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

Soyadı
ÇORA
Mentor kısa tanıtım

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladıktan sonra Akbank’ta MT olarak
profesyonel hayatıma başladım. Akbank da birçok konuda yönetici pozisyonunda görev aldım.
Türkiye’de Bireysel Bankacılık konseptinin ilk oluştuğu yıllardan itibaren Kredi ve Banka kartları,
Bireysel Krediler, Üye İşyeri Yönetimi, Mevduat ve Yatırım Ürünleri, Müşteri Odaklı Hizmetler ve
Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi, Ticari Bankacılık müşteri portföy yönetimi konularında
çalıştım. Akbank’ta Değişim Projesinde sorumlu olduğum alanlarda aktif görev aldım.
Yönetiminden sorumlu olduğum konularda şube ekiplerine ve yönetici adaylarına eğitim
verdim. Eurosis Consulting firmasında, Stratejik planlama, vizyon, misyon, kurumsal değerler,
müşteri segmantasyonu ve yönetimi vb konularda Yönetim Danışmanı olarak çalıştım. Koçluk
eğitimini CTI’nın Türkiye’deki resmi lisanslı koçluk programını Elemantal firmasında
tamamladım. Tubitak tarafından desteklenen Mentorluk programını tamamladım.

Özgeçmiş
1992-2008 yılları arasında Akbank da birçok konuda yönetici pozisyonunda görev aldım. Bireysel bankacılık müdür yardımcılığı, ticari bankacılık müdür yardımcılığı,
alternatif dağıtım kanalları müdürlüğü yaptım.
2016 yılında Tubitak tarafından desteklenen “Güç Kazandıran Ve Fark Yaratan Mentorluk (MenTHOR ) programını Tubitak tarafından görevlendirilen House of
Human Koçluk, Eğitim, Danışmanlık firmasında tamamladım. Boğaziçi üniversitesi TTO, Ticaret Üniversitesi TTO, Garanti Partners, Kadın Girişimcilik, İTÜ Çekirdek
girişimcilik programlarında mentorluk yaptım.
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Tarım ve gıda teknolojileri, dijital tarım

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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