı olarak Türkiye’nin 
küresel pazardaki teknoloji payını arttırmak.
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SAYILARLA ANTALYA TEKNOKENT

-TGB 1 ALANI ( Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi)                       

- 7 adet bina

-Ofis sayısı: 100

- Kuluçka merkezi: 600 m²

-Prototip alanı : 100 m²

-Toplam alan: 364.826 m²

-Toplam kapalı alan: 40.350 m²

-Rekreasyon alanı: 100 m²
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-KDV Muafiyeti

-Gümrük vergisi muafiyeti

-Gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti

-Üniversite -Sanayi işbirliği olanakları

-Bölge dışı çalışma izni

-Ar-Ge ve tasarım personeli için yüksek lisans veya doktora eğitim izni

-Ar-Ge ve tasarım personeli için gelir vergisi stopajı ve sigorta işveren primi hissesi teşviği

ANTALYA TEKNOKENTTE YER ALMANIN AVANTAJLARI
-Teknolojik ürün yatırım izin desteği

-Yabancı uyruklu personel çalıştırma

-Kümelenme ve işbirliği olanakları 
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-Konferans, toplantı ve seminer salonları                                          

-Serbest Bölge ve Organize Sanayiye yakınlık (30 dk mesafe)

-Teknokent içinde dinlenme ve toplanma alanı

-Akdeniz üniversitesi spor tesislerine yakınlık

-Kampüs içerisinde banka, kargo ve ATM’lere kolayca ulaşım imkanı

-Kampüs içerisinde 3 adet sosyal çarşı 
(Olbia çarşısı, Yakut çarşısı, Ceypark)

ANTALYA TEKNOKENTİN SAĞLADIĞI İMKANLAR
-Genel temizlik hizmeti 

 -Özel otopark        
                                                           
 -Kafeterya

-Özel güvenlik hizmeti                                                                       
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Antalya Teknokent’te yer almak isteyen 
firma/şahıslar faaliyetleri hakkında bilgi 
vermek ve ofis durumu ile ilgili bilgi 
almak için müracaat ederler.

Görüşme sonrası firma/şahıslar www.
antalyateknokent.com web sitesinde yer 
alan ilk başvuru formunu doldurarak, 
bütün sayfaları paraflı, son sayfası kaşe 
ve imzalı şekilde Antalya Teknokent 
Yönetici ve İşletici A.Ş Yönetim Ofisine 5 
nüsha halinde teslim eder.

Teknokent Bölgesi’nde uygunluğu kabul 
görülen firmalarla sözleşme yapılır. 
Sözleşme süresi proje süresi kadardır.

FİRMA/ŞAHIS İLE GÖRÜŞME

BAŞVURU

ONAY VE SÖZLEŞME

DEĞERLENDİRME
Başvurular Üniversitesi’nin konusunda 
uzman, bağımsız hakem hocaları (Öğretim 
üyeleri) ve sektör temsilcileri tarafından 
incelenir. Hakemlerin hazırladığı 
değerlendirme sonuçları, Yönetim Kurulu 
tarafından değerlendirmeye alınır.

NASIL YER ALABİLİRİM?
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ve Avrupa Birliği Çerçeve 
Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelere Yönetim Kurulu  
kararı ile doğrudan kabul süreci uygulanmaktadır.

Projenin
 Ar-Ge Niteliği ve 

Yenilikçi Yönü

Proje Ekibi 
ve Altyapı 

Olanaklarının 
Uygunluğu

Projenin 
Üniversite-Sanayi 

İşbirliği Düzeyi

İş-Zaman 
Çizelgesinin 
Uygunluğu

Proje Bütçesinin 
Uygunluğu
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Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde, 
teknoloji yoğun alanlarda girişimciliği teşvik etmek 
amacıyla fikir sahiplerine ve yeni kurulan şirketlere 
uygun koşullarda ofis alanı ve danışmanlık hizmetleri 
verilmektedir. 

Bu doğrultuda;

•Girişimler için finansman desteği

•Altyapı (fiziksel alan, bilgisayar, internet erişimi, vb.)

•Liderlik ve yönetim danışmanlığı

•İş stratejisi ve pazara giriş stratejileri

•Melek yatırımcıları ile eşleştirme

•Fikri mülkiyet danışmanlık hizmetleri

•Yasal danışmanlık hizmeti

faaliyetleri bu birim tarafından yürütülmektedir.

GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA MERKEZİ
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Ön kuluçka

Ön kuluçka, inovatif bir iş fikri olup henüz şirket 
kurma aşamasına gelmemiş girişimcilerin bulunduğu 
dönemdir. Şirketleşme aşamasına gelinceye kadar 
azami aylık 6 aylık sürede ücretsiz ofis ve altyapı 
sunulur, prototip atölyesi, laboratuvar imkanlarından 
faydalandırılır, ilgili devlet desteklerine başvurulması 
sağlanır.

Kuluçka Dönemi

İş fikirlerinin geliştirilmesi sonucu girişimcilerin devlet 
destekli ya da desteksiz olarak şirketlerini kurdukları 
dönemdir. 6 + 6 aylık sürede girişimcilere Girişimcilik 
ve Kuluçka Merkezin’de ofis ve altyapı imkanı sunulur. 
TGB muafiyetleri, prototip atölyesi, laboratuvar 
imkanlarından faydalandırılır, mentörlük ve yatırımcı 
ilişkileri desteği verilir. TTO hizmetleri ücretsiz sunulur.

Post Kuluçka Dönemi

Başarılı bulunan kuluçka firmalarının büyümelerine 
destek verilen dönemdir. 12 aylık sürede indirimli kira 
ücretleri karşılığında ofis ve altyapı imkanı sunulur, 
TGB muafiyetleri, prototip atölyesi, laboratuvar 
imkanlarından faydalandırılır, mentörlük, ticarileşme 
ve yatırımcı ilişkileri desteği verilir.
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Hangi Ar-Ge 
desteklerinin 
olduğunu mu 

araştırıyorsunuz?

Üniversite ve 
iş dünyasını 

birleştirebileceğiniz 
bir projeniz mi var?

Projenin çıktılarını 
ticarileştirmek mi 

istiyorsunuz?

Bir buluş 
sahibi 

misiniz?

Bir iş 
fikriniz 
mi var?

Antalya Teknokent  Teknoloji Transfer ofisi, Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesinde  yer 
alan ve inovatif fikirleriyle ekosistemde önemli bir yere sahip olan firmalarımızın uluslararası 
platformda ürünlerinin ticarileşmesi, fikri sinai mülkiyet haklarının koruması, üniversite sanayi 
işbirliği faaliyetleri, Ar-Ge fonları, hibe kaynakları ve kamu teşvikleriyle ilgili danışmanlıklar 
konusunda sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Antalya 
Teknokent TTO Üniversitemizdeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli 
platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevini üstlenmektedir.
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Buluş sayısı : 70 Sözleşmeli Ar-Ge 
Projesi: 797

Ulusal/Uluslararası 
Destekli Projeler: 57

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 5 MODÜLÜ

- Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

- Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

- Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

- Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

- Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
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Antalya Teknokent TTO Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai hakların tescili, korunması, 
ticarileşmesi, şirketleşme, girişimcilik gibi konularda akademisyen, araştırmacı, öğrenci, iş dünyası 
ve girişimcilere hizmet vermektedir. Antalya Teknokent TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje 
Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri Haklar ve Girişimcilik birimleri bulunmaktadır.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ BİRİMLERİ

GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCIYI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

GİRİŞİMCİ

-Araştırmanızı ilerletin

-Fikri mülkiyet haklarını
koruyun

-İş geliştirme stratejinizi
yürütün

YATIRIMCI

- Teknokentin sağladığı 
avantajlardan yararlanın

- Start-up ile iletişime geçin

- Ticari potansiyele sahip, düşük riskli, yüksek
teknoloji kaynaklarına ulaşın

ÜRÜN

ETKİLEŞİM

YATIRIM
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1-Kurumsal iletişim birimi

2-Proje Destek Birimi

3-Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

4-Fikri Haklar Birimi

5-Girişimcilik ve Kuluçka Birimi

Antalya TTO’nun faaliyetlerinin, akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve iş dünyasına tanıtılması, 
üniversite ve sanayi arasındaki iş birliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün 
kurulması ve ilgili konularda farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır.

Bölgede bulunan akademisyen ve araştırmacıların ulusal/uluslararası destek programlarına 
katılımının artırılması adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin 
verilmesini sağlamaktadır.

Üniversitedeki akademik bilginin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesini ve 
bölgedeki firmaların Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirilerek akademisyen ile sanayici 
arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğinin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler, 
Ar-Ge firmaları, girişimciler ve  tüm paydaşların fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bütün süreçlerinde 
yer alarak, lisanslama ve ticarileştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Akademisyen ,araştırmacı ve öğrencilerin var olan proje fikirlerinin şirket 
kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve danışmanlık 
hizmetini vermektedir. 
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165.000 m²  ‘lik alanda Antalya Teknokent  Teknoloji Vadisini kuruyoruz!

Türkiye’de Ar-Ge, inovasyon ve Girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak 
olan vadi projesi; firmalara, girişimcilere ve yatırımcılara hedeflerini gerçekleştirme imkânı 
sağlıyor. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa göre işletmelerin bölgede başlatıp 
sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için Teknoloji 
Vadisi projesi başlatılmıştır. Antalya Teknokent, Teknoloji Vadisinde yer alan işletmelere, 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmeleri, ülke 
ekonomisine katma değer oluşturmaları, uluslararası pazarlarda yer almaları için destek veriyor.

ANTALYA TEKNOKENT  TEKNOLOJİ VADİSİ

Teknolojik 
ürün

Ar-Ge
İnovasyon

Globalleşme

Ekosistem

TicarileşmeYatırım
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AR-GE 5 BİNASI
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ANTALYA TEKNOKENT FİRMALARI

PANTONE 2755 C
PANTONE COOL GRAY 10 C

EddaNetwork
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PZT
Piezo Teknoloji
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MURAT TEMİZEL

ÖZGÜR ERDAL

ALİ RIZA GÜVENLİK YILMAZ ŞAHİN AHMET KÜRKLÜ AVEST AVİONİK ELEKTİRİK BASCA ARGE CA TARIM

SALİH ŞANLIOĞLU

ÇAĞDAŞ TAŞPINARERKAN KARAMAN

MUSTAFA OZAN ÇAKIR

EROL ESEN

MEDSMART

FERAMUZ ÖZDEMİR

MEDİSES

TEKKARBON

MÜJDAT ÇİÇEK

FERHAT ERDAL

HÜSEYİN DURAN

RAİF HAN AYDIN

PRATİKİZ MİMARLIK

IRP YAZILIM

ANİMAGEN HAYVANCILIK

MEBA FİDE ZİRAİ İLAÇ

MURAT TEMİZELHIZLI MÜHENDİSLİK
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Bizimle İletişime Geçin

Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi Akdeniz Üniversitesi 
Ar-Ge 2 Uluğbey Binası No:3A/31 Konyaaltı/Antalya

antalyateknokent antalyateknokent

0242 310 15 60

ateknokent

www.ateknokent.com


