
AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNE YÖNELİK TEŞVİK VE DESTEKLER 
Ar-Ge / Tasarım Merkezi  - Teknokent Şirket /Şube Yapılanması - TÜBİTAK Nakit Destek Programları

✓ Temel Bilimler Desteği

Asgari ücretin aylık brüt tutarı kısmı 
için 2 yıl süreyle Bakanlık desteği

✓ Gümrük Vergisi İstisnası

İthal edilen eşyalarda gümrük vergisi ve her türlü 
fon, düzenlenen kağıtlar ve işlemlerde damga 
vergisi ve harç istisnası

✓ Nakit Destekler

Kobi ve Büyük ölçekli firmalar için nakit 
hibe desteği

✓ Avantajlı Amortisman Ayırımı

Yeni makine ve teçhizatlarda faydalı ömür 
sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle 
amortisman ayrımı

✓ Emlak Vergisi

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici 
şirket için %100 emlak vergisi muafiyeti

✓ Ar-Ge ve Tasarım İndirimi

Ar-Ge Merkezleri ve TÜBİTAK nakit destek 
programlarında %100 kurum kazancından 
indirim

✓ Gelir Vergisi Stopaji Teşviki ve 
İstisnası

%80-%100 aralığında Personel 
Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnası

✓ Sigorta Primi İşveren 
Hissesi Desteği

%50 Hazine desteği

✓ KDV istisnası
Teknokentlerde geliştirilen yazılım 
teslim ve hizmetlerde KDV İstisnası

✓ Damga Vergisi İstisnası

Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili tüm kağıtlar 
ve Ar-Ge personeline ödenen ücretler 
için %100 vergi istisnası

✓ Kurumlar Vergisi İstisnası

Teknokentlerde elde edilen kazançlar için 
%100 Kurumlar Vergisi İstisnası

AR-GE VE YENİLİK 
FAALİYETLERİ

✓ Teknogirişim Sermayesi Desteği

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince lisans 
öğrencisi, lisans ,yüksek lisans ve doktora mezunu 
girişimcilere 500.000 TL’ye kadar destek



INCENTIVES AND SUPPORTS FOR R&D AND INNOVATION ACTIVITIES
R&D / Design Center- Technology Development Zone /Branch Structuring- Cientific and Technological Research 

Council of Turkey Cash Support Programs

✓ Basic Sciences Support

Ministry support for the monthly gross amount 
of the minimum wage for a period of 2 years

✓ Customs Tax Exemption

Customs duty and all kinds of funds for imported 
goods, issued papers and transactions are 
excluded from stamp duty

✓ Supports Cash

Cash grant support for SMEs and large-
scale firms

✓ Advantageous Depreciation
Allowance

Depreciation separation by taking into 
account half of the useful life periods in 
new machinery and equipment

✓ Property Tax

100% Property tax exemption for the managing 
company in the technology development zones

✓ R&D and Design Deduction
100% deduction from CIT base for R&D, 
innovation and design expenditures at R&D / 
Design Center and TUBITAK Programs

✓ Income Tax Withholding 
Exemption

%80%-100% income tax exemption on 
R&D Personnel wages

✓ Insurance Premium 
Employer Support

50% Treasury support

✓ VAT Exemption

100% Exemption from value added tax for the delivery of 
software products and services at Technoparks

✓ Stamp Duty Exception

100% Tax exemption for all R&D 
activities related papers and wages
paid to R&D personnel

✓ Corporate Tax Exemption

100% Corporate tax exemption for 
earnings from R&D activities at 
Technoparks

R&D AND INNOVATION 
ACTIVITIES

✓ Techno-Venture Capital Support

Support up to 500,000 TL to entrepreneurs with 
undergraduate, graduate, postgraduate and doctorate 
degrees by public administrations within the scope of the 
central government.


