
Sayın şirket sahipleri & tepe yöneticileri; 
 

İlgili şirketin faaliyet gösterdiği sektöre, şirketin büyüklük ve yapısına bağlı olarak değişebilecek 
şekilde Genel Müdür, CFO, COO, Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Direktörü veya Yönetim Danışmanı  
pozisyonları ile ilgileniyor, bu yönde değerlendirmeniz ve kayıtlarınızda tutmanız amacıyla ekteki 
özgeçmişimi ilginize sunuyorum.  

 
Özelliklerim ve iş tecrübem incelendiğinde; çalıştığım işyerlerinde üst düzey ve başarılı bir 

finansal ve idari yönetim gösterdiğim, iş geliştirmede önemli insiyatifler aldığım, kendimi üst düzeyde 
liderlik ve yöneticilik nitelikleri ile donattığım ve sonuç olarak da hem çalıştığım kurumlara hem de 
müşteri ve tedarikçilere önemli bir katma değer sağladığım görülecektir.  

 
Bugüne kadar inşaat, taahhüt, çimento ve beton üretimi, gayrimenkul geliştirme, sağlık 

hizmetleri, matbaacılık, reklamcılık ve gıda gibi çeşitli sektörlerde yüksek performans sergileyen bir  
profesyonel ve yönetim danışmanı olarak ilginizi çekeceğini düşündüğüm mesleki ve kişisel özelliklerim 
ana hatları ile aşağıdaki gibidir:  

 
• Gelir Tablosu, Nakit Akış ve Bilanço yönetimi ile bütünleştirilmiş problem çözümüne 

yönelik gelişmiş analiz yeteneği, departman oluşturma, geliştirme ve yeniden yapılandırma 
tecrübesi, teknolojiye ve kullanımına yatkınlık, 
 

• Çalışan performansını, günlük iş akışını, departmanlar içi / arası ilişkileri doğru bir 
şekilde izleme ve buna paralel gerekli kararları hızlı ve etkin bir şekilde alabilme özelliği, 
 

• Sıkı teslim tarihlerine bağlanmış çok sayıda ve eş zamanlı projeleri aynı anda 
yürütebilmeyi sağlayan planlama, öncelik belirleme ve yönetebilme tecrübesi, 
 

• Kuvvetli liderlik nitelikleri ile birleştirilmiş takım oyuncusu yaklaşımı, ilgili birimler 
arasında mutabakat ve dayanışma kurabilme özelliği, 
 

• Dinamik ve etkileyici sunum ve hitabet yeteneği, kurum içinde ve dışında sağlam ilişkiler 
geliştirebilme özelliği, 
 

• Pazarlama & satış, üretim, finans, muhasebe, bütçe, raporlama, nakit akış, satınalma, bilgi 
teknolojileri ve insan kaynakları alanlarında kapsamlı, derin bilgi ve tecrübe, 
 

• Gelişmiş iletişim yeteneği, 
 

• Şirketin büyümesine katkıda bulunacak stratejik kararların alınmasına ve uygulanmasına 
yönelik etkin yönetim tarzı. 

 
Sonuç olarak; benim donanımım ile yukarıdaki sözkonusu pozisyonların gereklerinin birebir 

örtüştüğü düşüncesinde ve bu doğrultuda sizlerle biraraya gelebilme amacındayım. Aramızdaki işbirliği 
hem kurumunuz hem de şahsım için son derece faydalı olacaktır. Ayıracağınız zaman, harcayacağınız 
çaba ve cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum. 
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