TÜGİM - Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği
Mentor Kartı
Adı
BARKIN

Soyadı
ARAK
Mentor kısa tanıtım

ODTÜ Makine Mühendisliği Lisans ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
Yüksek Lisans derecelerine sahiptir.
Bosch Türkiye'de ArGe mühendisliği, ArGe Proje Yöneticiliği, ArGe Kalite Koordinatörlüğü,
Bosch Otomotiv birimleri Patent ve buluş koordinatörlüğü görevleri yürütmüştür. Şişecam
Proje Yönetim Ofisinin kurulumu büyük çaplı holding projelerinin yönetiminde görev almıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofislerinde yöneticilik
görevlerinde bulunmuştur.
TÜBİTAK'ın stratejik teknoloji ve ürün yönetimi mentor ağında yer almaktadır.
30 üzerinde ulusal ve uluslar arası patente sahip patent vekilidir.
Patent ve Fikri Mülkiyet, Proje Yönetimi, ArGe Kalite Yönetimi, Moderasyon konularında
uluslar eğitmenlik tecrübesine ve belgerine sahipitir.
IPA, Kalkınma Ajansları (Güdümlü, fizibilite, teknik destek), TÜBİTAK (TEYDEB, 1501, 1507,
1601, 1512, 1513), TGB, ArGe Merkezi projelerinde kurgu ve yürütme tecrübesine sahiptir.
TİM ve TTGV gibi kuruluşların inovasyon ve mentorluk programlarında görev almış, TÜGİM Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği'nin genel skreterliğini yürütmektedir.
Girişimler, kobiler ve şirketlere ArGe ve teknoloji, strateji, iş geliştirme, fikri mülkiyet,
inovasyon ve yatırım konularında danışmanlık ve mentorluk yapmaktadır.

Özgeçmiş
Yöneticilik:
Bosch Otomotiv Sistemlerinde 3 yıl uluslararası projelerde (ArGe) yöneticilik.
Şişecam PMO'da 1 yıl holding çapındaki projelerde yöneticilk.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde 2 yıl TTO yöneticiliği.
TÜGİM yönetim kurulu üyeliği.
Girişimcilik:
BOSCH kurum içi girişimcilikte 200.000€ ön sermaye ile iç girişim.
2017 yılından bu yana girişimcilik projeleri kurgulama ve yönetme
2018 yılından bu yana kendi danışmanlık girişimi
Mentorluk:
Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi TTO yöneticiliği döneminde BİGG girişimcilerine ve kuluçkada yer alan girişimlere,
Tügim ile Garanti PŞartners, Ticaret TTO, ODTÜ ve Hacettepe girişimcilerine,
Tim İnosuit, BiGG+, Marmara Kalkınma Ajansı programları ile kobilere toplam 3 yıl süresince yapılmış mentorluklar.
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Mentor Yetkinlik Seviyeleri
1 - Konu hakkında fikir sahibi
2 - Konu hakkında temel bilgi sahibi

3 - Konu hakkında aktif çalışma tecrübesine sahibi
4 - Konu hakkında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi

5 - Konuya eğitim/mentorluk verebilecek düzeyde hakim
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