Arda Tunca, Financial Affairs Professional
Arda Tunca graduated from the University of Istanbul/Department of Economics in 1992. He earned his master’s
degree in Money and Banking at the University of Istanbul after submitting his thesis titled “Crowding Out Effect.”
He became a research assistant at the University of Istanbul in 1993. He spent 2 years in Berkeley, California for his
academic studies and attending study programs at the University of California, Berkeley. As an AIESEC member,
he had the opportunity to work as a market researcher for an American multinational company in Geneva,
Switzerland between 1996 and 1998.
Having returned to Turkey, Arda Tunca started his career in finance in 1998. Since then, he has worked as a
professional in the banking and real sector companies at different levels assuming functions mainly in accounting,
finance, and budgeting. His responsibilities have specifically concentrated on accounting, working capital and risk
management, project finance, international trade finance, financial restructuring and company transformation,
change management, financial planning.
Arda Tunca has been a commentator on economic and financial matters on various TV channels and writing articles
in magazines and newspapers on business and economics.

Arda Tunca, Mali İşler Profesyoneli
Arda Tunca, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede Para ve Bankacılık
üzerine yüksek lisansını Dışlama Etkisi başlıklı teziyle tamamladı. 1993 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nde asistan olarak görev yapmaya başladı ve 2 yıllık bir süre için akademik çalışmalar yapmak ve
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de bazı çalışma programlarına katılmak üzere Berkeley/Kaliforniya’ya gitti.
1996-1998 arasında AIESEC stajyeri olarak çok uluslu bir Amerikan firmasında pazar araştırmaları yapmak üzere
göreve başladı.
Türkiye’ye döndükten sonra, Arda Tunca 1998’de kariyerini finans alanında başlattı. O yıldan itibaren, bankacılık
sektörü ve reel sektörde çeşitli kuruluşlarda, farklı kademelerde muhasebe, finans ve bütçe fonksiyonlarında yer
aldı. Üstlendiği sorumluluklar, özellikle muhasebe, işletme sermayesi ve risk yönetimi, proje finansmanı,
uluslararası ticaret finansmanı, finansal yapılanma ve şirket transformasyonu, değişim yönetimi ve finansal
planlama alanlarında odaklandı.
Arda Tunca, bir süredir çeşitli televizyon kanallarında ekonomi ve fianns üzerine yorumlar yapmakta ve çeşitli
dergi ve gazetelerde iş yönetimi ve ekonomi üzerine yazılar yazmaktadır.
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