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Ad Soyad: Hasan Tahsin Güngör
Pozisyon: "Danışılan Danışman", Mentor, Koç, Öğretim Görevlisi
Kurum: İş Kavramları Danışmanlık & TTI Success Insights Türkiye
Kariyerimdeki Önemli Adımlar :
İç Denetçi olarak başladığım kariyerime, uluslararası ticaret alanında İdari - Mali ve Dış İşler
konularında yöneticilik yaparak devam ettim.
1987-1995 yıllları arasında tekstil, dış ticaret ve dekoratif aydınlatma sektörlerinde faaliyet gösteren
üç şirkette kurucu ortak oldum ve yönettim.
1996 yılında başladığım danışmanlık faaliyetlerimi, 1998 yılından itibaren kurucusu olduğum İş
Kavramları Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. çatısı altında ve aynı zamanda ölçme-değerlendirme ve
gelişim araçları konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından Target Training International
Ltd'nin sertifikalı bir danışmanı olarak sürdürmekteyim.
Bunun yanısıra uluslararası bir liderlik gelişim ağı olan The Complete Leader kuruluşunun takım
üyesiyim. 2016 yılından bu yana ise, yine sertifikalı üyesi olduğum Odyssey Danışılan Danışman
Yolculuğu Sertifika Programı'nı danışmanlara ve danışman adayı olan profesyonellere yönelik olarak
sürdürmekteyim. Yanırısa, gelişim hedefleri olan farklı pozisyondaki profesyonellere mentorluk
yapmaktayım.
Danışmanlık görevime ilave olarak halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde verdiğim “İş
Yaşamı” dersinde gençlere rehberlik/mentorluk yaparak onları iş hayatına hazırlamaktayım.
Güçlü Alanlarım:
İktisat, maliye ve müzik aleti tasarımcılığı konularındaki eğitimim, kurumsal hayatta uzun yıllar
boyu edindiğim deneyimlerim ve danışmanlık/mentorluk alanında yirmi yıllık tecrübemin birleşimi
ile, kişilerin bireysel ve mesleki gelişimine çok farklı yönlerden katkıda bulunabileceğimi
düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığım görevlerde edindiğim farklı kültürlerdeki
kişilerle birlikte çalışma becerimin mentorluk çalışmalarıma ciddi bir katkı yaptığına inanıyorum.
TEGEP Mentoru olmak istiyorum çünkü:
Kişilerin potansiyellerinin farkına vararak bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu
yolculuklarında yanlarında olarak onlara rehberlik etmek, beni besleyen en büyük tutkularımdan
biri. Bu yolculuklarında yukarıda belirttiğim güçlü yanlarım ile onlara faydalı olacağımı
düşünüyorum.
Mentorluk yapmak için şöyle bir menti tercih ederim:
Gelişmeyi ve değişmeyi samimi şekilde kendine hedef edinmiş, sorgulayan, öğrenmeye açık ve
istekli kişilere destek vermeye hazırım.
Mentinizin gelişimine nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Menti'min potansiyelinin farkına varmasına, bireysel ve mesleki gelişim hedefleri belirleyerek
gerçek hayat örnekleri üzerinden davranış değişikliği yaratmasına rehberlik edebilirim. Aynı
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zamanda farklı sektörlerde edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak ilham verici ve yol gösterici
örnekler paylaşabilirim.

