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CORBETT COMPANY 

Mehmet Vurucu Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin bir markası olarak sektörde olan               

CORBETT COMPANY, İzmir merkezli olmak üzere yurt içinde, yurt dışında faaliyet göstermektedir 

 

 

 

 

 

 

Finansal danışmanlık, şirket satın-alma ve ortaklıklar, eğitim, sigorta, sorunlu kredi, sorunlu alacak 
ve borç yönetimi, uluslararası emtia ticareti gibi özel uzmanlık gerektiren konular faaliyet 
alanlarımızı oluşturmaktadır.  
 
Tüm bu konulara aynı şirket bünyesinde hakim olmaya çalışmak ciddi maliyet ve önemli zamanı 
kaybı yaratabilmektedir. Yapılan işin kalitesi de ayrı bir sorundur. 
 
Maliyeti düşürmek zamandan tasarruf sağlamak ve işin kalitesini uluslararası standartlara taşımak 
gerekliliği danışmanlık ihtiyacının ülkemizde de her geçen gün daha da artmasına neden 
olmaktadır. 
 
Bir taraftan ihtiyaçların karşılanması için doğru danışmanlık alınması; diğer taraftan artan eğitim 
ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda hizmet veren CORBETT COMPANY, işletmelerin 
kendilerini geliştirmeleri, pazarda yerlerini alabilmeleri için uzmanlık ve verimliliğin olmazsa 
olmazlarını sağlayarak sizleri bir adım öne geçirmeyi hedeflemektedir. 
 
Ege Üniversitesi İİBF, Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (DEÜ BİMER) gibi kurumlarla ve her biri kendi dalında seçkin firmalarla çözüm 
ortaklığı yaparak da büyümeye devam ediyoruz. 
 
 
 

 

 

 

 

2019 Ocak itibariyle Corbett Company olarak vermiş olduğumuz danışmanlık, eğitim ve tüm 

faaliyetlerimiz Türk Standartları Enstitüsü - Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

Tescillenmiş kaliteli hizmetimizle her zaman olduğu gibi yanınızdayız 
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HAKKIMIZDA 

 Mehmet Vurucu Eğitim ve Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.; 2015 yılında 

kurulmuştur. 

 Bir işletmenin uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç duyacağı birçok konuda, tecrübeli ekibi ve 

çözüm ortakları ile faaliyet göstermektedir. 

 Tüm bunları yaparken, sosyal sorumluluklarımızın bilincinden  
uzaklaşılmamaktadır. 

 

FAALİYET BÖLGELERİ 

 YURT İÇİNDE 

İzmir (Merkez), 
İstanbul,  
Ankara,  
Antalya,  
Bursa,  
Balıkesir,  
Uşak,  
Manisa,  
Denizli,  
Muğla 
Aydın 
 

Tüm Türkiye’de… 

 

FAALİYET GÖSTERİLEN FİRMALAR 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Firmalar

Ticari Firmalar

Makro Kobi Firmalar

Mikro Kobi Firmalar
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         ÖZET FAALİYET ALANLARIMIZ 

 

1- Finansal Danışmanlık Hizmetleri 

 

2- Şirket Satın Alma ve Ortaklıklar 

 

3- Sorunlu Kredi, Sorunlu Alacak ve Borç Yönetimi Hizmetleri 

 

4- Eğitim 

 

5- Sigorta 

 

6- Uluslararası Emtia Ticareti 

 

7- Diğer Faaliyetler (Expertiz Çalışmaları, Franchising Hizmetleri, Denetim Hizmetleri, 

Aile Anayasası Hizmetleri, Enerji Projeleri, Melek Yatırım Projeleri) 

 

FAALİYET ALANLARIMIZ 

1- FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 Düzenli Finansal Danışmanlık 

 Yurt içi Kredi Limit Çalışmaları 

 Yurt Dışı Kredi Limit Çalışması 

 Proje Finansmanı (Yatırım ve Re Finansman) 

 Kredi Garanti Fonu (KGF)  

 Eximbank 

 Bilanço İyileştirme Çalışmaları 

 IPARD Hibe Kredileri 

 Ülke Kredileri (ECA) ve GSM Kredileri 

Finansal danışmanlık hizmeti tümü finans kökenli olan uzman bir kadro ile verilmektedir. Öncelikle 

firmaların finans ekibinin ihtiyaçları analiz edilmektedir. Çıkan sonuca göre, eğitim çalışmaları da 

dahil olmak üzere, düzenli danışmanlık desteği verilmektedir. 

Düzenli danışmanlık hizmetleri 3 ayda az olmamak üzere verilmektedir. 

Firmaların yurt içi veya yurt dışı kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarında da öncelikle, analiz ve 

istihbarat çalışması yapılmakta, çıkan sonuçlara göre de değerlendirmeler yapılarak, çalışmalara 

ihtiyaç olan düzenlemeler sonrasında başlanmaktadır. Finans kurumları nezdinde firmaları 

temsilen yapılan çalışmalarda, firmanın çalıştığı ve çalışmadı finans kurumları dikkate alınmakta, 

ona göre ana banka ve diğer bankalar belirlenerek, kredi limit çalışmaları sonuçlandırılmaktadır. 
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Yurt dışı kredi çalışmalarında ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Üye Ülkelerin finans 

kurumları ile bağlantı kurulmaktadır. Daha uzun vadeli ve faiz oranı daha uygun olan 

bu krediler, zaman zaman Türkiye riskine bağlı olarak kesintiye uğrayabilmektedir. 

Sanayi, Turizm, Otel, Eğitim, Hastane, Gıda, Hayvancılık gibi sektörlere yapılacak yatırımlarda da 

proje finansmanı ihtiyacı için, danışmanlık desteği verilmektedir. 

Kredi limit çalışmalarında, bankaların limitleri müsait olduğu sürece Kredi Garanti Fonu 

kefaletinden de firmalarımızın faydalanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

Kredi limit çalışmalarına temel teşkil eden bilanço ve gelir tabloları üzerinde, firmaların rating puanı 

olumlu etkileyecek tavsiye ve yönlendirmelerde bulunulmaktadır. 

Tarım, hayvancılık gibi alanlarda kullanılan TKDK destekli IPART hibe programları için, destek ve 

danışmanlık hizmeti de verilmektedir. 

İhracatçılarımızın Eximbank’ın daha ucuz kredi imkanlarından faydalanabilmesi için de 

danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Ülke kredileri kapsamında (GSM dahil), kullanılması düşünülen kredilere de destek verilmektedir. 

2- ŞİRKET SATIN ALMA ve ORTAKLIKLAR 
 Şirket Satın alma süreçlerinin Yönetilmesi 

 İyileştirme Çalışmalarında Danışmanlık Hizmeti 

 Yurt içi Satın Alma ve Ortaklıklar 

 Yurt Dışı Satın Alma ve Ortaklıklar 

Şirketlerin stratejik planları içerisinde yerli veya yabancı bir ortaklık olabilmektedir. Bu ortaklık, işleri 

daha fazla büyütme amaçlı olabileceği gibi, finansal olarak rahatlama açısından da 

düşünülmektedir. 

İlk aşamada, şirketlerin satılma veya ortaklık aşamasına gelmesi için ön çalışmalar yapılması için 
danışmanlık hizmeti verilmektedir. 6-12 ay süren hazırlık aşamasından sonra da satılacak 
şirketlerle ilgili kapsamlı sunumlar hazırlanmakta, sonrasında yerli veya yabancı ortak 
bulunmaktadır. 
 

3- SORUNLU KREDİ, SORUNLU ALACAK VE BORÇ YÖNETİMİ HİZMETLERİ 

 Konkordato Sürecindeki Firmaların Kredi Portföy Yönetimi  
 Tümüyle Tahsil Kabiliyetini Kaybetmiş Olan Alacaklarda Danışmanlık 
 Tahsil Kabiliyeti Olan Ancak, Tahsili Gecikmiş Olan Alacaklarda Danışmanlık 
 Gecikmiş veya Vadesi Gelecek Borçların Ödenmesinde Danışmanlık 
 Konkordato Sürecindeki Firmaların Tüm Banka ve Piyasa Borçlarının Ödenmesinde 

Danışmanlık 
 Ödemesi Gecikmiş Kamu ve Belediye Alacaklarının Tahsilinde, Alternatif Finansman 

Yönetiminde Danışmanlık 
 
Ekonomide genel sorunlar, nakit akış sıkıntıları, alacak tahsil sıkıntısı, stoktan kaynaklanan 
sorunlar gibi nedenlerden dolayı, firmalar sıkıntıya girebilmektedirler. Bazen geçici olan bu 
sorunların çözümünde firmalar yasal korunmaya ihtiyaç duyabilmektedirler. 
Eskiden iflas erteleme, bugün için konkordato bu yasal korumayı sağlayabilmektedir. Firmalarda bu 
süreçte doğru bir yönetim ve planlama yapabilirlerse, sorunlarını aşabilmektedirler. İşte bu 
süreçlerin yönetiminde de Corbett Company destek vermektedir. Özellikle banka kredilerinin daha  
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doğru yapılandırılması ve firma nakit akışına uygun duruma gelmesi sağlanmaktadır. 
Konkordato sürecindeki ihtiyaç olan ön değerlendirme raporu düzenleme çalışmaları da 
yapılmaktadır. 
 
Sorunlu alacakların tahsili ile, sorunlu veya sorunlu olma durumu olan borçların ödenmesinde 
BARTER sistemi de kullanarak, alternatif çözüm önerileri oluşturulmaktadır. 
 
Firmalarımızın sorunlu alacaklarının tahsilinde yüksek ilgi ile kullandıkları bir üründür. 
 
Alacak tahsilinde oluşturulan bu alternatif sistem, tümüyle gecikmiş alacak durumuna gelmiş olan 
alacaklara uygulanabildiği gibi, tahsil kabiliyeti olan ancak, tahsili uzun zaman alacak alacaklar için 
de uygulanmaktadır.  
 
Gecikmeye girmiş kamu ve belediye alacaklarında da aynı sistem üzerinden çalışmalar 
yapılmaktadır. 
 
Konkordato sürecindeki firmaların tüm banka ve piyasa borçlarının yine bu alternatif finansman 
tekniği ile çözerek, firmanın sorunsuz faaliyetine devam etmesi sağlanabilmektedir. 
 

4- EĞİTİM 
 Etkin Satış ve Pazarlama 

 Teknik Eğitimler 

 Yönetsel Eğitimler 

 Yeni Bir Ben Eğitimleri 

 Şirketlerin Eğitim Akademilerinin Tümüyle Yönetimi 

İş yaşamında yaratıcı ve özgün olabilmek, her konuda bilgi seviyesini yükseltebilmek, yeni bir 

şeyler üretebilmek ve yaşamaya dair değerler ortaya koyabilmek için EĞİTİM ön plana çıkmaktadır  

Corbett Company bu konuda nitelikli, etkin kadrosu ve çok sayıda eğitim programı ile 

kurumlarımıza profesyonelce hizmet vermektedir. Eğitim çalışmalarında iki kamu üniversitemiz ile 

de iş birliği yapılmaktadır. 

Düzenli eğitiler yapan Firmalarda, firma içerisinde bir “Eğitim Akademisi” kurulması sağlanmakta, 

bu akademinin yönetimi tarafımızca yapılmaktadır. Firmalarımız bu şekilde eğitim maliyetlerinde 

yaklaşık olarak %30 oranında tasarruf etmektedirler.  

Corbett Company’de eğitimlerimiz denenmemiş, heyecan verici, merak uyandıran, hedef odaklı ve 

pozitif metotlarla 4 ana başlıkta toplanmıştır. 

Etkin Satış & Pazarlama 

Teknik Eğitimler 

Yönetsel Eğitimler 

Yeni Bir Ben 

Etkin Satış & Pazarlama Eğitimi 

 Öncelikle kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayarak, bu gücünüzü satışta nasıl başarıyla 

uygulayacağınız konusunda farkındalık yaratmak ve müşteri profillerine göre satış stilini 

belirleme gücünüzü arttırmak amacı ile sizlere sunduğumuz eğitimimize pazarlama ve satış 

ekipleri, satış yöneticisi ve yönetici adayları katılabilir.  
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 Bu eğitimde katılımcılar satışı A’dan Z’ye yeniden öğrenip, doğru sorular sormayı, doğru 

iletişim kurmayı ve hedefler doğrultusunda ilerleyip satış rakamlarını en üst seviyeye 

çıkarmayı öğreneceklerdir  

 Etkin Satış Teknikleri 

 Satışa Mutfağında Başlayalım 

 Müşteri Tiplerine Göre Satış 

 Satışta İtirazlarla Baş edebilme 

 Satışta Soru Sorma Teknikleri 

 Marka ve Marka Yönetimi… 

Teknik Eğitimler 

 Eğitimlerimiz bilanço, gelir tablosu, tasarruf, yatırım, kredi, bankacılık ürün ve hizmetleri gibi 

finansal anlamda ihtiyaç duyduğunuz her konuda gelişim alanlarınızı giderecek, 

oluşabilecek risklerin kontrol altına alınması için yol gösterici olacaktır.  

 Enerji piyasaları, faktoring, satınalma yetkinlikleri de kazandırabilecektir. Rakamlar, finansal 

tablolar artık o kadar karmaşık ve yorumlanamaz değil, işinize etkisini en kısa sürede fark 

edeceksiniz! 

 Finansal Tabloların Analiz 

 Finans’çı Olmayanlar İçin Mali Analiz 

 Erken Uyarı Sinyalleri, Kontrolü Ve Sorunlu Krediler 

 Temel Bankacılık 

 Patronum ve Bilançoyu Bilmek İstiyorum 

 Yatırımım Var , Ya Proje Yönetimi 

 Mali Analiz Aktarma-Arındırma İşlemleri 

 Kredi Analizi , Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

 Patronlar için Bilanço 

 Firmalarımın Karşılaşabileceği Riskler için Tedbirim Var mı ? 

 Erken Uyarı Sinyalleri ve Alınacak Tedbirler 

 Krediler, Türleri ve Özellikleri… 

Yönetsel Eğitimler 

 Eğitimlerimiz ile profesyonel ve kişisel hedeflerin bütünleşmesi, karar alma uygulama, 

proaktif olma ve yönetsel beceriler artacak, katılımcılar yenilenmiş donanımlı kendisine 

daha güvenen ve daha başarılı çalışanlar olacaklardır. Artık herkes daha farkında, daha 

başarılı ve daha verimli! 

 Bugün Toplantıda En İyi Sendin 

 Değişken Liderlik 

 Eğiticinin Eğitimi 

 Etki Yaratma 

 İnanmak Mi, Ucundan Tutmak Mi  

 İş Yerindeki Mutluluk İle Başarı Şarkıları Söylemek 

 Stres, Gerginlik İle Başarısızlık Arasındaki Kardeşlik 

 İş'te İlerlemek İçin Asansör Kullanmak 

 Kalite Yönetim Sistemi 

 Kim Daha Başarılı Ev Hanımı mı, Sen mi 

 Koçluk 

 Liderin Günlüğü 
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 Şirkette Nasıl Bir Kişisel İmajım Var… 

Yeni Bir Ben 

 İnsanın daha iyi, daha mutlu olabilmesi için bazen aşması gereken sadece kendisi, belki de 

korkuları, çekinceleri …  

 Bu eğitimlerle kendimizin daha da farkına varıp önce kendimiz sonra iş ve başarı için yani 

yeni bir ben için neler yapabiliriz öğreniyoruz. Yepyeni bir bene hazır mıyız?  

 İnsanın Güçlü Bellek 

 Nöro Dikkat Stratejik - Yaratıcı Düşünme 

 Para Yönetimi Ve Bütçe Yapabiliyorum 

 Fit Beyin Ve Çoklu Hareketler 

 Hızlı Algılama 

 Doğru Düşünme Yanlamasına Git 

 Bilinçli Farkındalık 

 Yaşam Koçluğu 

 Etkin Yaşam Yönetimi 
 

5- SİGORTA 
 Alacak Sigortası Hizmetleri (EULER HERMES, COFACE, ATRADIUS) 

 Bireysel sigorta hizmetleri 

 Elementer Sigorta hizmetleri 

 Kefalet Sigortası Hizmetleri 

Hizmet verilen şirketlerimize her türlü bireysel ve elementer sigorta ürünleri 15 ayrı sigorta 

firmasından fiyat alınmak suretiyle sunulmaktadır. Ayrıca, destek aldığımız SİGORTA BROKER 

firması aracılığıyla daha özellikli ve büyük sigorta işlemleri yapılabilmektedir. 

Bu şekilde en uygun fiyattaki sigorta poliçesi hizmeti sunulurken, aynı zamanda sigorta şirketlerinin 

poliçelerinin birbirine olan karşılaştırmasını da yapmak mümkün olabilmektedir. 

Yoğun sigorta poliçesi üreten şirketlerin, sigorta poliçe takibi ve profesyonel olarak yönetilmesi 

hizmeti de verilmektedir. 

Bireysel ve elementer sigorta ürünlerine ilave olarak “özellikli sigorta hizmeti” de verilmektedir. 
Bunlardan biri ALACAK SİGORTASI’dır. %1’in altında bir komisyon ödemesi ile bir yıllık yurt içi ve 
yurt dışı satışlarınızı, ödenmeme riskine karşı sigorta ettirmeniz mümkün olmaktadır. Bu üründe 
Türkiye’de faaliyet gösteren, EULER HERMES, COFACE ve ATRADIUS‘den faydalanılmaktadır. 

Son dönemde ülkemizde de uygulamaya başlayan ve teminat mektupları kerine geçen KEFALET 
SİGORTASI ürünü de Sigorta Broker’ımız üzerinde, yurtdışı sigorta şirketleri desteği ile 
sunulmaktadır. 

6- ULUSLARARASI EMTİA TİCARETİ 
 
Corbett Company uluslararası mal ticareti konusunda brokerlik hizmeti de yapmaktadır. Ticarete 
konu ürünün alıcı ve satıcı ile buluşturulmasında rol oynanmaktadır.  
 

7- DİĞER FAALİYETLER 
 
Diğer faaliyetler olarak: Ekspertiz Çalışmaları, Francising Hizmetleri, Aile Anayasası Hizmetleri, 
Denetim Hizmetleri, KOSGEB Danışmanlığı, Enerji Projeleri, Melek Yatırım Projeleri) 
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 Ekspertiz Çalışmaları 

Çözüm Ortakları üzerinden, Türkiye’nin birçok şehrinde ekspertiz hizmeti verilmektedir. 

 

 Franchising Hizmetleri 

Tüm franchising işlemlerinin organize edilmesinde siz firmalarımıza danışmanlık hizmet  

sunmaktayız. Her sektörde yapılması planlanan franchising işleminde iki taraf arasında  

yapılacak planlamada sizlere destek olmaktayız. 

 

 Aile Anayasası Hizmetleri 

Aile şirketleriniz için kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeni bir anayasa  

düzenlenmesi noktasına sizlerin istekleri doğrultusunda yön vermekteyiz. Şirketiniz  

yönetilmesi ve sürdürülebilir yaşam ömrü için sizlerin yanındayız. 

 

 Denetim Hizmetleri 

Şirket içi satış faaliyetleri, fiyatlama ve muhasebe hareketlerinin denetlenmesi  

çalışmalarında Corbett Company firmalara destek vermektedir. Şirket içi yapılması  

gereken tüm finansal işlemlerin, giriş-çıkışların ve ticaretin denetlenmesi ve bununla ilgili  

firmaya rapor sunulması çalışmalarında yer almaktadır. 

 

 KOSGEB Danışmanlığı 
Çözüm Ortakları üzerinden, firmaların ihtiyaç duyduğu KOSGEB programlarını  
yönlendirme noktasında destek verilmektedir. 

 

 Enerji Projeleri 

 RES,GES,JES,HiDRO Gibi Enerji Projelerine Danışmanlık 

 Enerji Projelerine Yurt İçi Finansman Hizmetleri 

 Enerji Projelerine Yurt Dışı Finansman Hizmetleri 

Enerji ülkeler açısından önemli bir konudur. Türkiye’de de özellikle yenilenebilir enerjide  
son yıllarda çok yol alınmıştır.  
 
Corbett Company, RES, GES, JES gibi enerji projelerine danışmanlık hizmeti yanında,  
kuruluş aşamasında, doğru finansman ve kredi bulunması için, yurt içi ve yurt dışı  
kaynaklardan destek vermektedir.  

 

 Melek Yatırım Projeleri 
Yenilikçi, özgün ve farklı yeni yatırım projelerine, akredite melek yatırımcı olarak destek  

              verilmekte ve yönlendirme yapılmaktadır. 
 

CORBETT COMPANY 


