“DANIŞMANLIKTA ÇITAYI YÜKSELTİYORUZ”

HAKKIMIZDA
Centrum Consulting, uluslararası danışmanlık ve
transfer fiyatlandırması alanında hizmet veren,
Türkiye’nin ilk butik şirketi olarak 2016 yılında
kurulmuştur.
Şirketimiz uluslararası danışmanlık ve transfer
fiyatlandırması konularında bağımsız bir danışmanlık
firması olarak hem Türk hem de yabancı şirketlere
hizmet vermektedir.

Centrum Consulting çatısı altında uluslararası vergi ve
transfer fiyatlandırması alanlarında edindiğimiz
tecrübeyi yepyeni bir noktaya taşımaktayız.
Centrum Consulting, uzun yıllar Maliye Bakanlığı ve
uluslararası denetim firmalarında çalışan ortakları
aracılığı ile sadece size özgü hizmetler sunuyor.
Böylece, kendimize özgü bakış açısıyla yerelde
edindiğimiz bilgiyi uluslararası tecrübelerimizle
birleştirdiğimize inanıyoruz.
Centrum Consulting, güçlü uluslararası networkü ile
operasyonlarını sürdürmekte ve tüm dünyadan
deneyimli profesyonellere ulaşmak için güvenilir iş
ortağınız olarak hizmet vermektedir.
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◆ Centrum,

dünyanın en itibarlı ve güvenilir yayıncılık ve araştırma kuruluşlarından birisi olan İngiliz yayıncı
International Tax Review (ITR) tarafından 2018 yılında Türkiye’nin En İyi Vergi Firması (The European Tax
Awards: 2018 Turkey Tax Firm of the Year) seçilmiştir.

◆ International

Tax Review tarafından yayımlanan Dünya Transfer Fiyatlandırması ve Dünya Vergi Rehberi
yayınlarının 2018, 2019 ve 2020 sayılarında “Üst Düzey Transfer Fiyatlandırması Firması” ve “Üst Düzey Vergi
Firması” olarak listelenmiştir.

◆ Centrum, International Tax Review tarafından hem vergi hem de transfer fiyatlandırması alanlarında bu yıl da
Türkiye’de ‘’Top Tier Firma’’ olarak kabul edilmiştir.

ULUSLARARASI
BAĞLANTILARIMIZ
◆ ETL Global, 40 yılı aşkın bir geçmişe ve güçlü bir networke sahip olup profesyonel hizmet
şirketlerinden oluşan uluslararası bir networktür. Vergi, hukuk, denetim ve danışmanlık
alanlarında entegre bir yaklaşımla ve alanında önde gelen uzmanları ile hizmet vermektedir.

◆ 9.000'den fazla profesyonel, 200.000'den fazla müşteri, 1.000’den fazla ofisi ile ETL Global
dünya çapında 50'den fazla ülkede network şirketleri tarafından temsil edilmektedir.

◆ Centrum, ETL Global’in Türkiye’deki network şirketidir ve Türkiye’de tüm ETL Grubu’nu temsil
etmektedir.

◆ Transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergi danışmanlık hizmetleri konularında uzmanlaşmış
Türkiye'nin ilk danışmanlık şirketi olan Centrum, Dünyanın en büyük üçüncü muhasebe ağı olan
TAG Alliances’ın Türkiye ofisidir.

◆ Centrum, 155'in üzerinde yetki alanında temsil edilen ve 70'in üzerinde benzersiz uygulama
alanını kapsayan, en karmaşık müşteri gereksinimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
konumlandırılmış olan IR Global’in de Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

NE YAPIYORUZ?
İŞİMİZ ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI
Müşterilerimizin bize güvenmesinin ardında yatan asıl neden sadece bildiğimiz işi yapıyor olmamız.
Şirketimiz Türkiye’nin en yenilikçi danışmanlık firması olarak uzmanlaşmaya önem vermekte
diğerlerinden farklı kılan nokta da, sadece en tecrübeli olduğumuz alanlara odaklanıyor
uluslararası danışmanlık ve transfer fiyatlandırması.

olup bizi
olmamız:

DANIŞMANLIK ÇITASINI YÜKSELTİYORUZ
Bizi eşsiz kılan en önemli unsur tüm hizmetlerimizin doğrudan şirket ortaklarımız tarafından veriliyor olması.
Diğerlerinden ayrılıyoruz çünkü danışmanlık hizmetlerimizi Maliye Bakanlığı, uluslararası
akademik dünyada edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimiz ile harmanlayarak sunuyoruz.

denetim firmaları ve

SADECE SİZE ÖZGÜ HİZMETLER VERİYORUZ
Kısaca biz kendimizi gelişmelere yön veren ve öncü bir şirket olarak tanımlıyoruz. Butik bir firmayız ve müşterilerimizin
ihtiyaçlarına özgü uluslararası danışmanlık ve transfer fiyatlandırması çalışmaları yürütüyoruz.

Usta bir terzi hassasiyetinde hizmet sunmayı hedefleyen Centrum Consulting uzmanlaştığı konulara bambaşka bir bakış açısı
getiriyor. Bu şekilde çalıştığımız her bir müşterimize “tailor made” hizmetler sunma imkânı buluyoruz.

PRATİK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ
Tüm hizmetlerimiz pratik çözümler içeriyor ve müşterilerimizi teknik detaylara boğmadan operasyonlarına ciddi katma
değer sağlayan projeler sunuyoruz. Başka bir deyişle, sunduğumuz her hizmet, yaptığımız her şey müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırıyor.

BEKLENTİLERİNİZİ YÜKSELTİN...

HİZMETLERİMİZ

◆ Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz
◆ OECD BEPS Hizmetlerimiz
◆ Uluslararası Vergilendirme Hizmetlerimiz
◆ Yurtdışı Danışmanlık Hizmetlerimiz

Hem Türkiye’ye hem de
faaliyet gösterdiğiniz tüm
ülkelere uygun transfer
fiyatlandırması
dokümantasyon çözümleri
sunuyoruz. Transfer
fiyatlandırması danışmanlığı da
bizim işimiz.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ
Transfer fiyatlandırması belgelendirme hizmetlerimiz tüm belgelendirme ihtiyaçlarınızı karşılamak
için dizayn edildi.
Transfer fiyatlandırması belgelendirmesi hizmetlerimiz kapsamında;

◆ Ana Belgelendirme (Master file)
◆ Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
◆ Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting)
◆ Emsal Çalışmaları
◆ Transfer Fiyatlandırması Form Çalışmaları yer alıyor.
T R A N S F E R F İ Y A T L AN D I R M AS I D A N I Ş M A N L I K H İ Z M E T L E R İ M İ Z
Biz transfer fiyatlandırması danışmanlarıyız ve transfer fiyatlandırması ile ilgili ihtiyacınız olan tüm konularda bilgi
ve deneyime sahibiz.

◆ Transfer Fiyatlandırması Due Diligence
◆ Transfer Fiyatlandırması Check-Up
◆ Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
◆ Transfer Fiyatlandırması Yeniden Yapılandırmaları
◆ Transfer Fiyatlandırması Politika Çalışmaları
◆ Grup İçi Hizmet Analizi ve Fayda Testi
◆ Transfer Fiyatlandırması İnceleme ve Uzlaşmaları
◆ Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
◆ Transfer Fiyatlandırması ve Gümrük Değerlemesi

OECD BEPS
D İ J İ TAL E KO N O M İ Y E
YÖ N E L İ K H İ Z M E T L E R İ M İ Z
Elektronik ticarete ilişkin faaliyetlerinizi kurumlar vergisi
yanında BEPs Eylem Planı kapsamındaki “daimi iş yerleri”,
“kontrol edilen kurum kazancı” ve “transfer fiyatlandırması”
yönünden bir bütün olarak değerlendiriyor ve sizlere en
optimum çözümleri sunuyoruz.

GRUP FİNANSMANI İLE
İ LG İ L İ H İ Z M E T L E R İ M İ Z
Centrum Consulting olarak grup finansmanı ve faiz indirimi
konusunda uluslararası düzeyde ve çeşitli ülkelerde getirilen
yeni düzenlemelerin grubunuza etkisini değerlendiriyor ve
bu konuda sizlerle tecrübemizi paylaşıyoruz.

DA İ M İ İ ŞY E R L E R İ N E İ L İ Ş K İ N
HİZMETLERİMİZ
Elektronik ticaret dahil Türkiye veya diğer ülkelerdeki
faaliyetlerinizin daimi işyeri kapsamında yer alıp almadığının
değerlendiriyor ve bu faaliyetlerinizin daimi işyeri yaratıp
yaratmadığını araştırıyoruz.

OECD BEPS
TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE IP OPTİMİZASYONUNA YÖNELİK
HİZMETLERİMİZ
Gayrimaddi varlığa ilişkin hukuki ve ekonomik sahiplik arasında farkın bulunup bulunmadığının belirlenmesi
gibi konular dahil çok yönlü olarak geliştirdiğimiz transfer fiyatlandırması ve IP optimizasyonuna yönelik
hizmetlerimizin grubunuzun ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyoruz .

DİĞER OECD BEPS HİZMETLERİMİZ
Centrum Consulting olarak, uluslararası mevzuatta meydana gelen yeniliklerin grubunuzun finansman
ve faiz indirimi konuları üzerindeki etkisini her bir ülke itibariyle ele alıyor ve bu konular ile ilgili geçmiş
tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Centrum Consulting tarafından sunulan diğer OECD BEPS hizmetleri ise;

◆ Hibrid kuruluş ve sözleşmeler (Hybrid mismatches),
◆ Kontrol edilen kurum kazancı (Controlled foreign company),
◆ Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmaya ilişkin analiz (limitation
◆
◆

of Benefit

ve/veya Principal Benefit Test),
Transfer fiyatlandırması konularında risk ve sermaye dağılımının etkilerine ilişkin analizve
Uluslararası vergi konularında tahkim başvurularını kapsıyor.

ULUSLARARASI
VERGİLENDİRME
Çifte vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında
yer alan hizmetlerimiz temelde;

◆ Daimi İşyerleri
◆ Gayrimaddi Haklar ve Royalti Ödemeleri
◆ Bağımlı Faaliyetler ve Ücretler
◆ FATCA ve Common Reporting Standard
◆ Çifte Vergilendirme ve Karşılıklı Anlaşma
Usulünden oluşuyor.

Uluslararası vergilendirme ile ilgili uzmanlığımız
kapsamında diğerlerinin yanında aşağıdaki alanlar da yer
alıyor:

◆ Faiz ve temettü ödemeleri
◆ Gemicilik, hava ve kara taşımacılığı
◆ Sermaye değer artış kazançları
◆ Serbest meslek faaliyetleri
◆ Yöneticilere yapılan ödemeler
◆ Sanatçılara ve sporculara yapılan ödemeler
◆ Emekli maaşları ve düzenli yapılan ödemeler
◆ Diğer gelirler

ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRMASI HİZMETLERİMİZ
Centrum Consulting’in şirket yeniden yapılandırmaları ile ilgili hizmetlerinden en önemlileri
şunlardan oluşuyor:

◆ Türkiye ve yurt dışına yönelik olarak şirket yeniden yapılanma modellerinin tespiti ve
◆
◆
◆

◆
◆

bu modellerin vergisel analizi
Uluslararası şirket ve holding yapılarının yeniden dizayn edilmesi ve uygulanması
Uluslararası finans ve royalti yapılarının yeniden oluşturulması ve uygulanması
Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlara yönelik mevcut uluslararası vergi
stratejilerinin optimizasyonu ve geliştirilmesi
Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirinin vergisel açıdan
optimizasyonu (Tax Effective supply Chain Management)
Uluslararası şirket satın alma ve birleşmelerinde uluslararası vergi ve transfer
fiyatlandırması konularında danışmanlık

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU HİZMETLERİMİZ
Avrupa Birliği vergilendirme hukuku ile ilgili aşağıdaki konularda uzmanlığımızı sizlerle

paylaşabiliriz:

◆ AB mevzuatı karşısında Birlik dışı ülke şirketi olarak Türk şirketlerinin
◆
◆
◆
◆
◆

vergilendirilmesi
Faiz ve royalti ödemelerinin vergilendirilmesi
Kar payı üzerinden alınan stopaj vergisi
Farklı üye ülkelerde bulunan ana şirket yavru şirket vergilendirilmesi (Cross-border
group taxation)
Diğer Birlik ülkelerindeki zararlar (Cross border losses) ve başka bir Birlik ülkesinde
indirimi
İlgili ülkeden çıkış nedeniyle elde edilen kazançlar üzerinden ödenecek vergiler (Exit
taxes)

Centrum
Consulting olarak
en tecrübeli
olduğumuz
konuların başında
ÇvÖA’lar ve bu
anlaşmaların
uygulamaları
geliyor. Centrum
Consulting çatısı
altında ise bu
hizmetlerimizi
daha da ileri
götürüyoruz.

YURTDIŞI
DANIŞMANLIK
YURTDIŞI
ŞİRKET
HİZMETLERİMİZ
Yurtdışı şirket
hizmetlerimiz:

◆ Şirket
◆
◆
◆
◆

kuruluşu

KURULUŞU
ile

ilgili

sunduğumuz

kuruluşu ile ilgili mali ve hukuki “due diligence
çalışması” ve operasyonlarınıza en uygun şirket türünün
belirlenmesi
Şirket kuruluşu için gerekli belgelerin hazırlanması
İstediğiniz şirket türüne göre en kısa sürede
şirketinizin kuruluşu için yasal başvuruların yapılması
ve takibi
Yurtdışında kurulan şirketiniz çalışanları ve onların
yakınlarının oturma izinleri için yasal başvuruların yapılması
ve takibi
Yurtdışında kurulacak şirketinizin muhasebe ve finansal
işlerinin koordinasyonu ve takibi

U LU SL ARARASI YAT IRIM DAN IŞM ANLIĞ I H İ Z M E TLE RİMİZ
Uluslararası yatırım danışmanlığımız kapsamında aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz.

◆ Yurtdışında yapılacak yatırım ile ilgili olarak ülke ve sektör araştırmaları
◆ Yurt dışı yatırımlar için teşvik danışmanlığı
◆ Yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlara yönelik vergilendirme dahil gerekli
◆
◆
◆

stratejilerin

belirlenmesi ve geliştirilmesi
Uluslararası şirket ve holding yapılarının dizayn edilmesi ve uygulanması
Uluslararası finansman ve royalti yapılarının oluşturulması ve uygulanması
Yurtdışı şirket satın almalarında danışmanlık

SERVET YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ
Centrum Consulting servet yönetimine ilişkin aşağıdaki danışmanlık hizmetleri ile
müşterilerine hak ettikleri değeri sağlamaya gayret etmektedir.

◆ Finansal
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

ve finansal olmayan varlıklarınız dahil size ya da ailenize ait servetin
yönetimi ve yeni kuşaklara aktarımı için planlama
Servetinizin yeni kuşaklara devredilmesi ve varlıklarınızın devir sonrası yönetilmesi
Sizin ya da ailenizin eğitim, sağlık imkânları, hayat stili gibi tercihlerine bağlı olarak yeni
ikametgâhınızın belirlenmesi için destek ve yeni ikametgâhınıza servetinizin ya da işinizin
taşınması
İstenilen ülkede aile ofisinizin (family office) ve gerekli alt yapısının kurulması
Servetinizin korunması için tröst ve benzeri yapıların kurulması
Global ortaklarımız ile servetinizin korunması için size en uygun finansal araç ve
hizmetlerin tespiti
Servetiniz ile ilgili en optimum çözümlerin hazırlanması ve uygulanması
Yatırımlarınızın üçüncü kişilere devri ve bu sürecin yönetilmesi

Yurtdışına açılan
pencereniz:
Centrum Consulting,
yurtdışı şirket
kuruluşlarından,
yatırım danışmanlığı
ve servet
yönetimine kadar
geniş bir çerçevede
uluslararası alandaki
ihtiyaçlarınıza
yönelik hizmetler
sunmaktadır.

GÜVEN VEREN HİZMET, GÜVENİLİR GERİ BİLDİRİM...
DEPENDABLE SERVICE, RELIABLE FEEDBACK...

ORTAKLAR

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ
Kurucu Ortak
Burçin Gözlüklü, Centrum Denetim Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. ve Grup Şirketleri’nin
kurucusu ve yönetici ortağı olarak görev
yapmaktadır. Ayrıca, dünyanın en büyük
denetim ve hukuk firmalarından olan Almanya
merkezli ETL Global’ın Türkiye ofisi vergi
başkanıdır. Kurucusu olduğu Centrum, vergi
alanında Dünyanın en itibarlı araştırma ve
yayıncılık şirketi olarak görülen İngiltere
merkezli International Tax Review (ITR) isimli
şirket tarafından 2018 yılında “Türkiye’nin En
İyi Vergi Şirketi” ödülüne layık görülmüştür.
Centrum Grubunu kurmadan önce, Maliye
Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda 10 yıl
süreyle Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2008 yılı içerisinde Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu (yeni adıyla Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu) Genel Sekreteri olarak atanmış ve 3
yıla yakın süreyle uluslararası muhasebe
standartlarının yerel mevzuata kazandırılması
çalışmalarına liderlik etmiştir. Anılan dönemde
Asya – Okyanusya Standart Belirleyicileri
Grubu (AOSSG)'ne üye, Dünya Standart
Belirleyicileri Grubu (WSS)'na ise gözlemci üye
olarak katılmıştır. Genel Sekreterlik görevi
süresince, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun
hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer
almış, Avrupa Birliği müktesebatı Şirketler
Hukuku faslının AB Komisyonu ile müzakeresi
sürecinde yeni TTK'nın muhasebe ve denetim
ile ilgili düzenlemeleri yönünden ülkemizi
temsil etmiştir
2010 yılında kamudaki görevlerinden ayrılarak
Koç Holding A.Ş. bünyesinde Denetim Grubu
Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bir
yıllık
Denetim Grubu Koordinatörlüğü
görevinin ardından Koç Holding A.Ş. Vergi
Yönetimi Koordinatörü olarak atanmış ve 2014
yılının ortasına kadar Koç Topluluğu
Şirketlerinin üst düzey vergi yöneticisi olarak
çalışmıştır.

Burçin Gözlüklü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü mezunu olup, Başkent Üniversitesi
Muhasebe Finansman Anabilim Dalında
Doktora yapmıştır.
2013 yılından bu yana Uluslararası Finansal
Yönetim Enstitüsü Derneği'nin Yönetim Kurulu
Üyesidir. Centrum bünyesindeki görevlerine ek
olarak, 2020 yılı itibariyle, İstanbul Ekonomi
Zirvesi icra kurulu üyesi, ARIA Women
Investments Yatırım Komitesi Üyesi, DEİK
Hollanda ve Sırbistan İş Konseyi Üyesi ve halka
açık Yeni Gimat GYO A.Ş. şirketinin bağımsız
yönetim
kurulu
üyesi
olarak
görev
yapmaktadır.
Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi
ünvanlarına sahip olup, çok iyi derecede
İngilizce bilmektedir.

2018 yılında Hollanda merkezli ve yine çok

Centrum’a katılmadan önce, son olarak Acun

uluslu bir yapı olan Intertrust Group’a

Medya Grubu’nda Global Vergi Denetim ve

Türkiye ülke müdürü olarak katılmıştır. Çok

Uluslararası Mevzuat Koordinatörü olarak

uluslu

görev yapmıştır.

yatırım

modellerinin

hayata

geçirilmesi ve bu yapıların ilgili ülke
mevzuatları uyarınca yaşatılması üzerine

Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

danışmanlık hizmetleri; şahsi ve kurumsal

Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunudur.

Can DOĞRUSÖZ

yatırım, gayrimenkul fonlarının en optimal
şekilde yapılandırılması ve yaşatılması; trust

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik

Direktör

hizmetleri gibi yerli ve yabancı çok sayıda

ruhsatına sahip olup çok iyi derecede

müşteriye çok geniş çerçevede uluslararası

İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kariyerine 2009 yılında Ernst&Young Türkiye

danışmanlık hizmetleri sunmuştur.

İstanbul ofisi Vergi bölümünde denetçi
olarak başlamış olup burada tam tasdik,

Intertrust bünyesindeki ülke müdürlüğü

transfer fiyatlandırması ve son olarak da

görevini, grubun Türkiye’deki faaliyetlerini

şirket birleşmeleri satın almaları üzerine

sona erdirme kararı aldığı Nisan 2019’a dek

görev yapmıştır. 2011 yılında KPMG Türkiye

sürdürmüştür.

Uluslararası Vergi Danışmanlığı bölümüne
uzman olarak katılmış olup 2014 yılında

Yerel ve uluslararası vergi mevzuatı, çifte

müdür, 2017 yılında ise kıdemli müdürlüğe

vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve trust

terfi etmiştir. KPMG’de geçirdiği 7 yıl

mevzuatı konularında büyük bilgi ve birikim

boyunca şirket birleşmeleri & satın almaları,

sahibi olmakla birlikte, üretim, hızlı tüketim,

uluslararası yatırımlarda vergi modellerinin

lojistik,

kurulması, uluslararası vergi danışmanlık

medya prodüksiyon ve sağlık gibi özellikli

hizmetleri üzerine çok sayıda yerli ve

sektörlerde de deneyimlidir.

yabancı

kişi

ve

hizmetleri sağlamıştır.

kuruma

danışmanlık

e-ticaret, telekomünikasyon, ilaç,

Tahsin Can Nalcı, 2017 yılında Centrum'a

ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

katıldı.

İşletme Bölümü mezunudur. Hollanda'daki
Twente Üniversitesi'nde Erasmus Değişim

Şirketin danışmanlık bölümünde üst düzey

Öğrencisi olarak 1 yıl eğitim almıştır.

yönetici olarak çalışmaktadır. SMMM stajını
Centrum

Tahsin Can NALCI
Kıdemli Müdür

bünyesinde

sürdürmektedir.

Masterfile,

Yerel

dosya,

CbCR'nin

Deneyimi boyunca TP Politika Belgeleri,

hazırlanması dahil Uluslararası Vergi ve

Masterfile, Localfile, İnşaat için Kıyaslama

Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerinin yanı

Çalışmaları,

sıra

FMCG,

Endüstriyel

Üretim,

transfer

fiyatlandırma

politikaları,

Enerji Endüstrileri gibi çeşitli büyük transfer

uluslararası iş yapıları ve M&As ile ilgili

fiyatlandırma

tavsiyeler de dahil olmak üzere uluslararası

dokümantasyon

projelerini

yönetmiştir.

vergi

konularında

vermektedir.
Centrum’a

katılmadan

önce

PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) Transfer
Fiyatlandırması Departmanında danışman
olarak çalıştı. Bu deneyimde Otomotiv,

Finans, Konaklama, Çelik, İlaç Endüstrileri
gibi çeşitli sektörlerde transfer fiyatlandırma
dokümantasyon hizmetleri ve danışmanlık
hizmetleri projeleriyle ilgilenen ekiplerde
yer aldı

danışmanlık

hizmeti

VİZYON
Alanında oldukça deneyimli ekibimiz, son dönemde tüm şirketlerin gündeminde olan OECD Matrahın Aşındırılması ve
Karın Aktarılması Eylem Planı gibi alanlardaki uzmanlığını da kullanarak Türk ve uluslararası vergi dünyasına benzersiz bir
bakış açısı getirmeyi kendine vizyon olarak belirledi.
Buna göre, özellikle uluslararası denetim ve danışmanlık firmalarına en önemli alternatif olarak müşterilerimize
uluslararası kalitede hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

MİSYON
Alanımızda Türkiye’de kurulmuş ilk firmayız ve uluslararası vergilendirme ve transfer
konularında Türkiye’deki en iyi danışmanlık firması olmayı amaçlıyoruz.

fiyatlandırması

Butik bir danışmanlık firması olarak çalışan Centrum Consulting, müşterilerinin uluslararası vergi
fiyatlandırması alanındaki uyumunu en üst seviyeye çekmeyi kendine misyon olarak belirlemişdurumda.

ve transfer

Bu kapsamda, müşterilerimizin Türkiye ve uluslararası arenadaki gelişmelere en hızlı şekilde uyum sağlayabilmeleri
için verdiğimiz hizmetleri teknoloji ile destekleyerek daha ileri götürmeyi hedefliyoruz.

HEDEFLERİMİZ
İddialıyız ve global düzeyde çok sayıda firmanın yaptığı gibi Türkiye’de de müşterilerimizin en nitelikli ve kaliteli
butik hizmetleri almasını amaçlıyoruz.

Biz, müşterilerimizin gözünde kendi ekiplerinin bir parçası olarak görülmek için çalışıyoruz. Müşterilerimize uluslararası
denetim ve danışmanlık firmalarından daha iyi ve daha uygun danışmanlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Bunu
yaparken de en nitelikli danışmanlık hizmetini en uygun şekilde temin etmek hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Bir başka hedefimiz de Türkiye’de bir ilke imza atarak şirketinizin uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırması
konularında “in-house danışmanı” olmayı başarmak. Bunu da şirketinizin bize ihtiyaç duyduğu her an yanınızda olarak
sağlayacağız.

HİZMET POLİTİKAMIZ
ALANIMIZDAKİ EN İYİ HİZMETLERİ SUNUYORUZ
Centrum Consulting olarak yurtdışı danışmanlık ve transfer fiyatlandırması alanlarında en kaliteli hizmetleri vermek en önemli
politikamız. Bunu sağlarken hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve bunun neticesinde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti
yaratmayı hedefliyoruz. Kalite anlayışımız doğrultusunda sunduğumuz tüm hizmetlerden duyulan müşteri memnuniyeti, bizim için
büyük değeri ifade ediyor.
TECRÜBELİYİZ
Yurtdışı danışmanlık ve transfer fiyatlandırması alanlarında uzun yıllardır sektörde hizmet veren güçlü bir ekibimiz var.
Müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri, alanında Türkiye’nin en uzman ekibi tarafından kusursuz bir hizmet anlayışıyla yerine
getirilmekte. Danışmanlık anlayışımız
beklentilerinizin de ötesinde çünkü asıl işi yurtdışı danışmanlık ve transfer fiyatlandırması olan bir ekip sizlere hizmet sunuyor.
HERKESE AYRI BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR
Konu uluslararası danışmanlık ve transfer fiyatlandırması ise, herkese ayrı bir çözümümüz var. Diğerlerinden farklıyız çünkü
müşterilerimizin ihtiyaçlarının farkındayız. üstlendiğimiz tüm
projelerde mükemmel bir işbirliği ve takım ruhu ile çalışıyoruz. Böylece sadece şirketinize özgü çözümler geliştirmemiz mümkün
oluyor.

DÜNYAYI SİZİN İÇİN FETHEDİYORUZ
Tüm dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ve kesintisiz bir şekilde sizlere aktarmayı hizmet politikası olarak belirledik. İhtiyaçlarınızı
sizden önce keşfedip, değişen dünyaya ayak uydurmanıza destek oluyoruz. Bizim için mükemmellik her zaman yeni arayışlar içinde
olmaktır. O nedenle, sizleri de yepyeni dünyaları keşfetmeye davet ediyoruz.
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