
T OBB ETÜ İşletme Bölümü 2011 
yılı mezunu Eray Kağan Şimşek, 
genç yaşında başarıyı yakalayan 
girişimci olarak dikkat çekiyor. 

“Bu üniversitede okumak bence bü-
yük avantaj sağlıyor mezunlarına. Öğren-
ci iken bunun çok farkında olamıyoruz. 
Özellikle Ortak Eğitim Modeli inanılmaz 
bir ayrıcalık” diyen Eray Kağan Şimşek 
sorularımızı yanıtladı.

Eğitim hayatınızdan ve kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

1987 Elbistan doğumluyum. Aslen 
Keşanlı olmama rağmen babamın işi do-
layısı ile Babaeski’nin Alpullu kasabasında 
çocukluğumu geçirdim. 14 yaşında Kü-
tahya Fen Lisesi’ne girerek yatılı okumaya 
başladım ve o zamandan beri aileden ayrı 
yaşayarak, kendi ayakları üstünde durma 
kavramı ile tanıştım. 2005 yılında TOBB 
ETÜ İşletme Bölümü’nü kazandım ve o 
zamandan itibaren de Ankara’da yaşıyo-
rum. Özellikle Rock olmak üzere müziğin 
tüm tarzları ile ilgili birisiyim. Ayrıca ama-
tör davulcuyum. Bu ilgim sayesinde şu 
an da kendi girişimimi gerçekleştirdim 
diyebilirim.   

Eğitim hayatınızda nasıl bir 
öğrenciydiniz?

Aslında biraz sorumsuz bir öğrenciy-
dim diyebilirim. Dersler hariç her şeye 
ilgim vardı sanırım. Üniversiteye giren 
ikinci dönem öğrencilerden olmamdan 
kaynaklı genelde sosyal faaliyetler ile ilgi-

lendim çoğunlukla. Üç tane şenlik komite-
sinde yer aldım. Rock topluluğu başkanlığı 
yaptım. 3.5 sene okul tanıtım ofisinde faal 
olarak çalıştım. Anlayacağınız vaktimin ço-
ğunu Nar’da geçirmiş bir öğrenciydim di-
yebiliriz. Öğrencilikten çok organizatörlük 
yaptım. Ankara’da o zamanlar Rock müzik 
fırtınası daha devam ediyordu. Çeşitli me-
kanlarda konser organizasyonları yapmak, 
festivaller düzenlemek ya da festivallerde 
çalışmak ile ilgileniyordum.  

2012-2014 yılları arasında Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği’nde Özel Kalem 
olarak çalıştınız. İşe giriş süreciniz 
ve çalıştığınız pozisyonla ilgili neler 
söylemek istersiniz?

Mezun olduktan sonra altı ay kadar 
çalışmadım. Daha sonra Turkcell’in çözüm 
ortaklarının birisinde işe başladım ancak 
1.5 ay sonunda firmanın genel müdürü ile 
tartışarak ayrıldım. Tam o zamanlarda bir 
gün telefonum çaldı ve mülakata çağrıl-
dım. Bir hafta sonra kendimi TZOB’da Özel 
Kalem olarak buldum. Bana nasıl ulaştıkları 
konusunda fikrim olsa da kesin bir bilgim 
yok gerçekten. 

Özel Kalemlik, o birimde çalışmamış 
birisi için anlaması zor bir pozisyon. Ma-
kamın yaşayacağı hayatı önceden yaşayıp 
tedbir almanız gereken bir durum. Biraz 
yıpratıcıdır. Ama zevk aldığınız sayede 
çok keyiflidir. Bu iş sayesinde 64 il ve dört 
ülke gezme şansım oldu. Benim gibi gez-
meyi seven birisi için bulunmaz nimetti o 
zamanlar.         

Özel sektörde kendi işinizin patronu 
olmaya nasıl karar verdiniz? Sizi bu 
iş değişikliğine yönelten etkenler 
nelerdi?

Kendi girişimini gerçekleştiren tüm 
arkadaşlarım bence bu diyeceğime katı-
lacaktır ki patron değil bence biz şirketin 
amelesiyiz. Joker eleman gibi tüm birim-
lerde çalışıyorsunuz; her işi bilmeniz ge-
rekiyor. Kendi girişimimi gerçekleştirmem 
tamamen şartların beni buna itmesi ile 
oldu. Biraz uyumsuz ve susmaya bilmeyen 
birisiyim bence. Biraz da fevri çıkışlarım var 
tabii. İlk işimde satış birim sorumlusu olarak 
çalışıyordum. Firma müdürü her sabah tüm 
ekibin moralini bozarak satışa gönderirdi. 

En sonunda bu konuda şiddetli bir 
tartışma yaşadık ve "ne yaparsanız yapın" 
diyerek çıkıp gitmiştim. TZOB’da ise Özel 
Kalemlik yapmaktan zevk alsam da yıpran-
mıştım artık. Bu yıpranma zamanla mo-
tivasyonumu ve çalışma şevkimi kırmıştı. 
Bu sebeple ayrılma kararı aldım. Hemen 
akabinde askerliği aradan çıkartıp bir acen-
tede iş geliştirme sorumlusu olarak görev 
aldım. Altı ay sonra anlaşamayıp ayrıldım. 
Bu sıralarda daha önceden tanıdığım başka 
bir acenteden satış ve pazarlama müdürlü-
ğü teklifi geldi. Yaklaşık dokuz ay çalıştıktan 
sonra orası ile anlaşamadım. Genel olarak 
Türkiye’nin iş ortamına alışmakta zorluk 
yaşıyordum. Bu denemeler zamanla bende, Fo
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“ÜNİVERSİTEMİZDE 
GİRİŞİMCİ BİR RUH 
VAR, VİZYONUNUZU 
GELİŞTİRİYOR”

TOBB ETÜ MED
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Eray Kağan Şimşek

TOBB ETÜ İşletme Bölümü 
2011 yılı mezunu 

TOBB ETÜ İşletme Bölümü 2011 yılı mezunu Eray Kağan 
Şimşek, “TOBB gibi bir kuruluşun içinde yer almak 
kesinlikle vizyonunuzu geliştiriyor. Girişimci bir ruh var 
gerçekten üniversitemizde” diye konuştu.
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madem işin doğrusu sence böyle olmalı 
o zaman kendin yap da görelim hissiyatı 
uyandırmaya başladı. Nihayetinde kendi 
firmamı kurma kararı aldım ve LundoMICE 
dünyaya gözlerini açtı. 

LundoMICE firmanızı kuruşunuzdan 
bugüne geçen sürede neler 
yaşadınız? LundoMICE isminin bir 
hikayesi var mı?

İsim; söyleniş, kulak dolgunluğu ve akıl-
da kalıcılık düşünülerek karar verildi. Keli-
me olarak Lundo’nun bir anlamı yok. MICE 
ise uluslararası kabul görmüş Meeting, 
Incentive, Congress, Event kısaltmasıdır. 
Logosuna alanında uzman Abdullah Reha 
Nazlı tarafından sıkı bir araştırma ve çalış-
ma sonunda karar verildi. Zor bir dönemde 
bu girişimi gerçekleştirdim. Biraz şanssız 
sayılabilirim sektöre giriş konusunda. OHAL 
döneminde kurdum firmayı. Kuruluştan 20 
gün kadar sonra referandum kararı alındı. 
Bu karar devlet ile iş yapan firmaları etki-
lediği gibi beni de etkiledi tabii ki. Git gel 
yaşamadım değil. Zor bir süreç oldu. Fakat 
şunu söyleyebilirim ki her zorluk bir fırsattır 
sözüne inanan birisiyim. Buna tutundum 
ve tabii ki bu süreçte yakın arkadaşlarımın 
ve ailemin çok desteği oldu. Bu sayede 
yavaş yavaş zorlukları aşmaya başladım ve 

daha bir seneyi tamamlamadan firmayı 
büyütme yolunda adımlar atabilmeye 
başladım. Bu süreçlerin hepsi bana şunu 
öğretti ki gerçekten hiçbir şey toz pembe 
değilmiş. Hali hazırda kendi girişimini 
gerçekleştirmiş arkadaşlarım zaten ben-
zer süreçler ile karşı karşıya gelmişlerdir. 
Kendi işini kurmak isteyen arkadaşlarıma 
da bunu kabul ederek karar vermelerini 
önerebilirim.   

TOBB ETÜ mezunu olmanın 
kariyer hayatınızda ayrıcalık 
kazandırdığına inanıyor musunuz?

Kesinlikle inanıyorum. Bu üniversite-
de okumak bence büyük avantaj sağlıyor 
mezunlarına. Öğrenci iken bunun çok 
farkında olamıyoruz. Özellikle Ortak Eği-
tim Modeli inanılmaz bir ayrıcalık. TOBB 
gibi bir kuruluşun içinde yer almak kesin-
likle vizyonunuzu geliştiriyor. Girişimci bir 
ruh var gerçekten üniversitemizde.   

TOBB ETÜ MED’in girişimcilik 
konulu Coffee Networks #3  
etkinliğinin mezun konuklarından 
birisi olarak etkinlik ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?

Bence daha sık ve büyük organizas-
yonlarla yapılması gereken bir etkinlik. 

Bizi dinlemeye gelen öğrenci arkadaşlara 
görmediklerini göstermesinin yanında, ken-
dim için konuşacak olursam, o sıralardan 
bulunduğum yere gelirken neler yaşadığımı 
tekrar gözden geçirmemi sağladı. Daha bü-
yük buluşmaların gerçekleşmesini isterim.  

TOBB ETÜ Öğrenci Konukevi bahçesinde 
Sports Weekend etkinliği yoga, pilates ve 
crossfit eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiril-
di. TOBB ETÜ mezunları ve öğrencilerinin 
katıldığı bu etkinlikte mezunlar iş stresin-
den bir an olsun uzaklaşırken, öğrenciler 
ise yeni eğitim ve öğretim yılına dinamik 
bir şekilde başlangıç yapmış oldu.

Etkinliğin ana sponsoru Decathlon 
tarafından rengarenk matlar hediye edil-
irken, diğer sponsorlardan olan Jujufresh, 
Federal Cafe ve Red Bull seanslar araların-
da içecek ikramında bulundu.  

Birincisi düzenlenen Sports Week-
end’den alınan pozitif yorumlar net-
icesinde sürdürülebilir olması için 
hazırlıklara başlandı.

Sports Weekend 
etkinliği ile stres atıldı


