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 ÜSKÜDAR UNIVERSITY 

 Faculty of Engineering ve Natural Sciences  
 Department of Industrial Engineering 
 

 

Dear Students, 

 

We invite you to volunteer in the Peer Mentoring Program of our university starting the 

2020 Spring semester! Peer Mentoring involves experienced senior students helping and 

supporting newly enrolled students in our department by devoting 1-2 hours of their 

time weekly. The objective is to help new students get the best out of their academic 

programs, university resources, social events and activities. 

 

Mentors will help their assigned mentees by answering their questions on adapting to 

the university life and undergrad education, involvement in activities of the student 

clubs, taking advantage of sports facilities, cultural and social events, and career services 

of the university, communication with the faculty, course selection&registration, 

internships, etc.  

 

A Mentorship Training Program will be provided to volunteers among 3rd and 4th year 

students. Training program will cover taking responsibility, preparing to present a topic, 

effective presentation, planning, relationship management,  and follow-up techniques.  

 

Students who participate as mentors should expect: to learn a skill that is valued and 

sought after by the industry, be able to talk about their experience in job interviews, and 

be more effective analysts and problem solvers in future teams they will work with. 

Furthermore, they will experience the satisfaction of being helpful to a peer of their own.  

 

If you would like to volunteer or have questions please contact Dr. Murat Anlı. 

 

Best regards, 

Department of Industrial Engineering 
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 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
 Endüstri Mühendisliği Bölümü 
 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

 

Üniversitemizde 2019-2020 Bahar yarıyılı itibarıyla başlayacak öğrenci Akran Mentörlüğü 

Programında  sizi de yer almaya davet ediyoruz! Akran Mentörlüğü, tecrübeli üst sınıf 

öğrencilerin bölümümüze yeni katılmış arkadaşlarına haftada 1-2 saatlerini ayırarak 

rehberlik ederek destek olacakları bir programdır. Amaç yeni öğrencilerin akademik 

programlarından, üniversitenin imkanları ve sosyal faaliyetlerinden  daha verimli 

kazanımlar elde edebilmeleridir. 

 

Mentörler, eşleştikleri mentilerine (İng:mentee) üniversite hayatına ve lisans seviyesinde 

eğitime uyum sağlamak, öğrenci kulüp etkinliklerinde yer almak, üniversitenin spor, 

kültür, kariyer ve sosyal imkanlarından yararlanmak, akademisyenlerle iletişim kurmak, 

ders seçimi, kayıt, staj, vb. konularda sorularını cevaplayarak yardımcı olacaklardır.  

 

Akran Mentörü olmak için gönüllü olacak 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize yetkin bir eğitmen 

tarafından uygulamalı bir Mentörlük Eğitimi verilecektir. Eğitimde mentörler sorumluluk 

almayı, anlatacakları konuda hazırlanmayı, planlamayı, ilişki yönetimini, bir konuyu 

anlaşılır şekilde anlatmayı, takip etmeyi öğreneceklerdir.  

 

Mentörlük yapacak öğrenciler iş hayatında değer verilen ve aranan bir beceriye sahip 

olacaklar, bu deneyimlerinden iş görüşmelerinde bahsedebilecekler, bulunacakları takım 

içerisinde problem analizi ve çözümünde daha etkin olacaklardır. Bunlara ek olarak 

kendi akranlarına yardımcı olmanın tatmini yaşayacaklardır.  

 

Gönüllü olmak isteyen veya soruları olan öğrencilerimiz Dr. Murat Anlı’yla iletişime 

geçebilirler. 

 

Sevgilerimizle, 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

 

 


