
 
 
Eğitim İçeriği 

 
· ✓ Şirketlerin en temel batma sebepleri 
· ✓ Şirketlerin temel risk faktörleri ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler 
· ✓ Şirket yönetiminde tümdengelim yöntemi 
· ✓ Dünyada ve Türkiye’de yaşanan önemli Krizler 
· ✓ Krizlerde ve kriz öncesi tedbirler 
· ✓ Türkiye Ekonomisine Genel Bakış 
· ✓ Faiz, Enflasyon, Döviz İlişkisi ve birbirleri ile etkileşimleri 
· ✓ Kredi derecelendirme ne anlama geliyor? Ülkemize ve şirketimize etkileri 
· ✓ Bankalar, Kredi Analizlerinde şirketleri değerlendirirken nelere dikkat eder? 
· ✓ Bütçe hazırlama yöntemleri, basit bütçe örnekleri 
· ✓ Etkin bütçe hazırlamak için neler gerekli? 
· ✓ Nakit ve kar aynı şeyler mi? 
· ✓ Nakit mi önemli, kar mı? 
· ✓ Her karlı şirketin nakdi olur mu? 
· ✓ Kredi kullanımı/özsermaye kullanımı karşılaştırma 
· ✓ Yatırım değerleme ve karar yöntemleri 
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1994 yılında Sankt George Avusturya Lisesi’nden, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce 
İşletme Bölümü’nden birincilikle mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1998 yılında Garanti Bankası 
MT Programında başlamış ve Kurumsal Şube’de Portföy Yetkilisi olarak görev almıştır. Daha 
sonra sırasıyla İtalyan UCI bünyesindeki Koçbank, HSBC ve Denizbank’ta Kurumsal Krediler 
Tahsis Bölümlerinde yer almış, Denizbank’taki görevi sırasında Brüksel’de yer alan Dexia Holding 
S.A. Genel Merkez’de expat statüsünde Türkiye işlemlerinden sorumlu Risk Yöneticisi olarak 
görevlendirilmiştir. Denizbank’ta Kurumsal ve Ticari Kredilerden sorumlu Bölüm Müdürü olarak 
görev almış ve Sberbank ile Süreç ve Kültürel Entegrasyon Projesi’ni yürüten ekipte bulunmuştur. 
Aldığı ‘’Eğiticinin Eğitimi’’ formasyonu sonrası, mevcut görevine paralel olarak, Deniz Akademi 
bünyesinde 2008 yılından beri banka içi düzenlenen, Temel Krediler, Etkin Kredi Süreci Yönetimi, 
Mali Analiz, Nakit Akım Tabloları, Erken Uyarı Sinyalleri, Proje Finansmanı ve Nakit Projeksiyon 
Yöntemleri ve Workshop eğitimleri vermiştir. Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nda misafir eğitmen 
olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Brüksel’deki kariyeri sırasında Türkiye Ekonomisi ve 
Türkiye’de bankacılık sektörü üzerine birçok seminer vermiş, kültürel farklılıklar ve yönetimi 
üzerine eğitim ve grup çalışmalarında bulunmuştur. ‘’Bridging the Gap Between Cultures’’ isimli 
eğitimi vermiştir. 


