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MENTORLUK 

•  Mentor kelimesinin kökeni mitolojiden gelmektedir. Odyssey’de belirttiğine 

göre Ithaca Kralı Ulysses savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın 

arkadaşı Mentor’a emanet eder. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl alır ve 

Mentor, Prensi kralın yokluğunda en iyi şekilde egitmiş ve yetiştirmiş olacaktır. 



MENTORLUK 

• Mentorluk 1970’lerde ABD’de büyük özel sektör şirketlerinin genç üyelerini 

desteklemek için geliştirdiği bir sistemdir. 1990’lardan itibaren mentorluk 

programları farklı tıp meslekleri için uygulanmaya başlamıştır. Bu noktadan itibaren 

mentorluk kavramı yayılmaya başlamıştır.  

• Mentorluk Programlarının Amaçları 

(1)Kariyer danışmanlığı 

(2)Profesyonelliğin geliştirilmesi ve öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek 

(3) Araştırmaya olan ilgiyi artırmak ve akademik kariyeri desteklemek 

(4) Gelecekte gereksinim duyulacak uzmanlıklarla ilgili öğrencilerin ilgilerini beslemek 

 



MENTORLUK SÜRECı 

• Karşılıklı bir öğrenme sürecidir  

• Gizlilik esasına dayanan ilişki odaklı bir süreçtir  

• Gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir  

• Öğrenci, mentorun desteğinde belirlenen gelişim hedeflerine ulaşmaya çalışır  

• Öğrenci sürecin yönetiminde aktif rol alır 



MENTOR AÇıSıNDAN GEREKLİLİKLER 

•  Profesyonel kariyer, öğrenme biçimleri, çalışma yöntemleri, kazanılan 

beceriler ile ilgili olarak rol model olmak  

• Açık fikirli, esnek ve desteğe ihtiyaç duyulan alanların farkında olmak  

• Kendisini ve diğerlerini geliştirmeye istekli olmak  

• İletişimde ve ilişki yönetiminde başarılı olmak  

• Tüm iş yoğunluğuna rağmen danışan öğrenci için zaman yaratmak ve 

ulaşılabilir olmak 



MENTORUN YAPMASı GEREKENLER 
 

• Kariyer rehberliği ve desteği sağlamak  

• Rol model olmak  

• Aktif dinlemek  

• Öğrenciye kendi tecrübelerinizi aktararak 

yardımcı olmak  

• Gizliliğe sadık kalmak  

• Öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı 

olmak  

• Bilgi kaynağı olmak   

• Geribildirim vermek ve almak  

 

• Performansı ve aksiyonları değerlendirmek  

• Önerilerde bulunmak  

• Öğrenciyi denemeye ve risk almaya teşvik etmek  

• Öğrenciye problemlerini çözmesinde ve karar 

vermesinde uygun sorular sorarak yardımcı 

olmak  

• Öğrencinin özgüveninin güçlenmesine yardımcı 

olmak  

• Öğrencinin kendi kendine öğrenmesine yardımcı 

olmak 

 



MENTORUN 10 DURUMSAL ROLÜ  

 



ÖĞRENCİ YANİ «MENTİ’DEN» BEKLENENLER 

• Karakter kişilik özellikleri; Aynı zamanda iyi bir etkileşim içinde gelişecek 

özellikler olarak da düşünülmelidir.  

•  Öğrenmeye açık,  

• Gelişime açık,  

• Güvenilir,  

• Sorumluluk sahibi, 



ÖĞRENCİNİN YAPMASı GEREKENLER 

•  Mentorluk süreci için istekli olmak,  

•  Mentorluk süresi boyunca, mentorle iletişim ve etkileşim sürecini bu kendisine ait bir gelişim 

deneyimi olduğu için başkalarıyla paylaşmamak,  

•  Mentorluk görüşmelerini organize edilmesi, her görüşme için tarih, yer ve saat belirlenmesi 

konusunda sorumluluk almak,  

• Mentorluk sürecinde alınan kararlar doğrultusunda aksiyon almak,  

•  Mentorluk sürecinde edindiği kazanımları kariyer planına entegre etmek,  

• Sorular sormak ve yeniliklere açık olmak,  

• Geribildirim almak ve vermek konusunda istekli olmak,  

• Önemli olduğunu düşündüğü ve geliştirmek istediği konuları gündeme getirmek, 



GÖRÜŞMELERİN ORGANİZASYONU 
UYGUN UYGUN OLMAYAN 

Yer Sakin, sessiz, özel, samimi, ulaşımı 

kolay, mutlaka yüzyüze 

görüşülebilecek bir ortam 

Kalabalık, konuşmaları 

başkalarının duyabileceği, 

gürültülü, her iki taraf için de uzak 

lokasyonlar 

Zaman Verimli ve dikkatli olunabilecek 

bir zaman dilimi 

Çok erken saatler, çok geç 

saatler, önemli girişimler, 

müdahaleler, toplantıların hemen 

öncesi veya sonrası 

Sıklık Her iki ayda bir görüşme bir 

saatten az olmamak kaydıyla 

gerekirse ek iletişim olanakları 

yaratılabilir 

Daha seyrek, daha kısa süreli 

Görüşme 4-6 görüşme (Bir yıl içinde) 

Organizasyon Görüşme düzeni mentorluk 

anlaşması sırasında belirlenmeli, 

bir değişiklik halinde, bir sonraki 

görüşme tarihi 1 ay öncesinde 

belirlenmeli 

Son gün, son dakika ertelemeler 

(çok mücbir –sağlık sorunu,vb- 

sebepler dışında) 



MENTORLUK GÖRÜŞMELERİNİN ORGANİZASYONU 

 



MENTORLUK PROGRAMı SÜRECİ 

• 22 Aralık 2017; Mentorluk Süreci ile ilgili sunum hazırlığı ve çağrı metni 

oluşturulması. 

• 22 Şubat 2018; Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine yönelik mentorluk tanıtım sunumunun 

ve mentorluk çağrısının gönderilmesi. 

• 21 Mart 2018; Başıbüyük kampüsünde mentorluk tanıtım sunumu 

• 28 Mart 2018; Hastanede mentorluk tanıtım sunumu 

• Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencilerine yönelik tanıtım sunumu 

• Gönüllü mentor öğretim üyelerinin listesinin oluşturulması 

• Akreditasyon ilerleme raporunda mentorluk programının yer alması 



 



 



 



 



BAŞVURUDA BELİRTİLEN MENTİ OLMA 
GEREKSİNİMLERİ 

• Kariyerime yön verirken hocalarımın tecrübelerinden yararlanmak istiyorum.  

• Hayatımın gerek eğitim-öğretim gerekse sosyal yönü bakımından bir rehbere 

ihtiyaç duyuyorum. Kariyerimi hayatımı ve geleceğimi tecrübeli ve bilgili 

hocalarımın tavsiyeleriyle en iyi şekilde belirlemek istiyorum. Önceden bu 

yollardan geçmiş bana yardımcı olabilecek yakınlarım da olmadığı için menti 

olmak, bilgili insanların fikrini duymak istiyorum.   



BAŞVURUDA BELİRTİLEN MENTİ OLMA 
GEREKSİNİMLERİ 

• Tıp kariyeri açısından çizdiğim yol hakkında gerek akademik gerekse sosyal 

açıdan paylaşımda bulunabileceğim, rol-model edineceğim ve fikirlerini 

duymak, düzenli olarak alışverişte bulunmak isteyeceğim doktorlar ile 

bahsettiklerimi gerçekleştirmek istiyorum.  



 



GERİ BİLDİRİMLERLE SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Öğretim üyesi ve öğrenci süreçten faydalanımı nasıl yorumluyor? 

• Kişisel gelişime katkılar 

• Mesleki gelişime katkılar 

• Mentor için geribildirim 

• Öğrenci için geri bildirim 

• Mentorun mentorluk yapmak isteyen diğer öğretim üyelerine önerileri 



ÖĞRETİM ÜYESİ GERİ BİLDİRİMLERİ 

• Program kapsamında bir öğrenci ile bir yıl süreyle paylaşımda bulunduk 

halen görüşmeye devam ediyoruz Oldukça heyecan verici bir süreç idi 

programın çerçevesi ve bu konudaki kaynaklar beklentilere dair metinler 

yeterli idi. Daha çok öğrenci tarafından ve bilimler arası çapraz eşleşmelerin 

gerçekleştiği mentor ve menteee açısından doyurucu deneyimlere dönüşmesi 

hedefinde ilk yıl kendi adıma verimli bir süreç geçirdim Elimden geldiğince 

destek olmayı içinde yer almayı isteyeceğim bir program seneye de devam 

etmek isterim. 

 



ÖĞRETİM ÜYESİ GERİ BİLDİRİMLERİ 

• Genel olarak mentorluk programi dusuncesi bana gore cok yerinde tebrik ederim. 

• Mentorluk bana iletilen 1 ogrenci ile ve 1 sene ile sinirli. Bana bir resmi 4 gayri resmi 

basvuru oldu ben hepsini kabul ettim cunku 1 ile sinirlandirmak bana yanlis geldi. 

•  Bunun dışında bulusmalar ile iligli bir geri bildirim formu hazirlanabilir ve senede 2 

veya 3 form doldurulabilir (her iki taraf da).  Danışan ogrencinin birden fazla olmasi 

ve fakulte hayati boyunca olmasi da bana gore dusunulebilir  

 

 



ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ 

• Bu yıl yatay geçişle okul değiştirdiğim için okula daha kolay uyum sağlamak 

adına mentorluk programına katıldım. Bir arkadaşımın önerisiyle mentorluk 

programını öğrendim.Toplamda 4 görüşme yaptım. Okulu daha iyi tanımış ve 

okulumuzun bize sunmuş olduğu birtakım imkanları öğrenmiş 

oldum.  Görüşmeler benim için genel anlamda amacına ulaştı. 

 



ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ 

• Başvuru yapmak kolaydı. Formu doldurma kısmında sorun olmadı. Ancak hastane hocalarının 

pek çoğu ile daha önce hiç karşılaşmadığımız için mentor seçme konusunda okul hocaları 

arasında seçim yaptım. Hastane hocaları hakkında bilgiye ulaşamadım. 

•  İlk buluşma gayet dolu geçti. Hem genel konularda, dersler ve okul dışı konular hakkında 

konuştuk hem de gitmeden önce biriktirdiğim sorular üzerine konuştuk. Yurtdışına gitmek, staj 

yapmak, sınavlar üzerine konuştuk. Aklımdaki tüm soruları sorabildiğim bir ortam vardı. 

• Görüşmeler sırasında hemen hemen aklımdaki tüm sorulara yanıt buldum veya daha detaylı 

bilgi verebilecek hocalar ile görüştüm. 

• Hastane hocaları hakkında bilgi alabileceğimiz bir başvuru süreci daha iyi olabilirdi. Veya 

hocaların hangi konulara ilgili olduğuna dair bilgi almak iyi olabilirdi. 
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