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Global İlişkiler Forumu (GİF), üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ve global 
ilişkilere dayalı konuları sorgulayıp, tartışabilecekleri bir platformda buluşturmayı 
amaçlayan, bağımsız bir dernektir. GİF’i oluşturma fikri ilk defa, Mayıs 2008’de Türkiye’nin 
küresel gündeme yaptığı entelektüel katkıyı destekleyip, daha da güçlendirmek ve itibar 
sahibi küresel muhataplar ile iş birliğini sürekli kılmak hedefleriyle yola çıkan, kendi 
alanlarında lider bir grup iş insanı, akademisyen ve diplomat tarafından gündeme getirildi. 

23 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilmiş olan ilk geniş katılımlı toplantıda, kurumun 
hedefleri, araçları ve temel değerleri tartışılarak derneğin 20 maddelik tüzüğü oy birliği 
ile kabul edildi. 11 Mayıs 2009 tarihinde uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil 
etmiş, siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, sanatçı, hukuk insanı, basın mensubu, iş 
adamı, iş kadını ve bürokratlardan oluşan 40 kişilik bir grup tarafından kurulan GİF, 
9 Kasım 2009 tarihinde ilk Genel Kurul’unu gerçekleştirdi.

GLOBAL İLiŞKiLER FORUMU
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GİF, kuruluşundan itibaren şekillenmeye başlayan kurum kültürünün kalıcı olabilmesi 
için bünyesinde genç nesillere yönelik GİF Grupları Programları’nı oluşturdu.

GİF, bu programlarda;

• farklı düşüncelerin uyum içinde var olduğu ve yaratıcı bir şekilde harmanlandığı bir 
kültürü destekleyip, daha da ileri götürmeyi hedefler,

• tüm faaliyetlerini entelektüel merak, sistemli sorgulama, rasyonel tartışma, yapıcı 
üslup ve nesnel sentez esasına dayandırır.

GİF, başlattığı her programda bu prensipleri önemseyen ve içselleştirmiş bireyleri bir araya 
getirmeye özen gösterir.

GİF programlarından birini tamamlayan bireyler GİF Gruplarına katılır.

Lisans öğrencilerine yönelik oluşturulan GİF Young Scholars programıyla temelleri 
atılan GİF Gruplarına, 2013 senesinde akademisyenlere yönelik oluşturulan GİF Genç 
Akademisyenler Programı ve kariyerinin erken evresindeki profesyonellere yönelik 
tasarlanan GİF Genç Profesyoneller Programı eklenmiştir.

GiF GRUPLARI
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Kurulduğu günden bu yana Global İlişkiler Forumu (GİF), Türkiye’nin küresel gündeme 
katkısını zenginleştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. GİF’i kamuya ve 
kamu dışında üst düzey karar vericilere fikri fayda sağlayan kurumlar arasına yerleştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu hedefimizi hayata geçirirken, kurumsal yeteneğimizin kalıcı olmasını 
önemsediğimiz için genç karar vericileri GİF’ in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek 
amacıyla GİF Genç Profesyoneller Programı’nı başlattık. 
 
GİF, programa katılan Genç Profesyoneller tarafından Türkiye’nin önceliklerinin 
dünya perspektifinden düşünülmesine ve sistemik küresel sorunların anlaşılmasına önem 
vermektedir. Bu programda oluşan entelektüel ve kurumsal birikimin, Türkiye’nin ve 
dünyanın teknik politika tartışmalarına katkıda bulunması ümit edilmektedir.

Büyük ölçüde teknolojik gelişmelerin öncülük ettiği değişim dinamiği, yapılan bir çok 
politika (policy) analizinin bağlamını değiştirerek, çoğu politika önerisini kısa süre içerisinde 
geçersiz kılmaktadır. Küresel gündem bu dinamikten bu denli etkilenirken, değişim 
karşısında uzun vadede güncelliğini koruyacak politika önerileri geliştirmek karar 
vericiler için yeni ve zor bir sınav halini almıştır.

GİF Genç Profesyonaller Programı 2018-2019 dönemi boyunca teknolojinin öncülük 
ettiği değişim dinamiğinin yarattığı kırılmalar farklı açılardan irdelenecektir.

GiF GENÇ PROFESYONELLER PROGRAMI HAKKINDA
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PROGRAMIN GENEL ÇERÇEVESİ

GİF Genç Profesyoneller Programı, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine katkı yapabilecek 
iradeye, formasyona ve tecrübeye sahip genç profesyonellere yönelik bir programdır. 
GİF Genç Profesyoneller Programı katılımcılarının düşünmeyi, düşüncelerini tevazu 
ile paylaşmayı ve diğer düşünceleri merakla değerlendirmeyi içselleştirmiş bireyler 
olması arzu edilmektedir. Bu programın kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri aşağıda 
sıralanmaktadır.

Kısa Vade:
İF değerlerini paylaşan katılımcıları, küresel konuları bilgiye ve akla dayalı, yapıcı bir 
üslupla tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmak.

Orta Vade:
Programı başarıyla tamamlayan profesyonellerin, kariyerleri boyunca GİF’i küresel 
meseleleri düşünüp tartışabilecekleri bir kurum olarak benimsemelerini sağlamak.

Uzun Vade:
GİF bünyesinde oluşturulan diğer gençlere yönelik program katılımcıları ile birlikte 
kurumun sürekliliğini sağlamak.

Program katılımcılarının farklı formasyonlara sahip olmaları veya farklı kariyer 
çizgilerinde ilerlemeleri grubun çeşitliliği için gözetilen önemli bir unsurdur. 

Cumartesi günleri, tam gün sürecek olan toplantılar, ortalama 3 aylık aralıklarla 
gerçekleştirilmektedir. Seminerler, katılımcıların seçtikleri bir konu hakkında sunum 
yapacağı ve grup ile birlikte sorgulayacağı bir yapıda kurgulanmıştır.
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GİF Genç Profesyoneller Programı’nda bu sene, teknolojik gelişmeler ışığında yaşanan 
küresel kırılmaları aşağıda belirtilen dört ana başlık üzerinden irdelemeye karar verdik.
 
• Teknoloji ve Değerler  (Technology & Values)

• Teknoloji ve Güvenlik  (Technology & Security)

• Teknoloji ve İnsan  (Technology & Human)

• Teknoloji ve Sosyoekonomik Düzen (Technology & Socioeconomic Order)

Programı başarıyla tamamlayanlar GİF Gruplarının üyesi olarak, bazı GİF faaliyetlerine 
ve çalışmalarına dâhil olabileceklerdir.
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2018-2019 DÖNEMİ
PROGRAM KATILIMCILARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ
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Eftal Efeçınar Ateş, 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans 
Programını, 2008 yılında da Bilkent Üniversitesi Avrasya Atlantik Güvenlik Çalışmaları 
Yüksek Lisans Programını Burslu ve Onur Derecesi ile tamamlamıştır. Yüksek lisans 
döneminde Ulusal ve Uluslararası Enerji Güvenliği üzerine uzmanlaşmış, tezini dünyada 
azalan enerji kaynaklarının çatışmalara etkisi üzerine yazmıştır. Öğrenim hayatı boyunca, 
Amnesty International, Model United Nations gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları ile 
aktif bir şekilde çalışmıştır.

Sonrasında, ENGIE (eski GDF SUEZ)’nin IZGAZ’ı özelleştirmesi sonrası şirket içerisindeki 
yeniden yapılanma döneminde Ticari Ekip ile Strateji, Proje Yönetimi, Pazarlama gibi 
alanlarda çalışmıştır. Enerji Sektörü Gazetelerinde (Enerji Petrol Gaz ve Gas & Power) 
satış müdürü, İlbak Holding’de açık hava alanında satış müdürü pozisyonlarında 
bulunmuştur.

4 senedir ENGIE Türkiye’de iletişim, strateji, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında 
çalışmakta olan Eftal, son 1 senedir, ENGIE’nin akıllı ev piyasasında konumlandırdığı 
yeni e-ticaret platformu ENGIE EVDE’nin proje müdürlüğünü de sürdürmektedir. İyi 
derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

EFTAL EFEÇINAR ATEŞ
Türkiye Hizmetler Başkan Yard. ve Türkiye İletişim Md.

Turkey Deputy Head of Services & Turkey Communication 
Manager

Engie
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Duygu Ayas, 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Notre Dame de 
Sion Fransız Lisesi, lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
tamamlamıştır. Avukatlık stajına Pekin & Bayar Ortak Avukatlık Bürosu’nda başlayan 
Duygu, banka ve finans alanında global şirketler, finansal kurum ve kuruluşları temsil 
ederek onların danışmanlığını yapmıştır. Duygu Ayas, Duke Üniversitesinden hukuk 
yüksek lisans derecesini edinmiştir. Kariyerini 2014 yılından beri Citibank A.Ş.’nin Hukuk 
Müşavirliği’nde müşavir avukat olarak sürdürmektedir. Citibank A.Ş. tarafından yerel ve 
uluslararası çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal şirketlere ve holding şirketlerine 
sunulan bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin olarak bankanın ilgili birimlerine hukuki 
konularda danışmanlık yapmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde hizmet veren Citigroup 
bünyesindeki birbirinden farklı global ve bölgesel projelerde görev almaktadır. Duygu 
Ayas, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

DUYGU AYAS
Müşavir Avukat

Associate Legal Counsel

Citi Bank
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Burak Ayken, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 2003 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel hayatına 
PriceWaterhouseCoopers’da başlamıştır. Denetim ekibinde başladığı kariyerini kurumsal 
finansman departmanında 2006 yılına kadar sürdürmüştür. 2006 yılında İş Yatırım 
Kurumsal Finansman Departmanı’nda çalışmaya başlamış ve bugün itibariyle Üretim 
Sektöründen sorumlu müdür olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyeri boyunca birçok işlemde çalışan Burak Ayken’in Birleşme & Devralma, Hisse 
ve Tahvil halka arzı işlemlerinde aracılık ettiği işlem tutarı 5 milyar ABD Doları’nın 
üzerindedir.

BURAK AYKEN
Kurumsal Finansman Müdürü 

Corporate Finance Manager

İş Yatırım
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Melda Soymen Bacak, 2007 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuştur. Yasal stajını Birsel Hukuk Bürosu’nda tamamlamıştır. 2008 yılında İstanbul 
Barosu nezdinde Avukat olarak kaydolması ile beraber, bu tarihten 2013 yılına 
kadar yine aynı büroda, başta çok uluslu teknoloji firmaları olmak üzere, yabancı 
sermayeli şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmuştur. 2009 yılında Galatasaray 
Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku dalında yüksek lisansını “Adi Şirket Türü Olarak 
Joint Venture Sözleşmeleri” üzerine yazdığı proje ile tamamlamıştır. 2011 ile 2012 yılları 
arasında International Finance Corporation’ın İstanbul Operasyon Merkezi’nde Danışman 
olarak görevlendirilmiştir. 2013 ile 2015 yılları arasında Unilever Sanayi ve Ticaret 
T.A.Ş.’de Avukat olarak çalışmıştır. 2015 yılından beri, hissedarı olduğu Lebib Yalkın 
Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.’de hem Avukat olarak hem de Mevzuat Departmanı’nda 
yenilikçi çözümlere yönelik Müdür olarak çalışmalarda bulunmaktadır. Aynı zamanda, 
2018 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından 
yürütülen Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine 
devam etmektedir.

MELDA SOYMEN BACAK
Avukat, Hissedar

Lawyer, Shareholder

Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri 
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Yalçın Balcıoğlu, 1984 yılında Almanya’da doğmuş ve İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde 
üniversite öncesi eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirip, 2009 yılına kadar Ohio State Üniversitesi’nde 
yüksek lisans programını tamamlamıştır. Bu süre zarfında Honda şirketinden aldığı burs 
kapsamında otonom araçlar ve sürüş güvenliği üzerinde araştırma yapmıştır. 2009 yılından 
beri Türkiye’de Ericsson ve Maxim Integrated’ta Mikroelektronik Tümleşik Devre tasarımı 
ARGE mühendisi olarak çalışmaktadır. Bu süre zarfında dünya otomotiv sektörünün araç 
içi video iletişim alt yapılarının %40’ını besleyen bir ürün gamında önemli görevler 
üstlenmiştir. Üzerinde çalıştığı ürünler otonom sürüş ve sürüş güvenliği konularında 
kritik yer almaktadır. Yalçın Balcıoğlu aynı süre zarfında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Doktora programını tamamlamıştır. Teknoloji ve 
su sporları ile derinden ilgilidir; araştırma yapmayı, öğrenmeyi ve bilgi paylaşmayı sever.

YALÇIN BALCIOĞLU
Dijital Devre Tasarım Mimari

Digital Circuit Design Architect

Maxim Integrated
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Murat Büyümez, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminin ardından, 
kariyer hayatına dünyanın en büyük finans kuruluşlarından J.P. Morgan’ın Londra 
ofisinde Yatırım Bankacılığı - Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları bölümünde 
başlamıştır. Kariyerine yine Londra’da, Doğu Avrupa’nın önde gelen yatırımcılarından 
Mid Europa Partners yatırım fonunda devam eden Büyümez, Mid Europa Türkiye 
ofisinin kurulmasının yanı sıra, fonun Balkanlar ve Türkiye’deki yatırım süreçlerinde 
önemli roller üstlenmiştir.

Eş zamanlı olarak ise Türkiye ve Balkanlarda faaliyet gösteren Kent Sağlık Grubu, 
Regina Maria Hospitals, CMC Turkey ve Medigroup gibi şirketlerin Yönetim Kurulu üyesi 
olarak görev almış olup, Reztoran.com girişiminin de kurucu ortakları arasında da yer 
almaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Murat Büyümez, 2018 Mayıs ayından bu yana Doğan 
Online’ın ve Grup Şirketleri’nin yurtiçi / yurtdışı yatırım süreçleri ile start-up projelerinin 
planlanması ve hayata geçirilmesi süreçlerinden sorumlu Grup Başkanı olarak görev 
yapmaktadır.

MURAT BÜYÜMEZ
İş Geliştirme Grup Başkanı

Group President, Business Development

Doğan Online
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Gürken Coşkuner, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Almanca Enformatik Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra kariyerine web teknolojileri ve e-business alanında başlamıştır. 
2004 yılında start-up dönemlerinde yazılım uzmanı olarak ilk kurucu ekibin içinde görev 
almıştır.

Neredeyse kurulduğunda andan itibaren sektör lideri olan ve çarpanlar ile büyüyen 
Hepsiburada.com’un teknoloji altyapılarının kurulması ve  büyümeyi destekleyici 
olarak sürekli dönüştürülmesinde teknoloji ve teknolojinin dokunduğu bir çok noktada 
problem çözmede ciddi deneyim kazanmıştır.

Birkaç kişilik ekip ile başlayarak 200 kişiye yaklaşan teknoloji organizasyonunun 
oluşturulmasında ve bu organizasyonun üretim yeteneklerinin arttırılmasında önemli 
rol oynamıştır.

Uzun yıllardan beri teknoloji departmanını yönetmekte ve şu anda BT Direktörü 
görevini sürdürmektedir. eTicaret, ölçeklendirilebilinen web altyapılarının geliştirilmesi, 
ERP, güvenlik, büyük data yönetimi, çevik dönüşüm gibi konularda hepsiburada.com’da 
birçok proje hayata geçirmiştir. 

GÜRKAN COŞKUNER
Teknoloji ve Ürün Grup Başkanı

Group President, Technology & Product

Hepsiburada.com
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Gülşah Çalışkan, 1984 İzmir doğumludur. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra, Anadolu Sigorta’da yazılım uzmanı 
olarak çalışmaya başlamıştır. İş hayatının ilk yıllarında, Anadolu Sigorta’nın üretim 
platformunun güncel teknolojilerin kullanıldığı bir yapıya geçirilmesine katkıda 
bulunarak projenin tamamlanmasında etkin bir rol almıştır. 2008 yılında farklı satış 
kanallarından müşterilerin sigortacılık işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmesini sağlayan, 
banka ve dijital kanallara hizmet veren altyapıyı kurgulayıp, dijital sigortacılığa geçişin 
ilk adımlarını atmıştır. Bu platformların canlıya taşınması sonrasındaki süreçte geliştirilen 
tüm modüllerin tasarım ve yazılım aşamalarında ekip lideri olarak görev almıştır.

Temel Sigortacılık dönüşüm projesinin başlamasıyla, 2012 yılında sigorta üretim yazılım 
ekibinin yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. Global firmalar ve Anadolu Sigorta  
kaynaklarıyla çok uluslu olarak gerçekleştirilen projesi, üretim, tahsilat ve müşteri 
modülleriyle birlikte 2014 yılında kullanıma alınmıştır. Ürün yelpazesini genişletme 
çalışmalarına devam ederken, farklı entegrasyon ve modüller ile müşterilere yenilikçi 
çözümler sunan ekiplerin yöneticiliğine devam etmektedir.

GÜLŞAH ÇALIŞKAN
Yönetmen

Supervisor

Anadolu Sigorta



Genç Profesyoneller Programı 2018-2019 Dönemi 15

Eren Çamlıkaya, internet girişimlerinde 10 yıllık yönetim tecrübesine sahiptir. Üsküdar 
Amerikan Lisesi’nden sonra İ.T.Ü Elektronik Mühendisliği’nden Lisans ve Sabancı 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden Yüksek Lisans derecelerini almış ve İ.T.Ü 
İşletme Mühendisliğinde “Girişim Pazarlaması” konusunda Doktora eğitimine başlamıştır. 
Bu arada organizasyonel dönüşüm ve dijital ürün yönetimi konularında uzmanlaşırken 
kurum içi girişimcilik seminerleri de vermeye başlamıştır. Aslanoba Group şirketlerinde 
görev aldıktan sonra Hürriyet Medya Grubuna bağlı Yenibiris.com’un şirket ortağı ve 
Genel Müdürü olan Çamlıkaya özellikle son yıllarda “RecTech (İstihdam Teknolojileri)” 
ve “Employer Branding (İşveren Markası)” konularında firmalarda farkındalık yaratmak 
için araştırmalarına devam etmekte ve aynı zamanda Kültür Üniversitesinde Girişimcilik 
dersleri vermektedir.

EREN ÇAMLIKAYA
Ürün ve Teknoloji Koordinatörü

Chief Product Officer

Yenibiris.com
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Büşra Çatır, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 
mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları 
alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
Jean Monnet Burs Programı kapsamında İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde Uluslararası 
İlişkiler alanında ikinci yüksek lisans programını tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimleri 
kapsamında, uluslararası kuruluşların uyguladığı çok taraflı ekonomik yaptırımlar ve 
etkileri üzerine kantitatif çalışmalar yapmıştır.

2014 yılında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri alanında ihtisas kurumu olan İktisadi 
Kalkınma Vakfı’nda Avrupa Birliği siyaseti, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiye’nin 
Avrupa Birliği müktesebatına uyumu konusunda çalışmalar yürütmüştür. 2015 yılında, 
Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı kapsamında sivil toplum kuruluşlarından oluşan 
resmi açılım grubu C20’de (Civil 20) görev almış ve kapsayıcı büyüme alanında politika 
önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

2016 yılından bu yana Kale Grubu bünyesinde Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak 
çalışmaktadır. Kale Grubu’nda üstlendiği görev kapsamında; itibar yönetimi, kurumsal 
sürdürülebilirlik, sosyal yatırımlar, kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları 
ile ilişkiler alanında çalışmalar yürütmektedir.

BÜŞRA ÇATIR
Corporate Communications Assistant Manager

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Kale Grubu
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Ümit Çetkin, 17 Ağustos 1981’de İzmit’te doğmuştur. 2004 yılında ODTÜ İşletme 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türkiye İş Bankası A.Ş. Hazine Bölümü’nde uzman 
yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise Bilgi Üniversitesi 
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı’nda 2008 yılında tamamlamıştır.

Türkiye İş Bankası A.Ş. Hazine Bölümü’ndeki görevine Uluslararası Piyasalar Masası’nda 
döviz, menkul kıymet, faiz, emtia gibi çeşitli finansal ürünler ve türevlerin alım 
satımının yanı sıra ekonometrik modelleme yaparak başlamıştır. Piyasa deneyimini 
uluslararası portföy yönetimi alanında 2007 yılında yayımlanan akademik çalışması ve 
hisse senetlerinde ikili alım satım stratejileri “Pairs Trading” konusunda 2008 yılında 
tamamladığı tez çalışması ile zenginleştirmiştir. 2014 yılında Hazine Bölümü Risk İzleme 
Masası Müdür Yardımcısı olarak atanan Ümit Çetkin, bu dönemde aktif pasif yönetimi, 
hazine kredi riskinin takibi ve hazine projelerinin koordinasyonunda görev almış, 
süreçlerin iyileştirmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Halen Hazine Bölümü TL Piyasalar 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, likidite ve yatırım portföyü yönetiminden 
sorumludur.

Evli ve bir çocuk babası olan Ümit Çetkin İngilizce bilmektedir.

ÜMİT ÇETKİN
Müdür Yardımcısı

Assistant Manager

Türkiye İş Bankası
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Bengi Turgan Çiftçi, 1981 yılında İngiltere’de doğmuştur. Deloitte Türkiye’de tasarım 
ve yaratıcı inovasyon ekibine liderlik eden Kreatif Direktör olarak görev almakta ve 
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Servis Tasarımı, Deneyim Tasarımı, Tasarım 
Araştırması, İnsan Odaklı Tasarım ve İnovasyon konularında uzmanlaşmıştır.

Deloitte’a katılmadan önce 10 yıl süre ile Bilende’de Kurucu Ortak olarak görev almış 
ve yerel ve küresel farklı ölçeklerde kurum ve markalara dijital ve analog yenilikçi 
ürün, servis ve iş modelleri tasarlamış ve geliştirmiştir. Bilende öncesinde 3 yıl süre 
ile Veripark’ta Proje Yöneticisi olarak İnternet Bankacılığı, CRM ve e-öğrenme projeleri 
yürütmüş olan Bengi, aynı zamanda 2011’den Global Service Jam’in Istanbul ayağını 
yürütmekte ve Bilgi Üniversitesi’nde Etkileşim Tasarımı ve Servis Tasarımı derslerini 
sürdürmektedir. SDN Turkey’in kurucuları arasındadır.

2003’te Bilkent Üniversitesi Ekonomi lisans ve 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Yazılım 
Mühendisliği yüksek lisans programlarından mezun olmuş ve İTÜ’de Tasarım ve 
İnovasyon konusunda doktora tezini tamamlamaktadır.

BENGİ TURGAN ÇİFTÇİ
Yaratıcı Direktör

Creative Director

Deloitte
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Serhat Devecioğlu, 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Avusturya 
Lisesi’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan sonra, İş Yatırım Portföy Yönetimi Müdürlüğü’nde 
Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Aynı müdürlükte 2010 yılında Uzman ve 
2012 yılında Bölüm Yönetmeni olarak görevlendirilmiştir. 2013 yılında CFA (Chartered 
Financial Analyst) unvanını kazanmıştır. 2015 yılında İş Yatırım Menkul Değerler AŞ’de 
Hazine ve Portföy Yönetimi Bölümünde türev işlemlerden sorumlu Müdür Yardımcısı 
olmuştur. 2018 yılından itibaren Hazine ve Portföy Yönetimi bölümünde Müdür olarak 
görevini sürdürmektedir. 

SERHAT DEVECİOĞLU
Manager

Müdür

İş Yatırım
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Mario Antonio Ebcim, 1979 İstanbul doğumludur. Fransız Pierre Loti Lisesi’nde lise 
eğitimini bitirdikten sonra, Kanada’nın Montreal şehrinde havacılık okulunda öğrenci 
pilot ihtisası almış ve Montreal Üniversitesi iktisat bölümünden mezun olmuştur. 
Kariyerine Roma merkezli küçük bir haber ajansında başladıktan sonra İtalyan savunma 
sanayii şirketlerinden, bugünkü ismi ile, Leonardo’da iş analisti olarak devam etmiştir. 
Daha sonrasında askeri pilot eğitim ve savaş uçakları bölümlerinde iş geliştirme yöneticisi 
olarak çalışmıştır. On altı yıl aradan sonra Türkiye’ye dönmüş ve THY’nin Üretim 
Planlama Başkanlığına bağlı Network Planlama bölümünde Network Strateji kıdemli 
uzmanı olarak çalışmıştır. 2017 Eylül ayından bu yana Boeing Ticari Uçaklar şirketinin 
Istanbul ofisinde Türkiye & Orta Asya’dan sorumlu Bölgesel Pazarlama Direktörü olarak 
kariyerine devam etmektedir. Boş zamanlarında antika, seyahat, spor ve güncel siyasi 
ve iktisadi konular hakkında kitaplar okumaktadır. Londra merkezli Levantine Heritage 
Foundation Istanbul temsilciliği üyesidir.

MARİO ANTONİO EBCİM
Bölge Pazarlama Müdürü

Regional Marketing Manager

Boeing
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Damla Er, Robert Kolej’inden 2006 yılında mezun olmuştur, sonrasında Dartmouth 
College’de Ekonomi ve Matematik bölümünde okumuştur. Goldman Sachs New York’ta, 
iki sene Financial Institutions grubunda yatırım bankacılığı alanında çalıştıktan sonra, 
Dünya Bankası’nın bir kolu olan ve, kalkınan ülkelerdeki özel sektörlere yatırım yapan 
Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’ye geçmiştir. İki yıl petrol ve doğalgaz yatırımları 
üzerinde çalıştıktan sonra Harvard Business School’da MBA’ini tamamlamış ve IFC’ye 
geri dönmüştür. Son iki senedir IFC İstanbul’da Avrupa ve Orta Asya’daki altyapı 
(yenilenebilir enerji, ulaşım) yatırımları üzerinde çalışmaktadır.

DAMLA ER
Yatırım Uzmanı

Associate Investment Officer

International Finance Corporation
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Hatice Evren, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun 
olmuştur. Lisans eğitiminin ardından bir girişimci olarak New York’ta Lambadan.net 
e-ticaret sitesinin kurucusu ve yöneticisi olarak görev almıştır. 

2011 yılında Boston Consulting Group (BCG) İstanbul ofisinde danışman olarak 
çalışmaya başlamıştır. BCG’deki çalışma hayatına 2014-2016 yılları arasında Harvard 
Üniversitesi İşletme Okulu’nda gerçekleştirdiği MBA sürecinde ara vermiştir. 

Üniversite yıllarından bu yana birçok sivil toplum ve düşünce kurumunda yer alma ve 
katkıda bulunma fırsatı yakalamıştır. Türkiye’de Mor Çatı’da, ABD’deki MBA döneminde 
ise Kadın Öğrenciler Birliği’nde faaliyet göstermiş ve Stratejik İletişim Topluluğu 
Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi’nde Teknoloji 
Kulübü, Girişimcilik Kulübü ve Özel Sermaye & Girişim Sermayesi (Private Equity & 
Venture Capital) Kulübü’nde faaliyet göstermiştir.

MBA döneminde, San Francisco’da, eğitim alanında online platform faaliyeti gösteren 
Scorebeyond’da ve Türkiye’nin risk sermayesi şirketlerinden olan Earlybird Girişim 
Sermayesi’nde çalışmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra, 2016-2018 yılları arasında BCG’nin Dubai ofisinde görev 
almıştır. BCG’de finans ve bankacılık sektörüne odaklanmaktadır. Şu anda halen BCG 
İstanbul ofisinde proje yöneticisi olarak çalışmaktadır.

HATİCE EVREN
Proje Lideri

Project Leader

Boston Consulting Group
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Hale Yapıcı Eser, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2002’de Ankara Atatürk Anadolu 
Lisesi’nden, 2008‘de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 
2008-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 
psikiyatri uzmanlığını tamamlamıştır. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
MD-PHD programı kapsamında başladığı Nörobilim doktora programını 2006-2013 yılları 
arasında bitirerek bilim doktoru unvanı almaya hak kazanmıştır. Temmuz 2013-Eylül 
2015 tarihleri arasında Çankırı Devlet Hastanesi’nde devlet mecburi hizmet yükümlülüğü 
nedeni ile psikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır. 2011’de Danimarka’da bulunan Kopenhag 
Üniversitesi Biyolojik Psikiyatri Enstitüsü’nde psikiyatrik genetik üzerine, 2012’de 
Harvard Üniversitesi McLean Hastanesi’nde psikotik bozukluklar bölümü ve 2016’da 
aynı üniversitede depresyon, anksiyete ve stres araştırmaları merkezinde araştırmalarda 
bulunmuştur. Ekim 2015’den beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı ve 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Koç Üniversitesi Nörobilim Doktora 
Programı eş koordinatörü ve KUTTAM yönetim kurulu üyesidir. Psikiyatrik bozuklukların 
nörobiyolojisi ve fenomenolojisi konularında araştırmalar yürütmektedir.

HALE YAPICI ESER
Doktor Öğretim Üyesi

Assistant Professor

Koç Üniversitesi Tıp
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Ali Gökpınar, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nde İnsani Yardım 
Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları insani yardım koordinasyon 
mekanizmalarının etkinliğini geliştirmeye ve müzakere konularına odaklanmaktadır. 
Ali, Fulbright bursiyeri olarak müzakere çalışmaları alanında Brandeis Üniversitesinde 
yüksek lisansını tamamlayıp, Harvard Hukuk Fakültesi Müzakere Çalışmaları Programı 
dahilinde araştırma yapmıştır.

ALİ GÖKPINAR 
İnsani Yardım Koordinatörü

Humanitarian Affairs Officer

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi
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Gizem Göryakın, lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladıktan sonra 
Lisans ve Yüksek Lisan eğitimini tamamlamak üzere Amerika’ya gitmiştir.  Pennsylvania 
Üniversitesi, Finansal Sistem Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans ve Lisan eğitimlerini 
tamamladıktan sonra New York Wall Street’de UBS Yatırım Bankacılığı Türev Ürünleri ve 
daha sonra Strateji iş biriminde 3 sene çalışmıştır.

2013 Ekim ayında, 9 senenin akıbetinde, Türkiye’ye dönme kararı almıştır. Yaklaşık 5 
senedir McKinsey İstanbul Ofisi’nde Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Kendisi bugüne 
kadar Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki çok sayıda özel banka ve sigorta projesinde 
yer almış olup; odaklandığı temel alanlar strateji, dijital dönüşüm, hizmet modeli tasarımı, 
AA tabanlı hesap planlama araçları (strateji ve fiyatlandırma modelleri dahil), operasyon 
verimliliği, ve operasyonel ve kredi riskini azaltma dönüşüm programlarını içermektedir.
Gizem, boş zamanlarında aile ve arkadaşlarıyla gelişmekte olan ülkeleri gezip farklı 
kültürleri tanımayı tercih etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi ve Pennsylvania 
Üniversitesi gruplarında aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.

GİZEM GÖRYAKIN
Danışman 

Consultant

McKinsey
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Evrim Yangın Gül, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun 
olmuştur. Profesyonel iş hayatına Delphi Otomotiv İzmir fabrikasında metod mühendisi 
olarak başlamıştır. Ardından Wuppertal’de Delphi Almanya Teknik Merkezi’nde Avrupa 
Bill of Design Koordinatörü olarak çalışmıştır. Sonrasında ise Delphi İstanbul’da sırasıyla 
Avrupa Merkezi Endüstri Mühendisliği Süpervizörü ve Program Manager olarak görev 
yapmıştır. Volkswagen grubunun ilk hibrid aracının elektriksel kablo ağının Delphi İzmir 
fabrikasında üretilmesi programını yönetmiştir. Otomotiv sektörünün ardından kariyerine 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Bölümü’nde 
Yönetici olarak devam etmiştir. Bu görevinde Türk sanayisindeki yatırım projelerinin 
teknik, çevresel ve sosyal açıdan incelemelerinin yapılmasının yanı sıra, sürdürülebilirlik 
konularında da çalışmalarda bulunmuştur. TSKB’de 3,5 yılın ardından eşinin işi sebebi 
ile yurtdışına yerleşmiştir ve bundan sonrasında iş hayatına yurtdışında devam etmeyi 
planlamaktadır. Evli ve bir kız çocuğu annesidir. Seyahat etmeyi ve müzikle ilgilenmeyi 
sevmektedir.

EVRİM YANGIN GÜL
Muhendislik ve Teknik Danışmanlık Profesyoneli

Engineering & Technical Consultancy Professional

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası
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Bora İkiler, 2007 yılından beri İstanbul Barosu mensubu olarak avukatlık yapmaktadır. 
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden şeref derecesi ile mezun 
olarak tamamlamış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ve The University of Michigan’da iki 
ayrı yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Bora İkiler, halihazırda Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı’nın rekabet 
hukuku ve regülasyon alanındaki faaliyetlerini yöneten iki avukattan biridir. Bora, 
rekabet hukuku ile ilgili bütün süreçlerde Rekabet Kurumu ve mahkemeler nezdinde 
yerli ve yabancı çok sayıda teşebbüsü temsil etmiştir.

Bora ayrıca, regülasyon hukuku ve mevzuata uyumluluk konularında müvekkilleriyle 
yakından çalışarak şirket politikalarının oluşturulmasında ve mevcut şirket 
uygulamalarının ilgili politikalara uygunluğunun denetlenmesi süreçlerinde projeler 
yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında politikalara uygun olmayan davranışların 
tespit edilmesi ve gelecekte söz konusu uygunsuzlukların tekrarlanmaması için tedbirler 
alınması konularında danışmanlık sağlamaktadır.

Bora, rekabet hukuku alanındaki çalışmaları nedeniyle, Legal 500, Global Competition 
Review, Who’s Who Legal gibi uluslararası hukuk rehberleri tarafından sıklıkla, Türkiye’de 
rekabet hukuku alanındaki önde gelen profesyoneller arasında gösterilmektedir. 

BORA İKİLER 
Avukat

Lawyer

Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı
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Çağlar Kamu, 1979 yılında Ankara’da doğmuştur. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat 
bölümünü bitirdikten sonra British Columbia Üniversitesi’nde Finans alanında yüksek 
lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 2005 yılında İş Yatırım Menkul Değerler şirketinde 
yatırım uzmanı yardımcısı olarak başlayan Çağlar, Mart 2008 – Temmuz 2009 tarihleri 
arasında Londra’da Dresdner Kleinswort’un Gelişmekte olan Ülkeler Masası’nda yatırım 
uzmanı olarak görev almıştır. Ağustos 2009 – Ağustos 2012 tarihleri arasında, Credit Suisse 
yatırım bankasının Londra Global Arbitraj Masası’nda yatırım uzmanı olarak çalıştıktan 
sonra, Eylül 2012 – Mayıs 2016 tarihleri arasında Macquarie Grup’ta bölüm yönetmeni 
olarak Arbitraj Masası’nda çalışmalarını sürdürmüştür. Şubat 2017’den itibaren İş Yatırım 
Menkul Değerler bünyesinde bulunan Sayısal Stratejiler ve Arbitraj Müdürlüğü’nden 
sorumlu müdür olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ÇAĞLAR KAMU
Müdür, Sayısal Stratejiler ve Arbitraj Müdürlüğü

Manager, Quantitative Strategies & Arbitrage

İş Yatırım
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Özgecan Korkmaz, Kabine Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmaktadır. Korkmaz’ın 
uzmanlık alanı uluslararası ticari tahkim ve şirketler hukukuna dair projelerdir.

Çoğunluğu inşaat, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 
müvekkillerini; ICC, LCIA, SCIA ve ISTAC kuralları uyarınca yürütülen tahkim 
süreçlerinde temsil etmektedir. Ayrıca şirketler hukukuna ilişkin birleşme & devralma ve 
bünyesinde halka açık şirketler de barındıran şirket topluluklarının grup içi yapılandırma 
projelerinde müvekkillerine danışmanlık sağlamaktadır. Korkmaz, beyaz yakalı suçları 
ve uluslararası “uyumluluk” alanlarında da deneyim sahibidir. SEC, PCAOB, FINMA ve 
Kamu Gözetim Kurumu’nun yürüttüğü soruşturma süreçlerinde danışmanlık yapmıştır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Başbakanlık Başarı Bursu ve Türk Egitim 
Vakfı Üstün Başarı Bursu ile okuyan Korkmaz, lisans eğitimini 2013 yılında ikincilikle 
tamamlamış, yüksek lisansını (Magister Juris) ise AB Jean Monnet Bursu ile Oxford 
Üniversitesi’nde yapmıştır. Şu anda da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Ekonomi Hukuku 
Yüksek Lisans Programı’nda ikinci yüksek lisansına devam etmektedir.

Galatasaraylılar Derneği yönetim kurulu üyesi ve Galatasaray Spor Kulubü üyesidir.

ÖZGECAN KORKMAZ
Avukat

Attorney at Law

Kabine Hukuk Bürosu
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Burak Kuzucu, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2007 yılında 
derece ile mezun olduktan sonra; iş hayatına Netaş’ta yazılım geliştirme ve ürün yönetimi 
biriminde başlangıç yapmış, akademik kariyerine ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı ile devam etmiştir. 2010 yılına gelindiğinde, 
kariyer yolculuğunda önemli bir dönüşüm yaparak; devam etmekte olduğu Netaş’ta satış 
yöneticiliği görevine geçiş yapmış ve eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi’nde İşletme 
Yönetimi ve Organizasyon doktora programına başlangıç yapmıştır. 2014 yılından beri 
Oracle Türkiye’de satış ve iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapmakta; birçok farklı 
sektörden işletme ile yakın şekilde çalışmakta ve teknolojik trendleri yakinen takip 
etmektedir. Son dönemde ise, mevcut görevine ilave olarak, girişim merkezleri ile yakın 
şekilde çalışarak ve startup’lara mentorluk desteği vererek, ekosistemin gelişimine 
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Blockchain ve Yapay Zeka gibi devrimsel potansiyele 
sahip olan teknolojilere ve yeni ekonomik düzen içerisinde ekosistemin gücüne fazlasıyla 
inanmakta, bu alanlarda kolektif çalışmaların içerisinde yer almaktadır.

BURAK KUZUCU
Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi

Sales & Business Development Manager

Oracle
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Erdem Özcan, 1983 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir’in 
Bandırma ilçesinde tamamlamıştır. Lise öğrenimini Bursa Fen Lisesi’nde bitirdikten 
sonra lisans eğitimi için kazandığı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bölümünden onur öğrencisi olarak 2007 yılında mezun 
olmuştur. Öğrenciliği esnasında Aselsan’da yazılım mühendisi olarak çalışmıştır. 
Mezuniyet sonrasında ise Almanya, Karlsruhe’de Siemens şirketinde yazılım mühendisi 
olarak işe başlamıştır. 5 yıl süren Almanya tecrübesi sonrasında Türkiye’ye dönerek 
Siemens’te çalışmaya devam etmiştir. Yazılım mühendisliğinin ardından proje ve ekip 
yönetimi sorumluluklarını almıştır. 11 yıldır Siemens bünyesinde geçirdiği iş hayatında 
farklı departmanlar için çalışmış olsa da temel olarak endüstriyel otomasyon alanındaki 
yazılım projelerine odaklanmıştır. Şu anda ise Siemens’in dünya üzerinde öncülerinden 
biri olduğu Endüstri 4.0 çalışmalarında önemli bir yere sahip olan bir projesinde ürün 
sahibi ve ekip yöneticisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları politika, teknoloji, müzik ve 
seyahat olan Erdem Özcan, İngilizce ve Almanca dillerini konuşmaktadır.

ERDEM ÖZCAN
Grup Yöneticisi ve Ürün Sahibi

Group Manager & Product Owner

Siemens
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Oğuzhan Özer, 1994 yılında Adana’da doğmuştur ve ilköğretimini orada tamamlamıştır. 
Sonrasında Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ne başlamak üzere İstanbul’a yerleşmiştir. 
Lisede geçirdiği beş yıl boyunca STEM odaklı okul müfredatı dışında kalan zamanlarında 
Fizik ve Matematik olimpiyatlarıyla ilgilenmiştir. Bu dönemde geliştirme fırsatı bulduğu 
analitik becerilerini daha da ileriye taşıyabilmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği bölümüne başlamıştır. Buradan olabildiğince farklı disiplinlerden dersler 
alarak ve özellikle ilgi duyduğu Ekonomi bölümüyle yandal programını tamamlayarak, 
yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı dönemde sualtı sporları kulübü başta 
olmak üzere çeşitli okul kulüplerinde aktif olarak rol almıştır. Çalışma hayatına 2016 
yılından beri parçası olduğu Earlybird Venture Capital şirketinde Analist olarak devam 
etmektedir ve tüketiciye yönelik teknoloji şirketlerine odaklanmaktadır.

Profesyonel ilgi alanı da olan teknoloji ve finans konularında kendini geliştirmenin yanı 
sıra; boş zamanlarında tüplü/serbest dalış ve çeşitli takım sporları yapmaktan, kitap 
okumaktan ve yakın dönem filmleri izlemekten keyif almaktadır.

OĞUZHAN ÖZER
Analist

Analyst

Early Bird Venture Capitals
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Özle Türkan Özyurt, Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
lisans ve Avrupa Çalışmaları yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Üniversite 
yıllarında Hindistan’da yerel kalkınma modellerinden mikrofinans konusunda çalışmalar 
yapan bir projede ve İsviçre’de global firmalara yönelik etik repütasyon endeksi sağlayan 
bir kurumda rol almıştır. Ardından, ABD’de NATO Genel Merkezi’nde ve İstanbul’da 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda çeşitli kalkınma projelerinde çalışmıştır. 
Vodafone Türkiye ve İngiltere’de sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve satış stratejisi 
gibi farklı alanlarda yaklaşık 5 yıl süreyle görev almıştır. London Business School’da 
MBA programını tamamladıktan sonra Bain & Company’de danışman olarak göreve 
başlamıştır. Burada farklı sektörlerdeki firmalara ve kurumlara strateji danışmanlığı 
vermekte ve özellikle dijital dönüşüm projelerine odaklanmaktadır.

ÖZLE TÜRKAN ÖZYURT
Consultant

Danışman

Bain & Company
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Ecehan Berk Pehlivanoğlu, 1987 yılında Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini 
2007 yılında Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Ecehan, mühendisliğe duyduğu ilgi ile 
birlikte öğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nde devam etmiştir. 2011’de Koç Üniversitesi Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme 
Laboratuvarı’na katılan Ecehan, bilişsel radyo ağları ve nesnelerin interneti konulu 
doktora çalışmalarını 2017’de başarıyla tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında 
İşletme, Ekonomi ve Finans alanında dersler de alan Ecehan, bu ilgisi neticesinde 2013 
yılında A.T. Kearney firmasında yönetim danışmanlığı kariyerine de başlamıştır. Ecehan 
2018 Mart’tan bu yana Boston Consulting Group’ta Proje Lideri olarak görev yapmaktadır. 
Kariyeri boyunca Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da, otomotiv, tüketici ürünleri, 
perakende ve kamu sektörlerinden müşterilere danışmanlık yapan Ecehan; strateji, iş 
modeli eniyilemesi, satış ve pazarlama, yenilikçilik ve dijital gibi fonksiyonel alanlarda 
çalışman imkânı bulmuştur. Ecehan 2018 Ağustos ayında evlenmiştir ve İstanbul’da 
yaşamaktadır.

ECEHAN BERK PEHLİVANOĞLU
Proje Lideri

Project Leader

Boston Consulting Group
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Volkan Sezgin, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nda 8 sene boyunca kıdemli uzman olarak görev 
yapmıştır. Bunun öncesinde ise, BOTAS’ta uzman olarak çalışmıştır. Ayrıca, 2014 yılında 
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Bakanlığı’nda Yerel Uzman (NEPT) olarak 
görev yapmıştır.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) iktisat bölümünde, yüksek 
lisansını ise Manchester Üniversitesi’nde ekonomi üzerine tamamlamıştır. Bunun yansıra, 
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları bölümünden yüksek lisans derecesi 
sahibidir. Volkan halen Roma Tor Vergata Üniversitesi’nde ekonomi üzerine doktora 
tezini yazmakta olup, doktora çalışmaları suresince Cambridge Üniversitesi’nde ve 
Letonya Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İyi derecede İngilizce, 
orta seviyede ise Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

VOLKAN SEZGİN
Kıdemli Ekonomist

Senior Economist
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Özhan Şişiç, 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra Bilgi Üniversitesi’nde Management Information Systems alanında 
yükseköğrenimine devam etmiş ve aynı alanda Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek 
lisans yapmıştır. Eğitimi sırasında Özhan birçok kulüp kurmuş ve ulusal etkinlikler 
düzenlemiştir. Ayrıca birkaç sivil toplum kuruluşu için gönüllü olarak, ihtiyaç sahibi 
insanlar için uluslararası etkinliklere katılmıştır. Eğitimi süresince Doğan Medya, 
Microsoft ve Mercedes-Benz’de long term intern olarak çalışmıştır.

Şu anda Sony Belçika’da kendi kurduğu ekipte Head of Global Application Security 
Services pozisyonunda çalışmakta ve biri İstanbul’da olmak üzere, 3 kıtada, 5 farklı 
takımı yönetmektedir. İşi gereği sık sık seyahat ettiği ülkelerde eğitim, teknoloji ve 
ekonomi alanında incelemelerde bulunmaktadır.

Ayrıca Türkiye’nin hızlı tempolu ortamında, iç kalkınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik; 
teknoloji ve eğitimin harmanlandığı bir orta-vade endüstri atılımı programı oluşturmayı 
hayal etmektedir.

ÖZHAN ŞİŞİÇ
Head of Global Application Security Services

Sony Global
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Emre Tok, nesnelerin İnterneti alanında çözüm geliştiren Borda Teknoloji’de Stratejik 
Planlama Müdürü olarak görevini yürütmektedir. Borda Teknoloji’deki görevinden önce 
Savunma Sanayi sektöründe ileri malzemeler üzerine çalışan Bellum Mühendislik’de 
Kurucu Ortak olarak görev yapmıştır. Çeşitli girişimcilik ve inkübasyon merkezlerinde 
danışma kurulu üyesi ve mentor olarak yer almıştır. 2017 yılı Şubat ayından beri Koç 
Üniversitesi İşletme Enstitüsü Danışma Kuruluğu üyeliği yapmaktadır. Emre Tok, lise 
eğitimini Kabataş Erkek Lisesi, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yüksek Lisans eğitimini 
Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

EMRE TOK
Stratejik Planlama Müdürü

Strategic Planning Manager

Borda Teknoloji
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İlke Tuatay, Robert Koleji bitirdikten sonra Koç Üniversitesi’nde Ekonomi ve İşletme 
bölümlerinde çift anadal yapmıştır. Üniversite bitmeden Koç Holding’den aldığı teklifle 
iş hayatına başlamıştır. Yaklaşık 5 yıl boyunca Koç Holding’de yeni iş geliştirme, proje 
destek ve yönetimi, üst düzey yöneticileri stratejik olarak destekleyecek analizler 
yapmıştır. Holding’deki görevi sürerken Koç Üniversitesi’nden MBA diploması almıştır. 
2017 yılı sonbaharından bu yana Trendyol’da CEO Ofis’te Proje Müdürü olarak kariyerine 
devam etmektedir. Amacı, Holding’de gözlemlediği 6 ana sektörün (otomotiv, dayanıklı 
tüketim, enerji, turizm, gıda ve perakende ile bankacılık) yanında e-ticaret ve uluslararası 
tedarik zinciri yönetimi alanlarında kendini geliştirmektir.

Kitap okumayı, araştırmayı, sinemayı, tarihi, girişimcilik ve ekosistem hakkında panellere 
katılmayı ve koşmayı sevmektedir. US State Department, London School of Economics, 
University of Texas at Austin, Yale University ve Hong Kong University of Science and 
Technology’de girişimcilik ve ekonomi alanlarında çeşitli dereceleri bulunmaktadır. 
Yenibirlider Derneği’ne ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na üye ve StartersHUB 
İstanbul’da mentordur. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

İLKE TUATAY
Proje Müdürü

Project Manager

Trendyol
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Hasan Alper Tüzün, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde çift ana dal 
öğrencisi olarak sırası ile 2015 ve 2016 yıllarında tamamlamıştır. Avukatlık stajını 2016 
yılının Eylül ayında tamamlayan Tüzün, bu tarihten itibaren İstanbul Barosu levhasına 
kayıtlı bir avukat olarak görev yapmaktadır. 2015 yılı Nisan ayından itibaren sırası ile 
öğrenci stajyer, yasal stajyer ve avukat pozisyonlarında Norton Rose Fulbright’ın (daha 
öncesinde Chadbourne & Parke) İstanbul’da Türk hukuku danışmanlığı konusunda 
ilişkili hukuk bürosu olan Bilgiç Avukatlık Ortaklığı’nda çalışmakta olan Tüzün, İngilizce 
bilmektedir.

HASAN ALPER TÜZÜN
Danışman Avukat (Uzman)

Lawyer (Specialist)

Norton Rose Fulbright
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Cengiz Ulubaş, 2006 yılında Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bölümlerini kapsayan çift ana dal programından mezun 
olmuştur. Sonrasında Koç Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 
2008 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince 
ABD’de faaliyet gösteren National Cancer Institute ile yapay zekâ teknolojilerinden 
faydalandığı kanser araştırmaları yapmıştır.

2008 yılında Vodafone ile profesyonel kariyerine başlayarak, yeni teknolojileri içeren 
ürün ve servislerin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. 2011 yılından sonra Vodafone 
ve Turkcell’de teknoloji, pazarlama, satış ve finans ekiplerini kapsayan yeni ürün, 
kampanya, servis, ve altyapı geliştirme çalışmalarında Proje/Program Yöneticiliği 
görevlerini üstlenmiştir. 2015-2016 yıllarında bir Turkcell iştiraki olan Financell şirketinin 
kuruluş ve faaliyete geçiş çalışmalarını yönetmiştir.

2016 yılında McKinsey İstanbul ofisine katıldıktan sonra destek verdikleri firmalarda 
ağırlıklı olarak teknoloji dönüşümü, dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve yapay zeka konularında 
danışmanlık yapmıştır. Cengiz Ulubaş halen McKinsey İstanbul ofisinde Dijital McKinsey 
ve Gelişmiş Endüstriler ekiplerinde yöneticilik görevini üstlenmektedir.

CENGİZ ULUBAŞ
Proje Yöneticisi

Engagement Manager

McKinsey
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Cihangir Ünlütürk, 1984 yılında İzmir’de doğmuştur. Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra doğa bilimleri, teknoloji ve sanata olan ilgisi sonucu yöneldiği 
endüstri ürünleri tasarımı alanında lisans eğitimini 2006 yılında ODTÜ’de tamamlamıştır. 
2009 yılında katıldığı ECAL Master of Product Design programıyla akademik bir ara 
verdiği profesyonel tasarım çalışmalarına kurucu ortağı olduğu İstanbul ve Paris’te 
faaliyet gösteren disiplinler arası Tasarım Stüdyosu Co-MADE ile devam etmektedir.

CİHANGİR ÜNLÜTÜRK
Kurucu Ortak

Co-founding Partner

Co-MADE Multidisciplinary Design Studio




