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TUM ODA VE BORSALARA
(Cenel Sekreteriik)

Türkiye l00, Sektör Meclisleri, Kadm-Genç
Giriş imciler Kurulları OSBüK

İş diin-vasıııııı temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırıııcılara yönelik olarak internet üzerinden ,Yöneticiler
lçın Veıgı Eğitiıni'' gerçel<leştirilecektir. Egitime iIişrun aeiayl, bilgi ekte sunulmaktadır.

Bıı eğitiıı'ı ile güncel vergi düzenlemeleri h_akkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, mevzuatta yer alanÖnemli ve Özellikli konuların inçelenerek uyguüamida ı<arşııaşllabilecek ,Jrrrlu,n çöZümüne katkıdabıılunulı-ııası' olası vergi incelemeleri onçesinde Ve sonrasında süreç yönetiminin aktarılmasıuııllıç|uılıılal<ıadır. Jurw}

Bu kapsanıcla eğitim cluyurusunu. roryuı medya ve internet sitenizde paylaşmanızı ve üyele rinizeduyurarakeği ti ın l erden f'aydalanıı aların ı sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

e-i"rtja
Mustafa SARAÇöZ
Cenel Sel<reter

EK:Yöneticiler için Vergi Eğitimi (2 sayfa)
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Sayı : 34221550-050.99-
Konu : Yöneticiler için Vergi Eğitimi
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Yöneticiler lçin Vergi Eğıtımi

(online -ğzoorn | 27ü TL (KDV dahiı}

Konuşmacı: M. Aykut xrırcioĞıu
Tarih: 20 Ekim 2021 Çarşamba (L4.00 _ ].7.00 saatleri arası)

Bu eğitim ile güncel vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, mevzuatta yer alan
önemli ve özellikli konularln incelenerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkıda
bulunulması, oIası vergi incelemeleri öncesinde Ve sonrasında süreç yönetiminin aktarılması
amaçlanmaktadır.

Bu eğitime kimler katılmalı?
Vergi ve Finans Yöneticileri

Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?
Vergi mevzuatının dağınık ve çok sayıda düzenlemeyi bünyesinde barındırmaSl, yoruma açık pek çok
konunun bulunması, yoruma açık konuların pek çoğunda birbirinden farklıyargı kararıve bakan|ık görüşü
bulunması Ve meVZuatln sürekli değişkenlik arz etmesi nedenleriyle bu Eğitimde aktarılacak konularda
edinilecek bilgiler ışığında katılımcıların yetkinlik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca vergi
düzenIemelerinin ve uygu|amalarının yarattığı söz konusu karmaşıklık olası vergi incelemelerinde izlenecek
yol haritas ının önem in i a rtırd ığından, vergi ve finans yöneticilerine verilecek bilgiler onla rın daha geniş açıyla
konuya bakmaları nı sağlayacaktır.

Eğitim içeriği:
- Güncelve Önemli BazıVergi Düzenlemeleri
- Transfer Fiyatlaması ve örttılı; Sermaye Uygulamalarında özellikli Konular
- iştirak KazançlarınınVergilendirilmesi
- Nakit Sermaye Artırımında indirim
- KriptoParalarınVergilendirilmesi

M. Aykut KELECıoĞLU'nun Özgeçmişi
Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme BöIümü'nde, Yüksek Lisans eğitimini
Gözi Üniversitesri Sosyal Bilimler EnstitüSü Finans Bölümünde tamamlamıştır.

Kamudaki kariyerine, 1993 yılında Maliye Bakanlığı Stj. Gelirler Kontrolörü olarak başlamış, 1996 yılında
yapılan mesleki yeterlil< sınavında başarı göstererek, Gelir|er Kontrolörü olarak atanmlş,2003 yıllnda,
Gelirler Başkontrolörü unvanı ile görevine devam_etmiŞtir. 2003 ve 2004 yıllarında Gelirler Kontrolörleri
Eğitim ve Ankara Grup Başkanlığı'nda Grup Bşk. Yrd. olarak görev yapmlştır' 1997 yılında, Gelirler
Kontrolörleri Derneği'nin yayını olan Vergi Sorunları Dergisi'nde Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
2008 yılında Maliye Bakanlığından istifa suretiyle ayrılmış, 2016 yılına kadar özel sektörde üst düzey yönetici
olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Finansal Eksen'e katılmıştır. Finansal Eksen'de, Vergi Direktörü-Yönetici
ortak ve Yeminli Mali Müşavir olaı:ak görev yapmaktadlr. KGK Bağımsız Denetçi Belgesi sahibi olu p, Sorumlu
ortak Başdenetçisifatıyla Bağımsız Denetim çalışmalarında da bulunmaktadır.

"KDV istisna ı}E Uygulama Rehberi" 2008-iSMMo, "Kooperatif|er için Vergi Rehberi" 2006-Yaklaşım
Yayınları, yayımlanmış kitapları bulunmaktadır. Bugüne kadar yetmişe yakın makalesiyayımlanmış olup,
otuZun üzerinde Eğitim ve konferansta konuşmacl olarak görev almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi
iiePoe Öğretim Görevlisi unvanl ile "Şirketler Muhasebesi" ve "Mali Tablo vö o!netım" dersleri
vermektedir. ''iç Denetim" konusunda Türm.ob tarafından yetkilendirilrniş Türmob Eğitmenidir.

ToBB Ekonomi Ve Teknoloji Univer5itesi sürekli Eğitim Araştirma Ve UygıJlama Merkezi iktisadi işletmesi
sem@etu.edu:tr
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Katılım belgesi:
Eğitimin Yo7o'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak Ve e-postaadreslerine gönderilecektir. Katıllm belgeIeri E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecektir.

Kayıtiçin:

Detaylı bilgi için: 0 (3].2) 29z 42 02 _ 2g2 4L 02 _ 2g2 42 03

ToBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi sürekli Eğİtim Araştlrma ve Uygulama Merkezi iktisadi işletmesi
sem@etu.edu.tr


