MELTEM DEMİRÖREN OKTAY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1967 doğumlu Meltem Demirören Oktay, lise eğitimini
Türkiye’de tamamladıktan sonra Bakalorya eğitimini ise
İsviçre - Lozan’da tamamlamıştır.
İş hayatına, Türkiye’nin ilk özel liselerinden biri olan Ata
Koleji’nde başlayan Meltem Demirören Oktay, çağdaş,
sosyal, aktif, yapıcı ve yaratıcı gençleri topluma
kazandırmak vizyonuyla uzun yıllar Ata Koleji’nin çeşitli
yönetim kademelerinde görev aldı.
Türkiye’nin ilk otogaz firması DEM-AL’ın 1996 yılında
kuruluşu ile başlayan ve Demirören Enerji A.Ş’nin
kuruluşu ile devam eden holdingleşme sürecinde ise aktif
görevler üstendi.
İnşaat, gayrimenkul, liman işletmeleri yatırımlarının
ardından, 2009 yıllında Kemer Country & Golf Club’ın gruba katılması ile üstlendiği Turizm ve
Gayrimenkul Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini halen sürdürmektedir.
Demirören Grubu’nun 2011 yılında medya sektörüne yatırım yapma kararı alması ve Türkiye’nin en
etkin siyasi gazetelerinden Milliyet ve Vatan gazetelerinin bünyeye katılması ile Demirören Medya
Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine de üstlenmiştir.
Milangaz, Likitgaz, Güneş Gaz ve Moil şirketlerinin yanı sıra, 2016 yılında, TOTAL Türkiye’nin satın
alınması ile birlikte global pazar içinde yer almaya başlayan Demirören Enerji Grubu Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini de eşzamanlı olarak sürdürmektedir.
Bugün itibariyle; Demirören Holding bünyesinde yer alan ve enerji, sanayi, turizm, inşaat, eğitim
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ve 2018 yılında Hürriyet, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk,
Teve2, Dream ve D-Smart markalarının gruba katılmasıyla birlikte Türkiye’nin lider medya grubu
haline gelen Demirören Medya Holding’in Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmektedir.
Kadınların ekonomik yaşama katılmalarının, iş hayatında aktif rol almalarının ekonomik büyüme ve
kalkınmada kilit noktalardan biri olduğuna inanan Meltem Demirören Oktay TİKAD (Türkiye
İşkadınları Derneği) Başkan Yardımcısı, ENVER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi
ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) üyesidir. İçinde yaşadığı toplumun mutluluğu, toplumsal
değerler ve aile bütünlüğü kavramı üzerinde önemle duran Oktay, aynı zamanda toplumsal gelişme ve
bütünleşme alanında yaptığı büyük ve önemli çalışmalarla bilinen TOGEM_DER’in (Toplumsal
Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir.
Sanata verdiği önemle de bilinen Demirören Ailesi’nin diğer üyeleri gibi, Meltem Demirören Oktay da
sanatla yakından ilgilenmektedir. Çağdaş sanat eserlerini takip eden Oktay, genç sanatçıların yetişmesi
için destek olmaktadır. İstanbul Modern bünyesinde kurulan Kadın Sanatçılar Fonu’nun
destekçilerinden biridir. Türkiye ve dünyadaki çağdaş sanat sergilerini ve müzayedeleri izleyen Oktay
aynı zamanda disiplin, sorumluk ve sportmenliğin sentezi olan golf sporunu yapmaktadır.
İyi derece ingilizce bilen Meltem Demirören Oktay, evli ve iki çocuk annesidir.

