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TİCARETİN MERKEZİ HOLLANDA

❖ Hollanda üzerinden dünya pazarına açılmayı hedefleyen kişi
ve kuruluşlara profesyonel süreç yönetimi ve özenle seçilen
iş birlikleri ile çözüm ve sonuç odaklı hizmetler sunmaktayız.
Rotterdam ve İstanbul’da bulunan ofislerimizde görev alan
uzman kadromuz ve profesyonel iş ortaklıklarımız ile 10
yıldır ticari girişimlerinize yön vermekteyiz.

❖ İş planı oluşturma, Pazar geliştirme, yeni ülkede iş kültürü
rehberliği , uluslararası hukuk danışmanlığı, mali müşavirlik
ve payrolling hizmetleri uzmanlık alanlarımız içindedir

❖ Pazar Araştırması

❖ İş Ortağı Araştırması

❖Mali Müşavirlik Hizmerleri

❖ Ticari Heyet Gezileri

❖ Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Hollanda’da kurulacak şirket yapısının planlanma
sürecinde uzman kadromuzla, rekabet ve risk
analizleri, hedeflenen gelir ve gider maliyetleri,
pazar potansiyeli aşamaları tespitini yaparak
hedeflerinize uygun iş planlaması oluşturulur.
Uluslararası girişimlerinizde üreticiler, tedarikçiler,
distribütörler ve muhtemel iş partnerleri ile
oluşturulacak iş birliklerinde; potansiyel adayların
belirlenmesinden sözleşme hazırlanmasına kadar
tüm süreçlerde ihtiyaç duyacağınız hizmetler
sağlanmaktadır



ŞiRKET

KURULUŞU  

Pazar Hakkında Bilgi Edinme

Avrupa ve Dünya pazarında yer edinmeyi hedefleyen

yatırımcıların Pazar genelinde veriler, rekabet, arz

talep, değerlendirilerek raporlanır

Potansiyel Müşteri Araştırması

Potansiyel Müşteri araştırmasında sektörel

değerlendirmeler, güncel güvenli verilere dayanan

bilgiler ile markanızın Hollanda pazarına girişini

sağlayarak sağlam iletişim temellerinin kurulması için

gerekli altyapının oluşturulması sağlanır

Ticari Heyet Gezileri

Potansiyel müşterilerin ve ticari ortakların tespiti,

firmalarla yapılacak ticari etkinliklerin planlanması,

ticari ataşelikler, ihracatçı birlikleri, iş konseyleri ve

meslek örgütleri ile faydalı olabilecek kurumlar ile

görüşmelerin planlanması, ulaşım, konaklama,

rehberlik ve tercümanlık hizmetlerini içeren seyahat

programları oluşturulmaktadır
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Sağladığımız şirket kuruluşu hizmeti, 

mali yükü asgari düzeyde tutarak uzman 

ekibimiz tarafından takip edilen 

prosedürler ile şirketi sağlam 

temellerde oluşturmayı içerir 

MALİ MÜŞAVİRLİK                            

HİZMETLERİ

Güncel yönetmelik ve mevzuatları 

yakından takip eden uzman ekibimiz 

Hollanda’da ihtiyaç duyduğunuz tüm 

muhasebe işlemleri, payrolling, ve 

vergi bildirimleri konusunda hizmet 

sunmaktadır

ÇALIŞMA VE OTURUM                         

İZİNLERİ

Hollanda’da çalışma ve oturum izni 

alma süreçlerinde uzmanlar tarafından 

yol haritası oluşturularak tüm süreçte 

gerekli yönlendirme ve başvuru takip 

hizmeti alabilirsiniz



UZLAŞMA DESTEĞİ

❖ Hollanda’da birlikte çalıştığımız avukat ve 

mali müşavirlerimizden oluşan uzman

ekibimiz ile yasal hususlarda ön

bilgilendirme sunmakta ve talep edilen

tüm süreçlerde hukuksal danışmanlık

hizmetleri verilmektedir

❖ Hollanda ticaret ortağınız ile aranızda

iletişim eksikliğinden kaynaklanan, 

beklentilerinizin karşılanmaması veya

anlaşmalara uyulmaması gibi durumlarda

zaman ve mali kayıpları göz önünde

bulundurarak hukuksal süreci başlatmadan

iki taraf arasında çözüm odaklı iletişimin

oluşturulması adına uzlaşma hizmeti

sunmaktayız

Ticari Alacaklar

❖Bünyemizde uluslararası hukuksal yetkinliğe
sahip uzman avukatlarımız dava süreçlerinin
başlatılması, takibi ve haklarınızın alınması
adına sonuca ulaştırılmasında hizmet
vermektedir

Firma Güvenirlik Araştırması

❖ Profesyonel araştırma ekibimiz tarafından; 
şirketlerin Creditsafe skoru ve kredi 
istihbaratının bulunduğu Firma Güvenilirlik
Araştırması, ile kredili mal ithalatları, ortak
yatırım ve farklı iş birliklerini sağlam temeller
üzerinde oluşturabilirsiniz.



Akademik sıralamaya göre ilk 200 üniversite

arasında 13 üniversiteye sahip olan Hollanda, üstün

Ar-Ge işbirlikleri ile eğitimli kalifiye personelin

gücünü destekliyor. Hollanda, yüksek vasıflı bir

işgücü sağlar.

❖ Hollanda, son 18 yılda Türkiye'ye en fazla

yatırımı gerçekleştirdi,

❖ Hollanda hükümeti, KOBİ'lere uygulanan vergi

indirimlerinin yanı sıra vergi harcamalarını

yatırımlarla değiştirerek işletme sahiplerini

ekonomik olarak büyümeye teşvik ediyor

1.000'den fazla

Amerikalı ve Asyalı

şirketin Dünya’ya

açılan kapıları

Hollanda da yer

almaktadır

Lojistik performans

endeksinde Dünya

2’ncisi 

konumundadır

Avrupa’nın en

büyük iç su

taşımacılık filosuna

sahiptir



❖ Markanızı ve ürününüzü uluslararası 

pazarda tanıtmak için Hollanda, altyapısı ve 

ekonomik olanakları ile ticari anlamda en 

iyi başlangıç noktasıdır

❖ Yabancı operasyonları genişletmek; 

genişleyen yabancı gelirleriniz; finansal 

maliyetleriniz ve değişim zararları dahil 

fonların/likiditenin akışının tam kontrolünü 

sağlamak için Hollanda’da firma sahibi 

olmak size büyük avantaj sağlayacaktır 

❖ Nihai müşterilere faturalandırmayı  içeren 

toplam tedarik zincirindeki malların akışı 

üzerinde tam kontrol ile Avrupa’da tüm 

müşterilerinize Hollanda firmanızdan 

hizmet verebilirsiniz

❖ Kendi satış ofisinizi tedarik ederek yüksek 

maliyetlere katlanmadan tedarik zincirinizi 

kısaltarak düşük maliyetli bir yönetim 

sağlayabilirsiniz

Avrupa içinde yürütülen

şeffaf yönetimin bir

parçası olabilirsiniz

Dünya’nın en büyük

ekonomisi Avrupa

Birliği’nin bir parçası

olabilirsiniz

Yıllara göre azalan

kurumlar vergisi

avantajına sahip

olabilirsiniz



Merkez Ofis

Goudse Rijweg 382, 3031 CK,

Rotterdam, the Netherlands

Ofis +31 88 8087816

www.turkishdutchtrade.com

Turkiye Ofisi

İstiklal Cad. Turhol Han Apt. No: 189 /3

Beyoğlu/İSTANBUL  

Ofis +90 212 963 17 09

Cep +90 535 662 80 46

info@turkishdutchtrade.com

turkish-dutch-trade-consulting/

@TurkishDutchTrade

@turkishdutchtrade

https://example.com
https://beyuna.eu/
https://www.leoprinting.com/
https://webshop.ecotone.nl/
https://inter-focus.nl/
https://www.refsan.com.tr/
https://letseladvies.nl/
https://turkhukuku.nl/
https://htto.nl/
mailto:info@turkishdutchtrade.com
https://www.linkedin.com/company/turkish-dutch-trade-consulting/
https://www.instagram.com/turkishdutchtrade/

	Slayt 1
	Slayt 2
	Slayt 3
	Slayt 4
	Slayt 5
	Slayt 6
	Slayt 7



