Vergi ve Gümrük İşlemlerinde
“Güncel Uyum Riskleri”
Semineri
KRYD olarak sizleri 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 10:00-13:00 arasında,
PricewaterhouseCoopers iş birliği ile hazırladığımız “Vergi ve Gümrük İşlemlerinde Güncel
Uyum Riskleri” üzerine gerçekleştireceğimiz seminerimize davet ediyoruz.
Programın kapsamı ve konuşmacımızın özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.
Yer
Tarih
LCV

: Tofaş Zincirlikuyu Konferans Salonu
: 23 Kasım 2017 saat 10:00-13:00
: beste.dumbar@pwc.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I)

Vergi mevzuatı ve uygulamalarında güncel uyum
alanlari
Ulaş Ceylanli, PwC, Vergi Bölümü - Ortak

II)

Gümrük ve dış/ticaret mevzuat ve uygulamalarinda
guncel uyum alanlari
Murat Kutlu, PwC, Vergi Bölümü - Direktör

Konuşmacılarımızın Özgeçmişi:
Ulaş Ceylanli : 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
bölümünden mezun olan Ulaş, aynı yıl PwC, Vergi ve Yasal Hizmetler bölümüne katılmıştır.
Ulaş, imalat, otomotiv, perakende ve hizmet sektöründe yer alan çeşitli firmaların vergi
denetimlerini yürütmektedir. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası yatırımcılar için yapısal
vergi danışmanlığı, birleşme, satın alma ve özelleştirme uygulamaları vergi riski ve avantajları
analizleri hizmetlerini yerine getirmektedir.
Ulaş kısa dönem değişim programları çerçevesinde 2008 yılında Rotterdam/Hollanda
ofisinde 2011 yılında da Boston /ABD ofisinde görev yapmıştır. Ulaş, 2014 yılında PwC
Ortak’lığına kabul edilmiştir.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Ulaş, gerek PwC bünyesinde, gerek diğer platformlarda vergi
alanında birçok konferans, eğitim ve toplantılarda konuşmacı olarak yer almıştır. Ayrıca,
vergi konularında bir çok gazete ve dergide makaleleri yayınlanmıştır.
Ulaş; SMMM, SPK Bağımsız Denetçi ve KGK Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir.

Murat Kutlu: Murat, üniversiteden mezun olduktan sonra 1996-2011 yılları arası Gümrük
Müsteşarlığında gümrük uzmanı olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında genel gümrük
prosedürleri, basitleştirilmiş gümrük işlemleri, gümrük risk analizi teknikleri kurulması ve
geliştirilmesi, ve birçok Avrupa Birliği Uygulamalarında da ayrıca görev almıştır.
2001 de Gümrük Müsteşarlığından ayrıldıktan sonra 2004-2007 yılları arası uluslararası
ticaret danışmanı olarak Philip Moris Türkiye ve General Motors Türkiye de görev yapmaya
devam etmiştir. Kutlu, gümrük işlemleri ve gümrük uyum sistemleri, ile ilgili sahip olduğu
tecrübe ve bilgi birikimi ile gümrük uyum, elektronik gümrük ve lojistik uygulamaları da dahil
olmak üzere birçok projede yer almış ve ayrıca, çeşitli yerel ve uluslararası firmalar için
gümrük ve uluslararası ticaret üzerine bir dizi eğitim programları gerçekleştirmiştir.
Murat Kutlu, 2007 Temmuz ayında PwC gümrük ve uluslararası ticaret bölümünde müdür
olarak çalışmaya başlamış ve bugün de Direktör olarak şirketimizde çalışmalarını
sürdürmektedir.

