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Kariyer özeti – İşletme finansmanı, birleşme ve satın alma, Mali İşler /Kaynak geliştirme, muhasebe ve iç denetim alanlarında 
on yedi yıl deneyi. Orta Doğu ve Güney Asya’da perakende, imalat ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren, Kuveyt merkezli 
4 milyar dolar değerinde çok uluslu Alghanim Industries holdinginde on yıl deneyi. Çeşitli finans görevlerinde edinilen 
deneyimle birlikte Alghanim Industries bünyesinde hızlı ilerleme. Tam kâr ve zarar sorumluluklarıyla, tüketici finansmanı 
hizmetleri birimi başkanlığı. 
 

2019 –        Genel Müdür Yardımcısı, Finans – Tüketici ve İmalat İşletmeleri 

 

2016 – 2018    Kıdemli Finans Direktörü - Perakende, Yiyecek & İçecek ve Dağıtım grupları, Alghanim Industries 
   Genel Müdür – Tüketici finansmanı hizmetleri  

 

2012- 2015     Finans Direktörü – Perakende grubu, Alghanim Industries  
  

 

 Alghanim işletme ve finans liderlik grubunun bir parçası olarak, Perakende, Yiyecek & İçecek ve Dağıtım gruplarının 
Başkanını büyümeyi ve stratejik inisiyatifleri yönlendirme konusunda destekledi. Grubun Mali İşler Müdürü’ne bağlı 
olarak ve tüm Perakende işletmelerin aşağıdakileri kapsayan finans, muhasebe ve iç denetim işlemlerinden sorumlu 
finans liderlik grubunun önemli bir üyesi olarak görev yaptım: 

o Kuveyt ve Suudi Arabistan’da Xcite Electronics (tüketici elektroniği perakende satışı) 
o Safat Home (ev mobilyası, döşeme ve yapı malzemeleri perakende satışı)  
o Tüketici finansmanı işletmesi 
o Xcite.com (E-ticaret işletmesi) 
o Costa Coffee ve Wendy’s Orta Doğu bayilikleri (Y&İ perakende satışı) 
o FMCG Dağıtım işletmesi (Mars, Mondelez, Colgate, Phillips) 
o Tedarik zinciri işletmesi (navlun sevkiyatı ve nakliyat işletmesi) 

 

 Tam uçtan uca finans sorumluluklarıyla, 2 milyar dolar geliri bulunan Perakende, Y&İ ve Dağıtım grupları bünyesinde 
işletmeleri yönlendirdi, yönetti ve destekledi. Başkanı iş stratejisi ve uygulamaları konusunda aktif olarak destekledi. 

 150 milyon dolarlık tüketici alacakları portföyüyle, bağlı tüketici kredisi/finansal hizmet işletmesinin yönetiminde kâr-
zarar sorumlulukları aldı. Tüketici finansmanı işletmesini rekor bir kârla pozitif büyümeye geçirdi ve 5 yıl içerisinde 
taban noktasından 3 kat artış sağladı. 

 Finans direktörü, kontrolörler ve kıdemli yöneticiler düzeylerinde 8 doğrudan astın yer aldığı 100’den fazla 
profesyonelden oluşan bir ekiple çalıştı. 

 Sermaye harcaması onayları, bütçe onayları ve strateji gözden geçirmelerinde karar verici görevinde bulundu. 
 

    Önemli başarıları 

 Alghanim’de son 10 yılın her birinde en iyi performans gösteren %10’luk dilime girdi. 

 İş hedeflerine ulaşma sürecine katma değer sağlamaya odaklanan, yüksek performans gösteren ve işine bağlı bir finans, 
muhasebe ve denetim organizasyonu / ekibi geliştirdi.  

 Perakende işletmede, satış rakamları, brüt kârı arttırma çalışmaları, maliyet tasarrufu ve organik büyüme inisiyatifleri 
sayesinde son 5 yıl içerisinde net kârda 4 kat gelişme kaydedildi. İşletmede, negatif işletme sermaye pozisyonu sağlandı. 

 Perakende grubun Suudi Arabistan Krallığı’na girişine yönelik stratejiyi hazırlayan ve şu anda, Suudi Arabistan 
Krallığı’nda tüketici elektroniği perakende satış işletmesini 100 milyon dolarlık yatırımla genişletmekte olan liderlik 
ekibinin bir parçası olarak görev yaptı. Suudi Arabistan Krallığı’nda, muhasebe/finans ve tedarik zinciri 
operasyonlarının tüm kurulumunu yönlendirdi. 

 İş genişletme çalışmalarıyla, tüketici elektroniği e-ticaret işletmesinin (Xcite.com) kuruluşunu destekledi. Xcite.com, şu 
anda Kuveyt’in 1 numaralı e-ticaret işletmesidir.  
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 Kuveyt ve Orta Doğu’da Costa Coffee ve Wendy’s bayiliklerini inorganik alım yoluyla satın aldı. İşletmeyi, bayilikleri 
son 3 yıl içerisinde iki kat gelir artışı ve yeni piyasa ve markalara giriş imkanıyla büyütme çalışmalarında başarıyla 
destekledi. 

 Dağıtım işletmemizin, zarar ettikleri dönemden, kullanılan sermaye getirisinin %25 olduğu yüksek getirili bir döneme 
geldiği dönüşümünü destekledi.  

 Ticaret finansmanı düzenlemeleri, ödeme vadelerinin uzatılması, azami satın alma sınırlarının ve sık satın alma 
çalışmalarının uygulanması dahil olmak üzere çeşitli işletme sermayesi inisiyatiflerine liderlik etti.  

 “Operasyonel satın alma” ve “siparişten tahsilata” uygulamalarına yönelik iş süreçlerinin düzenlenmesine liderlik etti ve 
işlem süreçlerini otomatikleştirmek, en iyi iş uygulamalarını kullanıma almak ve denetim ortamını iyileştirmek amacıyla 
SAP ERP’ye yönelik işlevsel bir güncelleme gerçekleştirdi. Perakende alanında, ticaret tanıtım sistemleri, satış noktası 
sistemleri, iş istihbaratı ve analiz yazılımı dahil olmak üzere çeşitli bilişim inisiyatiflerine strateji hazırladı ve liderlik etti. 
Yiyecek ve içecek işletmemizin bilişim ortamının, satış noktası sistemlerinin sıfırdan uygulamaya alınması ve işletme 
sistemleriyle entegrasyon sağlanması yoluyla dönüştürülmesini destekledi ve bu sürece liderlik etti. 

 Tüketici finansmanı işletmemizi başarıyla yönetti (sigorta, tahsilat, tahsilat takibi ve risk yönetimi) ve 5 yıl içerisinde 
taban noktasından 3 kat artış kaydetti. Yeni müşteri ihtiyaçları odaklı finans ürünleri ve öğrenci / gençlik programları, 
tahsilat süreçlerimizin otomasyonu dahil olmak üzere çeşitli inisiyatiflere liderlik etti ve risk analizi için kredi riski 
puanlama yöntemlerini uygulamaya koydu. 
 

2010 - 2012    Direktör, Kurumsal Finans Planlama & Analizi, Alghanim Industries, Kuveyt  

 
Alghanim grubu genelinde, raporlama, konsolidasyon, kilit performans göstergelerini izleme, üç aylık sonuç kartı 
değerlendirmelerinin yönetimi ve Kurul düzeyinde yıllık bütçeleme ve stratejik gözden geçirme çalışmaları dahil olmak 
üzere finansal performans yönetiminden sorumlu oldu. 5 finans profesyonelinden oluşan bir ekibi yönetti. 
 

2008 -2010    Kıdemli Yönetici, Mali İşler, Alghanim Industries, Kuveyt  

 
Mali İşler Sorumlusuna bağlı olarak grubun uluslararası borç finansmanı, Mali İşler risk yönetimi ve sermaye yapısından 
sorumlu olan Kurumsal Mali İşler liderlik grubunun bir üyesi olarak görev yaptı. 

 

2006 –2008    Yönetici, Birleşme & Satın Alma, Alghanim Industries, Kuveyt  

 
Alghanim Industries bünyesinde Birleşme ve Satın Alma uygulamalarından sorumlu olarak görev yaptı. Türkiye’de, 
endüstriyel yalıtım alanından 200 milyon dolarlık bir alım olan IZOCAM şirketinin alım sürecini destekledi. 
Türkiye’deki satın alma sürecini ve satın alma finansmanı düzenlemelerini planladı.  

 

2004 – 2006    Kıdemli Finansal Analist, Infosys Technologies Limited (Nasdaq: INFY), Hindistan 

 
Sigorta, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Şirketinde işletme finansmanı konusunda görev yaptı (geliri: 200 milyon dolar) 

 

2001 – 2004   Müdür Yardımcısı, Grup Kurumsal Finans Bölümü, Aditya Birla Group, Hindistan 

 
Birleşme ve Satın Alma görevlerinde analist olarak çalıştı; Aditya Birla Group adına birçok Birleşme ve Satın Alma 
işleminin tamamlanmasını destekledi.  

 
Hobileri:   Squash, Kitap Okumak, yatırım / finans piyasaları konusunda araştırma yapmak 
 
Liderlik Programları:  Alghanim Industries bünyesinde İleri liderlik geliştirme programı (ALDP) 
  Çalışan katılım programı – Gallup 
  Müzakere & Pazarlık – Harvard Business School 
   
Ailesi:   Eşi, 2 çocuğu – 10 ve 7 yaşında 
 
 
 
 


