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AKE ÖĞRENCİ – AKE MEZUN MENTOR - MENTEE PROGRAMI 

 

Öğrenciyken Atılım Kariyer Elçileri olarak seçilmiş ve mezun olarak iş hayatına atılanların, AKE 

öğrencilerine; Üniversite, staj ve mezuniyet sonrası iş hayatı deneyimleri gibi konularda 

rehberlik yapmaları amacıyla yürütülen gönüllülük esas bir programdır. 

Bu program ile üniversitede öğrenimlerine devam etmekte olan AKE üyelerimizin üniversite 

deneyimlerini kolaylaştırmak, üniversite sonrası iş hayatına hazırlanmalarında yol gösterici 

olmak, rehberlik sağlamak, Üniversite’nin kültürünü ve değerlerini benimsemelerine yardımcı 

olmak, başarılı olmalarına, kişisel gelişim sağlamalarına yardımcı olmak gibi çeşitli konu ve 

alanlarda gelişime katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.  

Programa katkı sağlamak isteyen mezun AKE’ler ilgili başvuru formunu doldurur. Kariyer 

Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından mentor-mentee eşleştirmeleri yapılarak 

bilgi verilir. 

Mentor ve Mentee aylık görüşmeler sonunda görüşme formu, programın sonunda da 

değerlendirme formu doldurur. 

Mentor Başvuru Formu: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1FXOIxJ_KblA1E7Mma1gccZDscWjAvZhS0K4KvriBQ

C0/edit?usp=drive_web 

 

Mentor Mezun AKE  

Mentor, liderlik potansiyeline sahip, iletişim becerileri kuvvetli, eğitim ve sonrası hayatını 

profesyonel bir bakış açısı ile sürdüren, Atılım Üniversitesi’nin İdari ve Akademik birimlerini 

tanıyan, üniversitede ve sonrasında edindiği bilgi ve tecrübeyi, üniversite öğrenimine devam 

eden AKE’lere aktarmaya hevesli mezun AKE’lerimizdir. 

 

Mentor Görev ve Sorumlulukları: 

 Yılda minimum 5, maximum 8 kez olacak şekilde öğrenci AKE’ler ile ayda 1 kez ortak 

belirledikleri şekilde (online, yüz yüze vb.) ve takvimde görüşmeler yapmak,  

 Öğrencinin çeşitli sorularını dinleyerek yönlendirmeler yapmak, 

 Öğrencilere okuduğu bölüm/programla ilgili deneyimini aktarmak (dersler, notlar, 

süreçler vb. ile ilgili tavsiyelerde bulunmak), 

 Öğrenciye araştırmalarında, proje uygulamalarında ve kaynak arayışında destek olmak, 

 İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba 

göstermek, 

 İş hayatının gerekleri/beklentileri hakkında deneyimleri paylaşarak, daha öğrenciyken 

edinilmesi gerekli olabilecek konular hakkında tavsiyede bulunmak, 

 Aylık görüşmeleri raporlamak. 

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1FXOIxJ_KblA1E7Mma1gccZDscWjAvZhS0K4KvriBQC0/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1FXOIxJ_KblA1E7Mma1gccZDscWjAvZhS0K4KvriBQC0/edit?usp=drive_web


 

2 
 

Mentee Öğrenci AKE: 

AKE olarak seçilmiş öğrencilerdir. 

 

Mentee Görev ve Sorumlulukları: 

 Gelişimi için bir çaba içinde olmak ve bu çabada Mentorundan faydalı bir şekilde destek 

almak, 

 Mentoru tarafından planlanan toplantılara katılmak, katılamama durumunda önceden 

haber vermek, 

 Telefonlara, mesajlara, e-postalara zamanında dönmek, 

 Mentoru ile yapılan her görüşmede bir sonraki görüşmenin zamanını ayarlamak, 

 E-posta veya telefon gibi iletişim bilgilerinde değişiklik olursa bildirmek, 

 İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba 

göstermek. 

 

Mentor-Mentee İletişim: 

Mentor, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü tarafından kendisine verilen 

Mentee listesindeki öğrencileri mail ve/veya telefon ile iletişime geçerek kendini tanıtır ve ilk 

görüşmeye davet eder. Görüşmelerin biçimini mentor-mentii ortak belirler. Mentor birden 

fazla kişiye mentorluk veriyorsa kendi Mentee grubu için isterse bir whatsapp grubu kurabilir, 

buradan bilgi ve duyurularını paylaşabilir.  

Menteeler kendi Mentorlarına mail yoluyla ulaşabilir, yüz yüze veya telefonla soru sorabilir. 

Mentor – Mentee iletişimi karşılıklı belirlenen bir yöntemler ilerleyebilir. 

 


