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KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 
GENEL MÜDÜR   

• Borsa İstanbul’da “KARYE” koduyla işlem görmekte olan, yenilenebilir enerji

sektöründe faaliyet gösteren Kartal Yenilenebilir Enerji’de 2021 Nisan ayından itibaren

genel müdür olarak görev yapmaktadır.

KORAY HOLDİNG A.Ş. 
Mali İşler Direktörü    

• Koray Holding ve bağlı iştiraklerinin tüm mali işlemlerinin koordinasyonu ve

yönetilmesi.

• Vergi planlamalarının yapılması.

• Mali işler ekibinin yönetilmesi.

• Aylık BR ve üç alık periyotla hazırlanan QBR raporlarını hazırlamak ve sunmak

Azmüsebat Çelik A.Ş.       
Üretim & Lojistik Direktörü      Ocak 2016 – Kasım 2017 

• Gözde GSYO A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Azmüsebat Çelik, tüketim malları üreticisidir.

Portföyünde Türkiye'de en eski ve en iyi bilinen markalarından DERBY ve TOKAI gibi

ürünler bulunmaktadır. Şirket yaklaşık 650 kişiden oluşan bir iş gücünü istihdam ediyor

ve  yıllık geliri 75 milyon doları aşıyor.
• satış ekiplerinden gelen aylık satış tahminleri doğrultusunda, üretim planlaması yapmak ve

üretim süreçlerinin planlanması, koordinasyonu ve kontrolünü yapmak;

• malların  istenilen zamanda ve istenilen miktarda  üretilmesini sağlamak;

• üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapmak;

• teknik satın almaları yapmak;

• yeni ürün geliştirmek ve mevcut ürünlerin kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak;

• ekibin motivasyonunu artırmak;

BURHAN KARADEMİR 

E-mail:burhan.karademir@korayholding.com
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Azmüsebat Çelik A.Ş.            
İş Geliştirme  & İç Denetim Direktörü        Nisan 2013 – Aralık 2015 

 
•     Bir aile şirketi olan bu organizasyondaki en önemli görevim; şirketi profesyonel bir kurumsal 

organizasyon haline getirmeye yönelik çalışmalar yapmaktı. Bunun için; organizasyon 

şemasının, iş akış semaları, görev tanımlarının hazırlanması ve  iç yetki onay tablosunun 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptım. 

• Üst yönetim tarafından belirlenmiş olan alanlarla ilgili denetimleri yapmak.  

• Ay sonlarında mamul, hammadde  depoları  ve işletme koltuk altı depoların sayılması ve sap 

sistemi ile karşılaştırılması ve varsa farkların nedenlerinin araştırılması. 

• Üretim planlama departmanın ihdas edilmesi ve öneminin tüm departmanlar tarafından 

anlaşılmasını sağlamak. Bunun için, satın alma, üretim ve satış departmanları arasındaki 

koordinasyonu sağlamak. 

• Ihracat satışlarının artmasına yönelik çalışmalar yapmak. 

• SAP sisteminin kurulum ve uygulanmasına yönelik çalışmaları mali işler departmanı ile birlikte 

yapmak. 

• Aylık BR ve üç alık periyotla haırlanan QBR raporlarını hazırlamak ve sunmak 

• Şirketin risk yönetim haritasının hazırlanması. 

• Yıldız Holding vergi ve mali denetimleri ile koordinasyon içinde şirketin vergi planlama ve 

yönetim sürecinin izlenmesi. 

 

 
Gözde GSYO A.Ş.  
Iç Denetim Müdürü       Ocak 2011 – Nisan 2013 

 

Yıldız Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 

A.Ş., Türkiye'nin ilk risk sermayesi şirketi olmak için kurulmuş bir borsa şirketidir. 

Gözde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. Gözde'nin toplam varlık 

değeri 31 Aralık 2013 itibarıyla 460 milyon ABD doları olmuştur. 
• Gözde’ye bağlı şirketlerin iç kontrol yapısının oluşturulması ve bunların etkin işleyip 

işlemediğinin denetimini yapmak. Bu kapsamda; finansal, operasyonel ve uygunluk denetimleri 

yapmak. 

• Gözde şirketlerinin aylık performanslarının izlenmesi ve yatırım komitesine raporlamak. 

 
Yıldız Holding A.Ş  
Denetçi                                       Kasım 2004 – Aralık 2010 

 
Yıldız Holding'in 11'i yabancı ülkelerde olmak üzere toplam 60 fabrikası bulunmaktadır 

ve 41.000 kişilik personel istihdam etmektedir. Bisküvi, çikolata, yağ, süt ürünleri, mutfak 

ürünleri ve ambalaj malzemeleri dahil bir dizi ürün üretilmektedir. Grubun 2012 yılı 

gelirleri 6 milyar doları aştı. 

• Operasyonel Denetim; üretim, satış ve pazarlama şirketlerinin denetimi; satış ve bütçe 
gerçekleşmesi, müşteri ödeme performansı, prim analizi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin analizi. 
Üretim maliyetlerinin incelenmesi, İnsan kaynakları süreclerinin incelenmesi  ve envanter 
denetiminin yapılması . 
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• Risk ve Süreç Temelli Denetim; Şirketlerin İç Kontrollerinin İncelenmesi. Şirketleri Uluslararası 
Denetim Standartlarına göre denetlemek.  

 
Şirket Değerleme Denetimi; Şirketlerin satın alma kararlarından  önce  vergi riski, işletme 
sermayesi analizi, bordro analizi, müşteri ve ürün kârlılığı ve piyasa gibi bazı alanlarda incelemeler 
yapılması. 

                     
                                         

• Istanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe & Denetim Doktora (Accounting & Auditing) 2018-2022
  

• Marmara Üniversitesi –Muhasebe & Finans Yüksek Lisans (İngilizce)                        2011-2013
                                        

• Istanbul University- Ekonomi                                                            1998-2002 

 

• Ferit İnal Lisesi                                        1994-1997 

 
• CPA Certificate ( SMMM Belgesi ) 

• CRMA (Risk Yönetim Sertifikası) 

• Ofis Programlarının etkin kullanılması  

• SAP  

• Iyi derece İngilizce  

• IFRS ( Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ) 

 

• Masa Tenisi 

• Yüzme 

•  Futbol Oynamak 

 
• Doğum Tarihi : 15  Nisan 1979 

• Medeni durum : Evli 

• Askerlik Durumu : Yapıldı. 
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