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Dr. Verda Emiroğlu 
Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 1994 mezunu 
olan Emiroğlu, Yüksek Lisans eğitimini, 
aynı üniversitenin Mühendislik Yönetimi 
Bölümünde, Stratejik Yönetim alanında, 
Doktora eğitimini ise Teknoloji 
Yönetimi alanında tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 1994 yılında girişimci 

olarak başlayan Emiroğlu, kariyerinin ilk 12 yılında, 

Türkiye’de ve yurtdışında, Strateji, İnovasyon ve 

Teknoloji Yönetimi alanlarında, sırasıyla TÜBİTAK, 

Sabancı Üniversitesi ve Koç Grubunda, üst düzey 

yönetici olarak görev aldı. 2000–2001 yılları 

arasında Dünya Bankası “Bilim Adamı Yetiştirme” 

bursunu kazanarak ABD’de burs programına katılan 

Emiroğlu, aynı zamanda Intel Oregon’da Contractor 

olarak çalıştı.

Kariyer yolculuğuna  2006 yılında Turkcell 

Ailesine katılarak devam eden Emiroğlu, 

takip eden 10 yıl içerisinde, Turkcell Teknoloji 

şirketinin kuruluşu, ArGe, İnovasyon, Uygulamalı 

Araştırma, Stratejik İşbirlikleri, Ekosistem ve İş 

Geliştime alanlarında iş modellerinin kurulması ve 

yönetilmesi çerçevesinde çalıştı. 

2016 yılında, 22 yıla dayanan mesleki bilgi ve 

tecrübesiyle, Kurumsal hayattan mezun olma 

kararı alarak, strateji ve teknolojik dönüşüm ile 

sürdürülebilir rekabet gücü yaratma alanında 

yerel ve global şirketlere danışmanlık hizmeti 

vermeye başlayan Dr. Verda Emiroğlu, girişimci 

gelişim platformu «VE Fark Yarat»ın da 

kurucusudur. 



Google’da 104 milyon sonucu olan 
“girişimcilik”in gerçek yaşam öyküsü 
ve döngüsü

Girişimci, neye 

giriştiğini biliyor 

mu? Start-up ya da 

iç girişimci olmanın 

challenge’ları..

Başarılı girişimlerin 

do’s don’ts listesinde 

neler var?

Bugünün 

“girişimci”lerinin kalbi 

hangi alanlarda atıyor?

Best practices…

Kurumsal şirketler 

«girişimci»lik  

dünyasından nasıl 

faydalanacağını 

biliyor mu?

Bugünün ve yarının 

en önemli sorusu: 

Türkiye’den Dünyanın 

dikkatini çekecek ne 

çıkar? 

Ana Tema

İçerik İpuçları

Şapkadan 
Girişimcilik 

Çıktı!

60dk.

Stravisionary Talks



Rekabet üstünlüğüne giden yol 
vazgeçilmez ihtiyaçlardan başlar 

Her türlü dönüşümde, 

doğru soruları doğru 

yöntemlerle sorup, 

mevcut durumu ve 

ihtiyaçları iyi anlayarak 

başlarız..

360 derece 

baktığınızda kendinizi 

nerede görüyorsunuz?

Tüm paydaşlar niye 

ve nereye gitmeyi 

hedeflediklerini 

biliyorlar mı?

Değer teklifiniz nedir?

Rekabet gücü ihtiyaca 

göre dönüşerek 

kazanılacak bir strateji 

oyunudur…

Ana Tema

İçerik İpuçları

İhtiyaçların 
Matematiği
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Dünyayı değiştirecek dijital dönüşüm 
hikayesinin hayatlarımız üzerindeki 
olası etkileri

Dijital dönüşüm amaç mı 

araç mı? 

“Dijital dönüşüm”ü cümle 

içinde kullanmanın 3 kritik 

faktörü!

Şirketlerin, toplulukların yeni 

dünyaya uyumlanması için 

neler yapması gerekiyor?

  

Bugün biz birey olarak 

zihinsel/duygusal olarak 

bu geleceğe nasıl 

hazırlanacağız?

 

Çocuklarımızın 3 yaşındaki 

aşı kartı/kan tahlili gelecekte 

bize neden lazım olacak?

Ana Tema

İçerik İpuçları

Karneleri 
değil kan 
tahlillerini 

sakla!
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