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Özgeçmiş
►

EY Türkiye Vergi Bölümü Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

Profesyonel Tecrübe
►

Büyük ve orta ölçekli işletmelerde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden
inceleme, denetim ve kontrol konularında tecrübe sahibidir.

►

Uluslararası personel görevlendirmeleri kapsamında yerel ve uluslararası
vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda bilgi ve deneyim sahibidir.

►

Sosyal güvenlik formüler belgelerinin SGK’ dan temin edilmesi gibi uyum
hizmetlerinin yanı sıra gelir vergisi ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında
danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

►

Gelir vergisi hesaplamaları, gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması,
vergi eşitlemesi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi konusunda tecrübe
sahibidir.

ekibinde müdür olarak görev yapmaktadır.
►

2013, Mart itibariyle EY Istanbul Ofis bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

►

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
mezunudur.

►

Uzmanlık Alanları

►

İşyeri durum tespit denetimleri ve işveren risk denetimleri

►

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı

►

İstihdam teşvikleri

►

Bireysel ve toplu İş Hukuku uygulamaları süreçlerinde danışmanlık

►

Gelir vergisi hesaplaması, gelir vergisi beyannamesi hazırlanması, vergi eşitlemesi
hesaplamaları

►

Uluslararası görevlendirmeler kapsamında sosyal güvenlik danışmanlığı

►

SGK formüler belgelerinin temin edilmesi
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Background

Professional Experience

►

Merve is a manager in the Social Security and Labor Law Services
department of EY Turkey.

►

Merve has experience in reviewing, inspection and controlling big and
medium sized enterprises in terms of Labor and Social Security Legislation.

►

As of March 2013, she started to work at EY Istanbul Office.

►

►

She has a major degree from Kocaeli University, Faculty of Economics and
Administrative Sciences Department of Business Administration.

She has knowledge and experience on local and international tax and social
security legislation within the scope of international personnel assignments.

►

She provides compliance services such as obtaining CoC documents from
SSI, and consultancy services on income tax and social security legislation.

►

She has an experience in income tax calculations, preparation of income tax
returns, and realization of tax equalization calculations.

Profession
►

Workplace due diligence and employer risk review

►

Labor and social security legislation

►

Employment incentives

►

Consultancy in individual and collective Labor Law applications processes

►

Preparing income tax calculation, income tax return and tax equalization

►

Social security consultancy within the scope of international assignments

►

Obtainig Certificate of Coverage document from Social Security Instutition
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