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Centrum Consulting, dünya çapındaki faaliyetlerini 
güçlendirmek için Hollanda merkezli Quantera Global ile 
stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. 

Transfer fiyatlandırması ve uluslararası danışmanlık hizmetleri konularında uzmanlaşmış 
Türkiye'nin ilk danışmanlık şirketi olan Centrum Consulting’in, dünyanın önde gelen transfer 
fiyatlandırması danışmanlık networklerinden birisi olan Quantera Global ile stratejik ortaklık 
anlaşması imzaladığını duyurmaktan dolayı mutluluk duymaktayız.  

Centrum Consulting ve Quantera Global arasındaki bu ortaklığın, her iki şirketin müşterilerine 
özgü olarak sundukları transfer fiyatlandırması çözümler ile çok uluslu şirketlere sağlamış 
oldukları transfer fiyatlandırması ve yönetim danışmanlığı konularındaki hizmetlerinin daha da 
nitelikli hale gelmesini sağlayacağına inanıyoruz. 

Quantera Global Yönetici Ortağı Richard Slimmen, “Centrum Consulting ile olan yakın iş 
birliğinin Quantera Global'in transfer fiyatlandırması hizmetleri kapasitesini tüm dünyada 
güçlendirdiğini belirtti.” Richard, "Centrum Consulting hem yerel hem de uluslararası düzeyde 
önemli bir ticari bilgi birikimi dahil olmak üzere oldukça önemli bir uzmanlık ve tecrübeyi de 
beraberinde getiriyor. Hepimiz, müşterilerimiz ve birbirimizle son derece yakın iş birliği içinde 
çalışmaya fazlası ile önem vermekteyiz.” diye ekledi. 

Centrum Consulting Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri Lideri Ramazan Biçer ise, "Türk 
şirketleri gittikçe uluslararası hale gelmeye başladı. Türk transfer fiyatlandırması mevzuatında 
yapılan son değişiklikler ve uygulamanın daha da gelişmesiyle birlikte Türkiye'deki 
müşterilerimizin transfer fiyatlandırması hizmetlerine olan talebinin giderek arttığını 
görüyoruz. Centrum Consulting'in Quantera Global ile stratejik ortaklık oluşturması 
sonucunda, müşterilerimize tüm dünyada transfer fiyatlandırması konusunda uzmanlaşmış bir 
danışmanlık networkü aracılığı ile hizmet verebileceğimize inanıyoruz "dedi. 

Quantera Global Hakkında 

Quantera Global, dünyanın her yerindeki çok uluslu şirketlere uzmanlığa dayalı ve entegre 
transfer fiyatlandırması hizmetleri sunan dünyanın önde gelen bağımsız transfer fiyatlandırma 
danışmanlık firmalarından birisidir. Quantera Global, müşterileriyle yakın iş birliği içinde 
çalışarak ve ticari faaliyetlerine değer katacak uzun vadeli bir ilişki kurarak onların güvenilir bir 
transfer fiyatlandırması danışmanı olmayı kendisine misyon olarak belirlemiştir. 

Quantera Global, çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlandırması politikalarının oluşturulması, 
mevzuata uyum ve risk yönetimi gereksinimlerini her yönüyle karşılamak için Avrupa, Amerika 
ve Asya Kıtasında en iyi transfer fiyatlandırması uygulamalarını içeren danışmanlık hizmetlerini 
sunmaktadır. Quantera Global transfer fiyatlandırması ekibi, deneyimli transfer 
fiyatlandırması uzmanlarından ve dünya genelindeki önemli ülkelere dağılmış, stratejik 
ortakların yer aldığı geniş bir networkten oluşmaktadır. Quantera Global, global networkü 
sayesinde müşterilerine merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de tüm transfer 
fiyatlandırması hizmetlerini sunabilmektedir.  

Quantera Global ve transfer fiyatlandırması hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen 
internet sitesini ziyaret ediniz. 

www.quanteraglobal.com 

http://www.quanteraglobal.com/
http://www.quanteraglobal.com/


 

 

 
Centrum Consulting Hakkında 

Centrum Consulting, uluslararası danışmanlık ve transfer fiyatlandırması alanında hizmet 
veren Türkiye'nin ilk butik şirketidir. Centrum Consulting, uluslararası danışmanlık ve transfer 
fiyatlandırması konularında bağımsız bir danışmanlık firması olarak hem Türk hem de yabancı 
sermayeli şirketlere hizmet vermektedir.  Centrum Consulting’in en belirgin özelliği, yalnızca 
en fazla uzmanlığa sahip olduğu transfer fiyatlandırması, uluslararası vergi ve uluslararası 
danışmanlık alanlarına odaklanmasıdır.  

Centrum Consulting, uzun yıllar Maliye Bakanlığı, çok uluslu şirketler ve uluslararası denetim 
firmalarında çalışan ortakları aracılığı ile sadece ilgili şirkete özgü transfer fiyatlandırması 
hizmetleri sunmaktadır.  

Centrum Consulting, yerel ve uluslararası tecrübesini eşsiz bir perspektifle birleştirmekte ve 
faaliyetlerini güçlü uluslararası ağı ile birlikte sürdürmektedir. Aynı şekilde, Centrum 
Consulting, Quantera Global Networkü aracılığıyla tüm dünyadaki deneyimli transfer 
fiyatlandırması profesyonellerine ulaşmak için müşterilerinin güvenilir bir iş ortağı olarak 
hizmet vermeye devam edecektir.  

Centrum Consulting ve transfer fiyatlandırması hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için 
lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. 

www.centrumdanismanlik.com.tr 
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