


GS KADIN BASKETBOLU MENTORLUK PROGRAMI
İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü işbirliği ile 

hayata geçirilen GS Kadın basketbolu “Kendini Keşfet” programı 
basketbol tutkularının peşinden giden genç sporcuların, farklı 
becerilerini keşfedip kendine dair farkındalıklarını artırmalarını 

sağlayan, eğitim almış, deneyimli mentorlerin rehberliğinde 
kariyerlerini ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir 

mentorluk programıdır. 



İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
UN WOMEN- MENTORING FOR WOMEN´S EMPOWERMENT-

İş yeri rehberlik programından uyarlanmıştır. 

KENDİNİ
KEŞFET



Programa genel bir bakış

Mentorluk Programı Uygulama Basamakları

Mentorluk Programı Roller

Mentorluk Programı Koordinatörü

Danışma Kurulu

Mentor

Mentorluk Eğitimi İçeriği
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği 

Bölümü işbirliği ile hayata geçirilen GS Kadın 

Basketbolu “Kendini Keşfet” programı 

basketbol tutkularının peşinden giden genç 

kadın sporcuların, farklı becerilerini keşfedip 

kendine dair farkındalıklarını artırmalarını 

sağlayan, eğitim almış, deneyimli mentorlerin 

rehberliğinde kariyerlerini ve kişisel 

gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir 

mentorluk programıdır. 

Öğrenmenin teşviki

Deneyim ve bilgi aktarımı

Kişisel ve profesyonel gelişim

Kariyer gelişimi desteği

GS BASKETBOL ALTYAPI MENTORLUK PROGRAMI

GENEL 
BİR 

BAKIŞ

Neden Mentorluk 
Programı?
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1. Mentorluk programı koordinatörü seçimi

2. Mentiler için ihtiyaç analizi

3. Mentorluk için danışman kurulu seçimi

4. Mentorlarin seçimi

5. Mentor eğitimleri

6. Mentor-menti buluşmalarının programlanması

7. İzleme ve değerlendirme

8. Sürecin koordinatör ve danışma kurulu tarafından

 düzenli olarak mentorlarla bir araya gelerek takibi

• Mentorluk programı hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması 
• Kulübün ihtiyaçlarına uygun mentorluk kılavuzlarının geliştirilmesi 
• Mentorları ve danışanları sisteme dahil etmek 
• Mentor eğitimini uygun şekilde planlamak ve uygulamak 
• Mentor ve mentileri eşleştirmek 
• Mentorluk sürecini izlemek ve değerlendirmek 
• Mentorluk aşamalarının tamamlanması

GS BASKETBOL ALTYAPI MENTORLUK PROGRAMI

Mentorluk Programı 
Uygulama Basamakları

Mentorluk Programı Koordinatörü
Mentorluk Programı Koordinatörünün temel sorumluluğu, tüm süreci planlamak, 

çiftleri eşleştirmek, mentorları eğitmek, süreci izlemek ve sonuçları özetlemektir. 

Temel sorumluluklar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: 

Mentorluk Programı Roller

KENDİNİ
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Danışma Kurulu

Danışma kurulu sürecin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Danışma Kurulu, en az iki personeli GS kulübünden olan (istenmesi halinde 

Mentorluk Programı Koordinatörü dahil) üç ile beş kişiden oluşur.

Danışma Komitesi her seferinde 1 ila 1,5 saat olmak üzere üç ay içinde 

altı kez toplanır:

 1. Programı, mentorları ve mentileri, mentorluk programı döngüsünde öğrenilen 

temel dersler hakkında görüşür.

2. Program katılımcılarını seçmek için tüm uygulamaları gözden geçirir.

3. Mentorluk Programı Koordinatörü tarafından önerilen mentor ve menti 

eşleşmelerini gözden geçirir. 

4. Programın bitiminden sonra anket sonuçlarını gözden geçirir. 

Danışma Komitesi aşağıdakilere bağlı 

kalacaktır: `Geri bildirim ve/veya 

belgelerin gözden 

geçirecektir. `Geri 

bildirimler ele alınırken 

açık tartışmayı teşvik 

etmek için koordinatör 

tarafından geribildirimlerin 

gizliliği korunmalıdır.
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Mentorluk karşılıklı sorumluluk ve hesap 

verebilirliği paylaşan iki (veya daha fazla) kişi 

arasındaki işbirlikçi bir öğrenme ilişkisidir.

“ 
”



Mentorun rolleri ve sorumlulukları
 1. Mentorluk oturumlarına hazırlanın. 
 2. Mentiye verilen görevleri belirleyin ve izleyin. 
 3. Toplantıları planlayın ve bunlara katılın. 
 4. Hedefler ve sonuçlara odaklanın.
 5. Haftalık temalarla ilgili literatürü inceleyin. 
 6. Bilgi ve becerileri paylaşın. 
 7. İlgili eğitim ve toplantılara katılın.  
 8. Açık olun ve mentiye yapıcı geri bildirimde bulunun.

Mentor seçiminde dikkat edilmesi gereken
mentor özellikleri
 • Hedef belirler, kendisi ve başkalarına karşı sorumluluk duygusu taşır.
 • Menti için gereken nitelikli zamanı ayırır.
 • Deneyimini, bilgisini ve ilişki ağını açıklıkla paylaşır.
 • Organizasyonel değerleri ve etik normları takip eder.
 • İyi dinler ve yapıcı geribildirim sağlar.
 • Katılımcıdır, mentorluk programı koordinatörü ve danışma
    kuruluyla işbirliği içinde çalışır.
 • Kulübe geri bildirim verme fırsatını memnuniyetle karşılar. 

Mentinin hazır bulunuşluğu için gerekli özellikler
 • Kariyeri için kişisel sorumluluk alır. 
 • Dinlemeye, tavsiye ve geri bildirim almaya açıktır.
 •  Alçakgönüllüdür ve öğrenmeye açıktır. 
 • Proaktiftir ve mentor tarafından verilen görevleri yerine getirmeye açıktır.
 • Kendini geliştirmeye yönelik motivedir. 
 • Öz-düzenleyici öğrenmenin değerini anlar
 • Hedef belirleme ve beklentileri paylaşma konusunda dürüst ve gerçekçidir.
 • Mentordan tavsiye, görüş, geribildirim ve yönlendirme ister.
 • Mentorun zamanına saygılıdır.

GS BASKETBOL ALTYAPI MENTORLUK PROGRAMI
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Galatasaray Kendini Keşfet 

Mentorluk Programı: Giriş-İçerik ve ilkeler 

Liderlik Türleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Kadın Liderliği 

Aktif Dinleme-Güçlü Sorular Sormak

Güvenli ve Kapsayıcı Alan Oluşturmak 

Güçlendirici İletişim-Etik kurallar 

Şiddet Vakalarında Yönlendirme 

Mentorluk Seanslarında Planlama ve 

Örnekler Bağımsız Oturum: Dijital 

Hikaye Anlatıcılığı 
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Kendini Keşfet Mentor 
Eğitimi İçeriği 



Hazırlık aşaması
 1. Programın kapsamını belirleyin:. 
  • Hedef menti grubu kimdir? 
  • Grup için en iyi mentorlar kimlerdir? 
  • Mentorluk programı için Danışma Kurulu kimlerden oluşacak? 
  • Programın başlama tarihi ne zaman? 
  • Eğitim tarihleri nelerdir? 
  • Programın uzunluğu nedir? 
  • Mentor ve menti seçme kriterleri nelerdir? 
  • Ne tür bir mentorluk isteniyor?
     Geleneksel mi, akran mı yoksa başka bir tür mü? 
 2. Mentorları ve mentileri belirleyin. 
 3. Mentilerin yetkinlik boşluklarını analiz edin. 
 4. Mentorları mentilerle eşleştirin. 
 5. Katılımcıları mentorluk gereksinimleri ve süreci konusunda yönlendirin. 
      Her iki grupla bir toplantı düzenleyin.
 6. Tüm katılımcıların bir araya geleceği ve pozitif bir ortamda
      etkileşim içinde olacağı bir Proje Başlangıç Toplantısı (kick- off)
      toplantısı düzenleyin.
 7. Her bir çift için roller, programlar, mekan ve mentorluk içeriği
      üzerinde anlaşın. 
 8. Mentorluk sözleşmesinin/anlaşmasının imzalanmasını sağlayın.

GS BASKETBOL ALTYAPI MENTORLUK PROGRAMI

KENDİNİ
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HAZIR MISINIZ?
Şu basamakları kontrol edin:



Çalışma aşaması
 1. Mentilerin hedeflerinin ve mentorların beklentilerinin
      paylaşılmasını kolaylaştırın. 
 2. Mentorları eğitin ve onlara mentorluk ilkelerini tanıtın 
 3. Her mentor-menti çiftinin düzenli mentorluk seansları
      düzenlediğinden emin olun.  Mentor ve menti tarafından programın    
  ilerlemesine ilişkin Mentorluk Programı Koordinatörüne gönderilen    
  periyodik raporlar aracılığıyla süreci izleyin. 
 4. Eğitim araçlarının paylaşılması ve mentorluk oturumlarının
  desteklenmesi yoluyla bir organizasyonel öğrenme ve işbirliği kültürünün   
  oluşturulmasını destekleyin.
 5.  Mentorları ve mentileri iç iletişim yoluyla ve muhtemelen mentorlar ve   
  mentiler için bir “teşekkür” etkinliği aracılığıyla kabul edin.

Kapanış aşaması 
 Mentiler ve mentorlar ile yönetim ve dış izleyiciler arasında hikaye/deneyim   
 alışverişini uygun şekilde destekleyin. 

Değerlendirme 
 1. Mentorluk programı sonuçlarını hedeflere göre tekrar gözden geçirin. 
 2.  Mentorluk programına devam edip etmeyeceğinize veya programı    
  sonlandıracağınıza karar verin ve uygun şekilde bir sonraki tur için    
  ayarlamalar yapın.
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GS BASKETBOL ALTYAPI MENTORLUK PROGRAMI
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EŞLEŞTİRİN!
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• Geçmiş 

• Mentorun kariyer   
 geçmişi ve mentinin   
 istekleri 

• Çıkar çatışması    
 (mümkünse, doğrudan   
 yönetimi veya    
 raporlaması olmayan   
 kişilerden veya
 çiftlerden mentorlar ve   
 mentiler seçin)
 
• Hem mentorun hem de   
 mentinin liderlik yeteneği 

•  Kişilikler

Eşleştirme kriterleri
aşağıdakilere dayalı 
olabilir: 



Aşağıdakiler aracılığıyla güvenli bir mentorluk ortamı yaratın:
 • Karşılıklı olarak kararlaştırılan bir yerde buluşun
    (genel ama sessiz bir yer seçin).
 • Cinsel imalardan veya müstehcen yorumlardan veya mizahtan kaçının.
 • Mentorluk Programı Koordinatörünün toplantı saatlerini ve
    eğer olursa rahatsız edici konuşmaları bilmesini sağlayın.
 • Her toplantının amacının açık ve anlaşılmış olduğunu garanti edin.
 • Toplantı için bir zaman ayırın.
 • Toplantının içeriğini Mentorluk Programı Koordinatörü tarafından
   kontrol edilebilecek bir mentorluk günlüğünde belgeleyin.
 • Birbirinize saygılı davranın.

Mentor menti buluşmaları üç ay sürer. 
Üç ay boyunca ayda iki kez buluşulur ve 
her bir oturum 1.5 saat sürer. Bir sonraki 
oturum için mentor tarafından min 
minimum 1 saatlik bir çalışma verilir. 
Her ay mentor programı koordinatörü, 
mentor ve menti ayrı toplantılar 
gerçekleştirir.

GS BASKETBOL ALTYAPI MENTORLUK PROGRAMI
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Güvenli bir
Mentorluk Programı

Mentor-Menti Eğitimi



İlk Mentor – Menti Toplantısı
 İlk mentorluk oturumu aşağıdaki soruları  
 ele alabilir: 
 1.  Mentorların ve mentilerin kariyer   
  yolculukları nasıldı (büyük kararlar ve  
  kilometre taşları dahil) ? 
 2. Programa katılmaya neden
  karar verdiler? 
 3. Programdan beklentileri ve
  hedefleri nelerdir? 
 4. Başarılı olmak ne anlama gelir? 
 5. Düzenli olarak planlanmış toplantıları
  en verimli ne zaman yapılabilir?
 6. İki toplantı arasındaki sürede
  nasıl bağlantı kurabilirler ve
  mentor hangi düzeyde iletişim sunabilir? 
 7.  Şu anda menti için en acil olan nedir?
 8.  Kararlaştırılan sonraki adımlar ve
  son tarihler nelerdir? 
 9.  Bir sonraki toplantı ne zaman olacak?

Sonraki Toplantılar

 Müteakip mentorluk seansları yaklaşık bir   
 buçuk saat sürecek ve şunları kapsayacaktır: 

 1. Son toplantıdan bu yana kutlanacak veya   
  onaylanacak anlar 
 2. Yaşanılan mevcut zorluklar 
 3. Görevlerin takibi 
 4.  Güncel konular ve tartışılan konular 
 5.  Sonraki adımlar
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