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Proje başlangıç tarihi itibari ile son 1 ayda GençKal Ankara üyesi olması 

Üniversitede 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olması (öncelik son sınıf öğrencilerine

verilecektir)

GençKal Ankara içinde aktif yer alması (2020-2021 döneminde en az 2 GençKal

eğitimine katılmış olmak)

Başvuru formunu doldurmuş ve 1 dakikalık tanıtım videosunu iletmiş olması

KalDer Ankara ekibiyle yapacağı mülakattan olumlu cevap almış olması

Proje ismi: GençKal Mentörlük Programı 

Proje Yürütücüleri: KalDer Ankara Şubesi (GençKal Komitesi üyeleri, Yönetim Kurulu

Üyeleri, Genel Sekreter ve Proje Yöneticisi)

Proje Amacı: KalDer Ankara yönetimi ve üyeleri olarak geleceğin liderleri olarak

gördüğümüz GençKal üyelerinin gelişimine yatırım yapmak ve kariyerlerine yön verirken

profesyonel destek almalarını sağlamak. 

Başvuru Kriterleri:

Faydalanıcı Sayısı: 14 GençKal Ankara Üyesi 

Programın Süresi ve Biçimi: Programın 6 ay sürmüştür. Her bir program içerisinde

ayda birer tane olmak üzere toplamda 6 mentör-menti görüşmesi yapılmıştır.

Duyuru: KalDer Ankara ve GençKal Ankara ortak duyuru programı oluşturup

paylaşımları yapıldı.

Duyuru Tasarımı: KalDer Ankara sağladı.

Platform: Görüşmelere online platformda ya da mentörün çalıştığı kurumda gerçekleşti.

Online platform veya fiziki mekan ihtiyacında KalDer Ankara destek sağladı.

Sertifika: Programı tamamlayan gençlere 25 Kasım 2021 tarihinde Mentör - Menti

Sertifika Töreni'nde katılım belgesi verildi.

Programın İçeriği:
KalDer Ankara Proje Yürütücüleri tarafından GençKal üyelerinin beklentileri ve ihtiyaçları

göz önünde bulundurularak hedef amaca yönelik 6 konu başlığı belirledi. Her ay

belirlenen konu başlıklarından biri kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi.

KalDer Ankara “GençKal Mentörlük Programı”
Projesi Detayları



Mentörlük programı boyunca 6 seans   

İlk seans: Tanışma

İkinci seans: İş Hayatı ve Kariyer   

Üçüncü seans: Geleceğin Yetkinlikleri   

Dördüncü ve beşinci seanslar (seçmeli konu) aşağıdaki başlıklardan iki tanesi

seçilerek yapılacak 

Yaşam Amacı Belirleme (bireysel gelişim planı) 

Yaşamda Kalite ve Başarı (kitap içerikleri kullanılabilir)   

Serbest konu  

Son seans: Kapanış / Genel Değerlendirme 

Mentörlük; belirli bir deneyim, bilgi birikimi, beceri veya uzmanlığa sahip bir

kişinin, danışana (mentiye) kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek için yol

göstermesi, akıl hocalığı yapmasıdır. 

GençKal Mentörlük ilişkisinin temel unsuru, mentör ve menti arasındaki

sistematik, hedefe yönelik, gelişimi amaçlayan kişisel konuşmalar biçimindeki

değişimdir. 

İş hayatına yeni katılacak, hedeflerini henüz belirlememiş GençKal üyelerinin

yol göstericisi rolünü üstlenen mentör; bir danışman, bilgi aktarıcısı ve

destekleyicidir. Buna ek olarak, mentinin güçlü yönlerini görmesini sağlar,

onunla yeni davranış kalıpları uygular ve yeni fikirlerini ve planlarını teşvik

eder. Diğer görevlerin yanı sıra, yapıcı eleştiri şeklinde geri bildirim sağlar ve

mentinin kişisel gelişimini destekler.

GençKal içinden mesleki ve kişisel hedeflerine göre seçilen menti, kendisine

kişisel danışman olarak atanan mentordan yararlanır. Menti, karşılıklı

randevuları ayarlar ve mentor ile iletişim halinde kalır. Gerekli özerklikle,

üzerinde çalıştığı şeyi akıl hocasıyla birlikte uygular.

Örnek İçerik 

1.

2.

3.

Başvuru Şekli: Başvuru formu ile birlikte istenilen video KalDer Ankara

Şubesi’nde projeden sorumlu kişiye iletildi.

Bilgilendirmeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

Mentörlük Nedir?

Mentör’ün Rolü Nedir?

Menti’nin Rolü Nedir?



Mentinin performansının sorumluluğunu almaz.

Gelişimini garanti edemez.

Kariyer sponsorluğu yapamaz.

Psikolog değildir.

Mentiden aldığı bilgileri üçüncü şahısla paylaşmaz.

Karşı tarafı rencide edici tavırla geribildirim vermez.

Münakaşaya neden olacak tutum ve davranış sergilemez.

Seans esnasında iş/şahsi telefon görüşmesi yapmaz, toplantıyı bölmez.

Mentiyi görüşme öncesi bekletmez, zamanında başlatır.

Mentorundan kişisel/duygusal olarak yakınlık beklemez.

Koyulan hedefe yönelik hissettiği eksiklikleri saklamaz.

Tüm problemlerini mentorun çözmesini beklemez.

Münakaşaya yol açacak tutum ve davranış sergilemez.

Negatif ve pozitif gelişmelerin hepsinin sorumluluğunu mentora yüklemez.

Görüşmelere hazırlıksız gelmez.

Mentorun kendisi ile ilgili vereceği geribildirimleri gelişiminin bir parçası olarak

görüp, tepkisel/savunmacı yaklaşmaz.

Mentör Ne Yapmaz?

Menti Ne Yapmaz?

 
Mentor-Menti projesine 14 GençKal üyesi öğrenci başvurmuştur.
Öğrencilerin okul dağılımları aşağıdaki gibidir.

Başvuru Aşaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - 1 Öğrenci

Bilkent Üniversitesi - 1 Öğrenci

Gazi Üniversitesi - 2 Öğrenci

Hacettepe Üniversitesi - 2 Öğrenci

Necmettin Erbakan Üniversitesi - 1 Öğrenci

Karabük Üniversitesi - 1 Öğrenci

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - 1 Öğrenci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 5 Öğrenci



Mesleğinde kendini geliştirmiş bir gıda mühendisi olarak; gıda sektöründe

teknolojik ve stratejik gelişmelerin takipçisi olan bir firma ile birlikte mesleğimi

icra etmek.

Elektromekanik Sanayinde; Kalite ve Ar-Ge departmanlarında değişimin

parçası olacağım roller üstlenmeyi hedeflemekteyim.

Yurtdışı dil eğitimi planlıyorum. Yalın Üretim, Kaizen, Agile Metodolojisi gibi

alanlarda çalışmayı hedefliyorum.

Kariyer hedefi olarak insan ilişkilerin odak olduğu veya veri madenciliği ile

ilerlemek istediğim bir iş istiyorum. 

Yalın Üretim, Üretim Planlama alanlarının birinde işe başlayıp orta vadede

Orta ölçekli bir firmada yönetici pozisyonunda olmak.

Akademik Kariyer yapmayı planlıyorum.

Girişimci olmak istiyorum. Toplumsal sorunlara hızlı çözümler üreten ve

buradan para kazanan bir insan olmak istiyorum. Bunu başaramazsam

ekonomist olmak istiyorum. 

Mezun olduğumda MBA yükseği yapmayı planlıyorum.

Veri analizi alanında ilerleyerek iş analistliği alanında uzmanlaşmak istiyorum.

Havayolu şirketlerinde bir kariyer planı istemekteyim.

Kısa vadede, eğitim hayatımda aldığım ve 1.5 yıllık iş tecrübemden edindiğim

tecrübeleri kendime değer katarak çalıştığım şirkete değer katmak ve piyasa

değerini arttıracak formüller geliştirmektir.

Başvuru yapmış olan 14 öğrencinin eğitim ve kariyer hedefleri aşağıdaki
gibidir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Gazi Üniversitesi Kız Flagg Futbol

takımı oyuncusu

Hacettepe Hayvan Hakları ve Doğayı

Koruma Derneği 

Hacettepe Gıda Topluluğu

Hacettepe Binicilik Kulübü

Endüstri mühendisliği mükemmellik

topluluğu 

Habitat Derneği 

Endüstri ve Verimlilik Topluluğu

METU Falcons Flag Football

AIESEC Ankara 

Kalite klübü 

AFAD 

YetGen 

NEU IEEE Wie Community

KalDer GençKal Ankara 

14 öğrenci içinden 12'si en az bir kez staj yapmıştır.

Başvuru yapan 14 öğrencinin okul toplulukları ve sosyal aktivitelerde aktif
katılımda olduğu görülmektedir. Katıldıkları okul toplulukları ve yaptıkları
sosyal aktiviteler aşağıdaki gibidir.



Yeni bilgiler edinmek.

Yeni bakış açısını görmek.

Mentörlerin tecrübelerinden yararlanarak, kariyerleri için emin adımlar atmak

istemek.

Kişisel anlamda gelişimlerini ilerletmek.

Network buluşmaları gibi verim alabilmek.

Kariyer hedefimi  çizmede ve ufuk genişletmede yardım edebilecek, kişisel

gelişimi sağlamada destek olabilecek bir mentor ile çalışmak.

Eksikleri saptamak ve eksikler üzerinden kariyer yolu daha güzel bir hale

getirmek. 

Akademik ve iş kariyeri dışında mentörün günlük hayattaki alışkanlıklar, doğru

ya da yanlış davranışlara etki edeceğini düşünmek.

Başvuru yapan öğrencilerin Mentör-Menti projesine başvurma motivasyonları
aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru yapan öğrencilerin Mentör-Menti projesinden beklentileri aşağıda
belirtilmiştir.

Evet
100%

Evet
100%

Başvuru yapan 14 öğrenciden 1 kişi daha önce mentörlük/koçluk
programlarında bulunmuştur.

Uygulanma Aşaması

Bu proje beklentinizi karşıladı mı? 

Menti - Mentör projesine seçilmiş olan mentilere projenin ara döneminde
sorulan sorulara verilen cevaplar aşağıdaki gibidir.

Mentörünüzden memnun musunuz? 



Evet
100%

Evet
100%

Evet
100%

Evet
100%

Evet
100%

Evet
100%

Görüşmeleri vaktinde gerçekleştirebiliyor

musunuz?

Aylık seans konularından memnun

musunuz?

Bu proje beklentinizi karşıladı mı? 

Menti - Mentör projesinde bulunan mentörlerin projenin ara döneminde sorulan
sorulara verilen cevaplar aşağıdaki gibidir.

Mentinizden memnun musunuz? 

Görüşmeleri vaktinde gerçekleştirebiliyor

musunuz?

Aylık seans konularından memnun

musunuz?



Mentörlerin Ara Değerlendirme Yorumları

Gençler neyi amaçladığımızı, hedefin ne olduğunu, bizlerden ne alabileceklerini tam bilemediklerini
gözlemliyorum. Halen hoca öğrenci ilişkisi çerçevesinde ders dinler gibi yaklaşıyorlar. 

Levent Alkışlar, Aselsan Kalite Direktörü

Bu projeyi çok önemsiyorum. KalDer adına çok önemli bir etkinlik olarak görüyorum. Gençlere çok yararlı
olacak ve Kalder’e “yararı işler yapıyor” diye avantaj sağlayacak.

Malik Aviral,Elimko Elektronik İmalat Yönetim Kurulu Üyesi

Programın  son derece yararlı olduğunu düşünüyorum.

M. Fahir Altan, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi

Bence gayet iyi gidiyor. 

Can Cansu,Man Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Satış Direktörü

Gayet güzel bir proje. Emeği geçenleri kutluyor ve tebrik ediyorum.

İmdat Türkay, MB Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı

Güzel Bir program oluyor. Devam etmeli.

Taner Ayduran, Teknokar Kalite ve Tedarik Zinciri Direktörü

Projenin çok verimli olacağını düşünüyorum.

Hilal Erdinç, Özel Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilci ve Genel Müdür

İlk seans tanışma ve sürecin planlaması ile geçti. Mentinin kendini tanıması ve farkındalık yaratılması
adına ikinci seans, kişilik envanter anketlerinin de desteği ile güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespiti
ile geçti. Sonraki seanslar daha çok geliştirilmesi gereken yönlere odaklanılması ve güçlü yönlerin daha
çok kullanılmasına dair görüşmeler ile geçecek.

Özgür Saygı,CFO Finansal Hizmetler A.Ş Kurucu Ortak

İlk defa katıldığım bu tür bir projede, genç bir arkadaşıma bir faydamın olabileceğini görmek beni mutlu
etti. 

Levent Aydaş, Aydaş Liman Kurman Hukuk Bürosu Avukat



Mentilerin, "Proje beklentinizi ne kadar karşıladı?" sorusuna verdikleri yanıtlarla %98,3 oranında
projeden memnun oldukları sonucu çıkmıştır.

Mentiler, "Projeyi arkadaşlarınıza önerir misiniz?" sorusuna %100 oranında "Evet" cevabını vermiştir.

"Projeden varsa edindiğiniz kazanımları/faydaları paylaşabilir misiniz?" sorusuna verdikleri yanıtlar

aşağıda aynen belirtilmiştir.

Kendimi daha iyi tanıdım , alternatifli
kariyer yolumu çizdim , etkili özgeçmiş
hazırlamayı öğrendim , insan ilişkileri

yönetmek konusunda tecrübelere
tanıklık ettim , pazarlama ve satış

konularında hakimiyetim arttı.

Genel hayatım anlamında
birçok fayda sağladım. Bunlar
bir amaç edinme olsun zaman
yönetimi, kriz yönetimi olsun
çok verimli bir süreç gecti. 

Bence başarılı bir program yürüyor, diğer mentörler ile deneyim paylaşımı yapılması faydalı olacaktır, diye
düşünüyorum.

Genco Çetinkanat, Özel Ankara Güven Hastanesi Genel Müdür

Genel anlamda memnunum. 

Gülizar Peker, TAI Kurumsal Süreç Yönetim Uzmanı

Proje Sonu Değerlendirmesi
Mentilerin Proje Değerlendirmesi

Kariyerim konusunda ve hayat
konusunda çok değerli tavsiyeler

edindim. Bunun yanında
özgeçmişimi geliştirmek konusunda

da çok değerli tavsiyeler aldım. 

Bu harika proje için teşekkür ederim. Bana
çok değerli şeyler katmakla beraber

hayatımın ilerleyen dönemleri için endişemi
bastırmış ve umut aşılamıştır. İş hayatının

ve meslek sahibi olmanın kendi hayatımının
sonunun olmadığını ve daha yeni birçok
fırsat ile karşılaşacağımı göstermiş oldu. 

İş hayatına ve olaylara daha
geniş perspektiften bakmamı

sağlayarak, kendimi tanımama ve
gerçekleştirmeme vesile oldu.

Önceki ben ve sonraki ben
yapacak olursam, önceden

karışık ve emin olmayan
planlarım vardı; şu anda yol

haritam B, C planlarımla çizili. 

%100
Mentilerin "Projeden edindiğiniz kazanımlar/faydalar oldu mu?"

sorusuna verdikleri yanıtlarla 

oranında projeden faydalandıkları sonucu çıkmıştır.



Mentörlerin Proje Değerlendirmesi

Mentörlerin "Proje beklentinizi ne kadar karşıladı?" sorusuna verdikleri yanıtlarla %91,4 oranında

projeden memnun oldukları sonucu çıkmıştır.

Mentörlerin, "Projeden edindiğiniz kazanımlar/faydalar oldu mu?" sorusuna verdikleri yanıtlarla %90

oranında fayda kazandıkları sonucu çıkmıştır.

"Projeden varsa edindiğiniz kazanımları/faydaları paylaşabilir misiniz?" sorusuna verdikleri yanıtlar

aşağıda aynen belirtilmiştir.

Aslında konuları görüşmeden önce bir miktar hazırlık
yapmak durumunda kaldım. Bu sırada öğrendiğim
şeyler oldu. Diğer yandan genç bireylerin hayata,

çalışma hayatına ve kariyere nasıl baktıklarını,
beklentilerinin ne kadar gerisinde kaldıklarını ve

gelecek kaygılarını görme fırsatım oldu.

Karşılıklı olumlu bir etkileşim sağlandı. Vizyon ve
iş alternatifleri konusunda paylaşımlar yapıldı. 

Neler paylaşabileceğimi gördüm. Mentimden çok
şey öğrendim. Ve onun heyecanı beni çok mutlu etti.

Benim için çok heyecan verici ve öğretici, ufuk açıcı,
tatmin edici bir deneyim oldu. Teşekkür ederim 

Fikir harika, hayata
geçirenleri tebrik ediyorum.



Teşekkürler

GençKal üyeliği ve detaylı bilgi için: gamze.babayigit@kalder.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KalDer Ankara İletişim

Konutkent Mahallesi, 3028

Cd Kule Evo Residence, A/16

Blok, No: 47, 06810

Çankaya/Ankara

www.kalderankara.org


