HLB GERMANY TURKEY SERVICE
GROUP
BAŞARI BİRÇOK
DİLDE KONUŞUR

BAŞARINIZ İÇİN
AĞIMIZ
HLB, bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı
şirketlerinden oluşan küresel bir ağdır. 150‘den fazla
ülkede 30.000‘den fazla çalışanımızla hizmetinizdeyiz.
Sadece Almanya‘da, 200‘den fazla iş ortağı ve
2.000‘den fazla uzmana sahip 23 üye şirket, karar
vericilere ve her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. HLB, Almanya‘da
faaliyet gösteren en iyi 3 ağdan biridir ve küresel IAB
sıralamasında 12. sıradadır.

TÜRKİYE‘DEKİ
MUHATABINIZ
HLB ağı Türkiye‘de 40 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. Dört üye şirketten 100‘den
fazla uzman, denetim, vergi, hukuk ve yönetim
danışmanlığı ile ilgili tüm konularda altı lokasyonda
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bazı HLB üye
şirketler, bölgelerindeki en büyük denetim ve vergi
danışmanlığı şirketleri arasındadır.
Türk HLB meslektaşlarımız ile birlikte
müşterilerimize dünya çapında tam kapsamlı hizmet sunmaktayız. Sadece Türkiye‘den uluslararası
alanda faaliyet gösteren şirketler için değil, aynı
zamanda Türkiye‘de işini kurmak ve genişletmek
isteyen yurt dışında yerleşik şirketler için de.

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 İLE DÜNYA ÇAPINDA AĞA BAĞLI
HLB, bağımsız danışmanlık ve denetim
şirketlerinden oluşan küresel bir ağdır. İnovasyon
ve iş birliği konusunda bir geçmişe sahibiz ve
kendimizi müşterilerimizin sınırları aşarak büyümesine yardımcı olmaya adadık. 157 ülkedeki
38.732 profesyonelin performansıyla, ihtiyaçlarınızı
karşılamak için yerel uzmanlıkla küresel yetenekleri
birleştiriyoruz. Üyelerimiz yerel olarak yerleşiktir ve
yerel topluluklarında derin köklere sahiptir, ancak dünyanın her yerinden profesyonellerle güçlü
bağları vardır. Müşterilerimizi ulusal, bölgesel ve
küresel olarak büyürken destekliyor, faaliyet gösterdikleri her yerde tutarlı kaliteli müşteri deneyimi ve
kişiselleştirilmiş hizmet sağlıyoruz.
Almanya‘da HLB, 1972‘den beri 35‘in üzerinde lokasyonda 23 üye şirketle temsil edilmektedir ve hem
ulusal hem de uluslararası düzeyde iyi bir ağa sahiptir. Türkiye Hizmet Grubu‘ndaki meslektaşlarımız,
Türk meslektaşları ile yakın iş birliği içinde
çalışmaktadır. Birlikte, Türk şirketlerini Avrupa‘daki projeleriyle desteklediğimiz gibi, uluslararası
şirketlerinin de Türkiye‘deki angajmanlarını destekliyoruz.

ALMAN ŞİRKETLERİ VE
KAMU
KURULUŞLARI İÇİN
TEKLİFİMİZ:
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye ile sınır ötesi işlemlerde vergi, hukuki ve
ekonomik konularda danışmanlık
Türkiye‘de şirket kuruluşu, vergi, denetim, hu
kuk ve sekreterlik hizmetleri
Şirketler ve kamu kuruluşları için Türk Masası
Alman-Türk proje danışmanlığı ve desteği
Müzakerelerde destek
Delegasyonlara eşlik etmek
Kurumsal tasarımınıza göre Türkçe pazarlama
dokümanlarının oluşturulması

TÜRK ŞİRKETLERİ VE
KAMU KURULUŞLARI İÇİN
TEKLİFİMİZ:
•
•
•

•
•
•
•
•

Almanya ile sınır ötesi işlemlerde vergi, hukuki
ve ekonomik konularda danışmanlık
Almanya‘da şirket kuruluşu desteği
Almanya‘da finansal muhasebe, vergi
danışmanlığı, hukuki danışmanlık, iş
danışmanlığı üstlenme
Alman-Türk proje danışmanlığı ve desteği
Müzakerelerde destek
Delegasyonlara eşlik etmek
Almanca tanıtım ve pazarlama belgelerinin
oluşturulması
Sanayi siteleri ve belediyeler için „Alman
Masası“ konusunda hazırlık ve danışmanlık
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