İLKAY DEMİRDAĞ

İlkay Demirdağ, Türkiye, İngiltere ve Bahreyn'de çok uluslu şirketler, holdingler, banka, ve özel
sermaye girişim fonlarında çalışmış, 20 yılı aşkın deneyime sahip ödüllü bir üst düzey yöneticidir.
Kariyer hayatı boyunca tüm paydaşlar için şirket değerini maksimize etmeyi hedefleyen İlkay,
Sermaye İşlemleri (iş girişim sermaye fon kurulum, yapılandırması, fon kaynak yaratımı, şirket satın
alma, birleşme ve devralmaları, halka arzlar), Borç İşlemleri (proje finansmanı, tahvil ihraçları),
Stratejik Planlama (yatırım fırsatlarının bulunması, iş geliştirme, portföy yönetimi, proje yönetimi),
Yatırımcı İlişkileri ve ÇYS / Çevresel Sosyal ve Yönetişim (sürdürülebilirlik stratejisi oluşturulması ve
uygulanması, sürdürülebilirlik raporlaması, ÇYS endeks ve CDP raporlamaları, uyum, pazar iletişimi)
alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. İlkay geniş bir küresel sermaye piyasası networküne ve
uluslararası iş deneyime sahiptir. Kariyer hayatına 1998’de İstanbul’da Ove Arup & Partners grubunda
proje yöneticisi olarak başlamış, 2000 yılında şirketin Londra ofisine transfer olmuştur. 2005 yılına
kadar proje yönetimi ve ikincil piyasalarda iş girişim sermaye fonlarının alım ve satım işlemlerinde
ticari ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ardından Deloitte & Touche Londra Kurumsal
Finansman grubuna katılarak, Kamu Özel Sektör İşbirlikleri (PPP) projelerinde finansal danışman
olarak görev almıştır. 2007 yılında Hypo Real Estate Bank Londra şubesinde, Türkiye sorumlusu olarak
göreve başlayarak, Türkiye’de ticari gayrimenkul projelerine finansman sağlamıştır.
2010 yılında Türkiye’ye dönüş yapan İlkay, Crescent Capital’a katılarak, Türkiye’nin ilk yenilebilir
enerji iş girişim sermaye fonunun (100m €) kurulumda görev almıştır. Ardından 2011 yılında Akfen
Holding bünyesine katılan İlkay, altyapı sektöründe bir iş girişim sermaye fonunun
yapılandırılmasından sorumlu olarak çalışmıştır. 2014 yılında Bahrain’de 1 milyar USD büyüklüğünde
Islamic Development Bank (IDB) Altyapı Fonunun Türkiye yatırımlarından sorumlu olarak görev
yaptıktan sonra, 2015 yılında Çalık Holding’e Finansal İlişkiler Direktörü olarak katılmıştır. Holding’in
faaliyet gösterdiği enerji, inşaat, gayrimenkul, madencilik, tekstil, bankacılık ve telekom sektörlerinde
holdingin stratejik hedefleri doğrultusunda şirket alım ve satımları ile ilgilenmenin yanı sıra, holding
seviyesinde yapılandırılmış finansman işlemlerini de takip etmiştir.
Bunu takiben, İlkay 2018 tarihinde Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arz sürecinde şirkete katılarak,
Yatırımcı İlişkileri Departmanını kurmuştur. Hayata geçirdiği yatırımcı ilişkileri programı 2020 yılında
yükselen EMEA Yönetici Ekibi sıralamasında EMEA Kamu Hizmetleri Sektöründe 3. olmuştur. İlkay
Enerjisa Enerji’nin Sürdürülebilirlik ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) çalışmalarına da liderlik
yapmaktadır. İlkay hali hazırda Enerjisa Enerji Yatırımcı İlişkileri Bölümünü yönetmektedir ve Enerjsa
Enerji ESG komite üyesidir. TUYİD Denetim Kurulu Üyesi, Impact 2030 Türkiye Etki Konseyi Üyesi,
WBAF Türkiye Senatorü ve Etik Komite Yönetim Kurulu Üyesi ve XFAB Future Advisory Board Program
Danışma Kurulu ve Fakülte Üyesidir.
Hizmete Özel Profesyonel kariyerine ek olarak, İlkay ekonomik sosyal kalkınma alanında çalışan sosyal
bir girişimcidir. İş hayatında kadınların güçlendirilmesine yönelik geliştirmiş olduğu Eşitlik Hareketi ile
"Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "Yılın Sosyal Girişimcisi" Ödüllerini alan İlkay, 2018 yılında Dünya
Gazetesi tarafından “Türkiye'de İlham Veren 48 Kadın”dan biri olarak seçilmişti. İlkay birçok sivil
toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyesi ya da çalışma grubu üyesi olarak aktif görev alarak,
sürdürülebilir ekonomik kalkınma, sermaye piyasaları, yatırımcı ilişkilileri, ÇSY ve kadınların
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Söz konusu konularda uluslararası platformlarda
konuşmacı olarak yer almaktadır. İlkay lisans ve ilk yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesinde, ikinci yüksek lisans eğitimini ise Londra’da University College London’da

Ekonomi dalında tamamlamıştır. İlkay Yönetim Kurulunda Kadın Derneği tarafından organize edilen
Yönetim Kurulunda Kadın Programını tamamlamıştır ve Mindfullness eğitmenidir.

