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Konuşmacılar Hakkında  

 

Ali Kamil Uzun 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki 

örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim standartlarının Türkiye’de uygulanması ve 

yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına 

öncülük etmiştir.TÜSİAD – Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Üyesi ve İç Denetim Çalışma 

Grubu Başkanıdır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

yüksek lisans mezunu olan Ali Kamil Uzun'un Kurumsal Yönetim ve İç Denetim üzerine çok 

sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları bulunmaktadır. "Denetim Komitesi 

Uygulamaları” üzerine hazırladığı yüksek lisans (master) tez çalışması, Türkiye’de bu konuda 

yapılan ilk çalışmalardandır. 

 

Av. Lerzan Nalbantoğlu 

Şirket, şube, irtibat bürolarının kuruluşları ve tasfiyeleri, birleşme, devralma, bölünme, yatırım 
danışmanlığı, aile şirketleri, şirket evlilikleri dahil Şirketler Hukuku ve Vergi Hukuku konusunda 
uzmandır. Birleşme ve devralma, tür değiştirme, bölünme, ana sözleşme hazırlanması, ana 
sözleşme tadilleri, durum tespiti, aile şirketleri için kılavuzların ve aile anayasalarının 
hazırlanması, garantiler, taahhütler, yönetim ve organizasyon işlemleri, dokümantasyon, 
finansal ve yasal izinler/ihtiyaçlar, istihdam, idari işlemler ve başvurular, tescil işlemleri, 
şirketin nev’i seçimi, hisse satın alma ve satımı, yeniden yapılanma dahil tüm yatırım işlemleri, 
gerekli tüm idari işlemlerin uygulanması, yasalara uygunluk kapsamında denetim, hisse 
devirleri, hisse devirlerinin tescili, genel kurulların ve yönetim kurulu toplantılarının 
yapılması,  sermayenin arttırılması ve azaltılması, kuruluş, tasfiye, faaliyetin devralınması, 
ticari satım, satın alma, devir ve temlik, hisse devri, imtiyaz, lisans, kiralama, franchise, dağıtım, 
ticari mümessillikler dahil sözleşmelerin hazırlanması, marka, patent, faydalı 
model,  endüstriyel tasarım, telif hakları, alan adları vb konuları dahil tescil ve diğer işlemlerin 
yerine getirilmesi, ticari işletme rehni, ipotek, kira şerhi, üst hakkı vb. hakların tescili için gerekli 
işlemlerin yapılması ve ilgili sözleşmelerin ve diğer belgelerin hazırlanması, ilgili bakanlıklar ve 
resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınması, (teşvik,  yabancıların çalışma ve ikamet izinleri 
vb), Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Kişisel 
Verilerin Korunması, Birleşme ve Devralmalar, ihtilafların çözümü konularında çalışmaktadır. 



Fikri ve Sınai mülkiyet Hukuku ile ilgili olarak bilirkişi olarak da mahkemeler nezdinde görev 
yapmıştır. Yabancı ve Türk şirketlerine vergi, iş, sınai ve mülkiyet hakları, enerji hukuku, ürün 
sorumluluğu, tüketicinin korunması hukuku konularında ve projeler için ilgili idarelerden 
gerekli izinlerin alınması konularında hizmet vermektedir. Lerzan İzmir Amerikan Lisesi ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunudur; yeminli tercüman ve aynı zamanda marka 
ve patent vekilidir. 
 

Menteş Albayrak 

Menteş Albayrak, 1991 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Ardından 1995 yılında 
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. 2007 yılında ise Sabancı 
Üniversitesin’den İşletme alanında yüksek lisans derecesi (MBA) aldı.  
 
1995 yılında Anadolu Endüstri Holding’de göreve basladı.  1995 – 2018 yılları arasında Anadolu 
Grubunun farklı şirketlerinde çeşitli finans ile denetim rol ve sorumlulukları üstlendi.  2018 
yılından itibaren AG Anadolu Holding A.Ş. Denetim Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.   
 
Mesleki alanda ise; 2010-2016 yılları arasında Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nde (TİDE) Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmasının ardından, 2016 – 2018 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca 2014-2016 yıllarında, European 
Confederation of Internal Auditors’ta (ECIIA) Halkla İlişkiler Komitesi üyeliği yapmıştır. 
 

 

Füsun Akkal Bozok 

Füsun Akkal Bozok, akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans, 

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. İş hayatına 1980 

yılında Arthur Andersen denetim şirketi bünyesinde başlamıştır. 1983’te Koç Grubu’na 

katılarak önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı 

olarak görev yapmıştır. 1992’de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 

yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan 

Akkal, Eylül 2005 tarihinden bu yana da Yapı Kredi Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak 

görevini sürdürmektedir. Halen Banka’nın İç Sistemleri’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, 

Denetim Komitesi ve Kredi komitesi üyesi olarak görevlendirilen Akkal, aynı zamanda Koç 

Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Diğer 

taraftan Sabancı Üniversitesi’nde Denetim ve Uluslararası Muhasebe dersleri vermekte olup 

TKYD, TIDE, T. Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir. 


