
Mentor 
Kullanım 
Kılavuzu
Seçmeli ve 
Hedefli Model



Mentor için kısaca  nasıl bir süreç olacak ?

  1 ) Davetiye 

Almak   2 )  Profil

Tamamlamak   3 )  Eşleşmek
 4 )  Toplantılar 

Gerçekleştirmek   5 )  Geri Bildirim 

Vermek



Programa 
eklendiğinizde 

size bir kullanıcı 
daveti gelecek

Mentornity Kullanıcı Daveti
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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



Eşleşmeniz gerçekleştiğinde bir 
e-posta alacaksınız.

Sol menüden 
mentiler 
bölümüne 
geçin

 Eşleşmeniz ile 
 birlikte mentorluk 
süreciniz 
 başlar
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Mentorluk 
Süreci
Süreç boyunca 
planlayacağınız 
toplantı başlıkları 
Mentiler sayfasında  
profillerin sağında 
listelenir.

TOPLANTI OLUŞTUR 
butonu ile mentorluk 

görüşmenizi 
planlayın.

Süreci Bitir



Toplantı Oluşturma

Tarih, Saat ve Yer 
Belirleyerek 
Toplantınızı 
Oluşturabilirsiniz

Katılımcıların Google, 
Outlook ve Mentornity 
takvimlerindeki 
boşlukları kontrol eder



Toplantı sayfasına 
tekrar ulaşmak için 
sol menüdeki 
Toplantılar 
bölümünü veya 
Mentiler bölümünü 
kullanabilirsiniz.

Toplantı 
sayfasına 

geçiş



Toplantı
Sayfaları
Notlar, Geri 
bildirimler ve 
iletişim için idealdir

Bu alanda 
toplantı notları 
da alabilirsiniz.

Sistem her 
toplantı için 
bir toplantı 

sayfası 
oluşturur.



Canlı görüşme 
sistemi ilk 
kullanımda 
toplantıdan 
önce test 
edilmelidir.

Mesaj

Chrome, FireFox, 
veya Opera 
masaüstü 
tarayıcıları önerilir.

Ekran 
paylaşımı



Süreci bitirmek istediğinize emin 
misiniz? 

Süreci bitirdiğinizde mentinize bildirim 
gönderilecek ve eşleşmeniz kalkacak.

Profiliniz tekrar seçilebilir hale gelecek.

BİTİRVazgeç

Eşleşme Sürecini 
Sonlandırmak

Eşleşmeyi Bitir

Mentiler 
sayfasında, 
toplantı 
başlıklarının en 
altındaki “Süreci 
Bitir” butonu ile 
sürecinizi 
bitirebilirsiniz. 



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.



Tüm ayarlar sağ menüde

Hesap Ayarları

● Giriş e-postasını değiştirmek

● Şifre değiştirmek

● Takvimleri bağlamak

Genel Ayarlar

● Arayüz dilini değiştirmek

● Zaman dilimini değiştirmek


