
 

 

                                           Her Şey Daha İyisi İçin  

ECZACILIK VE İLAÇ DERNEĞİ – MENTÖRLÜK PROGRAMI 

 

Programın Amacı 

Eczacılık ve İlaç Derneği, iş yaşamına geçiş sürecinde eczacılık fakültesi öğrencilerine, uyguladığı 
mentörlük programı ile profesyonel hayatın kapılarını aralamayı, öğrencilerin bireysel ve kariyer 
gelişimlerine yönelik önemli adımları atmalarına destek olmayı amaçlamaktadır. 

 

Mentörlük nedir? 

Yararlı bir deneyime, birikim ve beceriye sahip olan bir kişinin bir başka bireye kişisel ve mesleki 
gelişimine tavsiyeler vererek, bilgilendirerek ve yol göstererek katkıda bulunmasıdır. Profesyonel 
ve kişisel gelişim için yol göstermek mentörlük programının ana hedefidir. 

 

Menteeler kimdir? 

Bir mentör tarafından, kişisel ve mesleki kariyer gelişimi için katkıda bulunulan, öğrenme duyuları 
açık bireylerdir. Bu programda Eczacılık Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerdir. 

 

Programın kazandırdıkları? 

 Eczacılık Fakültesinde hali hazırda öğrenim gören, bu program ile Mentee olarak programa 
başlayan öğrencilerin, çalışma hayatına geçişte kişisel ve kariyer becerilerinin gelişmesi, 

 Eczacılık ve ilaç sektörünü tüm ayrıntıları ile daha yakından tanıma imkanı, 
 Eczacılık sektörünün oldukça geniş olan iş sahası içerisinde talep edilen bölümde menteelere 

staj ve iş imkanları sağlanılması, 
 Mezuniyet sonrası sektörde anahtar kişiler ve rol modeller ile bağların güçlendirilmesi, 
 Yurtdışı bağlantıları kullanılarak, yurtdışı iş ve staj imkanları konusunda menteelere imkan 

sağlanması, 
 İnovatif düşünce ve kendi kararlarını alma gibi konularda menteelerin güçlendirilmesi,  

Bu program dahilinde kazanımları içerisinde yer almaktadır. 

 

 



 

 

 

Programın Süresi: 

 Program 4 yıl süren, uzun öğrenimli bir eğitim programıdır.  
19 Mayıs 2016 – 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 
 
 

 3 Aşamadan oluşmaktadır;   6 Ay + 12 Ay + 30 Ay 
 
 
1.Basamak: ( ilk 6 aylık süreç) / 19 Mayıs 2016 – 19 Kasım 2016  

- Eczacılık sektörü hakkında mentee olan eczacılık fakültesi öğrencilerine bilgi 

kazandırılması 

- Kişisel gelişim konusunda öğrencilerin profesyonel çalışmalar ile geliştirilmesi  

 

 

2.Basamak: ( ikinci 12 aylık süreç) / 19 Kasım 2016 – 19 Kasım 2017 

- Eczacılık ve ilaç sektörü hakkında bilgi seviyelerinin geliştirilmesi 

- Öğrencilere istenilen alanda yurtiçi staj imkanı sağlanılması  

- Proje oluşturma ve yönetimi konularında menteelere eğitimlerinin sağlanması  

- Kişisel gelişim konusunda öğrencilerin profesyonel çalışmalar ile geliştirilmesi  

 

 

3.Basamak: ( üçüncü 30 aylık süreç) / 19 Kasım 2017 – 19 Mayıs 2020  

- Menteelere ilaç sektöründe uzun süreli staj ve iş imkanının sağlanması, 

- İlaç sektöründe hizmet veren öncü üst düzey yöneticiler ile birebir tanışma ve görüşme 

imkanı, 

- Uzun süreli yurtdışı staj ve iş imkanının sağlanması,  

 

 

Not:  *İlk 6 aylık ve ikinci 12 aylık eğitim aşamaları sonunda, proje düzenleme kurulunun 

katılımıyla gerçekleşecek toplu sözlü mülakat ile menteenin bu programdaki verimliliği 

gözlenecektir. Görüşme sonucu olumlu olduğu taktirde, mentee programının bir üst 

basamağına geçmesine düzenleme kurulu tarafından karar verilecektir.  

7 kişiden oluşan düzenleme kurulunda oy çokluğu ile bu durum hakkında karara 

varılacaktır.  

 

 

 

 

 



 

 

Programın İşleyişi:  

 Program Eczacılık ve İlaç Derneği Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. 
 

 Başvuru için; web sitemizde ilgili duyurudaki ekte yer alan, Mentörlük Programı Ön 
Başvuru Formu’nu, en geç 30 Nisan 2016 tarihine kadar,  mail konusuna ‘MENTÖRLÜK 
EĞİTİMİ -  İSİM SOYİSİM ‘ yazarak, akademik@eider.org adresine göndermek 
gerekmektedir. 

 Son başvuru 30 Nisan 2016 tarihidir. 
 

 Başvuruların akabinde ilk aşamayı geçen katılımcıların ön değerlendirme sonuçları                
07 Mayıs 2016 tarihinde www.eider.org adresi üzerinden duyurulacaktır. 
 

 Başvuruyu geçen adaylara toplu bilgilendirme yapılarak, ön mülakat aşamasına 
geçilecektir. 
 

 Yürütme kurulumuzun katılımlarıyla gerçekleşecek olan ön mülakat aşamasında, 
programa aday öğrenciler ile görüşülerek, adayın başarılı olması durumunda mentörlük 
eğitimine başlanacaktır. Ön mülakat aşaması adayın bulunduğu şehre göre yüz yüze veya 
internet üzerinden görüntülü görüşülerek yapılacaktır. 

 Başarıyla eğitimlere başlayan adaylarımız ile gerçekleşecek görüşmeler, ilk üç ay 15 günde 

bir, sonraki üç aylık süreçte ayda bir olarak, adayın bulunduğu şehre göre yüz yüze veya 
internet üzerinden 90 dakikalık görüntülü görüşmeler şeklinde gerçekleşecektir. 

 Toplu mailler ile menteelere aylık olarak eğitim planı gönderilecek, geri dönüşlü projeler 
istenecektir. 

Mentee Olma Şartları 

 Eczacılık fakültelerinde 1. veya 2. sınıfta okuyor olmak, 

 Ayda toplam 3-4 saatlik bir zamanını mentörü ile görüşmek için ayırabilecek olmak, 

 Mentee olmak için herhangi bir not ortalaması sınırı bulunmamaktadır. 

Mentee Olan Öğrencinin Gereklilikleri: 

 Mentörlerin kişisel ve mesleki gelişim yönlendirmelerine açık olması, 
 Kariyer hedeflerini ve iş dünyasından beklentilerini olabildiğince netleştirmeye çalışması, 
 Öngörülen buluşmaları gerçekleştirebilecek zamanı ayırabilmesi,                                

menteelerin gereklilikleridir. 

Başvurular: 

 Web sitemizde ilgili duyuruda ekte yer alan, Mentörlük Programı Ön Başvuru formunu, 
en geç 30 Nisan 2016 tarihine kadar,  mail konusuna ‘MENTÖRLÜK EĞİTİMİ -  İSİM 
SOYİSİM ‘ yazarak, akademik@eider.org adresine göndermek gerekmektedir. 

Geleceğin sektörde öncü eczacıları ile görüşmek dileğiyle. 
Eczacılık ve İlaç Derneği Yönetim Kurulu 

 
Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için: info@eider.org 
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