TÜGİM - Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği
Mentor Kartı
Adı
MURAT EMRE
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Mentor kısa tanıtım

I have worked in the Retail Banking Sector for 18 years. Took one of the leading roles in the
foundation of a direct bank from scratch and its rise to a market changer organization, as well
as foundation of 6 Fintech companies which later spinned off from the parent bank.
After 2015, I have returned to Technology Startup scene, as partner/mentor/investor to
promising tech companies and founder/business developer of opportunities I spot on the
market. This has allowed me to experience all the facets of the investent/startup eco-system in
Turkey. Developing an idea into a business plan, than as an investor presentation, foundation
of a new company with all legal aspects, day-to-day operations of a start-up and the challenges
to deliver/sell to industry leaders.

Özgeçmiş
AKtif Bank'ta 8 yıl süre ile Perakende Bankacılık ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptım, daha öncesinde Vakıfbank ve Akbank'ta da yönetsel
pozisyonlarda bulundum
2015 - 2018 arası 3 girişimin (Sağlık, Otonom Araçlar, Finansal Teknolojiler) yatırımcı, ekip üyesi olarak görev aldım. Şu anda ortaklıklarım devam etmektedir.
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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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