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Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi

(onllne -ğzoom 1 27O TL(KDV dahll)

Bu eğitim kat|lımcllara ne sağıar?
vergi mevzuatının dağınık ve çok sayıda düzenlemeyi bünyesinde barındırması, yoruma açık pek çok
konunun bulunmasl, yoruma açık konuların pek çoğunda birbirinden farkll yargl kararl Ve bakanllk görüşü
bulunması Ve mevzuatln sürekli değişkenlik arz etmesi nedenleriyle bu Eğitimde aktarılacak konularda
edinilecek bilgiler ışığında katılımcıların yetkinlik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca vergi
düzenlemelerinin ve uygulamalarının yarattlğl söz konusu karmaşıklık olası vergi incelemelerinde izlenecek
yol haritaslnln önemini artırdığından, vergi ve finans yöneticilerine Verilecek bilgiler onların daha geniş açıyla
konuya bakmalarını sağlayacaktır.

Eğitim içerlği:
- Güncel ve Önemli Bazl Vergi Düzenlemeleri
- Transfer Fiyatlaması ve Örtülü Sermaye Uygulamalarında Özellikli Konular
- iştirakKazançlarınInVergılendirilmesi
- Nakit sermaye Artlrlmlnda indirim
- KriptoParalarlnVergilendirilmesi

M. Aykut KElEc|oĞLU'nun Özgeçmişi
Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi işletme Bölümü'nde, Yüksek Lisans eğitimini
Gazi Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bölümünde tamamlamlştlr.

Kamudaki kariyerine, 1993 ylllnda Maliye Bakanlığı stj. Gelırler Kontrolörü olarak başlamlş, 1995 ylllnda
yap|lan mesleki yeterlik sınavında başarl göstererek, Ge|irler Kontrolörü olarak atanm|ş, 2oo3 ylllnda,
Gelirler BaŞkontrolörü unvanı ile görevine devam etmıştir.2oo3 Ve 2oo4 yıllarında Gelirler Kontrolörlerı
Eğitim ve Ankara Grup Başkanlığı'nda Grup Bşk. Yrd. olarak görev yapmlştlr. 1997 ylllnda, Gelirler
Kontrolörleri Derneği'nin yayını olan Vergi Sorunları OergIsi'nde Yayın Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
2008 Yılında Maliye Bakanlığından istifa suretiyle ayrılmış, 2O16 yılına kadar özel sektörde üst düzey yönetici
olarak görev yapmlştlr. 2016 ylIlnda Finansal Eksen'e katllmıştır. Finansal Eksen'de, Vergi Direktörü_Yönetici
Ortak Ve Yeminli Mali MüŞavir olarak görev yapmaktadır. KGK Bağımsız Denetçi Belgesi sahibi olup, SorumIu
ortak Başdenetçi slfatıyla Bağlmsı2 Denetim çallşmalarlnda da bulunmaktadır.

"KDV istisna ve Uygulama Rehberi" 2oO8-isMMo, "Kooperatifler için Vergi Rehberi" 2oo6-Yak|aşlm
yayınları, yayımlanmış kitapları bulunmaktadır. Bugüne kadar yetmişe yakın makalesi yayımlanmış olup,
otuzun üzerinde Eğitim Ve konferansta konuşmacı olarak görev alml§tlr. Halen Hacettepe Üniversitesi
iiBF'de Öğretim Görevlisi unVanı ile "Şirketler Muhasebesi" Ve "Mali Tablo ve Denetim,, dersleri
vermektedir. "iç Denetim" konusunda Türmob taraflndan yetkilendirilmiş Türmob Eğitmenidir.

To88 Ekonom i ve Teınoloiı Ü n iversite§i siirekli €üitim Araşt.rma ve Uy8ulama Meİkeıi lktisadi işletmesi
sem@etı].edı.J.tr

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

Konuşmacl: M. Aykut KELEcioĞLU

Tarih: 20 Ekim 2021 Çarşamba (14.00 - 17.00 saatleri arası)

Bu eğitime kimler katılmalı?
Vergi Ve Finans Yöneticileri
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Kat|llm bel8esi:
Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazlrlanacak ve e-posta
adreslerine gönderilecektir. katlllm belgeleri E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecektir.

KaYıt için: httDs://www.sem.etU.edu.trlverPi-egitimi

Detayh bilgi için: 0 (312) 292 42 02 - 292 4102 - 2g2 42 03

ToB8 €konomive Teknoloji Üniversitesi sürekıj Eğitim Araştlrma Ve Uy8ulama Merkeıi iktiradi işletmesi
sem@€tu.edu.tr


