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İhsan Elgin 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini ve 2007 yılında Koç
Üniversitesi’nde yönetici MBA programını tamamlamıştır.
İş hayatına 2000 yılında Aygaz’da insan kaynakları departmanında başlamıştır. Ardından pazarlama ve
CRM analitiği bölümlerinde yönetici olarak görev almıştır. 2007 yılında tarım alanındaki üreticilerin
ihtiyaçlarını karşılayan teknoloji ürünleri ve hizmetleri geliştiren bir start-up olan ClimateMinder’ı
kurmuş ve genel müdür yardımcılığı görevini almıştır. Şirketin satışı 2012 yılında ABD’de
gerçekleştirilmiştir.
İhsan Elgin, 2011 yılında Özyeğin Üniversitesi’nin desteğiyle birlikte Türkiye’nin ilk iş hızlandırma
programı olan Girişim Fabrikası’nın kuruluşunda görev almış ve Üniversite’nin girişimcilik merkezinde
direktör olarak görev yapmıştır.
2015 yılında kurulan inovasyon yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması olan Core
Strateji’nin, 2016 yılında kurulan MENA bölgesi start-up ekosistemi için yatırım analizi hizmeti sunan
online bir platform olan Startups.watch ‘ın ve 2016 yılında finansal teknolojiler alanında bir
organizasyon olan FinTech İstanbul‘un kurucu ortaklığı görevini ve Özyeğin Üniversitesi’de misafir
girişimci görevini sürdürmektedir.
Yöneticilik görevlerinin yanı sıra “Sermaye Bulma”, “İş Planı Hazırlama” , “Start-up ve Girişimcilik
Ekosistemi” üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler veren İhsan Elgin, girişimci olmak hakkında
Türkiye, Yunanistan ve diğer komşu ülkelerde çeşitli seminerler düzenlemektedir. Buna ek olarak genç
start-up’lara ve girişimcilere melek yatırımcı ve danışman olarak hizmet vermekte olup girişimcilik
konularında çeşitli yayın kuruluşlarında yazıları da mevcuttur.
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1970 İstanbul doğumludur. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde
lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Yüksek
Lisans (1994) ve Doktora (1999) eğitimini tamamlamıştır.
İş hayatına 1992 yılında üretim mühendisi olarak başlamıştır. Yüksek lisans yaptığı dönemde İstanbul
Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde akademik kariyerine başlamıştır. 2006
yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır.
İşletme, Yönetim, Örgütsel Davranış, Uluslararası İşletmecilik, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Dijitalleşme,
E-Öğrenme ve İş Sürekliliği Yönetimi konularında lisans ve lisansüstü programlarda dersler
vermektedir. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi
olarak lisansüstü dersler vermiştir.
2009-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012 yılından beri İşletme Bölüm
Başkan Yardımcılığı görevini; 2016 yılından beri Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
görevini sürdürmektedir.
Finansal Teknolojiler konusunda ülkemizin bölgesel bir merkez (Hub) haline gelmesi ve FinTech
girişimlerinin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan FinTech İstanbul platformunun kurucu
ortağıdır.
Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

