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Eğitmen;

İstanbul doğumlu olan Erkin Şahinöz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği’nde tamamlamıştır. ABD’de University of Nebraska’da burslu olarak 
önce MBA yapmış sonra da aynı üniversitede ekonomi üzerine yüksek eğitimini 
tamamlamıştır. 

Şahinöz, 2002 yılında Nebraska eyaletinin en başarılı genç iş insanı ödülüne 
layık görülmüştür. Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında Araştırma Asistanı 
olarak başlamış, 2000-2002 yılları arasında ABD’nin ulusal danışmanlık şirketi 
Business Development Center’da bankalara ve reel sektör firmalarına stratejik 
yönetim ve finans danışmanlığı yapmıştır.

2002 yılında ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ekonomist olarak transfer 
edilmiştir. Opsiyonları kullanarak geliştirdiği, merkez bankalarının faiz 
değişikliklerini tahmin eden finansal model ile terfi almış ve FED’e Ekonomik 
Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atanmıştır.

2007 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Yurtiçi Kargo’yu da bünyesinde barındıran 
Arıkanlı Holding’de Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme bölümünü kurmuştur.

2009 yılında Avusturya’nın en büyük bankası Erste Bank’ın Türkiye Genel 
Müdürlüğü’ne atanmıştır. Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurarak yerli kurumsal 
yatırımcılara ve Londra merkezli yabancı yatırım fonlarına yatırım bankacılığı, 
satın alma ve birleşme alanlarında hizmet vermiştir. Birçok firmanın kurumsal 
finansman, halka arz süreçlerini yönetmiştir.

Şahinöz, Dünya Gazetesi başta olmak üzere birçok ulusal dergi ve gazetede köşe 
yazarlığı yapıyor. Ayrıca ulusal TV kanallarında düzenli olarak yorumculuk yapıyor.

Birçok kurumun bağımsız yönetim kurulu üyeliğini icra eden Erkin Şahinöz aynı 
zamanda reel sektördeki firmalara stratejik yönetim, kurumsal yönetim, dijital 
dönüşüm, markalaşma, finansal yönetim, ihracat pazar araştırması, blokzincir 
ve 4.0 alanlarında danışmanlık yapıyor. Ayrıca nöropazarlama, yıkıcı teknolojiler, 
insanın karar anı, ekonomi, finansal yönetim, risk yönetimi, dijitalleşme, 
blokzincir ve markalaşma başlıklarında yılda 450 civarında etkinliğe konuşmacı 
olarak katılıyor.

Erkin Şahinöz

2013-…  ErkinŞahinöz Akademi              Kurucu Ortak
2019-…  Aksa Enerji           Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2013-2018 İstanbul Sanayi Odası               Danışman
2009-2013 Erste Bank                         CEO
2007-2009 Arıkanlı Holding          Strateji Planlama Koordinatörü
2002-2007 ABD Merkez Bankası Fed         Araştırma Direktörü
2000-2002 Business Development Cntr     Kıdemli Danışman
1999-2000 University of Nebraska         Asistan



FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

AMAÇ

Programın amacı, asli görevi ve uğraşısı finans konuları olmayan orta ve üst düzey yöneticileri 
şirketlerin finansal işlevleri hakkında bilgilendirmek, finans ve muhasebe disiplinlerinin 
temel kavram ve uygulamalarına ilişkin asgari bilgiyle donatmaktır.

Hedefimiz, eğitim sonunda, katılımcıların mali yönetim ile ilgili anlayış, algı ve bilinç 
düzeylerini artırmak; bu alanlarda sorumluluk taşıyan mesai arkadaşlarıyla ortak bir 
dil edinmelerini ve kurumsal yönetime kattıkları artı değeri finansal ilke ve kavramlara 
dayandırabilmelerini sağlamaktır.

İÇERİK

• Temel Finans Kavramları
 Kesinlik-Risk-Belirsizlik
 Para ve sermaye
 Temel ve teknik analiz
 Spekülasyon – Manipülasyon
 Risk yönetimi ve hedge
 Risk almak – Pozisyon almak
 Pozisyon yönü: Long – Short
 Kaldıraç
 Alternatif maliyet
 Fiyat ve değer
 Döviz kuru – Döviz sepeti

• Temel Ekonomi
 Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon
 Enflasyon-dezenflasyon-deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon
 GSYH ve kişi başına GSYH
 Ekonomi yönetimi 
 Para ve maliye politikası
 GSYH ve kişi başına GSYH
 Merkez Bankası’nın temel faiz oranları

 Güven barometresi
 Reel getiri
 DİBS
 Ulusal para – Konvertible para – Rezerv para
 Soğuk para – Sıcak para
 Birincil – İkincil

• Ulusal ve Uluslararası Göstergeler
 CDS
 VIX
 DTH
 S&P500
 Önemli yurt dışı ekonomik veriler
 ISM endeksleri
 PMI endeksleri
 Altın piyasası (dolar ve TL bazında)
 Gösterge faiz
 Getiri eğrisi
 BIST100 (dolar ve TL bazında)
 Dolar endeksi
 Reel kur ve nominal kur
 Döviz kurları
 Finansal piyasa araçları
 Tasarruf yönetimi teknikleri

• Teknik analiz
 Hareketli ortalamalar üzerinden piyasa okuma
 Mum grafik yorumlaması

• Finansal tabloları yorumlama
 Likidite 
 Borçluluk
 Karlılık
 Verimlilik
 Du-Pont
 ROI
 ROE
 Bilanço üzerinden şirket yönetimi stratejileri

Erkin Şahinöz / Eğitim Süresi: 3 saat
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