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

Soyadı
NAYCI DUMAN
Mentor kısa tanıtım

27 yıllık Tekstil yüksek mühendisidir, özel sektörde tekstilin farklı alanlarında Karaca, Yünsa,
Edpa, Boyner, Nike gibi yerli ve yabancı birçok kurumsal firmada görev yapmıştır. Marmara
Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinde Doktoraya devam etmektedir, akıllı tekstiller ve RFID bazlı
tekstil yüzeyler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesinde iki yıldır girişimci
mentörlüğü yapmaktadır, çeşitli TÜBİTAK projelerinde yer almıştır. Doktora çalışma konusu ile
Tübitak 1512 BIGG başvurusu yapmış ve aynı zamanda İTÜ Çekirdek'e de kabul edilmiştir.

Özgeçmiş
1512 Tübitak projesi için girişimim oldu, Ankara'da elenince şirket kurulumunu henüz yapmadım. Ürünün üzerinde çalışmalarım devam ediyor, satışa hazır hale
geldiğinde kurmayı planlıyorum.
2 yıldır Boğaziçi Üniversitesinde girişimlere TÜGİM adına mentörlük vermekteyim. Farklı alanlarda girişimlerle çalışma yaptım, spor alanında dijital pazarlama, akıllı
eldiven ve akıllı tarım alanlarında girişimlere destek verdim. Bunun yanı sıra Marmara Üniversitesinde de öğrencilere gönüllü koçluk yapmakta ve bireysel girişim
hedefleyen öğrencilere gönüllü mentörlük vermekteyim.
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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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