TÜGİM - Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği
Mentor Kartı
Adı
AHMET HADİ

Soyadı
ERTUĞRUL
Mentor kısa tanıtım

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. 8 yıl yatırım bankalarından olan Sınai
Yatırım ve Kredi Bankası'nda Proje Değerlendirme Uzmanı olarak çeşitli sektörlerde ve tüm
Türkiye'deki yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi işini yaptım. Sonra 17 yıl Taylan
Holding A.Ş.'de YK Üyeliği, Mali İdari İşler Müdürlüğü ve iştiraklerinde Denetçi olarak
çalıştıktan sonra iştiraklerinden T.Ytong Sanayi A.Ş.'de 15 yıl Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve
İdari İşlerden Sorumlu) olarak görev yaptım. Daha sonra Mentorluk ve Koçluk Sertifikası alarak
çeşitli kuluçka merkezlerinde (İTÜ Çekirdek, IYTE, ) Eylül, İTÜCÜ, YTÜ, Özyeğin, Garanti
Partners) mentor olarak çalıştım. Daha sonra 1,5 yıl Greiner Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım. Bu arada Voytes A.Ş. firması bünyesinde
Savunma Sanayi ve Bursa Makine Üreticileri ile ilgili yapılan URGE Küme çalışmasına
yöneticilikte bulundum. Halen geçitli kuluçka merkezlerinde mentörlük yapıyorum.

Özgeçmiş
Türk Ytong Sanayi A.Ş.'de (Türkiye'deki en büyük gazbeton üreticisi) 15 yıl Genel Müdür Yardımcısı (mali ve idari işlerden sorumlu) olarak, 1,5 yıl Greiner Ambalaj
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Türkiye'deki en büyük yoğurt ve ayran kapları ile dondurma kapları üretir.) Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşlerden sorumlu)
olarak görev yaptım.
2015 yılında kurulmuş bulunan TRAngels A.Ş. kurucu ortağıyım. Yaklaşık 3 yıl şirketin mali işlerinden sorumlu olarak çalıştım. Şirket gerek yurt içinde ve gerekse
yurt dışında kuluçka merkezleri ile fonlara yatırım yapmaktadır.
3 yıllık başta İTÜ Çekirdek olmak üzere (BIGBANG Juri üyesiyim), YTÜ, Özyegin, ) Eylül, İYTE ve İTÜCÜ'de mentörlük ve hakemlik yaptım.
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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

5

