
 

 

                                  

ÖMÜR TOPAÇ 

• Online Perakende, Elektronik Ticaret, Uluslararası Açılım ve Dijital İş Dönüşümü - Üst Düzey Yöneticisi 

• 1st Turkish Citizen to get accredited by the UK Government as “Global Talent” in “Digital Technologies” 
in the UK 

• Yüksek Mimar 
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü ’98 Mezunu 
İ.T.Ü. Mimarlık Fen Bilimleri Enstitüsü – Bina Bilgisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ’01 Mezunu 

Lisans eğitimini İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü’nde 1998 yılında mezun olarak tamamlamış ve yine İ.T.Ü. 
bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsü - Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayıp 2001 yılında mezun 
olmuştur. 
 
Çok kısa bir dönem bankacılık sektörü projelerinde sorumlu mimar olarak çalışan Ömür Topaç, 2002 senesinde önemli bir 
kariyer değişikliği yaparak elektronik ticaret sektörüne geçiş yapmıştır. Sektöre ilk girişini 2002 yılında Gedik Holding grubu 
bünyesinde ulusal pazarda ilk online satış şirketlerinden birini kurarak gerçekleştirmiş ve 8 sene şirketin Kurucu Ortağı ve 
Genel  Müdürü pozisyonunda bulunmuştur. Zamanın ilklerinden olan bu girişim 2008 yılında Türkiye’deki en çok kullanılan 
elektronik ticaret siteleri değerlendirmesinde “Halkın Seçimi” ödülünü almıştır. 
 
Toplamda yaklaşık 20 senelik bir kurumsal deneyim ile Ebay, Dixons Retail ve Forrester Research gibi uluslararası kurumlarda 
kıdemli üst düzey yönetici konumunda çalışmıştır. Ebay bünyesinde “Satış Direktörü” ve “Pazaryeri Direktörü” olarak yaklaşık 
5 sene hizmet vermiş, Forrester Research bünyesinde “Kıdemli Dijital Dönüşüm Danışmanı” olarak yer almıştır. İngiltere’ye 
yerleşmesinden önce yine Gedik Holding firmaları özelinde “Dijital Dönüşüm Lideri” olarak hizmet vermiştir. 
 
Ömür Topaç, İngiltere Hükümeti tarafından “Global Talent in Digital Technologies” statüsünde global ekosistemde “Küresel 
Yetenek” akreditasyonuna hak kazanmış ilk T.C. vatandaşıdır. Londra merkezli kurmuş olduğu OTTE Chrysalis Limited şirketi 
üzerinden kurumsal müşterilerine online perakende, elektronik ticaret, dijital iş dönüşümü ve uluslarası açılım süreçleri 
alanlarında stratejik yönetim danışmanlığı ve yürütücülüğü hizmetleri vermektedir. Londra merkezli girişimiyle Londra’da 
yeralan T.C. Büyükelçiliği, Türk İhracatçıları Meclisi’nin Londra Ticaret Merkezi ekipleri, Mayor of London bünyesinde faaliyet 
gösteren resmi yatırım ajansı konumundaki London and Partners gibi bir çok otorite ile yakın ilişkiler içerisinde stratejik ortak 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ömür, mimarlık dışına çıktığı tüm kariyeri boyunca almış olduğu her rolde, gerçekleştirdiği her projede İ.T.Ü. Mimarlık 
Fakültesi’nde ve istisnai güzellikteki kampüsümüz Taşkışla’mızda almış olduğu tüm mimarlık disiplini öğretilerini her zaman 
işinin merkezine koymuş ve bir “yapıtaşı” olarak konumlandırmıştır. 
  


