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MENTÖRÜM ESİAD PROGRAMININ İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLADI
ESİAD’DAN GELECEĞİN LİDERLERİNE MENTÖRLÜK DESTEĞİ
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), bu sene ikincisini başlattığı “Mentörüm ESİAD”
programı hakkında aşağıdaki açıklamayı değerli medya kuruluşlarına saygıyla sunar:
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC)
işbirliği ile “Mentörüm ESİAD” programının ikinci dönemini Bilkent Üniversitesi ve İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’den 20 öğrenci ile başlattı. İlki geçtiğimiz yıl yapılan ve son derece
başarılı geçen program ile ESİAD üyeleri, rol model olarak, 4. Sınıf ve yüksek lisans seviyesinde
üniversite öğrencilerinin kariyerlerinin gelişimine destek veriyor.
Programın açılış konuşmasını yapan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal İlişkiler ve Üyelik
Geliştirme Komitesi Başkanı Mustafa Karabağlı, “Toplumun gelişmesi için özgür ve bilimsel fikri
üretimin önemine inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle mentörlerin deneyimlerinin ve iş
yaşamlarındaki önemli süreçlerinin programa katılan üniversite öğrencilerine rehberlik etmesini
hedefliyoruz. Bu program hem mentöre hem mentiye katkı sağlayan bir süreç. Geçen dönemki
mentörlük deneyimim benim de yeni mezunları daha iyi anlamama vesile oldu” dedi.
Mustafa Karabağlı’nın ardından söz alan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Zorlu, programın
detayları hakkında bilgi vererek, iş yaşamı realitesi ile akademik eğitimi bir araya getirerek
öğrencilerin ileride başarılı birer iş insanı olma yolunda bir katkı sağlamak istediklerini ifade etti.
Geçen sene başlattıkları Mentörüm ESİAD programında gençler ile iş dünyasının tecrübeli
isimlerini buluşturarak kariyerlerinin dönüm noktasında olduğunu hisseden öğrencilere destek
vermeyi hedeflediklerini ifade eden ESİAD Genel Sekreteri Hale Altan, “Nitelikli eğitim ESİAD
olarak önem verdiğimiz ana konulardan biri. Buna yönelik değişik projeler üretiyoruz. Geçtiğimiz
sene ESİAD çatısı altında ilk kez bir mentörlük programı gerçekleştirmenin yanı sıra Meslek Lisesi
Koçları Programı’nın da Ege Bölge yürütücüsü olduk. Bu programlar ile lise ve üniversite

öğrencilerinin kariyer gelişimine destek vererek iş hayatına nitelikli işgücünün kazandırılmasını
hedefliyoruz. Bu sene programımızın ikincisini düzenleyerek geleceğin iş insanlarına ve
girişimcilerine mentörlük desteği vermeyi sürdürüyoruz. Bu programın başarılı bir şekilde
önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
Sahaya da çıkıyorlar
Mentörüm ESİAD’ın yeni döneminde ilk olarak mentör ve öğrenciler bir araya gelerek tanıştılar.
Program kapsamında eğitimlerini tamamlamanın akabinde öğrenciler, ilk saha ziyaretlerini JTI
Tütün Ürünleri fabrikasına gerçekleştirdi. Ortalama 1 okul yılı boyunca sürecek olan programda
ESİAD üyelerinden oluşan mentörler, öğrencileri ile 9 kez bir araya gelecekler.

