Neden Teşvikler Ekibi?

Teşvik Uygulama Hizmetleri Ekibimiz
Teşvik Uygulama Hizmetleri

Serdar Altay, Şirket Ortağı,
Teşvik Hizmetleri Lideri

Yatırım Teşvikleri

Cem Yükselen, Müdür

Ar-Ge | Teknokent | Tübitak

İhracat | İstihdam | SGK I Diğer

Teşvikleri

Teşvikler

Ece Ünlü, Müdür

Nurdan Celep, Müdür

Uzman ve Uzman Yardımcılarımız
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Neden Teşvikler Ekibi?
1

Ar-Ge | Teknokent | Nakit Destek

2

Yatırım Teşvikleri

3

İhracat | İstihdam | SGK I Diğer
Teşvikler

Tecrübesi ile, teşvik uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi
birikimine sahiptir.
Türkiye'de sağlanan pek çok teşvik programı uygulamasına
yönelik bütünsel teşvik hizmetleri bilgisine sahiptir.

Size

sürekli

olarak

hizmet

veren,

değişkenlik

göstermeyen bir ekip sunar.

Geniş yelpazede firmalara hizmet vermesinden ötürü
sektörel ve vergisel bilgi birikimine sahiptir.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış ve

mühendislerden oluşan ayrı bir kadroya sahiptir.

YASED’in Ar-Ge ve İnovasyon, Vergi ve Teşvikler
çalışma grubunda fikir alışverişlerinde bulunmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı

Ar-Ge/tasarım merkezlerinin fiili uygulamada sahip

ve TÜBİTAK ile sürekli iletişim halindedir.

oldukları sorunlara yönelik fikir beyanında bulunur ve
çözüm önerilerinde söz sahibidir.
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İndirimli

Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sağlanan destekler, ulusal

Kurumlar Vergisi Uygulamasında detaylı bilgi birikimine

ve uluslararası nakit destek projeleri, teknokentte yer

sahiptir.

alan firmalara yönelik gerek teknik gerekse mali olarak

Uygulamada tereddütlere

neden

olabilen

kapsamlı bilgi birikimine sahiptir.

Şirketlere optimum teşvik mekanizmalarının seçimi ve

Planlanan/mevcut yatırım kararlarınızı inceler, planlanan

uygulaması konusunda yönlendirme yapar.

yatırımların

Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinin Bilim, Sanayi ve

yatırım

Teknoloji Bakanlığı bakış açısıyla değerlendirilmesini

alternatifleri değerlendirir ve fayda analiz çalışmaları

yapar.

sürecinde hizmet sağlar.

Maksimum oranda fayda sağlayacak en uygun Ar-Ge,
tasarım

teşvik

faydalanabilmenizi

ve

ve

destek

risklerin

mekanizmasından

en

aza

indirilmesi

konusunda danışmanlık ve check-up hizmeti sağlar.

Page 4

teşvik

kapsamına

lokasyonu,

yatırım

girebilmesine yönelik
tutarı

konularında

Ulusal ve uluslararası nakit destek programlarına
başvuru ve başvuru sonrası destek konusunda uçtan uca

danışmanlık hizmeti sağlar.

