
HİZMET
KATALOĞU

MALİ PROJE VE
DANIŞMANLIK



Muhasebe s�stem ve yönet�m
danışmanlığı, adl� muhasebe

Ön Muhasebe S�stem�

T�car� rehberl�k h�zmet�

Personel yönet�m�, �ş hukuku koruyucu
ve korunmacı önlemler

Mal� ve f�nansal danışmanlık, kred� ve
mevduat danışmanlığı

Yurt�ç� ve yurtdışı projelend�rme ve
ürün yönet�m� , uluslararası t�caret
�şlemler�,yerel t�car� rehberl�k h�zmet�

MALİ PROJE 

MALİ
PROJE
NEDİR?

Mal� Proje, t�car�, mal� ve kanun�
süreçlerde, uluslararası �şlemlerle
b�rl�kte sürekl� h�zmet alacağınız
b�r danışmanlık s�stem�d�r. Başlıca
h�zmetler�m�z;



MUHASEBE
DANIŞMANLIĞI

MUHASEBE 
DANIŞMANLIĞI

www.mal�proje.com

Resm� muhasebe s�stem�n�n
kurulması, ş�rket yapısına uygun
�şlet�lmes�

Ş�rket kred�b�l�te değerler�n�n
arttırılması, ş�rketler�n proje
kred�ler�ne uygun hale get�r�lmes�

Rapor ve mal�yet çalışmalarının
yapılması

Dönemsel olarak kar / zarar
dengeler�n�n ş�rket yapısına
uygunluğu

Verg� hukuku ve �lkeler�n�n
uygulanması 

Yer�nde muhasebe denet�m h�zmet�
(Merkez, Şant�ye, şube muhasebe 
 denet�mler�)

Ön muhasebe s�stemler�n�n kurulması
ve �şlet�lmes�



ADLİ
MUHASEBE

ADLİ
MUHASEBE

www.mal�proje.com

Muhasebesel uyuşmazlıkların çözümü
ve uygulama �şlemler� 

Adl� merc�lere �nt�kal etm�ş davalar �ç�n
rapor hazırlanması

Alacak muhasebes� 

Evrak uyuşmazlıkları

Evrak üzer�nde h�le denet�m�

Hukuksal �ht�laflar



PERSONEL
DANIŞMANLIĞI

PERSONEL
DANIŞMANLIĞI

www.mal�proje.com

Personel konularında hukuk� olarak
koruyucu ve kollayıcı s�stemler�n
kurulması 

Personel özlük �şlemler�n�n kurulması
ve bordrolama 

İşe g�r�ş ve çıkış �şlemler�n�n yapılması

Aylık b�ld�rge ve personel
tahakkuklarının oluşturulması 

Personel denet�m� 

Tazm�nat ve �ş kanunu danışmanlığı

Yer�nde denet�m h�zmetler�



ULUSLARARASI
İŞ VE YATIRIM
DANIŞMANLIĞI

ULUSLARARASI 
İŞ VE YATIRIM
DANIŞMANLIĞI

www.mal�proje.com

Uluslararası t�caret , �thalat, �hracat
danışmanlığı

Yerl� p�yasa t�caret danışmanlığı

Yabancı ortaklı ş�rket kuruluşu ve
�şley�ş�, yabancı ortaklı ş�rketler�n �dar�
yönet�m�

İş yönet�m�, �ş kurulumu 

Yabancılar �ç�n mal� danışmanlık, 

Yerl� veya yurt dışı p�yasalarla �lg�l�
ürün yönet�m� ve ürün danışmanlığı

Vatandaşlık, oturum ve çalışma �z�n
prosedürler�

D�ğer uluslararası �şlemler

yerel t�car� rehberl�k



ÜCRETLENDİRME
Ş�rket�n�z�n �ş yapısına uygun
ÖZEL f�yat alın. 

H�zmet�m�z, ş�rket�n�ze
faturalandırılacağından ,
g�derler�n�ze ekleyeb�l�r,
�nd�r�m konusu yapab�l�rs�n�z.

Personel mal�yet�nden
tasarruf eders�n�z.

S�stemler�n�z her zaman
güncel kalır.

S�ze zaman kazandırırız.

Tüm branşlarda, konusunda
uzmanlarla tam ve eks�ks�z 
 h�zmet ver�r�z.

Kred� kartı �le ödeme rahatlığı

İ

ÜCRETLENDİRME

www.mal�proje.com



+90  312.335 45 00

+90 545.370 70 55

�nfo@mal�proje.com

www.mal�proje.com

Ah� Evran Caddes� 18 - 32
Yen�mahalle ANKARA Turk�ye

  

  

Hep b�rl�kte..

İLETİŞİM

www.mal�proje.com


