
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

MENTORLUK HİZMETİ İLETİŞİM ANLAŞMASI 

Bilim Kızı Projesi Mentorluk Hizmeti gereği MENTOR ….. ve MENTİ ………….. her ikimiz de aşağıdaki 

MENTORLUK anlaşması üzerinde anlaşmış bulunuyoruz. 

1. ……. tarihinden itibaren  9 Ay boyunca en az 9 veya 11 gündemli görüşmeyi gerçekleştirebilmek 

amacıyla, (ilişkiyi oluşturmak için ilk aylarda ayda 2 kez olmak üzere) her ay düzenli olarak 1-1.5 saatlik 

gündemli görüşmelerimizi yapacağız.  

2. İlişki oluşturma aşaması için rahatlıkla konuşabileceğimiz, gelişim aşamasında ise birlikte 

gerçekleştireceğimiz öğrenme aktivitelerini uygulayabileceğimiz uygun görüşme ortamları belirleyeceğiz.  

3. Aramızda oluşması için hassasiyet göstereceğimiz gizlilik ve güvene dayalı öğrenme ilişkisini programın 

sonuna kadar kesintisiz sürdürmeyi kabul ettik.  

4. Destek ihtiyacımız olduğunda, problem çözümü, anlaşmazlık ve çatışma çözümü gerektiğinde Program 

koordinatörü ile temasa geçeceğiz.  

5. Mentorluğa öncelik vermek, ilişkinin hakkını vermek için gerekli zaman ve enerjiyi ayıracağız.  

6. Özellikle ilk aylarda mecbur olmadıkça görüşmelerimizi ertelemeyeceğiz ve iptal etmeyeceğiz.  

7. Eğer görüşmelerimizi ertelemek ya da iptal etmek mecburiyetinde kalırsak 24 saat öncesinde haber 

vererek, yeniden görüşme planlanını yenileyeceğiz.  

8. Görüşmelerimize hazırlıklı olarak katılacağız, taraflar olarak anlaşmış olduğumuz bir görev veya çalışma 

söz konusuysa bunu takip eden görüşmeye kadar tamamlamış olacağız.  

9. Eğer herhangi bir problem yaşarsak, iyi hissetmediğimiz bir konu olursa, ilk önce karşılıklı haberleşip, 

konuşarak bunu çözmeye çalışacağız. Yeterince çaba harcayarak denememize rağmen eğer çözüm 

bulamıyorsak, program koordinatöründen yardım isteyeceğiz.  

10. Görüşmelerimizde konuştuğumuz ve söz verdiğimiz konuları toplantı notu olarak kayıt edeceğiz. Bir 

sonraki toplantı gündemini öncelikle bu söz verdiğimiz konular oluşturacaktır. 

11. Görüşmelerde gizlilik ilkelerine ekstra önem göstereceğiz ve her iki taraf olarak tüm paylaşılan ve 

konuşulanların aramızda kalmasına özen gösterek, gizliliği koruyacağız, 3.kişilere aktarmayacağız.  

12. İkimizin de farklı bireyler olduğunun farkında olarak birbirimize saygı duyacak, kabul edecek ve anlayış 

göstereceğiz  

13. Farklılıklarımızın farkında olarak, ilişkide hiza/uyum sağlayabilecek ve gelişimi hızlandırabilecek şekilde bu 

farklılıklarımızı konuşmaya, karşılıklı tolere ederek, anlaşmamıza yansıtmaya, birbirimizin güçlü yönleri ve 

gelişim alanlarından öğrenebilmeye çalışacağız.  

14. Birbirimizi gerçekten dinleyeceğiz. Bakış açılarını anlamaya çalışacağız.  

15. Bu öğrenme ilişkisini bir yandan keyifli ve eğlenceli kılabilecek ortamları yaratmaya ve faaliyetlerde 

bulunmaya çalışacağız.  

16. Mentorluk ilişkimiz yanlış bir sonuca varmasını önlemek için herhangi bir zaman ikimizden biri mentorluk 

ilişkisini sona erdirmek isteyebilir. Bunu da karşılıklı konuşarak değerlendireceğiz.  

17. Eğer, herhangi taraf ilişkiyi sonlandırmak isterse birbirimizi suçlamadan, el sıkışarak, olumlu bir şekilde 

ilişkiyi sonlandıracağız.  

 

Mentorluk Planı Görüşme Zamanı: …….. 

Hafta içi/sonu:                                     Gün içi saatler:  

Görüşme Sıklığı: Her hafta (Toplam 60-90 Dakika)  

İletişim Metodu: Online + (E-mail /Telefon) …………… 

Anlaşma Süresi: ……….. Ay  

Menti Adı Soyadı     Mentor Adı Soyadı  

Tarih İmza      Tarih İmza 


