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Özgeçmiş

Profesyonel Tecrübe

► EY Türkiye Vergi bölümünde Sosyal Güvenlik ve İş
Hukuku Hizmetleri Ekibinde Müdür olarak görev
yapmaktadır.

► SGK Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servisinde görev yapmıştır.

► Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü lisans, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü
yüksek lisans mezunudur.

► Prim teşvikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
► Denetim ve teftiş raporlarının değerlendirilmesi ve uygulaması konusunda tecrübelidir.
► İdari para cezalarının uygulanması ve itirazlarının değerlendirilmesi konusunda yetkindir.
► Bilkent ve Sabancı Üniversitelerinde araştırma ve eğitim asistanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Uzmanlık Alanları
► İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve istihdam teşvikleri
► İşyeri durum tespit denetimleri ve işveren risk denetimleri
► İnceleme ve denetim süreçlerinde danışmanlık
► İşyerlerinin tescil, devir, intikal, nakil, nevi değişikliği işlemleri
► Şirketlerin birleşme ve bölünme süreçlerinde iş ve sosyal güvenlik
danışmanlığı
► SGK ve Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan idari para cezalarına
ilişkin hukuki süreçlerde danışmanlık
► İş kazası-meslek hastalığı uygulamaları
► Asıl işveren- alt işveren ilişkilerinin mevzuata uygunluğu
► Asgari işçilik uygulamaları
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Gizem KORG
Manager– Social Security and Labour Law Services
Mobile:+90 506 582 84 31
Email : gizem.korg@tr.ey.com

Background

Professional Experience

► She is a Social Security and Labour Law Services
Manager in EY’s Tax department.

► Prior to joining EY team she had been working as a Government officer at the SSI.

► She has a bachelor degree in International
Relations from Galatasaray University and a
Master of Arts degree in history from Bilkent
University.

Skills
► Labour and Social Security legislation, employment incentives
► Consultancy in individual and collective labor law implementation processes
► Workplace due diligence audits and employer risk audits
► Consultancy in inspection and audit processes
► Registration, transfer, and change of type of workplaces
► Business and social security consultancy in merger and division processes
of companies

► Consultancy in legal processes regarding administrative fines imposed by
SSI and Ministry of Labor
► Work accident-occupational disease practices
► Compliance of principal employer and sub-contractor relations with the
legislation
► Minimum workmanship application
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► She has wide knowledge on the employment incentives and their apllicability.
► She was responsible for the assessment and the application of the official inspection reports.
► She is skilled in the applicaiton of administrative fines and in the evaluation of the appeals against the fine.
► She worked as an RA and a TA in both Bilkent and Sabancı Universities.

