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KALİFİKASYONLARIN ÖZETİ
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Denetim, Lastik ve Lastik Takviye Malzemeleri ve FMCG endüstrilerinde 39
yıllık yönetim tecrübesi ve Madencilik ve Turizm Sektöründe faaliyet
gösteren tanınmış ve itibarlı bir Holding’de bir yıldan fazla süreyle CEO’luk
görevi
İnsan Kaynakları, finans, global kaynak temini ve başka ticari fonksiyon
ve görevler de dâhil, hem Türkiye hem de ABD’de murahhas Başkan
Yardımcısı ve CFO deneyimleri
Kordsa Global’de Şirket’in icra komitesi üyesi ve Kurumsal CFO olarak
görev yaptı ve kendi alanlarında yaklaşık 1 milyar $ tutarında konsolide
satış gelirine ulaşan bir global işi yönetti.
Yıllık 300 milyon $’ı aşan değerde, kurumun ticari ve stratejik
müzakerelerinin yürütülmesi ve global ham madde tedariki ve büyük
ölçekli sermaye yatırım gereksinimlerinin satın alınması konularında çok
tecrübeli
Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Türk İç Denetçiler Enstitüsü’nde (2010-2012) Yönetim Kurulu Üyeliği
Batıdan doğuya çok-kültürlü ilişkiler ve iş ortamlarına çok aşina ve bu
konularda çok tecrübeli
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MESLEKİ TECRÜBE
Dedeman Holding A.Ş.
CEO

•

•

Ocak 2018 – 31 Ağustos 2019 itibariyle istifa etti
(31.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

Holding CEO’su ve Grubun Madencilik ve Turizm Şirketlerinin Yönetim
Kurulu Üyesi olarak, Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği amaç ve hedeflere
yönelik grup faaliyetleri ve işlerinin yönetilmesi ve yönlendirilmesinden
sorumlu
Grubun mali yükünü azaltmak ve yeniden yapılandırmak amacıyla ticari
işletme ve/veya varlık satışları için yeni fırsatlar aramak ve bulmaktan
sorumlu

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.
İç Denetim Yöneticisi / Etik Komitesi Başkanı
•
•

•

2009 – Aralık 2017

Yönetim Kurulu Başkanı’na ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’ne bağlı
Sorumluluk ve görevleri arasında, grup şirketlerinin süreç ve finansal
denetimlerini ve yönetişim, güvence ve düzenlenmesini paydaşların
menfaatlerine göre yürütmek ve gerçekleştirmek de vardı.
Etik soruşturmalarına konu olan olayları tartışmak, değerlendirmek ve
sonuca bağlamak ve vardığı sonuçları ve eylem önerilerini ilgili Şirketlerin
Yönetim Kurulu’na sunmak yoluyla Etik Komitesi’ni yönetmek

Başkan Yardımcısı, Finans ve Kaynak Temini (CFO & Global Kaynak
Temini)
Kordsa Global A.Ş.
2001 – 2009
İstanbul – Türkiye
•
•
•

•

Tüm finans sistemleri ve standartlarını inşa etti ve ABD’de yeni kurulan
bir ortak girişimin kurumsal finans ekibini kurdu.
Faaliyete geçtiği günden itibaren şirketin icra komitesi üyesi olarak görev
yaptı.
Fonksiyonel olarak kendisine bağlı 4 bölge finans direktörü (EMEA, NA,
SA ve Asya) aracılığıyla 850 milyon $’dan fazla satış cirosuna sahip
şirketin tüm finansal işlerini global olarak yönetti.
Yıllık 300 milyon $ tutarında büyük sermaye yatırım kalemleri ve global
hammadde ihtiyaçları için kaynak teminine ilişkin asli sorumluluğu
üstlendi.
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•

Hem kurumun global kısa-orta-uzun vadeli stratejik planları hem de
Birleşme & Devralmalar finansal değerlemeleri ve kıymet takdirlerine
ilişkin sürecin asli yöneticisi
Çokuluslu danışmanlık şirketleriyle birlikte Şirket’in global yeniden
yapılandırma sürecini ve Şirket genel merkezinin ABD’den Türkiye’ye
taşınması sürecini yönetti ve denetledi.

Murahhas Başkan Yardımcısı – Finans, Planlama ve Kontrol
Brisa Bridgestone Sabancı Tire Manufacturing and Trade Inc.
İstanbul – Türkiye
1991 – 2000
•

•
•
•

Şirket’in tüm finans, tedarik ve temin, kısa ve uzun vadeli finansal
planlama, iç kontrol ve BT (bilgi teknolojileri) faaliyetlerinden sorumlu
bölüm başkanı olarak Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla çalıştı ve bu
bölümde 67’den fazla insanın yönetimini üstlendi.
Şirket’in İcra Komitesi Üyesi
Şirket içerisinde çeşitli komitelerin başkanı ve yürütme komitesi üyesi
Yabancı ortakla Ortak Girişim konularında stratejik üst seviye görüşme
ve müzakerelerde geniş tecrübeye sahip

Unilever, Türkiye’de Ticaret, Finans ve İnsan Kaynakları alanlarında
deneyim
1982 – 1991
İnsan Kaynakları Müdürü
•

Ocak 1991 – Ekim 1991

Kurumsal gelişme, yönetici istihdamı ve işe alma ve eğitimi konularında
tek sorumlu müdür olarak 10 ay süreyle yoğun tecrübe kazandı.

Muhasebe Grup Müdürü, İstanbul Genel Merkez
Temmuz 1989 – Ocak 1991
•

Konsolide Türkiye operasyonlarının yönetim raporlama, planlama ve
bütçeleme, finans ve satış muhasebesi işlerinden sorumlu

Fabrika Ticaret Müdürü
•

•

Şubat 1985 – Temmuz 1989

Adana Fabrikası: 1988-1989
Fabrika muhasebe ve mali planlama, bitmiş ürün sevkiyatları ve
satınalma faaliyetlerinden sorumlu
Çorlu Fabrikası: 1985-1988
Fabrika muhasebe ve mali planlama, bitmiş ürün sevkiyatları ve
satınalma faaliyetlerinden sorumlu
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Maliyet Muhasebesi Müdürü, Lever Deterjanları ve Kişisel Ürünler
1982 – 1985
•

Ürün maliyetleme ve planlamasından sorumlu Maliyet Muhasebesi
departmanını yönetti

Price WaterhouseCoopers
•

1980-1982

Kıdemli Denetçi

Referanslar:
Talep halinde verilecektir.
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