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MENTOR - MENTEE PROJESİ
Mentor-Mentee Projesi, gönüllü mezunlarımız ile istekli öğrencilerimiz arasında köprü
kurmayı amaçlayan bir projedir. MieS olarak 2005 yılından bu yana her sene düzenli olarak
gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında daha deneyimli bir kişi (mentor), daha az deneyimli bir
kişi (mentee) ile eşleşir. Sene içinde proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve bu
etkinlikler dışında yapılan mentor-mentee görüşmeleri sayesinde Mentor'lar; mentee'lerin okulda
başarılı olmalarına, kişisel gelişim sağlamalarına, iş dünyasının sunduğu birçok departman ve
sektörden hangisinin ona daha yakın geldiğini anlamalarına ve iş hayatına hazırlanmalarına
yardımcı olabilir.

Mentorluk Ned r
Mentorluk bir menteenin kişisel ve mesleki gelişimine odaklı dinamik, işbirlikçi ve karşılıklı bir
ilişkidir. Mentorluk ilişkisi, mentor ve mentee'nin birlikte öğrendiği ve deneyim kazandığı bir
yolculuktur. Her iki taraf da birlikte geçirdikleri zamandan faydalanmak isteyeceklerdir. Örneğin
mentee mentorunun deneyiminden ve bilgisinden faydalanabilir; mentor ise mentee’nin
dinamizminden faydalanabilir ve jenerasyonunun trendlerini öğrenerek zamanın gerisinde
kalmamış olur. Bu yolculuk süreci güvene, gelişime ve öğrenme isteğine dayanır.

Mentorluk Ne Değ ld r
Tek taraflı bir ilişki değildir. Mentee kendine düşen kısmın sorumluluğunu almalı, her şeyi
mentorundan beklememelidir.
Mentorluk ve koçluk tam olarak aynı şey değildir. Koçluk kısa vadeli ve görev odaklıdır;
Mentorluğun uzun vadeli ilişki odaklığı vardır. Fakat mentorlar belirli becerileri, bilgiyi veya
davranışları geliştirmeyi amaçlar dolayısıyla zaman zaman koçluk tekniklerini kullanabilirler.
Terapistlik yapmak değildir. Travmaları tedavi etmeye değil, hatalardan ders çıkarıp
geleceği inşa etmeye ve değişime odaklıdır.
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Mentorluk T pler
Mentorluk okullar,okul kulüpleri, iş yerleri ve girişimler de dâhil olmak üzere pek çok farklı
ortamda gerçekleştirilebilir. Mentor'lar kendi mentee'lerinden daha yaşlı, aynı yaşta, hatta
daha genç (tersine mentorluk) olabilir. MieS bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Mentor-Mentee
projesinde en sık görülen mentorluk tipleri şunlardır:

Meslek /Akadem k Mentorluk
Genellikle kariyer ve meslekî gelişim alanında yardıma ihtiyacı olan bir
mentee ile akademik alanda veya iş ortamında çalışan deneyim sahibi bir
mentor arasında gerçekleşen mentorluktur.

Akran Mentorluğu
Mentee ve mentor'un bir kuruluşta benzer yaş ve statüye sahip olması durumunda
gerçekleşir. Akran mentorluğu programları içinde; abla/ağabey mentorluğu, öğrenciden
öğrenciye mentorluk gibi türler bulunmaktadır.

Grup Mentorluğu
Bir mentor'un birden fazla mentee’si olduğunda ve hepsiyle aynı
anda bir araya geldiğinde yapılan mentorluktur. Grup mentorluğunda;
her mentee paylaştıkları deneyime katkıda bulunur ve bu durum her
mentee için akran mentorluğuna da fırsat sağlar.
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Mentor'un Mentee'n n Rolü Ve Sorumlulukları
Mentorluk programında, hem mentor hem mentee programdaki sorumluluklarını bilmeli
ve eksiksiz yerine getirmelidir. Aksi takdirde iki tarafında programdan aldığı verim düşebilir.
Herhangi bir ilişkide sorumlu olmak, aşağıda belirtilen kurallara bağlı kalmayı gerektirir:
Telefonlara, mesajlara, e-postalara zamanında dönmek
Yapılan her görüşmede bir sonraki görüşmenin zamanını ayarlamak
Planlanan toplantılara iptal ile ilgili önceden haber vermek
Adres, e-posta veya telefon numarasının değiştiğini bildirmek
Düzenli olarak birbirleriyle iletişim kurmak
Üzerinde mutabık kalınan sorumlulukları taşımak
Bunların yanında hem mentorun hem menteenin kendine has sorumlulukları da olabilir. Bu
sorumluluklar aşağıdaki şekilde ayrılabileceği gibi mentorunuzla kendi aranızda olan ilişkiye
göre de şekillendirebilirsiniz

Mentor İçin

Mentee İçin

Kariyer Rehberliği Sağlamak
Geribildirim vermek ve almak
Menteeye kendi tecrübelerini aktararak
yardımcı olmak
Menteeye problemlerini çözmesinde ve
karar vermesinde uygun sorular sorarak
yardımcı olmak
Menteenin kendi kendine öğrenmesine
yardımcı olmak

İlişki başlatıcı rolünü üstlenmek ve ilk
adımı atan kişi olmak
Mentorluk görüşmelerini organize
edilmesi, her görüşme için tarih, yer ve
saat belirlenmesi konusunda sorumluluk
almak
Mentorluk sürecinde alınan kararlar
doğrultusunda aksiyon almak
Beklentilerini açıkça dile getirmek
Önemli
olduğunu
düşündüğü
ve
geliştirmek istediği konuları gündeme
getirmek

Bazen, mentee ve mentor'lardan yeterince görüşemediklerini
duyabiliyoruz. Bu durumda her iki taraf da karşısındaki kişinin çok
meşgul veya ilgisiz olduklarını düşünebilir. Böyle bir durumda,
mentor'unuzun bu programın bir parçası olmaya gönüllü
olduğunu unutmayın. Bu noktada; mentor'unuzla yaptığınız
görüşmelerin tekrar düzene girmesine yardımcı olacak adımları
atmak siz menteelerin sorumluluğundadır. Bir telefon açabilir, e-posta
yollayabilir veya iş yerine uğrayarak mentor'unuzu ziyaret
edebilirsiniz. Böylece görüşmelerinizi tekrardan düzene sokabilirsiniz
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Mentee İç n Mentorluğun Faydaları
Mentorluk ilişkisi menteeye, günümüzün en önemli kaynağı olan zaman konusunda
tasarruf sağlar. Mentee, edinmek istediği bilgi ve yetkinlikler konusunda mentorunun
aktarımlarından ipuçları alır, mentorunun yaptığı hatalardan kaçınır. Mentorluk ilişkisi sayesinde
elde edeceği kazanımları, süreci yalnız başına devam ettiren birine göre çok daha sağlıklı ve
hızlı elde etmiş olur. Mentorunuzdan aranızdaki iletişime göre pek çok konuda yardım
alabilirsiniz. Mentorluğun sayısız faydalarından bazıları:

Çeşitli kariyer seçenekleri ve yollarına detaylı bakış
Mesleki ve kişisel gelişim alanlarında olumlu ve yapıcı geri bildirim
Farklı bir altyapı ve bakış açısı olan birinden öğrenme
Staj ve iş arayışının nasıl ve hangi kanallardan yapılabileceği konusunda yol gösterici olma
Çeşitli departman ve sektörleri daha yakından tanıma fırsatı
Yeni hedeflere ulaşmak ve alternatifleri keşfetmek için motivasyon kazanma
Üniversiteye yeni başlamış menteeler için üniversite ve iş dünyasına dair gerçekçi bir bakış
açısı kazanma
İş, okul, sosyal hayat ve diğer sorumluluklarımız arasında denge kurmayı öğrenme
önceliklerini nasıl belirleyebileceğin hakkında fikir alma
Profesyonel dünyada iletişim kurarken daha özgüvenli olabilme

Mentorluk Sürec
Her eğitim senesinin başında Mentor-Mentee projesi kapsamında mezunlarımızla iletişime
geçerek o sene mentorluk yapmaya müsait olan mezunlarımız belirlenir. Eş zamanlı olarak
projeye mentee olarak katılmak isteyenlerin başvurusu alınır.
Kısa bir süre içerisinde projedeki mentor ve menteeler belirlenir. Bu kişilerin ilgi alanları,
çalışmak istediği departmanlar gibi bilgiler doğrultusunda en uygun mentor ile eşleştirilmesi
sağlanır. Eşleşmelerin ardından her iki tarafa da mentorunun/menteesinin iletişim bilgileri
gönderilir.
Yine eşleşmelerin belirlenmesinden kısa bir süre sonra geleneksel bir MieS etkinliği olan
Mezun Kahvaltısı düzenlenir. Kahvaltının amacı projeye dahil olan kişilerin birbirleriyle
tanışması ve kaynaşmasını sağlamaktır. Bunun yanında mezunlarımız bir araya gelerek
birbirleriyle vakit geçirme imkânı bulur. Mezun kahvaltısı ile mentorlar menteeleri ile tanışır
ve ilk görüşmelerinin tarihini belirlerler.
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Mentor-Mentee Projes nde İlk Adımı Atma
Zaman zaman ilk adımı mentorların attığı görülse de MentorMentee Projesinde ilk adımı atmak mentee sorumluluğundadır.
Mentorunuzun size verilen iletişim bilgilerine bir mail atabilir,
mentorunuzu arayabilir veya mesaj atabilirsiniz. İlk olarak kendinizi
tanıtabilirsiniz. Daha sonra düzenlenen Mezun Kahvaltısı’na katılım
sağlayıp sağlayamayacağını sorabilir eğer katılmıyorsa ilk olarak ne
zaman görüşeceğinizi belirleyebilirsiniz.

Mentorluk Görüşmeler n Gerçekleşt rme Yolları
Yüz yüze: Görüşmeler öncelikli olarak yüz yüze
yapılmalıdır. Yüz yüze görüşmeler sürecin sağlıklı
ilerleyebilmesi açısından en fazla tercih edilmesi
gereken yöntemdir.
Uzaktan: Belli nedenlerden dolayı yüz yüze görüşmek
mümkün olmayabilir, bu gibi durumlarda görüşmeler
Skype, zoom gibi online platformlardan veya telefon ile
gerçekleştirilebilir.

Mentorunuzla İlk Görüşmede Neler Konuşab l rs n z
Mentorunuzla ilk olarak birbirinizi tanımaya odaklanabilirsiniz. Mentor ve Mentee’nin
kariyer geçmişi ve deneyimleri, becerileri, ilgi alanları hakkında bilgi paylaşımı ile birbirinizi
daha yakından tanıyın.
Mentorluk lişkisindeki rollerinizi tanımlayın.
Tercih ettiğiniz iletişim yolları üzerinde konuşun: telefon, e-posta veya yüz yüze.
Hedeflerinizden ve mentee olarak karşı taraftan beklentilerinizden bahsedin.
Projede neleri yapmak istediğiniz konusunda uzlaşıp bir yol haritası çıkarın.
Bir sonraki görüşmenizin ne zaman olacağına ve o görüşmenizdeki gündeminizin ne
olacağına karar verin. Böylece mentee olarak bir sonraki görüşmeye daha hazırlıklı
gidebilir, daha verimli bir görüşme geçirebilirsiniz.
Mentor'unuzla bu tür konuların konuşulması size fazla mesafeli ve görev odaklı gelebilir.
Fakat beklentilerinizi, umutlarınızı ve isteklerinizi mentor'unuzla paylaşmak, dürüst ve açık bir
iletişim modeli oluşturur. Bunun sonucunda ortak beklentilerinizi fark etmeye başladıkça daha
rahat hissetmeye başlayacaksınız.
Sonraki görüşmelerinizde ise mentorunuzla bire bir olarak belirlediğiniz tarih ve mekanda
görüşmeye devam edeceksiniz. Önerimiz projenin sonuna kadar her ay düzenli olarak
görüşmeler yapmanızdır.
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Mentor-Mentee Arasındak Per yod k Değerlend rme
Mentor'unuz, birlikte yaptığınız çalışmaların hayatınızda bir fark
yaratıp yaratmadığını sorgulayabilir. Ancak; mentorluk ilişkinizin
olumlu etkilerini fark etmeniz biraz zaman alacaktır. Bu nedenle
mentor'unuzun, birlikte yaptığınız bu çalışmaların kariyeriniz veya
hayatınız üzerinde bir etkisi olmadığını hissetmemesi için; zaman
zaman mentor'unuzla birlikte çalışmalarınızı ve programınızı
değerlendirmeniz yararlı olacaktır.
Hedeflerinizi periyodik olarak inceleyin. Bunu yapmak; ilk görüşmelerde kararlaştırdığınız
beklentilerin, hedeflerinizi karşılayıp karşılayamadığını anlamanıza yardımcı olur. İkinizde,
çalışmalarınızı devam ettirebilmek için yeni beklentiler ve hedeflerin konulması gerektiğini fark
edebilirsiniz
Burada biz de MieS olarak projenin sağlıklı olarak ilerlediğinden emin olmak için
zaman zaman hem mentorunuzla hem sizinle iletişime geçip aranızdaki ilişki ve projeden
memnuniyetiniz hakkında bilgi alacağız. Eğer mentorunuzla aranızda bir sorun yaşamışsanız
veya ilk görüşme sonrasında iletişim kopukluğu yaşanmışsa bunu çözmek için gerekli adımları
atacağız. Hem mentorunuzun hem sizin projeden maksimum faydalanması için gerekli önlemleri
alacağımızdan emin olabilirsiniz.
Proje için belirlenen bitiş süresi ise Mayıs ayıdır. Yıl sonunda
MieS Mezunlarla İletişim Komitesi olarak proje hakkında
değerlendirme yapılır. Burada projeyi geliştirmek adına projenin
işleyişi ve süreç hakkında sorular sorulur, önerileriniz alınır. Bunun
yanında mentorunuzla olan ilişkiniz hakkında ve belirlediğiniz
hedefleri gerçekleştip gerçekleştiremediğiniz hakkında bir
değerlendirme yapmanız beklenir.

Özet
Bu kılavuz projeyi daha iyi öğrenmek isteyen menteelere yol göstermesi amacıyla MieS
Mezunlarla İletişim Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Kapsadığı konular arasında MentorMentee Projesi hakkında genel bilgilendirme, mentorluk nedir, mentorluk ne değildir, mentorluk
tipleri, mentorun/menteenin rolü ve sorumlulukları, mentee için mentorluğun faydaları, Mentorluk
süreci, Mentor-Mentee Projesinde ilk adımı atma, ilk görüşmede konuşabilecekleriniz, mentormentee arasındaki periyodik değerlendirme vardır.
Mentorluk ilişkileri birçok insan için farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Bazıları kısa, bazıları ömür
boyu sürer. Mentorluk ilişkisinin kalitesini; birlikte çalıştığınız süreye göre değil, etkileşimleriniz
sonucundaki gelişiminize göre değerlendirin.
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