
 

BİR MENTORDA ARANACAK 10 ÖNEMLİ NİTELİK 

Büyük mentorlar, geniş bir iş deneyimine ve alanlarındaki genç üyelerle paylaşabilecekleri geniş bir 

beceri yelpazesine sahiptir. Kariyerinizi ilerletmek istiyorsanız, rol model olarak hizmet edebilecek ve 

mesleki gelişiminize tavsiyelerde bulunabilecek bir akıl hocası aramak akıllıca olacaktır. Size etkili bir 

şekilde rehberlik edebilecek hayran olduğunuz birini bulun. 

BİR MENTORUN EN ÖNEMLİ NİTELİKLERİ NELERDİR? 

Büyük mentorlar tipik olarak güçlü teknik becerilere ve alanlarında onbeş veya daha fazla yıllık 

deneyime sahiptir. Bununla birlikte, onları genç profesyonellere başarılı danışmanlar yapan şefkat ve 

yumuşak becerilere de sahiptirler. Bu özellikler ve yetenekler tüm sektörler için geçerli olduğundan, 

her meslekteki mentorlar için gereklidir. 

İŞTE BİR MENTORDA ARANACAK 10 ÖZELLİK: 

Eğitime ve büyümeye yatırım 

Bağlanma ve ağ kurma isteği 

Zaman ayırmak için kullanılabilirlik 

Aktif dinleme becerileri 

Geri bildirim yetenekleri 

Dürüstlük ve doğruluk 

Olumlu görünüm 

Kendine güven ve motive etme yeteneği 

Endüstri bilgisi 

Esneklik ve uyarlanabilirlik 

1. EĞİTİME VE BÜYÜMEYE YATIRIM 

En destekleyici mentorlar tipik olarak profesyonel başarının kendi kariyerlerinde başarabileceklerinin 

ötesine geçtiğine inanırlar. Meslektaşlarını eğitmek için yatırım yapmalarına neden olarak, kendi 

alanlarına başka şekillerde katkıda bulunmak istiyorlar. Bu deneyimli profesyoneller, bilgilerini 



paylaşmanın önemini anlıyorlar. Alanınızın etkili bir üyesi olmanızı öğretmenin, sektörü 

şekillendirmelerine ve uzun vadede gelişmeye devam etmesini sağlamalarına yardımcı olabileceğini 

biliyorlar. Potansiyel danışmanınızın, profesyonel gelişiminizi teşvik eden bir ilişkiyi destekleyeceğinden 

emin olun. 

2. BAĞLANMA VE AĞ KURMA İSTEĞİ 

En yararlı mentorlar, meslektaşları ile bağlantı kurma konusunda başarılıdır. Bu profesyonel 

bağlantıların yalnızca işten daha fazlası olduğunu anlıyorlar. Bunun yerine, bu ilişkiler, her uzmanlık 

alanında kapsamlı bir uzmanlar ağı oluşturmak için gereklidir. Bir akıl hocası aradığınızda, konuyu daha 

kapsamlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak için sizi ilgili uzmanlarla hevesle buluşturan biriyle ortak 

olmayı hedefleyin. İlişkiniz geliştikçe ve kendi uzmanlık alanınızı takip ettiğinizde, mentorunuz sizi 

deneyimli bir uzman olarak başkalarına tavsiye etmeye bile başlayabilir. 

 

3. ZAMAN AYIRMAK İÇİN KULLANILABİLİRLİK 

İyi mentorlar, kendi alanlarında başka bir profesyonele tavsiye vermenin önemli bir zaman yatırımı 

gerektirebileceğini kabul eder. Bu tür bir ilişkiye başlamayı kabul etmeden önce akıl hocalığı yapmak 

için yeterli zamana sahip olmaları gerektiğini biliyorlar. Potansiyel danışmanınızın profesyonel olarak 

gelişmenize yardımcı olacak yeterli zamana sahip olduğundan emin olmak için, her iki programınız için 

de işe yarayacak bir genel toplantı takvimini tartışın. 

4. AKTİF DİNLEME BECERİLERİ 

Mentorlar genellikle yüz yüze görüşmeler sırasında veya e-posta yoluyla bilgi paylaşır ve rehberlik 

sunar. En destekleyici mentorlar, mentilerini dikkatle dinlemeye de özen gösterirler. Başarılı mentorlar, 

dinleme ve konuşmaya eşit enerji ayırma eğilimindedir ve aktif dinleme becerileri, söylediklerinizi 

duymalarını ve ne demek istediğinizi anlamalarını sağlar. Bir akıl hocası aradığınızda, ihtiyacınız olan 

desteği aldığınızdan emin olmak için sizi dinleyen ve faydalı geri bildirimler sunan birini arayın. 

5. GERİ BİLDİRİM YETENEKLERİ 

Harika mentorlar, yapıcı geri bildirim sağlamanın, diğer alanlarda gelişmenize yardımcı olurken 

başarılarınızı güçlendirebileceğini bilir. Mesleki gelişim stratejinize rehberlik eden yapıcı tavsiyeler 

sunmak için hedefleriniz ve başarılarınız üzerinde düşünceli bir şekilde düşünebilecek bir akıl hocası 

bulmaya çalışın. Hoşgörülü ve farklı bakış açılarını kabul eden bir mentor arıyorsanız, benzersiz 

ihtiyaçlarınızı anlayan bir danışmanla çalışma şansınızı artırabilirsiniz. 

6. DÜRÜSTLÜK VE BÜTÜNLÜK 

İyi mentorlar dürüst bireylerdir. İster büyük bir iş anlaşması müzakere ediyor olsunlar ister küçük bir 

taahhüdü kabul ediyorlar olsun, tüm sözlerini tutmaya çalışırlar ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul 

ederler. Etik standartlarını ciddiye alan bir akıl hocası bulmayı hedefleyin. 

7. OLUMLU GÖRÜNÜM 

En etkili mentorlar genellikle hedeflere öncelik verir ve kendilerini geliştirmek için eylem planları 

geliştirir. Bir akıl hocasıyla ortak olduğunuzda, temel becerileri geliştirmek veya bir kariyer yolu 

oluşturmak gibi hedefler belirlemek için birlikte çalışmayı deneyin. Hedefler belirledikten sonra bunları 

profesyonel gelişiminizi ileriye taşımak için kullanabileceğiniz bir eylem planına dönüştürebilirsiniz. 

8. GÜVEN VE MOTİVE ETME YETENEĞİ 



İyi mentorlar yeteneklerinden emindirler ve meslektaşlarını benzer bir yaklaşımı benimsemeleri için 

nasıl motive edeceklerini bilirler. Kendilerini rahat hissettikleri sınırların dışında çalışmaya sürekli olarak 

meydan okuyan bir akıl hocası aramayı deneyin. Kendine güvenen bir akıl hocası aradığınızda, daha 

fazla zorluğu kabul etmeyi hedefleyin. 

9. ENDÜSTRİ BİLGİSİ 

Çoğu durumda, harika mentorlar sizinle aynı veya benzer sektörde kariyer edinmiştir. Ortak bir alanınız 

olduğu için becerileri, deneyimleri ve bağlantıları mesleki gelişiminize çok daha fazla değer katar. İdeal 

bir mentor, sektörünüz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak için gelişmiş bilgilerini 

uygulayabilmelidir. Mentorunuzu ararken, alanınızda en az beş yıllık deneyime sahip ve en son 

araştırma ve trendlerden haberdar olan birini bulmaya çalışın. 

 

 

10. ESNEKLİK VE UYARLANABİLİRLİK 

Büyük mentorlar işte başarılı olma eğilimindedir, ancak aynı zamanda işyerindeki zorluklara ve 

aksiliklere de değinmişlerdir. Zorlukları değerlendirerek, çözümler bularak ve sorunların üstesinden 

gelmek için stratejiler geliştirerek dayanıklılık gösteren bir akıl hocası arayın. Bu niteliklere sahip bir 

mentor seçerek, nasıl adapte olabileceğinizi öğrenebilir, bu da gelecekte mesleki engelleri aşmanıza 

yardımcı olabilir. 

 


