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Selçuklu döneminde başlayıp Osmanlı döneminde de güç-

lenerek devam eden Ahilik anlayışı Anadolu’da ticaret, 

ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında çırakların hem eko-

nomik hem de ahlaki yönden yetişmelerini sağlayan, usta-

larının tecrübelerinden faydalanarak çalışma yaşamlarında 

daha üretken bireyler olmalarını esas alan bir yapı olarak 

öne çıkmaktaydı.  

TÜYİD önderliğinde başlatılan Mentor Mentee Projesi de 

tarihimizin bir parçası olan Ahilik anlayışının Yatırımcı İliş-

kileri alanında modern dünyaya uyarlanması olarak düşü-

nülebilir. TÜYİD Mentor Mentee Projesi iş hayatına yeni gi-

ren bireylerin sektörlerin önde gelen güçlü isimlerinin tec-

rübelerinden faydalanması ve profesyonel hayatta daha 

başarılı olması açısından eşsiz bir fırsat olarak öne çıkmak-

tadır. TÜYİD Mentor Mentee Projesi ikinci dönemi olan 

Ekim 2018- Ocak 2019’u geride bırakırken diğer arkadaşla-

rımla beraber ben de mentorlerimizin kariyerlerimizi şekil-

lendirmemizdeki desteklerini ve görüşlerini almanın büyük 

heyecanını yaşadım.  

TÜYİD Mentor Mentee Projesi’nin ilkinde olduğu gibi ikin-

cisinde de ayda en az bir kez olmak üzere birer saatlik 4 gö-

rüşme gerçekleştirdik. Mentorların ofislerinde gerçekleşen 

görüşmelerimiz karşılıklı güven ilişkisi ve açık iletişim çer-

çevesinde bizlere kendimizi daha rahat ifade edebilme im-

kanını sağladı. İlk görüşmede mentorümüzü ve mentorü-

müzün görev aldığı şirketin organizasyonunu tanırken 

sonraki görüşmelerimizde ise örnek olay paylaşımları, ya-

tırımcı hedefleme stratejileri, konferans, roadshow hazır-

lıkları ve kariyer yönetimi gibi farklı çalışmalar gerçekleşti-

rerek potansiyelimizi ortaya çıkarma ve bu potansiyelimizi 

nasıl daha doğru yönlendirebileceğimiz noktasında men-

torlerimizin tecrübelerinden yararlandık.  

Projenin her iki dönemine de katılmış bir mentee olarak iş 

yapma becerilerimizin ve performansımızın olumlu yönde 

geliştiğini değerlendiriyorum ve bu yönde yöneticilerim ta-

rafından olumlu geri dönüşler almaktayım. Menteeler ola-

rak Yatırımcı İlişkileri alanındaki kariyer hedeflerimizi çok 

daha net bir şekilde belirledik. Hem mentorlerimizle ger-

çekleştirdiğimiz görüşmelerimiz hem de sertifika töre-

ninde tanıma fırsatını yakaladığımız diğer mentor ve men-

teelerimiz sayesinde de profesyonel dünyayı daha iyi tanır-

ken network ve ilişki geliştirme konularındaki becerileri-

mizi de daha üst seviyelere taşıdık.  

Yatırımcı İlişkileri alanında kendimizi daha özgüvenli his-

setmemizi ve yetkin olmamızı sağlayan bu projede iki dö-

nemdir bizleri yönlendiren ve deneyimlerini bizlerle payla-

şan mentorlarımıza tüm menteeler adına teşekkür ederim. 

Mentorlerimizden öğrendiklerimizi mesleğimizde uygula-

mamız ve kariyerimizde belli bir noktaya gelmemizin ar-

dından bu bayrağı mentorlerimizden devralarak mesleğe 

yeni adım atmış genç profesyonellere katkı sağlayabilmek 

biz menteeler için en büyük mutluluk olacaktır. 
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