Y? COACHING
Y NESİL KURUM İÇİ MENTÖRLÜK PROGRAMI
Mentor (Üst kademe yönet c ) ve Mentee (Yen terf almış
yönet c ler yada yönet c adayları) arasında özgüven artışı,
b reysel yetk nl kler n n
y leşmes ve kurumdak başarını arttırmasını sağlayan b r
süreçt r.

KURUM İÇİ ZAYIF İLETİŞİM

İşletmelerde çatışma ve stres ortamı sonucu
ekonom k kayıplar yaşanması

Sorunlar

YETENEK VE LİDERLİK GELİŞİMİ
KONUSUNDA YETERİNCE HIZLI
OLAMAMAK

Yönet c l k poz syonlarına terf olan çalışanların
adaptasyonda yaşadığı zorluklar
ÇALIŞANLARIN İŞ ARAYIŞINA
GEÇMESİ

Mentorluk programı olmayan ş rketlerde çalışanların
ş rkette kalma oranının düşmes

Çözümler
Mentorluk sürec nde kurum kültürü, b lg ve tecrübe ed nen ment ler
ve program sonunda ed nd ğ b lg ve becer ler ş performansına
dönüştüren mentor ve ment n n yarattığı artı değerden faydalanan
kurum.
KURUM KÜLTÜRÜ VE İŞ
YAPIŞ ŞEKLİNİN
BÜTÜNLEŞMESİ

Mentörlük programı, kurumun
ben msed ğ l derl k yapısının b r
kurum kültürü hal ne gelmes n
destekler.
Kurum değerler n n
çselleşt r lmes ne hız katar.

ÖĞRENEN
ORGANİZASYON OLMA

Yen f k rler n duyulmasını ve açık b r
let ş m destekler.

MOTİVASYON VE
VERİMLİLİĞİN
ARTMASI

Poz syona yen atanan
yönet c ler n, kurumda
potans yel yüksek çalışanların
kurum kültürü ve ş yapış şekl
le bütünleşerek hızlı b r şek lde
uyum sağlamasına fırsat tanır,
gel şmes n destekler.

Y NESİL KURUM İÇİ MENTÖRLÜK
PROGRAMI SÜRECİ
1- Kurum ç mentorluk programı kurulum sürec kurum beklent , ht yaç ve hedefler ne göre özel
olarak tasarlanmaktadır. Genel başlıklarıyla b r tasarım sürec altı aşamadan oluşmaktadır.
2- Programın uygulanab l r hala gelmes kurum ve hedef grup ölçeğ ne göre 3 le 6 ay arası b r zamanı
kapsamaktadır. Programın tasarım hedefler ne ulaşması ve sürdürüleb l rl ğ n ç n se en az 18 ay akt f
olarak desteklenmel d r. Program hem ment hem de mentor gel ş m eğ t mler n kapsamaktadır.

Y? COACHING KURUM İÇİ
MENTÖRLÜK PROGRAMININ
AŞAMALARI
–Mentorluk Programının kurgulanması

-Mentorlerin ve Mentilerin seçimi ve
eşleştirilmesi kurgu desteği
–Mentor eğitimi & Menti eğitimi
–Programın paydaşları ile brilikte hayata
geçirilmesi

Y? COACHING KURUM İÇİ
MENTÖRLÜK PROGRAMININ
AŞAMALARI
–Sürecin izlenmesi; Takip , Geribildirim ,
–İç Mentor Supervizyonu
–Gerekli değişiklik ve iyileştirmelerin yapılması
–Değerlendirme
–Program gelişim eylem planı ve kapanış

Y NESİL KURUM İÇİ MENTÖRLÜK
PROGRAM YÖNETİCİSİ

IŞIL ÇETİNKAYA
LİDER FASİTİLATOR,
SÜPERVİZOR & YÖNETİCİ
KOÇU

