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"Finansman stratejilerinize 
uygun borç danışmanlığı 
hizmetleri sunuyoruz."

Hüsnü Dinçsoy

PwC Türkiye
Danışmanlık Hizmeti Lideri



Neden PwC?

Global ağımızdan aldığımız 
destekle müşterilerimize, 
finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerekli 

stratejinin oluşturulmasından 
uygulanmasına kadar tüm 

süreçlerde kapsamlı hizmet 
sağlıyoruz.  

Global olarak Borç Danışmanlığı 
hizmetlerinde 5,000'den fazla 

çalısanımızla servis sağlıyor, bu 
sayede pek çok farklı finansman 

ürününe ve kaynağına ulaşım 
sağlayabiliyoruz.

PwC bünyesindeki muhasebe, 
hukuk ve vergi danışmanlığı 
ekiplerimizle birlikte entegre 

hizmetler sağlayarak 
müşterilerimiz için avantaj 

sağlıyoruz. 

Yerli ve uluslararası finansman 
piyasalarında yıllar içerisinde 

oluşturduğumuz güçlü ve 
yapıcı ilişkiler, zor olarak 
görülen işlemleri hızlıca 

çözebilmemize olanak sağlıyor. 

Bağımsız bir kuruluş olarak, size 
danışmanlık sağlayabilecek 

finansörler ya da yatırım 
bankalarının aksine tarafsız bir bakış 

açısıyla hizmet sunuyoruz. 

Hizmet verdiğimiz alanlarda 
piyasa dinamikleri ve başarıya 

götüren etmenlere 
hakimiyetimiz sayesinde, 
müşterilerimiz için değer 

yaratan çözümler sunuyoruz. 

Borç danışmanlığı ekibimiz, 
kurumsal bankacılık, yatırım 

bankacılığı ve hazine tecrübesi 
olan çalışanlardan oluşmakta 

olup, ekibimiz global ofislerimizin 
uluslararası bankacılık tecrübeleri 

ile desteklenmektedir. 



Hangi hizmetleri sağlıyoruz?

Borç Danışmanlığı

Borç ve Sermaye
Danışmanlığı

Tamamlayıcı ve destek hizmetlerimiz..

Sağladığımız hizmetler

• Finansman
• Satınalım finansmanı
• Refinansman
• Alternatif finansman
    yöntemleri
• Borç kapasite analizi

• Finansal modelleme
• Finansal analiz ve strateji geliştirme
• Uygun finansman ürünü ve ortağının
    belirlenmesi
• Müzakere desteği

• Kredi dokümantasyon desteği
• Kredi derecelendirme süreç yönetimi
• Hedging işlemleri sözleşme desteği
• Vergi ve muhasebe danışmanlığı
•  Proje yönetimi

Sağladığımız hizmetler

• Proje finansmanı
• İhale hazırlık desteği
• Altyapı danışmanlığı
• Altyapı varlıkları alım /
    satım desteği
• Sermaye finansmanı

Sağladığımız hizmetler

• Bağımsız Görüş Raporu (IBR)
• Kredi yapılandırma
• Şirket yapılandırma
• Borç kapasite analizi
• Finansal taahhütlerin
   oluşturulması ve izlenmesi

Kamu-Özel 
İşbirliği (KÖİ) ve 
Proje Finansmanı 
Danışmanlığı

Yeniden Yapılandırma
Hizmetleri

Proje Safranbolu

Türkiye'de kurulu büyük bir 
demir-çelik üreticisi firma için 
uluslararası İhracat Kredi 
Kuruluşu sigortasını da 
kapsayan Finansman 
Danışmanlığı.

140m EUR
Toplam Finansman

Proje Knokke

Türkiye'de kurulu bir ilaç 
firması için refinansman ve 
finansman danışmanlığı.

40m EUR
Toplam Finansman

Proje Date

Türkiye'de kurulu bir inşaat 
firmasının Körfez 
ülkelerindeki taahhütlerinin 
finansmanı için finansman 
danışmanlığı.

250m EUR
Proje Büyüklüğü

Proje Murano

Yerli ve uluslarası 
sponsorlardan oluşan bir 
konsorsiyum için Kuzey 
Marmara Otoyolu Avrupa ve 
Asya Kısımları KÖİ ihalesinde 
ihale danışmanlığı.

3,000m+ USD
Proje Büyüklüğü

Proje Flagship

Büyük bir Sağlık Kampüsü 
KÖİ projesi için Sermaye 
Finansmanı ve Proje 
Finansmanı danışmanlığı.

1,200m USD
Proje Büyüklüğü

Proje Toro ve Proje 
Sangria

Yerli ve uluslararası 
sponsorlardan oluşan 
konsorsiyum için iki ayrı 
Sağlık Kampüsü'nün KOİ 
ihalesinde ihale danışmanlığı.

600m USD
Proje Büyüklüğü

Proje Galaxy

Bir Körfez bankası için 
Türkiye'deki bir grupla ilgili 
Bağımsız Görüş Raporu.

200m USD
Toplam Finansman

Proje Nord

Alman bankaları için 
Türkiye'de bir ilaç firmasıyla 
ilgili Bağımsız Görüş Raporu.

25m EUR
Toplam Finansman

Proje Vietnam

Bir İngiliz bankası için, 
Türkiye'de kurulu orman 
ürünleri ürteicisi bir firmayla 
ilgili Bağımsız Görüş Raporu.

20m EUR
Toplam Finansman
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Danışmanlık
hizmetlerinde
çalışan sayısı

Çalışanlarımız Müşteriler

Fortune
Global 500
firmaları

422

Finans
markası

Bu yıl itibariyle global çalışan 
ayımız yeni rekor seviyelere
ulaştı.220.000 çalışan

PwC Global Ağ

PwC Global

Türkiye'de iş
hayatında

çalışmaktadır.

46
Şirket ortağı

Şirket
ortaklarının
%30’u kadın

PwC Türkiye

46~1.650
Çalışan

Çalışanların
%51’i kadın Yaş ortalaması: 30

3.000
Müşteri

>3.000

Etik Değerler Merkezi’nin (EDMER), etik bilincini oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak amacıyla hizmet veren şirketleri ETİKA Ödülleri ile 

ödüllendiriyor. PwC Türkiye ödüllerin verilmeye başladığı yılıdan bu yana; 
dört yıldır ETİKA Ödülleri’ne layık görülüyor.

*

*

‘den fazla
PwC alumni

*
*

 PwC Türkiye 
çalışanı 

*

* Temmuz 2016 itibariyle.

yurtdışı 
görevlendirme ile 

diğer PwC 
firmalarında 

çalışıyor.

Dünyanın en 
kuvvetli B2B 
markası PwC    

PwC'de amacımız, toplumda güven oluşturmak ve 
önemli problemlerin çözümünde yer almaktır. PwC 
olarak 157 ülkede kurulu, 220.000'den fazla çalışanı 
olan, denetim, danışmanlık, vergi ve hukuk 
hizmetleri sağlayan firmalar ağını oluşturmaktayız*. 
Daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçmenizden 
memnuniyet duyarız. 

Danışmanlık alanında, 56.000'den fazla 
çalışanımızla hizmet sağlamaktayız*. Global firma 
ağımız, geniş yetenek ve tecrübemizle 
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. 

PwC ve Strategy&(Birleşme öncesi Booz&Company) 
2014'te bir araya gelerek yeni bir tür danışmanlık 
hizmeti sağlamaya başladı. Birlikte, derin strateji 
danışmanlığı tecrübemiz ve global seviyede 
ispatlanmış rakipsiz hizmet kalitemizle başka bir 
yerde ulaşılamayacak entegre hizmetleri 
sağlamaktayız.

PwC, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de bulunan toplam beş ofisi 
ile müşterilerine hizmet sunmaktadır. 1,650 profesyonel 
çalısanımız ile, müşterilerimizin aradığı değer yaratan servisleri 
sunmaktayız.

PwC Türkiye'de 170 danışmanlık çalısanımız ile, müşterilerimizin 
finansal danışmanlık ve strateji danışmanlığı ihtiyaçlarını strateji 
oluşturulmasından uygulamaya kadar her alanda saglamaktayız.

Danışmanlık hizmetlerimiz:

Türkiye'de 35. yıl

Danışmanlık
• Strateji
• Satın Alma, Değerleme Danışmanlığı
• Operasyonel Mükemmellik 
• Müşteri Etkenliği
• Stratejik Finans
• Kurumsal Performans Yönetimi
• Teknoloji, Dijital ve Yüksek Veri &    
    Analitik, Endüstri 4.0
• Kamu Sektörü Danışmanlığı
• Turquality

İşlemler
• Kurumsal     
    Finansman
• Şirket Birleşme ve  
   Satın Alma Desteği
• Değerleme   
    Hizmetleri
• Ticari Anlaşmazlık  
    Çözümleri ve   
    Suistimal   
    İncelemeleri




