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A2 
Alumni Advisor Program  

 

 
Alumni Advisor Programı nedir? 
 
Alumni Advisor, ÖzÜ mezunları ile ÖzÜ öğrencilerini eşleştirerek karşılıklı öğrenmeyi, 
güçlü bir bağ yaratmayı ve dayanışma sağlamayı hedefleyen ÖzÜM’ün mentorluk – 
tersine mentorluk programıdır. 
 

Mentorluk programının amacı nedir, programdan beklenen faydalar nelerdir?  
 

A2 programıyla mentorların mentilere: 
 

● Akademik zorluklar karşısında, 
● Kariyerlerine yönelik akademik ve akademik olmayan seçimlerinde, 
● Hayata dair genel endişelerin yönetilmesinde, 
● Bağlantılarının (network) güçlenmesinde, 
● Üniversite yaşamından çalışma hayatına geçişte, 

 

yol göstererek yardımcı olmaları; mentilerin de mentorların: 
 

● Akademideki yeni eğilimler, 
● Sektörel eğitimdeki farklılıklar, 
● Yeni mezun olacak grubun akademik/sektörel/hayati tercihleri, 

 

konularında bilgilerini yenilemesi hedeflenmektedir. 
 

Programda “mentor” kimi ifade eder? 
 
Gönüllü mentorluk hizmetini verecek olan mezunları. 
 
Programda “menti” kimi ifade eder? 
 
Gönüllü mezunlardan mentorluk alacak olan öğrencileri. 
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Kimler mentorluk için başvurabilir? 
 

A2’de mentorluğa başvurmak için: 
 

● ÖzÜ’nün lisans ve lisans üstü programlarından mezun olmuş olmak, 
● ÖzÜ öğrencisine çeşitli alanlarda yol göstermeye gönüllü olmak,  
 

yeterlidir. 
 

Kimler menti olmak için başvurabilir? 
 

A2’de mentiliğe başvurmak için: 
 

● ÖzÜ lisans programlarında öğrenciliğini sürdürmek, 
● Lisans 2., 3. veya 4. sınıfında olmak, 
● Programa katılma motivasyonunu açıklayan bir başvuru formu doldurmak, 

 

gereklidir. 
 
A2 Programında süreç nasıl işleyecek? 
 

● Mentorluk Başvuru Başlangıcı:     27 Şubat 
● Mentorluk Başvuru Sonu:      3 Mart 
● Mentor – Menti Eşleştirmelerinin Yapılması:   7 Mart 
● Mentor – Menti Eğitimi:                       11-12 Mart 
● Mentor – Menti Tanışması:                                12 Mart 
● Mentor – Menti Görüşmelerinin Başlangıcı:   12 Mart 
● Düzenli Görüşmeler 
● Geri Bildirim 

 

Program ne kadar sürelidir? 

Birinci modülü 21 Eylül 2016 itibariyle başlayan A2 programı sürekli bir programdır.  

Bu tarihten itibaren başvuru kriterlerini taşıyan herkes programa başvuru yapabilir.  

Mentor seçim kriterleri nelerdir? 

A2’de mentor olmak için ayda en az bir saatlik yüz yüze görüşme yapabilecek zamanı 
ayırabilmek gereklidir. 
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Menti seçim kriterleri neler? 
 

A2’de menti olmak için yeterli motivasyona sahip olduğunu kanıtlamak gereklidir. 
 

Mentor - menti eşleştirme kriterleri nelerdir?  

Programa yapılan başvuru durumu ve mentor-menti profillerine göre en uygun eşleşme 
yapılmaya çalışılır. 
 

Programının yürütülmesinden sorumlu komite kimlerden oluşmaktadır? 
 

● Ayberk Bilgin –  ÖzÜM Başkanı  
● Fethi Sercan Aydın – Peer to Peer Program Yöneticisi ve ÖzÜM Başkan Yardımcısı 
● Arda Rumelioğlu – A2 Program Sorumlusu, ÖzÜM Üyesi 

 
Seçilen mentor ve mentilere verilecek eğitimlerin tarihi ne?  
 

Eğitim 4 modülden oluşmaktadır. Her modül 3’er saattir. Eğitim 11 ve 12 Mart 
tarihlerinde verilecek olup, detaylar oluşunca yer hakkında bilgi verilecektir. 
  

 11 Mart 12 Mart 

   1. Modül 2. Modül 3. Modül 4. Modül 

Mentor ✓  ✓  ✓  ✓  

Menti ✗  ✗  ✗  ✓  
  
 

Mentor – menti görüşmeleri ne zaman başlayacak? 
 

Programda eşleştirme yapıldıktan sonra tanışma ve ilk buluşma eğitimin ikinci 
gününde olacaktır. Mentor ve mentiler birlikte bir seans eğitimden geçeceklerdir.  
 


