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HLB a!ı Türkiye‘de 40 yılı a"kın süredir faali-
yet göstermektedir. Dört üye "irketten 100‘den 
fazla uzman, denetim, vergi, hukuk ve yönetim 
danı"manlı!ı ile ilgili tüm konularda altı lokasyonda 
danı"manlık hizmeti sunmaktadır. Bazı HLB üye 
"irketler, bölgelerindeki en büyük denetim ve vergi 
danı"manlı!ı "irketleri arasındadır.

Türk HLB meslekta"larımız ile birlikte 
mü"terilerimize dünya çapında tam kapsamlı hiz-
met sunmaktayız. Sadece Türkiye‘den uluslararası 
alanda faaliyet gösteren "irketler için de!il, aynı 
zamanda Türkiye‘de i"ini kurmak ve geni"letmek 
isteyen yurt dı"ında yerle"ik "irketler için de.

BA!ARINIZ "Ç"N 
A#IMIZ

HLB, ba!ımsız denetim ve vergi danı"manlı!ı 
"irketlerinden olu"an küresel bir a!dır. 150‘den fazla 
ülkede 30.000‘den fazla çalı"anımızla hizmetinizdeyiz. 

Sadece Almanya‘da, 200‘den fazla i" orta!ı ve 
2.000‘den fazla uzmana sahip 23 üye "irket, karar 
vericilere ve her büyüklükteki ve sektördeki "irketlere 
danı"manlık hizmeti sunmaktadır. HLB, Almanya‘da 
faaliyet gösteren en iyi 3 a!dan biridir ve küresel IAB 
sıralamasında 12. sıradadır.

TÜRK"YE‘DEK" 
 MUHATABINIZ





HLB HAKKINDA

• 23 üye
• 35‘in üzerinde lokasyonda 
• 2000‘den fazla profesyonel

ALMANYA‘DAKI 
LOKASYONLARIMIZ

Flensburg
Hamburg
Oldenburg
Bremen
Bielefeld
Hannover

Berlin
Münster
Leipzig
Duisburg
Dortmund
Düsseldorf

Wuppertal
Köln
Frankfurt
Koblenz
Ludwigshafen



HLB "LE DÜNYA ÇA-
PINDA A#A BA#LI
HLB, ba!ımsız danı"manlık ve denetim 
"irketlerinden olu"an küresel bir a!dır. #novasyon 
ve i" birli!i konusunda bir geçmi"e sahibiz ve 
kendimizi mü"terilerimizin sınırları a"arak büyü-
mesine yardımcı olmaya adadık. 157 ülkedeki 
38.732 profesyonelin performansıyla, ihtiyaçlarınızı 
kar"ılamak için yerel uzmanlıkla küresel yetenekleri 
birle"tiriyoruz. Üyelerimiz yerel olarak yerle"iktir ve 
yerel topluluklarında derin köklere sahiptir, an-
cak dünyanın her yerinden profesyonellerle güçlü 
ba!ları vardır. Mü"terilerimizi ulusal, bölgesel ve 
küresel olarak büyürken destekliyor, faaliyet göster-
dikleri her yerde tutarlı kaliteli mü"teri deneyimi ve 
ki"iselle"tirilmi" hizmet sa!lıyoruz.

Almanya‘da HLB, 1972‘den beri 35‘in üzerinde loka-
syonda 23 üye "irketle temsil edilmektedir ve hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde iyi bir a!a sa-
hiptir. Türkiye Hizmet Grubu‘ndaki meslekta"larımız, 
Türk meslekta"ları ile yakın i" birli!i içinde 
çalı"maktadır. Birlikte, Türk "irketlerini Avrupa‘da-
ki projeleriyle destekledi!imiz gibi, uluslararası 
"irketlerinin de Türkiye‘deki angajmanlarını destek-
liyoruz.



ALMAN !"RKETLER" VE 
KAMU
KURULU!LARI "Ç"N 
TEKL"F"M"Z:

• Türkiye ile sınır ötesi i"lemlerde vergi, hukuki ve  
      ekonomik konularda danı"manlık
• Türkiye‘de "irket kurulu"u, vergi, denetim, hu      
      kuk ve sekreterlik hizmetleri
• $irketler ve kamu kurulu"ları için Türk Masası
• Alman-Türk proje danı"manlı!ı ve deste!i
• Müzakerelerde destek
• Delegasyonlara e"lik etmek
• Kurumsal tasarımınıza göre Türkçe pazarlama  
     dokümanlarının olu"turulması



TÜRK !"RKETLER" VE 
KAMU KURULU!LARI "Ç"N 
TEKL"F"M"Z:

• Almanya ile sınır ötesi i"lemlerde vergi, hukuki  
     ve ekonomik konularda danı"manlık
• Almanya‘da "irket kurulu"u deste!i
• Almanya‘da finansal muhasebe, vergi  
     danı"manlı!ı, hukuki danı"manlık, i"  
     danı"manlı!ı üstlenme
• Alman-Türk proje danı"manlı!ı ve deste!i
• Müzakerelerde destek
• Delegasyonlara e"lik etmek
• Almanca tanıtım ve pazarlama belgelerinin  
     olu"turulması
• Sanayi siteleri ve belediyeler için „Alman  
     Masası“ konusunda hazırlık ve danı"manlık



"LET"!"M

HLB GERMANY - TURKEY SERVICE GROUP

TURHAN YAZICI
Denetim, vergi danı"manlı!ı

T:  +49 (0) 441 971027 1
E:  tsg@hlb-deutschland.de

NILÜFER TOPRAK
Avukat

T:  +49 (0) 511 543589 22
E:  tsg@hlb-deutschland.de

BETÜL GENCER
Avukat

T:  +49 (0) 511 543589 15
E:  tsg@hlb-deutschland.de


