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34221550-,770Şirket Değerlemesi Eğitimi

Şirket süibi, yöneticisi ve çalışanlanna yönelik olarak intemet ilzerinden "Şirket Değerlemesi Eğitimi"
gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi elie sıınulmaktadır.

İlgili egttimde şirket değeri, şirket değerini etkileyen faktörler ve şirket değerinin tespit edilme yöntemleri
anlahlacaktır.

Bu kapsamda eğitim duyurusunu sosyal medya ve intemet sitenizde paylaşmanzı ve üyelerinize duyurarak
eğitimlerden faydalanmalannı sağlamanızı rica ederim.
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Ali EmreYURDAKUL
Genel Sekreter V.

EK:Şirket Değerlemesi Eğitimi
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Şirket Değerlemesi Eğitimi
(online -ğzoom } 27OiL (KDV dahil)
Konuşmacl: Prof. Dr. Mete DoĞANAY
Tarih: 18 Kaslm 2021 Perşembe (14.00

-

17.00 saatleri aras|)

Bir şirket de ev, arsa, otomobil gibi bir varlıktır ve diğer varlıklarda olduğu gibi şirketlerin de piyasa değeri
Vardlr. Bir şirket satlllrken (şirketin tamam| Veya şirket hisselerinin Veya ortakhk payının bir bölümü) şirket

değeri üzerinden fiyatlama yapılır. Şirketlerin değerinin bilinmesl şirket sahiplerinin varlıklarının değerinin
bilinmesi açısından da önemlidir. Bu eğitimde şirket değerini belirleyen faktörlerle şirket değerinin nasıl
tespit edildiği üzerinde durulacaktır.
Bu eğitime kimler kat|lmalı?

şirket değerinin nasıl tespit edildiğini merak eden şirket sahibi, yöneticisi ve çalışanları bu eğitime
katılabilir.
Bu eğitim katlllmcllara ne sağlar?

Eğitim sonunda katlllmcIlar şirket değerinin nasıl belirlendiği konusunda fikir sahibi olurlar ve bunu
şirketlerinin değerini artırmak için kullanabilirler.
Eğitİm içeriği:

o
.
.

Şirket değeri nedir?
Şirket değerini etkileyen faktörler nelerdir?
Şirket değerinin tespit edilme yöntemleri nelerdir?

Prof. Dr. Mete Doğanay'ın Özgeçmişi
Prof.Dr. M. Mete DoĞANAY ABD'de işletmecilik alanında yüksek lisans eğitimini tamamIam|ştIr. Doktora
derecesini Ankara Üniversitesi'nden işletmecilik alanında almıştır. Muhasebe ve finans alanında doçentlik,
finans alanında profesörlük unvanı almıştır. 1992 yılIndan beri kamu ve vakıf yükseköğretim kurumlarında
muhasebe ve finans alanında dersler vermektedir. Birçok sertifika programında eğitmenlik yapmıştır- Bazı
finansal danışmanlık firmalarına şirket değerlemesi konusunda çözüm ortağı olarak hizmet vermekte ve bu
kapsamda fialen şirket değerlemesi yapmaktadır.

KatllIm belgesı:
Eğitimin % 70'ine devam eden katllımcılar adına dijital doğrulanabilir katlllm belgesi hazırlanacak Ve e-posta
adreslerine gönderilecektir. Katlllm belgeleri E-DeVlet üzerinden de sorgulanabilecektir.

Kaylt için: httos://

sem.etu.edu.trlsirket -deserlemesi

Detaylı bilgi için: o (312) 292 42 02 - 292 4| 02
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niversitesi sü rekli Eğitim Araşİrma ve Uygulama Mer*ezı iktısadi lşletmesi

sem@etu.edu.tr

