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Başarıları Planlamak
“Yatırım yapmak, yeni üretim tesisleri açmak veya
mevcut olanı geliştirmek ve başarı elde etmek titiz
bir planlama gerektirmektedir. Türkiye, Avrupa ve
Asya arasında stratejik öneme sahip bir merkez
olup, kıtalararası ticaretin de kalbidir. Rödl &
Partner Türkiye olarak siz müşterilerimize planlama aşamasından başarılı proje gerçekleşmesine
kadar yatırımınızın her safhasında ihtiyaçlarınız
doğrultusunda uzman anlayış ile sürekli ve
kapsamlı bir şekilde hizmet vermekteyiz.”
Rödl & Partner

“Castellers olarak bizde aynı şekilde hareket
etmek, adımlarımızı çok iyi planlamak zorundayız.
Attığımız her adımın dikkatlice planlanması ve
uygulama safhasında bizleri güvenli bir duruma
getirmesinin sağlanması gerekmektedir. Amacımızı
planlarken mükemmelleştiğimiz ve ekip olarak
devamlı kendi başarılarımızı geçtiğimiz sürece,
arzu edilen başarılı sonuca ulaşabiliriz.”
Castellers de Barcelona

Türkiye’de Biz
Avrupa ve Asya arasında geleneksel bir merkez
oluşturan Türkiye, uzun yıllardır önemli bir ticaret ortağı olması yanında, özellikle tercih edilen
yatırım yeri konumuna sahiptir. Yaklaşık 80 milyon
nüfusu ve sürekli artan kişi başı milli geliri ile
Türkiye, Almanca konuşulan ülkelerin ürünlerine
yakınlığı olan bir iç pazara sahiptir.
Türkiye ekonomisi, son on yılda gösterdiği
üstün performans ve yakalanan yüksek büyüme
rakamlarını, 2002 yılından bu yana sürdürülen

reformlarla desteklenen tutarlı finans politikalarına
borçludur. Türk ekonomisi küresel ekonomiye
entegre olmuş ve bölgede doğrudan yatırımlar için
en büyük cazibe merkezlerinden biri konumuna
gelmiştir.

ülkelerden gelen yatırımcıların ihtiyaçları hakkında
sahip olduğu tecrübe ile yatırımcılara Türkiye
pazarında en iyi şekilde hizmet vermeyi garanti
etmektedir.

İstanbul
Rödl & Partner İstanbul ve İzmir ofislerinde, alanında uzman meslek mensuplarının
oluşturduğu çalışma grupları ile hizmetlerini
ağırlıklı olarak yabancı dilde vermektedir. Türkiye
pazarının yerel özellikleri ve Almanca konuşan

Yaklaşık 18 milyon nüfusu ile İstanbul, Türkiye’nin
en büyük şehri, kültür ve ekonomi merkezidir.
İstanbul boğazı şehri Avrupa ve Asya yakaları
olmak üzere ikiye bölmektedir. Coğrafi konumu

dolayısı ile İstanbul, toprakları iki ayrı kıtada yer
alan dünyanın tek ekonomi merkezidir. Bu özelliği
İstanbul’u Türkiye’nin de en önemli pazar ve ticaret
yeri durumuna getirmiştir.

Marmara Bölgesi ve Türkiye’nin diğer yerlerinde faaliyette bulunan yatırımcılara hukuk, vergi
danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, denetim ve
muhasebe alanlarında hizmetler sunmaktayız.

liman şehridir. Ağırlıklı olarak metal, tekstil, otomobil, tütün, pamuk ile başta incir, üzüm, zeytin
ve zeytinyağı olmak üzere gıda ürünlerini dünyanın
çeşitli ülkelerine ihraç etmektedir.

Avrupa yakasının merkezinde bulunan ofisimizde 15 yılı aşkın bir süredir uzman kadromuz ile
ağırlıklı olarak Almanca konuşan yatırımcıların
ihtiyaçlarını ön planda tutarak tek elden hizmet
vermekteyiz.
Yüksek nitelikli, yabancı dil bilen uzman
çalışanlarımızdan oluşan İstanbul ofisimiz ile

Izmir

İzmir’in kalbinde yer alan ofisimizden, mükemmel
uzmanlık anlayışına sahip çalışanlarımız aracılığı
ile Ege bölgesinin tümünde, özellikle Manisa
ve Akhisar gibi sanayisi ile gelişen bölgelerdeki
yatırımcılara hukuk, vergi danışmanlığı, denetim ve
muhasebe alanlarında hizmetlerimizi sunmaktayız.

İzmir, Ege Bölgesinde yaklaşık 3,5 milyon nüfusu
ile Türkiye’nin en büyük üçüncü şehridir. M.Ö.
3000‘li yıllarda kurulması nedeniyle dünyanın en
eski şehirlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.
İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci

Hizmetlerimiz
İstanbul ve İzmir ofislerimizde aşağıda belirtilen
hizmetleri vermekteyiz:

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Hukuk Danışmanlık Hizmetleri

›› Yıl Sonu Mali Tabloların KGK Denetimi, Özel
Amaçlı Denetimler, İç Kontrol Sistemi Denetimi
›› Türk Ticaret Kanunu (TTK), Alman Ticaret Kanunu (HGB), US-GAAP ve Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na (IAS/IFRS) Uygun
Bağımsız Denetim Çalışmaları
›› Türk Mevzuatına Göre Hazırlanmış Dönem
Sonu ve Ara Dönem Mali Tabloların German
GAAP, US-GAAP ve/veya IAS/IFRS kurallarına
uyarlanması
›› İç Kontrol Sistemi ve Risk Denetimi
›› Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama çalışmaları
›› Şirket içi Raporlama Sistemi’nin kurulması veya
iyileştirilmesi

›› Yerel Mevzuata Yönelik Denetim, Tasdik ve
Kontrol Hizmetleri
›› Tam Tasdik Hizmeti
›› KDV İade Hakkı Doğuran İşlemlere İlişkin Tasdik
Raporlarının hazırlanması
›› Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri
›› Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Tasdik
Raporları
›› Transfer Fiyatlandırması Raporları
›› Özel Amaçlı Denetim Raporları
›› Diğer Tasdik Raporları

›› Şirketler Hukuku: Sermaye ve Şahıs Şirketleri
›› Şirket, Şube, İrtibat Bürosu Kuruluşları ve ilgili
Danışmanlık Hizmetleri
›› Nevi Değişikliği İşlemleri
›› Alım-Satım ve Hisse Devir İşlemleri
›› Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri
›› Tasfiye İşlemleri
›› Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Sermaye
Azaltımı İşlemleri
›› Ticaret Hukuku / İş Hukuku / Taşınmaz Hukuku
alanlarında Danışmanlık Hizmetleri
›› Bilirkişi, Uzlaşma ve Hakemlik Hizmetleri
›› Diğer Hukuki Konular Hakkında Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı
›› Vergi Planlaması ve Vergisel Esaslara Uygunluk
Çalışmaları
›› Vergi Politikalarının Geliştirilmesi ve Vergi Optimizasyonu
›› Lokal ve Uluslararası Vergi Durum Planlaması
›› Vergi İhtilaflarının Çözümlenmesi
›› Vergisel Due Diligence Çalışmaları
›› Vergisel Yükümlülüklerin Tespiti ve Yerine
Getirilmesi
›› Vergisel Konularda Danışmanlık Hizmetleri

›› Sürekli Vergi Danışmanlığı
›› Vergi Denetimlerine İştirak Edilmesi ve İhtilaf
Çözüm Aracılığı
›› Vergi Uyuşmazlıklarında Şirketin Vergi Daireleri
ve Vergi Mahkemeleri’nde temsil edilmesi,
›› Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma Hükümleri dikkate
alınarak Vergi Planlanması ve Vergi Stratejilerinin Geliştirilmesi

›› Yabancı Yatırımcıların ve İş Ortaklarının
Bulunması
›› Şirket Değerleme İşlemleri
›› Finansal, Vergisel ve Hukuki Due Diligence
Çalışmaları
›› Şirket Alım ve Satımına Aracılık Hizmetleri
›› Joint Venture Kuruluş İşlemleri
›› Şirket Birleşmeleri
›› Uygun Finansman Modeli Danışmanlığı

Business Process Outsourcing
Hizmetleri
Finansal Muhasebe Hizmetleri

Personel Muhasebesi Hizmetleri

›› Finansal Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı
esas alınarak yürütülmesi
›› Muhasebe Sistemi’nin Kurulması ve Danışmanlık,
Kontrol Faaliyetlerinin yerine getirilmesi
›› Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
›› İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin
hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

›› Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve
kontrolü
›› Bordro ve hesap pusulalarının müşterinin
uygun gördüğü yöntem ve yol ile çalışanlara
iletilmesi
›› SGK bildirgelerinin düzenlenmesi
›› İşyeri SGK tescil işlemlerinin yapılması
›› İşten ayrılan Personel için İhbar ve Kıdem
Tazminatı tutarlarının hesaplanması

›› İşe giriş ve çıkışlar da kanuni bildirimlerin
yapılması
›› Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü
bildirge ve formların hazırlanması
›› Çalışanların hesaplamalar hakkındaki
sorularının cevaplandırılması konusunda
yardımcı olunması
›› Maaş ödemelerinin yapılması aşamasında
yardımcı olunması

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Raporlama Hizmetleri

›› Aylık Belge ve Kayıt Kontrolü
›› Aylık Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin
hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
›› Geçici Vergi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda
iletilmesi
›› B / A ve B / S Formların elektronik ortamda
iletilmesi

Grup yönergelerine uygun olarak her türlü Finansal Raporlar ile Yönetim Raporlarının
hazırlanması için gerekli verilerin tespit edilmesi
veya hazırlanmasına destek olunması
UMS / UFRS, US-GAAP veya HGB ‘ye uyumlu
raporların hazırlanması konusunda destek hizmeti
verilmesi

Profilimiz
Rödl & Partner 50 ülkede bulunan 108 ofisi
ile entegre danışmanlık ve denetim hizmetleri
sunmaktadır. Başarısını hukuk, vergi danışmanlığı,
yönetim danışmanlığı, denetim, muhasebe ve
IT alanlarında çalışan girişimci düşünce yapısına
sahip sayıları 4500 kişiyi bulan ortaklarına ve
çalışanlarına borçludur.
Rödl & Partner’in hikayesi 1977 yılında tek kişilik
bir ofis olarak Almanya’nın Nürnberg şehrinde
kurulması ile başlamıştır. Dikkatli planlamalar sonucu bu ofisi Almanya’nın diğer şehirlerinde, 1989
yılından itibaren Orta- ve Doğu Avrupa, 1995
yılından itibaren de Asya’da açılan ofisler takip
etmiştir. Daha sonra 1998 yılından itibaren Batı ve
Kuzey Avrupa, 2001 yılından itibaren ABD, 2005
yılından itibaren Güney Amerika ve 2008 yılından
itibaren Afrika‘da bulunan ofisler hizmet vermeye
başlamıştır.
Rödl & Partner olarak başarımız her zaman
müşterilerimizin başarısına dayanmaktadır. Rödl
& Partner, müşterilerinin faaliyette bulundukları
yerlerde var olmayı amaçlamaktadır.

Bilinen franchise sistemlerine veya hizmet ağı
gruplarına katılmak yerine, uluslararası düzeyde
doğrudan sıkı işbirliği içinde bulunan çalışma
arkadaşlarımızın varlığına önem veriyor ve
uluslararası uzmanlık gerektiren hizmet ağını tek
bir elden sunabilmekteyiz.

Kurumsal felsefemiz ve benimsediğimiz hizmet
anlayışımız bizi farklı kılmaktadır. Müşterilerimizin
ihtiyaçlarına getirilecek çözümler farklı uzmanlık
alanlarına dağıtılmamalı, kendi alanlarında uzman
olan kişiler doğrudan birlikte çalışmalıdır.

Girişimcilik ruhundan etkilenmiş olan anlayışımızı
diğer birçok şirketlerin yanında özellikle kişisel
danışmalığa özel önem veren Aile Şirketleri ile
paylaşmaktayız.

Eşsiz Kombinasyon

Rödl & Partner olarak bizi diğer şirketlerden
farklı kılan en temel özelliğimiz „Müşteri Sorumlusu“ prensibini benimsemiş olmamızdır. Müşteri
Sorumlusu Rödl & Partner tarafından sunulan
tüm hizmetlerin müşteriye en optimal şekilde
ulaşmasını sağlar. Sürekli ulaşılabilir durumda olan
Müşteri Sorumlusu müşterinin hizmet ihtiyaçlarını
tespit eder ve çözüme kavuşturulması gereken
tüm hususları tespit eder. Kritik durumlarda doğal
olarak ana irtibat kişisi rolünü üstlenir.

Rödl & Partner hukukçu, muhasebeci, denetçi ve
yönetim danışmanlarının yan yana çalıştıkları bir
şirket değildir. Rödl & Partner ’da tüm uzmanlar doğrudan birlikte çalışmaktadır. Bu sebeple,
müşteri ve sonuç odaklı düşünen, başarılı olmayı
ve müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarını
amaçlayan, uzmanlık alanları farklı çalışanlardan
oluşan proje grupları oluşturulmaktadır.
Sadece disiplinler üstü çalışmak, uluslararası olmak
veya aile şirketlerine hizmet vermek bir farkındalık
yaratmaz. Önemli olan kombinasyondur; dünya
üzerindeki Alman şirketlerine bu şekilde kapsamlı,
kararlı ve tutarlı hizmet veren şirketimizin ikinci bir
örneği mevcut değildir.
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Bizde Castellers’ de olduğu gibi her birey önemlidir.
İnsan kuleleri Rödl & Partner şirket kültürünü benzersiz bir şekilde simgelemektedir. Onların uyumu, dengesi,
cesareti ve takım ruhu felsefemizi somutlaştırmaktadır. Kendi güçleri ile büyümeleri Rödl & Partner ’in bugünkü durumuna güzel bir örnektir. “Kuvvet, Denge, Cesaret ve Akıl” Castellers’ in temel değerlerinin özüdür ve
bizim anlayışımıza eşdeğerdir. Bu nedenle uzun yıllardır bir gelenek halinde insan kuleleri oluşturan ‘Castellers
de Barcelona’ grubu ile Mayıs 2011’den beri işbirliği yapılmaktadır. Barselonalı bu topluluk diğer birçoğu gibi
bu kültürel mirası canlandırmaktadır.
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