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İş Felsefesi: Hayallerinin peşinde git, bir gün elbet yorulacaklardır» felsefesi ile birlikte ,hayal etmekle
beraber, hayallere rasyonelite içinde hizmet etmeyi bırakmamak ,azimle sebat etmek, iş disiplinini
korurken yaşamdan keyif almaya devam etmek, profesyonel olgınluğu ve sürdürebilirliği her zaman
korumak, ekip çalışanlarının içindeki potansiyeli çıkarıp kariyer yolculuklarına her daim örnek ve
ilham olmak en öncelikli olgularındandır.
Üsküdar Amerikan Kız lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiştir. Mezuniyetini
takiben Arthur Andersen’de Denetim bölümünde çalışmayı başlamıştır. 3 yıl denetim tecrübesinin
ardından, Denetim şefi pozisyonuna terfi etmesinden sonra Türkiye’de» start up» yapmak isteyen 7Eleven Convenience Stores/Southland Corporation şirketine transfer olmuş ve Finans Müdürü ve İcra
komitesi üyesi olarak 1,5 yıl görev yapmıştır. Daha sonra yine Türkiye’de «start up» olarak gelen
Mcdonald’s exclusive olarak hizmet veren Serlog Servis Lojistik Ltd. de Finans ve İdari İşler Müdürü
ve İcra Komitesi Üyesi olarak 7.5 yıl görev yapmıştır. Bir sonraki kariyer basamağı İlaç endüstrisinde
bir dünya devi olan Merck Sharp Dohme İlaç şirketi(MSD) olmuştur. MSD’de 12 yılı Finans ve
Operasyon Direktörlüğü son iki yılı da İş Geliştirme ve Üretim İşbirlikleri Direktörlüğü olmak üzere 14
yıl çalışmıştır.
Çok yönlü bakış açısı ile geniş yelpazesi olan Finans ve Operasyon Direktörlüğü pozisyonunda
,Muhasebe ,Bütçe Planlama, Fon Yönetimi, Satına alma, Üretim, İthalat, Hukuk ,Fiyatlama, İdari İşler,
Filo Yönetimi, Tedarik Zinciri, ve Ticari Satışlar olmak üzere 60 kişilik bir ekip yönetimini üstlenmiştir.
Farklı alanlarda bir çok farklı projeyi eş zamanlı hayata geçirmiş ,ayrıca İcra Komitesi üyesi olarak
şirket gelişimine katkıda bulunmuş şirket birleşmesinde Entegrasyon Takımında» yer almıştır. 2007
yılında sağlık endüstrisindeki ilk» Uyumluluk Süreçleri» departmanını kurmuş 1 yıl boyunca tüm
çalışanlara eğitimler verip süreci başlatmış ve Uyumluluk Süreçleri Direktörlüğü pozisyonuna , olan
sorumluluklarına ek olarak vekalet etmiştir. İş Geliştirme Direktörlüğü yaptığı sürede Sağlık
Bakanlığının «İlaç’ta Yerli Üretim» insiyatifi dahilinde bir çok inovatif ilacın üretim teknoloji
transferinin yapılmasında rol almış ayrıca Türkiye’deki ilk olarak «rahim ağzı kanseri « aşısının üretim
projesini başlatmıştır.
Son olarak da sağlık alanında oluşturduğu birikim ve donanımın bir tezahürü olarak Türkiye’nin llider
profesyonel kongre organizasyon şirketlerinden Global Turizm Organizasyon şirketinin CEO’su olarak
atanmıştır. Kongre dışında Etkinlik ve Yurt Dışı Turlar bölümlerine yatırım yaparak şirketi hedeflenin
üstünde son 5 senede 350% oranında büyüme sağlamış, şirketin kurumsal bir yapıya kavuşmasına
büyük atkıda bulunup Satın Alma ve Birleşme projelerine liderlik yapmıştır. Bu çalışmalarının
yanısıra çok uluslu medikal şirketlerin etik çalışma esaslarını belirleyen Europe Medical
Tehnologies Association’dan , Global Turizm olarak Türkiye’de ilk ve tek olarak «Trıusted Pertner»
rozetini almasında önemli rol oynamıştır.
Global Turizm’deki Yönetim Kurulu Eş Başkanı görevine ilaveten hali hazırda İngiliz sermaye ile
yürütülen Birgi Mefar A.Ş.’ adlı ilaç üretim tesisinde Danışma Kurulu üyesi olarak Kurumsal Yönetişim
Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Kurumsal çalışmalarına ilaveten “ Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinde 3. Dönem mentisi,
YenidenBiz Derneğinde Mentör, Boğaziçi Kariyer Merkezinde Mentör ve Profesyonel Kadın Liderler
derneğinde ise Angel olarak gönüllü çalışmalar yapmaktadır.

Güzekin,strateji marka yönetimi finans, risk yönetimi iş geliştirme, şirket satınalmaları/birleşmeleri,
yeni pazarlar, uyumluluk süreçleri ve kurumsal yönetişim konusunda yüksek tecrübeye sahiptir.
Kendisini analitik, veri odaklı, ,büyük resime odaklı, teknolojik gelişmeleri takip eden, iletişim ve ilişki
yönetimi kuvvetli sonuç odaklı bir lider olarak tanımlamaktadır.

