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• Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler ve

personeli(yönetici şirket)

• Girişimci işletmeler

• Öğretim üyeleri

Bu destek ile üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği 

sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 

kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretimde girişimciliği 

desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu 

sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji 

yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı 

yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak 

yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. 

A) Yönetici Şirketlere Sağlanan Teşvikler:

 Damga vergisi, Harçlar ve Emlak vergisi muafiyet ve istisna kapsamındadır.

 Yönetici şirketin elde ettiği kazançlar 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar

vergisinden müstesnadır.

B) Personel İstihdamı Teşvikleri:

 Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan

faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak yarı veya tam zamanlı görev

alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu

hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı

dışında tutulur.

 Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; Bölgedeki çalışmaları karşılığında

elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin

yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 Ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personelin gelir vergisi istisnasının

uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden

hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine

konulacak ödenekten karşılanır.

C) Girişimcilere Sağlanan Teşvikler:

 Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran

bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları

31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

 Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve

Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten

bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna

edilmiştir.

1) Kimler Yararlanabilir?

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

www.yatirimadestek.gov.tr
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 Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek personelinin ücretleri

üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50 si her bir çalışan için

beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar

vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri

ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve

askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma

değer vergisinden müstesnadır.

Sürekli aktif 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Ar-ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Online başvuru linki: https://biltek.sanayi.gov.tr/ 

https://teknopark.sanayi.gov.tr/ 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

4) Başvuru Yeri Neresidir?
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