M.Tolga BİLGİÇ
özgeçmiş
1 Temmuz 1972, Kırıkkale
Evli, 2 çocuk

iletişim bilgileri
Taşocağı Cad. 2661 (Tanyeli) Sok. No:6 Mahmutbey Bağcılar İstanbul
0212 671 6410 pbx
0532 564 6731
bilgicmt@hitas.com
tolga.bilgic@bilgiedu.net

öğrenim bilgileri
Beşiktaş Atatürk Lisesi, İstanbul

1983-1989

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1989-1997

B.Sc.Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

1998-1999

MBA - tamamlanmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi

2017-

Endüstri Ürünleri Tasarımı - 3.yıl devam ediyor

yabancı dil bilgileri
İngilizce

iyi

Almanca

orta

Fransızca

başlangıç

askerlik bilgileri
Tamamlandı

2000

profesyonel iş deneyimi
Ataş Plastik Tıbbi Malzeme

1990-1993

Plastik cerrahi konusunda ürünler ithal eden firmanın tüm yurtdışı bağlantılarını kurmak ve sürdürmek, teknik
medikal tercümelerini yapmak, ürün kullanım kılavuzları hazırlamak, tıbbi eğitimlerde simultane tercüme
yapmak.

Yapı Kredi Bankası

1994-1996

Kredi Kartları Operasyon biriminde Otorizasyon Elemanı, birimin uluslararası yazışmalarına destek vermek,
Y2K hazırlıklarında teknik destek vermek

CETO International Ltd.Şti.

1995-1996

Sınıf arkadaşımla birlikte kendi kurduğumuz şirketle bilgisayar yazılım ve donanım projeleri üstlendik. Dial-up
modemlerle internetin olmadığı dönemde uzak mesafeler arası network bağlantıları kurduk.

Citibank

1996-1998

Kredi Kartları Operasyon biriminde Otorizasyon Elemanı, birimin uluslararası yazışmalarına destek vermek,
Y2K hazırlıklarında teknik destek vermek

Procter&Gamble Türkiye

1998-1999

R&D, Teknik Dış İlişkiler Bölümü, sorumlusu olduğum çamaşır suları, ağız sağlığı ürünleri, toz deterjanlar ve
gıda ürünlerinin tüm yasal yükümlülüklerini takip etmek, bakanlık izinlerini almak, reklam kampanyalarında
reklam ve pazarlama bölümlerinin ürün reklam metinlerinin bilimsel altyapılarını oluşturmak ve denetlemek,
sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri kurmak ve yürütmek, bağımsız bilimsel kuruluşlarla ürün testleri
gerçekleştirmek ve “endorsement” onay protokolleri oluşturmak.

Hitas Ortopedi İlkyardım ve Kurtarma Ürünleri

2000-

Aile şirketinin 2.ci kuşak yöneticisi ve sahibi. 2000 yılında ATTUCHO markasını oluşturarak 1981 yılından beri
devam eden ortopedi ürünleri gamına, ilkyardım ve kurtarma ürünlerini ekledim. Halen seri üretimine devam
edilen ilkyardım sedyeleri, atelleri, ilkyardım çantaları gibi profesyonel kullanım için pek çok medikal ilkyardım
ve kurtarma ürünü tasarladım. 2009 – 2012 yılları arasında yurtdışı pazarlar için ambulans araçları tasarladık
ve ürettik.

yazılım bilgileri
Solidworks

iyi

Rhino

orta

Adobe grubu

orta

Corel grubu

iyi

Keyshot

başlangıç

hobi ve ilgi alanları
motosiklet sürmek -aktif,
dalış-aktif,
sportif havacılık /yamaç paraşütü-inaktif,
3D tasarım ve baskı-aktif,
belgesel seyretmek/yeni şeyler öğrenmek-aktif,
seyahat etmek-aktif
evcil hayvan bakımı-aktif

sürücü belgeleri
A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1 ve F sınıfı karayolu vasıtaları
17 metreye kadar ticari olmayan deniz araçları

