
Batı Akdeniz Teknokenti 
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 olgun 
teknokentleri arasında yer almaktadır.

VİZYON

Antalya Teknokent 
üniversite altyapı olanakları 
ile desteklenen Ar-Ge çalışmalarını 
ekonomik güce dönüştürerek üretilen  teknoloji ile 
doğru orantılı olarak Türkiye’ nin küresel pazardaki 
teknoloji payını arttırmaktır.

Antalya Teknokent 
Bölgenin sahip olduğu 

coğrafi ve ekonomik özelliklerini,
 Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini,

girişimcilik ve akademik 
ekosistemini,geliştirerek ülkemizin

gelecek hedeflerine
hizmet etmektedir.

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

Antalya Teknokent, TÜBİTAK, KOSGEB destekleri, 
AB programları gibi önemli ulusal ve uluslararası 
fon ve hibelere erişimi destekleyecek birimler 
ve bu konularda eğitim hizmetleri, mikro 
ölçekli işletmelerden dev firmalara kadar fayda 
sağlamaktadır.
Bölgemizdeki elektrik, su, telefon, ısıtma, soğutma 
gibi alt yapı olanaklarının yanı sıra fiber internet 
desteği de sunulmaktadır. 

Firmalara sağlanan alt yapı olanakları arasında, 3 
adet sosyal çarşı, banka, kargo ATM’lere kolayca 
ulaşım imkanı, Akdeniz Üniversitesi Spor tesislerine 
yakınlık, özel otopark, kafeterya, özel güvenlik 
hizmeti, genel temizlik hizmeti, toplantı salonu, 
fuaye alanı gibi kapalı ve açık ortak alanlar da yer 
almaktadır. 

Çalışma Alanı

Finansal Danışmanlık

Teknik Danışmanlık

Hukuk Danışmanlığı

Ürün Geliştirme Desteği

Altyapı Desteği

Hibe Danışmanlığı

İş Geliştirme Desteği

Bizimle İletişime Geçin
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ANTALYA
TEKNOKENT’E

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

SEKTÖREL DAĞILIM

DESTEK HİZMETLERİMİZ

Antalya Teknokent sergilemiş olduğu performansla 
göz doldururken söz konusu kategoride birinciliğe 
layık görülmesinin yanı sıra 1 yılda 35. sıradan 10. 

sıraya yükselerek Türkiye’ 
deki 77 Teknokent 
arasında 10. sırada  yer 
almıştır.

OLANAKLAR

Biyomedikal

Elektrik
Elektronik

Yenilenebilir
Enerji

Zirai Teknoloji

%43 %9

%8%4 %29

(İnşaat,Mimarlık,Peyzaj,Patent,
Sağlık,Robotik,Gıda)



TEKNOLOJİ
VADİSİ 

Projenin 
çıktılarını 

ticarileştirmek 
mi 

istiyorsunuz
?

Bir 
buluş sahibi 

misiniz
? 

Bir iş 
fikriniz mi 

var 
?

Üniversite 
ve iş dünyasını 

birleştirebileceğiniz 
bir projeniz 

mi var 
?

Hangi 
Ar-Ge 

desteklerinin 
olduğunu mu 

araştırıyorsunuz 
?

Antalya 
T e k n o k e n t 

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 vb.)
• Liderlik ve yönetim danışmanlığı
• İş stratejisi ve pazara giriş stratejileri
• Melek yatırımcıları ile eşleştirme
• Fikri mülkiyet danışmanlık hizmetleri
•Yasal danışmanlık hizmeti faaliyetleri 
yürütülmektedir.

Antalya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi inovatif 
fikirleriyle ekosistemde önemli bir yere sahip olan 
firmalarımızın  uluslararası platformda ürünlerinin 
ticarileşmesi, fikri sinai mülkiyet haklarının 
korunması, üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri, 
Ar-Ge fonları, hibe kaynakları ve kamu teşvikleriyle 
ilgili danışmanlıklar konusunda sürdürülebilir 
işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak 
benimsemektedir. 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.

165.000 M²   
ALANDA ANTALYA 

TEKNOKENT  TEKNOLOJI 
VADİSİNİ KURUYORUZ!

Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik 
ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak olan 
vadi projesi; firmalara, girişimcilere ve yatırımcılara 
hedeflerini gerçekleştirme imkânı sağlıyor.

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. 

GİRİŞİMCİLİK VE 
KULUÇKA MERKEZİ

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


