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ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE DEVLET TEŞVİK VE DESTEKLERİ 
DANIŞMANLIĞI DEPARTMANI KURULMUŞTUR 
 
 

Ülkemizde yatırım, üretim, ihracat ve ar-ge faaliyetlerine 
yönelik oldukça cazip teşvik ve destek imkanları sunulmaktadır. 
Devlet yardımlarını etkin kullanan firmalar önemli destek 
tutarlarına ulaşmakta, iç ve dış pazarlarda rekabet avantajı 
yakalamaktadır. 
 
Destek mekanizmalarının çeşitlenmesi ve bölge, sektör, ürün, 
faaliyet bazlı teşvik politikalarının gündeme gelmesi ile gerek 
mevzuat gerekse uygulama süreçleri karmaşıklaşmıştır. Son 
derece önem kazanmış olan teşvik ve destekler, ayrı bir 
uzmanlık gerektirmekte olup, işletmelerin bu alanda 
profesyonel destek alma ihtiyacı söz konusu olmaktadır. 
 
Belirttiğimiz üzere, devlet destekleri ulusal ve uluslararası 
düzeyde rekabetin bir unsuru haline gelmiş olup, değerli 
müşterilerimizin de talepleri doğrultusunda, şirketimiz 
bünyesinde Sayın Mehmet Özcan liderliğinde “Teşvik 
Danışmanlığı Departmanı” oluşturulmuştur. Finansman ve vergi 
konuları ile yakın etkileşim içinde olan Devlet Destekleri 
alanında, farklı boyutları göz önüne alarak bütünleşik bir 
yaklaşımla hizmet sunuyoruz. 
 
Teşvik Departmanımız Hizmetlerini İncelemek için lütfen linki 
tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 

https://www.bdo.com.tr/tr-tr/hizmetlerimiz/danismanlik/devlet-tesvik-ve-destekleri-danismanligi

