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Mentorluk Programı, ODTÜ
öğrencilerinin ve mezunlarının
kişisel ve kariyer gelişimleri için
öğrenme ortaklıkları kurmalarına
olanak sağlar.

Mentilerin kişisel, sosyal ve
kariyer gelişimlerine destek
olmayı amaçlar.

Mentorların mentiler ile kurduğu
ilişki örneğine dayanarak
kendisini, derneğimizi ve yeni
kuşağı tanımasını, üniversitemiz
hakkında farkındalığının artmasını
sağlar.

ODTÜMİST’i tanıtma ve güçlendirme,
mevcut ODTÜMİST üyeleriyle ve diğer
ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkileri
geliştirme ve derneklere yeni üyeler
kazandırma arayışındadır.
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Akran Mentorluğu

Mentilik yapmış 3. ya da 4.
sınıftaki öğrenci mentordan,
Ankara Yerleşkesi’nde ilk yılında
olan öğrenci mentinin üniversite
yaşamına uyum sürecine destek

Programlar

Kariyer Mentorluğu

Mezun ve iş yaşamında
deneyimli mentordan, Ankara
Yerleşkesi’nde 2. - 3. - 4. sınıfta
olan öğrenci mentinin bireysel
ve kariyer farkındalığına destek

Mezun mentordan, yeni
mezun mentinin kariyer ve 
bireysel gelişimine destek

İş ve Yaşam Mentorluğu

İş ve Birleşik Krallık’ta  
Yaşam Mentorluğu

Birleşik Krallık’ta yaşayan
mezun mentordan, Birleşik
Krallık’ta yeni mentinin
(mezun) kariyer ve bireysel
gelişimine destek
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7 yılda
1152ODTÜ’lü

Öğrenci ve Mezun 
Birlikte Öğrendi!
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ODTÜMİST Mentorluk Programları ODTÜ lisans/ 
lisansüstü programlarının öğrencileri ve mezunlarına 
açıktır.

ODTÜ Mezun Dernekleri üyeleri ve bursiyer ODTÜ 
öğrencilerine öncelik verilir.

Programlara katılım ücretsizdir. Mezun 
mentorların ODTÜMİST mentorluk  programına 
bağış yapması programları güçlendirir.



Mentorluk Programı Nasıl İşliyor?
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ODTÜMİST
MENTORLUK PROGRAMIMentorlar Programa Nasıl Hazırlandılar?

•Yeni mentor adayları European Mentoring & Coaching
Council (EMCC ) Başkanı ve mezunumuz ve program
danışmanımız Dr. Rıza Kadılar’ın yönetiminde çevrimiçi
Akredite Mentorluk Programı’na katıldılar.

•Programı başarı ile tamamlayan mentorlar; “EMCC
Temel Seviye Mentorluk Programı Katılım Sertifikası”
aldılar.

•Dileyen katılımcılar LinkedIn üzerinden bu sertifikaları
‘digital badge’ olarak kendi profillerine ekleme
imkanına da sahip oldular.
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•Programlar mentilerin kendilerini tanımalarını,
hedeflerini belirlemelerini sağlayacak ve onlara sosyal
ve kariyer gelişim ihtiyaçları doğrultusunda destek
olacak şekilde kurgulanır.

•Programdan etkili şekilde yararlanmalarını
sağlayacak menti becerilerini kazanırlar.

•Farklı sektörlerde, farklı uzmanlıklara sahip
gönüllüler ODTÜMİST uzman havuzunu oluşturur.

•Staj, iş fırsatları başta olmak üzere çok farklı
alanlardaki ihtiyaçlar konusunda destek olurlar.
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Kişisel Gelişim Eğitimleri
• Mentorluk programı süresince ayrıca eğitim ihtiyaç 

araştırması yapılır.
• Mentilere ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim 

eğitimleri düzenlenir.

Yıl Boyu Etkinlikleri

*Program üyesi mentor ve mentilere 
özel kapalı grup etkinlikleri

Meraklısına Mentorluk Sohbetleri
• Mentorluk programı süresince mentorlara

yönelik çeşitli konularda sunumlar ve sohbet
etkinlikleri düzenlenir.
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•Mentor ve mentiler dijital platformdan kaynaklara erişebilir ve
süreçlerinin takibini her görüşme için kendileri oluşturur ve
raporlarlar.

•Programlar Kasım-Mayıs ayları arasında uygulanır. Program boyunca
koordinasyon ekibi mentor ve mentilerle iletişim halindedir.

•Gelişim değerlendirme anketleri yapılarak sonuçlar mentor ve
mentilerle gözden geçirilir. Geri bildirimler doğrultusunda gerekli
iyileştirmeler yapılır.

•ODTÜMİST Mentorluk Programları yeni nesil mentorluk çalışmaları ile
bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimini hızlandıran, kişiselleştirilmiş
bir birlikte gelişim platformu olan Mentorink üzerinden gerçekleşir.

•Akıllı eşleşme algoritması ile ortak deneyimler, hedefler ve ilgi
alanlarını paylaşan mentor ve mentiler bir araya gelerek birlikte
öğrenme süreçlerini başlatırlar. Raporlama araçları ile de gelişimlerini
sürekli izleyebilme fırsatına erişirler.
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...yeni bir hayatın başlangıcı olan üniversite basamağında bana yol 
gösteren bir rehberim olduğu için şanslı hissediyorum...

...kendimi tanımak, kariyerim, hedeflerim, hayattan beklentilerim 
üzerinde görüşlerimi netleştirme konusunda etkinlikler ve 

mentorumun desteği ile aşama kaydettiğimi düşünüyorum...

...iletişim ve koordinasyon gerçekten çok güçlü ve bunun için çaba
sarfediliyor. Bu çok değerli...

Mentilerimizden ve Mentorlarımızdan

Mentilerimizden

Mentorlarımızdan

…onun düşüncelerini dinledikçe benim de ufkum açıldı, 
gözümün önünde değişiyor ve şekilleniyor. Bu beni çok etkiledi...

...mentorluk eğitimi çok kaliteliydi, araçlar da çok iyiydi. Ben o testleri kendime de yaptım. 
19 yaşında bir insanın hayata biraz daha fazla umutla sarılmasına katkım olduğunu görmek, 

duymak, anlamak paha biçilmez bir haz…

…aldıkları burs ile günlük yaşamlarını biraz daha rahat sürdürebiliyorlar. Mentorluk ile özgüvenleri 
gelişiyor. Bunu anladım. Yiyecek balık vermek ve balık tutmayı öğretmek gibi. İkisi de önemli…
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Biz, 
dünyayı
değiştirebiliriz!
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Programa
Başvuru için
odtumist.org/mentorluk
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Soru, görüş ve önerilerinizi odtumistmentor@gmail.com 
adresine yazabilirsiniz.

LinkedIn ODTÜMİST Mentorluk grubuna katılabilirsiniz:

https://www.linkedin.com/groups/8738370/


