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Konuşmacılar Hakkında 

Sami Erol 

Orta öğretimini İzmir’de tamamlayan Sami Erol, Anadolu Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi 

sonrasında proses ve reaktör tasarımı alanında Yüksek Mühendislik derecesini elde etmiştir.  

Otomotiv Sektöründe, Orhan Holding’ te üretim mühendisi olarak profesyonel iş hayatına 

başlayıp; çeşitli kademelerde yöneticilikten sonra Genel Müdürlük görevleri üstlenmiştir. 

Üretim ve ticari alanda girişimler yapmış, sektörde birçok kuruluşa Stratejik Yönetim desteği 

sağlamıştır.  

2013 yılı itibari ile Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev 

almıştır, 2018 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.  

BUSİAD, TMMOB, ÜSİGEM, Türkiye Kalite Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği gibi pek 

çok Sivil Toplum Kuruluşların ’da aktif görevler de alan Sami Erol; üniversitelerde konuk 

öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Pek çok Üniversite ve kurumda konferans vermiş, Ulusal 

/ Uluslararası makaleleri yayınlanmıştır.  

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı da yapan Sami EROL, İngilizce ve Fransızca 

bilmektedir. 

 
Nalan Uysal 

Nalan Uysal, yönetim seviyesinde kurum stratejilerini oluşturmak ve finansal stratejilere dayalı 

sürdürülebilir iş modellerini kurmak konusunda yönetim kurulları ile icra kurullarına 

danışmanlık vermektedir. Aynı zamanda, stratejik planlama, finansal performansın 

geliştirilmesi, satış yönetiminde verimlilik, organizasyonel yapılanma ve 

yönetimde inovasyon konularında uygulama danışmanlığı veren HERA STRATEJİ firmasının 

kurucusu ve girişim sermayesi konusunda faaliyet gösteren TRANGEL’ın şirket ortağıdır.  

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunu olup, kariyerine 

Koç Grubu’nda başlamış , proje ve yatırım finansmanı, bütçe yönetimi, satış ve birleşme ve 

satınalma süreçlerinin içinde olmak üzere farklı disiplin ve fonksiyonlarda deneyim edinmiştir. 

Koç Grubu bünyesinde kazandığı yönetim ve piyasa tecrübesi paralelinde INSEAD, Stanford 

Üniversitesi ve London Business School diploma programlarıyla kişisel gelişimini destekleyerek 

kendi girişimini kurmuştur. TOBB İl Kadın Kurulu ve TKYD Üyesidir.  



Ayça Eroğlu 

1979 doğumlu olan Ayça Eroğlu, lise öğrenimini Nişantaşı Işık Lisesi’nde tamamlandıktan sonra 

Koç Üniversitesi Ekonomi bölümden mezun oldu. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi 

Executive MBA programını tamamladı. İş hayatının ilk yıllarında Ernst&Young firmasında 

finansal denetim görevini yürüttükten sonra 2004 yılında HSK’da göreve başladı. 2004-2010 

yılları arasında HSK’da satınalma, dış ticaret, satış, pazarlama, finans gibi farklı departmanlarda 

görev alan Ayça Eroğlu, kurumsallaşma çalışmalarının şirkete penetrasyonunu sağlamanın yanı 

sıra şirketin 5 yıllık stratejik haritasının hazırlanması, nakit akış yönetimi, sermaye yönetimi ve 

stratejik ortaklıklarla ilgili çalışmalarını yürüttü. 2010-2012 yılları arasında Systemair HSK 

birleşmesinin tüm operasyon sürecini yöneten Ayça Eroğlu, 2012 yılında Systemair ve HSK 

birleşmesinden sonra Genel Müdürlük pozisyonuna atandı. Bugün Systemair HSK Genel 

Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yola devam eden Ayça Eroğlu, aynı zamanda 2017 yılı 

sonunda geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat eden babası Vural Eroğlu’nun Kurucu Üyesi ve 

Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ISKAV’ın (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) 

Danışma Kurulu Üyesi. 2015 yılından beri Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alınan Uluslararası 

Rekabetçilik Komisyonu (URK) Başkanı olan Eroğlu, Türkiye iklimlendirme sektörünün 

ihracatının artmasıyla ilgili fiili olarak çalışmalar yürütüyor. 


