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İŞ DÜNYASI İÇİN RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ 
 
 

EĞİTMEN 

Av. Arb. YONCA FATMA YÜCEL 

 

EĞİTİM TARİHİ 

       23/12/2021 

Salı: 10:00 – 13:00 

 
 

EĞİTİM SÜRESİ 

3 Saat 
 

EĞİTİM MODELİ 

Çevrim içi (Online) 

 

EĞİTİM ÜCRETİ 

100TL (KDV Dâhil) 

ONLINE KAYIT 

http://tobbuyum.com.tr/egitim2.php 

 

İLETİŞİM 
    Tel: 0(312) 969 8986 (UYUM) 
     E-mail: bilgi@tobbuyum.com.tr 
  Web Sitesi: www.tobbuyum.com.tr 

 

EĞİTİMİN KAPSAMI 

 

Risk, gündelik hayatımız dahil olmak üzere sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. Ancak doğru olarak 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınması günümüzde çok önem arz etmektedir. 

Bilhassa iş yaşantısında risk almaktan kaçınmak mümkün değildir. Dolayısıyla iş hayatında hangi risklerin 

alınması gerektiği ve bu risklerin nitel ve nicel olarak doğru nitelendirilerek, analiz edilmesi şirketlere 

piyasada ciddi bir ivme kazandıracaktır. Bu çerçevede bir etki analizi yöntemi olarak risk analizi yanında 

fayda-maliyet analizi, maliyet etkinliği analizi, çok kıstaslı analiz ve duyarlılık analizi yöntemi de gerektiğinde 

tekil ya da birlikte ele alınarak faaliyetlerin etkinliğini ve kalitesini artırarak, şirketlerin kar marjını 

yükseltecektir. Bu program, organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere tüm ticari şirketler açısından 

karşılaşılan sorunları risk analizi perspektifinden değerlendirerek daha kolay çözmeye dair becerilerin 

kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu beceriler, ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından katkı yapmakla 

kalmayıp, piyasadaki rekabetin olumlu yönde gelişmesine de ivme kazandıracaktır. Öte yandan şirketler için 

finansal kontrol mekanizması çerçevesinde mali tabloların analiz yöntemleri ve risk analizi vasıtasıyla da, 

nakit akışının da doğru yönetilmesine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Kaldı ki; karşılaşılan iş ve ticaret 

uyuşmazlıklarında arabuluculuk müzakerelerinde şirketin kendisi için en uygun çözümü risk analizi ve karar 

ağacı analizi yöntemi kullanarak elde etmesi ve uyuşmazlığını geride bırakarak çözmesi için de bu eğitimin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Sözün özü, kurumsal açıdan eğitimin amacı, şirketlerde en çok faydayı 

sağlayacak, katma değeri artıracak bireysel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve konuya ilişkin 

farkındalığı arttırmaktır. 
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EĞİTİME NİÇİN KATILINMALI? 

 Çalışan, müşteri, tedarikçi, paydaşlar ile uzun vadeli ve olumlu ilişkilerin kurularak memnuniyetinin 

sağlanması ve gelen itiraz ve şikâyetin doğru şekilde ele alınması ve karşılanması için, 

 Şirketin finansal uyuşmazlıkların çözümünde zor insanlarla ve zor durumlarla etkili bir şekilde baş 

etmesi için,  

 Ortak iş yapan ortaklar, çözüm ortakları, birlik üyelerinin istişaresiyle “ortak aklın” tesisi için, 

 Piyasa yapıcılar ille etkili bir diyalog içinde bulunulup, sektörel gelişmelere hızlı biçimde adapte 

olabilmek için. 

 Yönetimin sorunlara zamanında müdahale edip, kalıcı çözümler üretebilmesi için, 

 Şirketinizin satış rakamlarını yükseltmek amacıyla satış becerilerinin geliştirilmesi için, 

 Müşterilerle, tedarikçilerle, ortaklarınızla sonuç odaklı-uzun vadeli anlaşmalar yapmak için, 

 Müşteriye satış yapma ve alışverişin gerçekleştirilmesinde müşteriyi ikna etmek için,  

 Aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarını pekiştirmek için, 

 Şirketinizde daha etkili pazarlık süreçleri tesis ederek “uygun satın alma süreç ve sonuçları” için, 

 Dış paydaşlar ile müzakerelerde, şirkete en çok faydayı sağlayacak sonuçları almak için,   

 Etkileşimde bulunduğunuz dış paydaşlarınızla daha uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için, 

 Şirketler arasında daha etkili birleşme-satın alma-ortaklık kurma süreçleri tesis etmek için,  

 Şirketin karını maksimize etmek ve toptan faydayı artırmak için, 

 Şirketinizin uluslararası piyasalara açılması için, 

 İş-Ticaret uyuşmazlıklarınızın gerek arabuluculuk gerekse yargılama esnasında zaman-itibar-emekten 

tasarruf ederek uzlaşmak suretiyle daha kısa zamanda çözülebilmesi için. 
 

EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 

 Şirketlerde görev yapan orta ve üst düzey yöneticiler. 

 Satış, pazarlama, muhasebe, aktif pasif yönetimi, risk yönetimi ve hukuk birimleri yönetici ve 

çalışanları. 

 KOBİ ve aile şirketleri sahipleri ve profesyonel yöneticileri. 

 Organize sanayi bölgeleri ve diğer sektörlerde yer alan şirketler ve reel sektör temsilcileri,  

 Şirketlerin pazarlama ve satış birimi yöneticileri ve satış birimi çalışanları. 

 Uluslararasılaşma, pazar geliştirme ve ihracat yapma çabasındaki şirketler. 

 Şirketler adına Arabuluculuk görüşmelerine katılan şirket yetkilileri ve şirket avukatları. 

 

Salı  

Salı 

10:00–10:50 
Risk Tanımı ve Şirketlerin Karşılaşacağı Temel 

Riskler ile Risk Ölçme ve Değerlendirme 

Yöntemleri 

Av.Arb. Yonca 

YÜCEL 

10.50–11:50 

 Risk Analizine İlave Etki Analiz Yöntemleri 

(Fayda Maliyet Analizi, Maliyet Etkinliği Analizi 

ve Duyarlılık Analizi), Şirketler İçin Finansal 

Kontrol Mekanizması Çerçevesinde Risk Analizi, 

Nakit Akış ve Finansal Tabloların Analizi   

11.50–12:05 Ara 

12:05-13:00 

Risk Analizine Dair Faydalı Sorular, Karar Ağacı 

Analizi ve Örnekler, Dava Yönetiminde Risk 

Analizi ile Arabuluculuktaki Anlaşma Belgesinin 

Getirdikleri Fırsat ve Avantajlar 
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