
 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmge Kaya Sabancı, kadın girişimciliği ve kadınların ekonomiye katılımı, bunların kadın-erkek eşitliğine 
etkileri konularında bölgesel çalışmalar yürütmekte; bu konularda sosyal politika belirleyiciler, 
uluslararası organizasyonlar, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak 
çalışmalar yapmaktadır. İlgili birçok ağ ve derneğin aktif üyesi olarak da ülkedeki kadın girişimciliğine 
katkılarına devam etmektedir. Kaya Sabancı, ekonomik gelişim, kalkınma ve kadınların güçlendirilmesi 
konulu ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte önemli konuşmalar yapmış; Türkiye, Amerika Birleşik 
Devletleri, Pakistan, İspanya ve Belçika’daki program, konferans ve panellerde deneyimlerini 
paylaşmıştır. Dünya Bankası tarafından başlatılan ve 2030 yılına kadar genç işsizliğine çareler 
arayacak “Genç İşsizliği için Çözümler Global Koalisyonu”nu başlangıcından beri desteklemektedir ve 
bu çerçevede programın global lansmanında konuşmacı olarak, Washington D.C’de Dünya Bankası & 
IMF’in 2014 Yıllık Toplantıları’nda sivil toplumu ve kadınları temsil etmiştir. 2015 yılında Türkiye’nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen G20 çatısı altındaki W20, C20, G20 YEA ve G(irls)20 zirvelerinde aktif 
katılımcı olmuştur.  

LinkedIn: https://tr.linkedin.com/in/imgekayasabanci  
Twitter: @imgekayasabanci 
 
İmge Kaya Sabancı-Biyografi 
İmge Kaya Sabancı, Ernst & Young “Girişimci Kadın Liderler Programı” Avrupa, Orta Doğu, Hindistan 
ve Afrika Bölgesi Direktörü’dür. Girişimci Kadın Liderler Programı, işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve 
potansiyeli olan kadın girişimcilerin hedeflerini gerçekleştirmelerine yardım eden etkili bir liderlik 
programıdır. EY’dan önce, Kaya Sabancı, Özyeğin Üniversitesi’nde Goldman Sachs 10.000 Kadın 
Programı Türkiye Yöneticisi olarak görev aldı. 10.000 Kadın, Goldman Sachs tarafından, paylaşımcı 
ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla, dünyada 43 ülkede yürütülen ve kadın girişimcilerin işlerini 
büyütmelerine destek olmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. 10.000 Kadın 
Programı’ndan önce, Firmenich Türkiye, Ülker ve Sabancı Holding gibi ulusal ve çok uluslu kurumların 
iletişim ve pazarlama departmanlarında yöneticilik pozisyonları üstlendi. Kaya Sabancı, Ekonomi 
lisans derecesini Sabancı Üniversitesi’nden, Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans (EMBA) derecesini 
Özyeğin Üniversitesi’nden aldı. Dünya çapında önemli işletme okullarından olan, İspanya’daki IE 
Business School Girişimcilik Merkezi’nde kısa dönem akademik çalışmalar yürüttü. Ayrıca halen, 
Özyeğin Üniversitesi lisans öğrencilerine her dönem, “İş Planı Sunumu ve Sunum Teknikleri” dersleri 
vermektedir. 
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