
Menti 
Kullanım 
Kılavuzu
Seçmeli ve 
Hedefli Model



Menti için kısaca  nasıl bir süreç olacak ?

  1 ) Davetiye 

Almak   2 )  Profil

Tamamlamak   3 )  Mentor 

Seçmek  4 )  Toplantılar 

Gerçekleştirmek   5 )  Geri Bildirim 

Vermek



Programa 
eklendiğinizde 

size bir kullanıcı 
daveti gelecek

Mentornity Kullanıcı Daveti

1



Davetiye 
sayfasına 

geçin



Sözleşmeleri  
onaylayıp  bir 
şifre belirleyin 

ve daveti kabul 
edin.



Eğer e-posta 
kutunuza 
davetiyenizi 
bulamazsanız.

@mentornity.com adresini  güvenli 
gönderici olarak kaydedin.

Diğer klasörleriniz, spam ve silinmiş ögeler 
bölümünde arama yapın.



Daveti kabul ettikten sonraki 
profil oluşturma adımlarına 

ulaşacaksınız



SOL MENÜ

Planlanan toplantılar 
ve duyurular bu 
alanda görünecek

SAĞ MENÜ

Kaydınızı tamamladığınızda 
kullanıcı arayüzüne ulaşacaksınız



Sol menüden “Mentorlar” sayfasına geçin

Mentor seç    .    Mentorlarım

Mentorunuzu seçin



Mentor ile eşleşmek istediğinize emin 
misiniz ?

Mentora e-posta bildirimi 
gönderilecek ve süreç başlayacak.

Onay verdikten sonra iptal etmek için 
program yönetimi veya mentorunuz 
ile görüşmeniz gerekecek.

ONAYLAVazgeç

Mentorunuzu seçerken bir 
onay kutusu göreceksiniz.



Mentorluk Süreci

Süreç boyunca yapacağınız 
toplantı başlıklarını mentorunuzun 
sağındaki bölümden
görebilirsiniz.

Eşleşmeyi sonlandırmak için 
mentorunuz veya program 
yönetim ekibi ile iletişim kurun.

Planlanan 
toplantılara 
erişim



Planlanan toplantı 
sayfasını açmak 
için sol menüdeki 
Toplantılar 
bölümünü de 
kullanabilirsiniz.

Toplantı 
sayfasına 

geçiş



Toplantı
Sayfaları
Notlar, Geri 
bildirimler ve 
iletişim için 
idealdir

Sistem her toplantı 
için bir toplantı 
sayfası oluşturur.

Bu alanda toplantı 
notları da 
alabilirsiniz.



meet.jit.si/ad-soyad-
test linki ile toplantı 
öncesinde mutlaka 
ses ve görüntünün 
karşı tarafa gidip 
gitmediği test 
edilmelidir.

Lütfen toplantıyı 
yapacağınız cihaz ve 
tarayıcı ile test edin.

Test yapacağınız kişi 
(bir arkadaşınız )  ile 
test linkinizi paylaşın.

Mesaj

Chrome, FireFox, 
veya Opera 
masaüstü 
tarayıcıları önerilir.

Ekran 
paylaşımı



SAĞ MENÜDEKİ
 HESAP AYARLARI 

BÖLÜMÜNDEN
GOOGLE ve OUTLOOK 

TAKVİM’İNİZİ HESABINIZA 
BAĞLAYABİLİRSİNİZ.

TAKVİM ENTEGRASYONU İLE 
TOPLANTILARINIZ OTOMATİK 
OLARAK TAKVİMİNİZE İŞLENİR. 

Toplantı oluşturulduğunda 
e-posta alacaksınız.

Mentorunuz ile 
iletişim halinde 
olup toplantı 
planlamasını 
sağlayın.



Tüm ayarlar sağ menüde

Hesap Ayarları

● Giriş e-postasını değiştirmek

● Şifre değiştirmek

● Takvimleri bağlamak

Genel Ayarlar

● Arayüz dilini değiştirmek

● Zaman dilimini değiştirmek


