Ezgi Türkmen, PwC Vergi ve Hukuk Hizmetleri Şirket Ortağı
Ezgi, PwC’deki tecrübesi boyunca Türkiye’de tüm sektörlerde yerel, uluslararası pek
çok projede görev almış, vergi denetim çalışmalarına katılmış ve ‘Vergi ve Gümrük
Uyuşmazlıkları” alanında uzmanlaşmıştır. Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları alanında
geniş tecrübe sahibi olan Ezgi, hemen her sektörde faaliyet gösteren ve sektörünün
öncüsü olan şirketlere vergi ve gümrük incelemeleri esnasında, inceleme sonrasındaki
uzlaşma gibi idari çözüm aşamalarında ve yargı aşamasında danışmanlık hizmetleri
vermiştir.
PwC’de görev yaptığı süre boyunca PwC tarafından düzenlenen birçok seminer ve
eğitim programında konuşmacı ve eğitici olarak görev almış aynı zamanda şirketlere
has eğitim planlamaları yapmıştır.
Halen çeşitli sektörlerden firmaların karşılaştıkları vergi ve gümrük uyuşmazlıkların
idari ve yargısal yollarla çözümlenmesinde danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.
Avukatlık unvanı yanında SMMM unvanına haizdir.
1999 yılında PwC’de çalışmaya başlamıştır. Tüm meslek hayatı boyunca vergi hukuku
ve gümrük mevzuatı üzerinde uzmanlaşan Ezgi, alanında geniş tecrübe ve yetkinliğe
sahiptir.
Ankara Hukuk Fakültesi (1999) mezunudur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cem Aracı, PwC Türkiye Dolaylı Vergiler, Vergi Teknolojileri Şirket
Ortağı
Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Cem, 2006 yılında şirketimizde
çalışmaya başlamıştır. Ayrıca 2010 yılında University of Southampton'dan MBA
derecesi almıştır. Tedarik zinciri yönetiminin finansal performans üzerine etkisi
konusunda tezi bulunmaktadır.
Cem, yerli ve yabancı sermayeli firmalara gümrük, dış ticaret ve dolaylı vergiler
konularında destek vermektedir. Kendisinin uluslararası ticaret, gümrük
uygulamaları, dolaylı vergiler ve yatırım teşvik mevzuatı konularında tecrübesi
bulunmaktadır. Ayrıca ekonomik etkili gümrük rejimleri, serbest bölge
uygulamaları konularında tecrübelidir. Bunun yani sıra gümrük ve dış ticaret
operasyonlarının denetimi ve süreç analizi gibi gümrük ve vergi konularında
projelerde yer almıştır. Elektronik Fatura ve Defter konularında uzmanlığı bulunup
firmamız müşterilerine bu kapsamda hizmet vermektedir.
Kendisi iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet Solmaz, PwC Türkiye Dolaylı Vergiler & Vergi Teknolojileri,
Koordinatör
Ahmet 2012 yılında firmamız bünyesinde görev almaya başlamıştır.
Ahmet KDV, Gümrük mevzuatı, ÖTV ve Türkiye’deki diğer dolaylı vergiler
konularında deneyim sahibi olup bu konular hakkında yerli ve yabancı
müşterilerimize danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
Bunların yanında, uluslararası şirketlerin vergi ve gümrük açısından yapılanmaları,
şirket birleşmeleri ve ayrılmaları konuları ile finansal yatırım modellerinin vergisel
açıdan değerlendirmeleri hususlarında deneyim sahibidir.
Ahmet, Vergi Teknolojileri bölümünde 2011 yılından itibaren görev almakta olup,
şirketlere e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter gibi elektronik vergi uygulamalarına
geçiş konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanında, 2013 yılı
itibari ile PwC seminerlerinde tüm bu elektronik vergi uygulamaları konularında
konuşmacı olarak yer almaktadır.
Ahmet, Vergi Teknolojileri projelerinde yer almakta ve şirketlere ERP sistemlerinin
gözden geçirilmesi ile gerekli durumlarda sistemlerde ek çözümler geliştirilmesi
konusunda şirketleri destek sunmaktadır.

Ömer Bilir, PwC Türkiye Dolaylı Vergiler, Direktör
Ömer, PwC Türkiye İstanbul ofisine 2005 yılında katılmıştır.
Firmamızın KDV bölümünde direktör olarak görev yapan Ömer; perakende, hızlı
tüketim, imalat, ilaç, tekstil ve liman hizmetleri veren şirketlerinin Katma Değer
Vergisi İadesi çalışmaları ve KDV Kanunu konusunda uzmanlaşmıştır.
Ömer, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) unvanı sahibidir.
Ömer, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Yasemin Bekgöz, PwC Türkiye Dolaylı Vergiler, Direktör
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi mezunu olan Yasemin 2007 yılında şirketimizde çalışmaya başlamış
olup altı yıl Vergi Bölümünde tam tasdik hizmetleri bölümünde çalışmıştır.
Yasemin, tüketim, endüstriyel ürünler ve servis sektöründe uzmanlık sahibidir.
Türk Muhasebe Standartları ve vergi denetimi tecrübesi kazanmıştır.
2013 yılının Nisan ayında Dolaylı Vergiler ekibine katılan Yasemin; Yatırım
Teşvik mevzuatı, E-dönüşüm uygulamaları, gümrük uygulamaları,
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, KDV uygulamaları, konusunda bilgi ve deneyim
sahibidir.
Yeli ve yabancı sermayeli firmalara yatırım teşvik konularında destek
vermektedir.
Kendisi, müşteri eğitimleri ve seminerlerde de görev almaktadır.
Yasemin İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Hande Türkyılmaz, PwC Türkiye Dolaylı Vergiler, Direktör
Gümrük işlemleri inceleme, Dış Ticaret Operasyonları (ithalat ve ihracat) ve
süreçlerini gözden geçirme konularında çalışmaktadır.
KDV-ÖTV-KDV İade uygulamaları konularında deneyim sahibidir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü süreçlerinde birçok proje yürütmüştür.
Elektronik vergi uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olup, elektronik
fatura- elektronik defter –elektronik arşiv-yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar
uygulamaları kapsamında müşterilerine hizmet vermektedir.
Müşteri eğitimleri ve seminerlerde görev almaktadır.
Marmara Üniversitesi İngilizce Maliye bölümü mezunu olan Hande Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.

İlker Baysa, PwC Türkiye Dolaylı Vergiler, Müdür
Gümrük işlemleri inceleme, Dış Ticaret Operasyonları (ithalat ve ihracat) ve
süreçlerini gözden geçirme konularında çalışmaktadır.
KDV-ÖTV-KDV İade uygulamaları konularında deneyim sahibidir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü süreçlerinde birçok proje yürütmüştür.
Elektronik vergi uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olup, elektronik
fatura- elektronik defter –elektronik arşiv-yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar
uygulamaları kapsamında müşterilerine hizmet vermektedir.
Müşteri eğitimleri ve seminerlerde görev almaktadır.
Marmara Üniversitesi İngilizce Maliye bölümü mezunu olan Hande Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.

Erkan Çetin, PwC Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Kıdemli Müdür
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999
yılında mezun olmuştur.
TODAİE ‘de kamu yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır.
Bankacılık sektöründe 1.5 yıl görev yapmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda; 2005 – 2013 yılları arasında müfettiş olarak 8 yıl
süreyle görev yapmıştır.
Özel sağlık kuruluşları, kamu ve özel kesim işletmelerinde sosyal güvenlikle ilgili
çok sayıda inceleme ve denetim yapmıştır.
2013 yılında özel sektöre geçerek, Türksat bünyesinde 1.5 yıl süreyle müfettiş olarak
görev yapmıştır. 2015 Ocak ayında PwC Türkiye’de sosyal güvenlik departmanında
müdür olarak göreve başlamıştır.
Asgari işçilik, iş kazası ve meslek hastalığı, sigortalılık işlemleri özel uzmanlık
alanlarını oluşturmaktadır.
Kamu ihale Kurumundan kamu ihale kanunu eğitimi almış olup sertifika sahibidir.
Veri tabanı uzmanlığı eğitimi almıştır.
SGK Teftiş Kurulunda performans yönetimi ile ilgili çalışmalarda yer almıştır.
ISO 9001 ve ISO 27001 sistemlerinde sertifikaya sahiptir.
EFQM mükemmellik modeli eğitimi almıştır.
CIA (Sertifikalı iç denetçilik) eğitimi almıştır
Patent vekilliği ve marka vekilliği yetki belgesine sahiptir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) unvanına sahiptir.

