
Ar-Ge ve tasarım
faaliyetlerinizde
size nasıl destek
olabiliriz?



Hizmetlerimiz

EY Türkiye Teşvik Hizmetleri Ekibi olarak teknik bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda, en uygun Ar-Ge
ve tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmenizamacıyla, planlanan veya mevcut Ar-Ge
tasarım faaliyetlerinizeyönelikhemteknikhemde maliprofesyoneldestek hizmetlerisağlıyoruz.Ar-Ge ve
tasarım teşvikleri ile nakit destekler konusunda uzman kadromuzla, şirketinize maksimum oranda fayda
sağlayacak en uygun Ar-Ge tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz; aynızamanda
risklerin en aza indirilmesi amacıyla kapsamlı denetim, danışmanlık ve analiz hizmetleri sunuyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler
• Ar-Ge / Tasarım merkezi belgesine sahip olmak için gerekli asgari şartlara uygunluk analizi
• Ar-Ge / Tasarım merkezi başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi
• Ar-Ge ve Tasarım Merkezi süreç altyapısının kurulumu
• Belge alımı sonrası düzenli denetim ve danışmanlık
• Potansiyel fırsatların belirlenmesi
• Geriye dönük check-up yapılması
• Ar-Ge ve Tasarım projeleri içerik değerlendirilmesi
• Ar-Ge veya Tasarım merkezine yönelik yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
• Ar-Ge ve Tasarım indirimi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması

Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler
• Ön başvuru ve başvuru süreçlerinde uçtan uca danışmanlık
• Değerlendirme süresince proje durum takibi ve olası revizyonların yerine getirilmesi
• TÜBİTAK Mali, Teknik, Sonuç ve Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması
• Ulusal / uluslararası nakit destek programları çerçevesinde uygun proje temalarının bulunması,

konsorsiyum sağlanması, başvuru ve başvuru sonrası danışmanlık sağlanması

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara
Yönelik Hizmetler
• Yönetici şirkete sunulacak başvuru dosyasının hazırlanmasında destek
• Şirket altyapısının hazırlanmasında destek
• Ar-Ge ve yazılım projelerinin içerik değerlendirilmesi
• Aylık teşvik ve istisna tutarlarının kontrolü
• Proje ilerleme raporunun aylık kontrolü
• Aylık ve yıllık muafiyet raporlarının kontrolü
• Yıllık mali denetim raporunun hazırlanması

Diğer Hizmetlerimiz
• Patent ve Faydalı Model (Sinai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması

hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık

Karşılaştırmalı Teşvik Analizlerine Yönelik Hizmetler
• Ar-Ge Tasarım merkezi, Teknokent, Nakit Destek Programları gibi farklı destek ve teşvik

avantajlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi ve analizi
• Türkiye’de uygulanmakta olan tüm teşvik programlarının firmanızın faaliyetleri çerçevesinde

analiz edilerek, potansiyel teşvik analizinin yapılması, fırsatların belirlenmesi ve raporlanması
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Daha fazla bilgi için:
www.ey.com/tr_tr/tax/
tesvikte-gundem
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Bizimle iletişime geçin

EY  | Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için
değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve
daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve
teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken
müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz.

Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji
ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni
çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya
daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik
Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti
sunmamaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında;
EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip
olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement
adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların
yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz. Daha fazla bilgi için
lütfen ey.com adresini ziyaret edin.

© 2022 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi,
hukuk veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak
kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili
danışmana başvurulmalıdır.

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye
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