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Özet  

Türkiye’de aday öğretmenlerle ilgili yönetmelik incelendiğinde, danışman öğretmenlerin sahip olması 

gereken bazı nitelikler ve rol model olarak yerine getirmeleri beklenen davranışlardan söz edilmektedir. 

Ancak konuyla ilgili yapılan araştırmalar, danışman öğretmenlerin bu rollerini tam anlamıyla yerine 

getiremediklerini göstermektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılması 

amacıyla aday öğretmenlerin gelişimlerini destekleyecek mentorlük programlarının geliştirilerek 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, aday öğretmenlerin gelişimine destek sağlamak 

amacıyla geliştirilecek bir mentorlük programının yapısı ve işleyişi ile ilgili hedef kitlenin düşüncelerini 

belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri, anket kullanılarak toplanmıştır. Ankette; 

katılımcıların demografik bilgilerinin alındığı bir bölümün yanı sıra, aday öğretmenlik sürecinde 

yaşanan sorunların belirlenmesine ve aday öğretmen yetiştirmede kullanılmak üzere geliştirilecek bir 

mentorluk programının yapısı ve işleyişine yönelik görüşlerin alınmasına yönelik sorular yer 

almaktadır. Ankete Türkiye’nin yedi coğrafî bölgesinden 16 farklı branşta görev yapan 124 aday 

öğretmen katılmıştır. Katılımcıların aday öğretmenlik sürecinde yaşadıkları sorunlar, alanyazındaki 

diğer araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. En çok dile getirilen olumsuzluklar; aday 

öğretmenlerin gereksiz dosya işleriyle uğraştığı, adaylık dönemindeki seminerlerin verimli olmayışı, 

danışman öğretmenlerin yetersizliği ve okul idaresinin olumsuz tutumları şeklindedir. Katılımcıların 

%67,7’lik bir bölümü aday öğretmenlik sürecinde kullanılmak üzere geliştirilecek bir mentorlük 

programının karma mentorlük türünde olması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların %58,1’i 

programda birden fazla mentorle çalışmak istemektedir. Mentor-menti eşleştirmesine yönelik 

tercihlerde ilk sırada %50,8 oranıyla, bir mentor havuzu içinden seçim yapılması gelmektedir. Aday 

öğretmenlerin yarısı, mentorünün / mentörlerinin kendisiyle aynı branştan olmasını istemektedir. Aday 

öğretmenlerin %45,2’si program süresince etkileşimde olacakları mentorün / mentorlerin lisansüstü 

eğitim yapmış bir öğretmen olmasını tercih etmektedir. %89,5’lik orana sahip büyük bir katılımcı 

kitlesi, mentorlük yapacak öğretmenlerin de program süresince eğitim almaları gerektiğine 

inanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların, aday öğretmenlere yönelik geliştirilecek mentorlük 

programlarının yapılandırılması için yön gösterici olacağı düşünülmektedir.   

Abstract 

The regulations regarding beginning teachers in Turkey specify some of the qualifications of advisor 

teachers and certain behaviours expected of them as mentor models. However, researches show that 

such teachers do not fully fulfil their roles. It is thought that mentoring programs can be developed and 

used to support development of beginning teachers by eliminating these problems or mitigating their 

effects. As a matter of fact, those programs are already being used as a part of teacher induction in many 

countries which are facing similar problems. When the structure and functioning of the programs are 

examined, it can be seen that mixed mentoring is predominantly used because this model blends face-
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to-face mentoring and electronic mentoring (e-mentoring) with an eye to compensate for drawbacks of 

both of the individual types. This study aimed to find out opinions of beginning teachers on the structure 

and functioning of a mentoring program specifically targeted at supporting those teachers. The data 

were collected using a questionnaire. The data collection tool included a demographic part about 

participants followed by questions to identify problems experienced during the induction and opinions 

regarding the structure and operation of a mentoring program to be used for training of beginning 

teachers. The questionnaire was completed by 124 of such teachers in 16 different fields from all of the 

seven geographical regions of Turkey. As a result of the study, it was found out that the problems 

reported by the participants in relation with teacher induction program are similar to those found in 

other studies in the literature. The most frequently mentioned obstacles in our study are useless and 

excessive bookkeeping works incurred by beginning teachers, inefficient seminars run during the 

induction period, inadequate qualities of advisor teachers, and negative attitudes of school 

administration. 67.7% of the participants stated that a mentoring program targeting training of beginning 

teachers should be of mixed mentoring type. 58.1% of all respondents pointed out that they want to 

cooperate with more than one mentor in the program. When it comes to mentor-mentee pairing, it was 

seen that 50.8% believe that pairs should be taken from a pool of mentors. Half of all respondents 

expressed preference for mentees/mentors teaching the same subject area as themselves. In addition, 

45.2% of all respondents indicated that they would favour working with mentees/mentors with a 

master’s degree. Lastly, a portion as large as 89.5% stated that prospective mentors should also go 

through training throughout the induction program. In the light of the findings, it is thought that the 

present study will be a guide in configuring mentoring programs if intention arises to design a program 

for training of beginning teachers.   

 

Giriş 

Ülkemizdeki eğitim fakültesinden mezun olan kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 

belirlenen şartları sağlamaları durumunda, devlet okullarına ‘aday öğretmen’ unvanıyla atanmaktadır. 

Mesleğe yeni başlayan bu öğretmenlerin yerleşik düzene uyum sağlayabilmeleri ve sorumluluklarını 

daha iyi kavrayarak uygulayabilmeleri için, deneyimli öğretmenlerin desteğine ihtiyaçları 

bulunmaktadır. Bu sebeple ülkemizde ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’ vardır. Bu program 

kapsamında, aday öğretmenler çeşitli okul içi ve okul dışı etkinliklere katılmakta, hizmet içi eğitimler 

almakta ve kendilerine danışman öğretmen desteği sunulmaktadır (MEB, 2019). Ülkemizdeki aday 

öğretmen yetiştirme programlarının benzerleri farklı ülkelerde de uygulanmaktadır (Alataş, 2017). 

Meslekte henüz deneyimsiz olan adaylar için bu programların önemi büyüktür. Breaux ve Wong (2003), 

aday öğretmen yetiştirme programlarının önemini şu benzetme ile somutlaştırmaktadır:  “Mesleğe yeni 

başlayan bir öğretmene yetiştirme desteği sunulmaması, ilk kez uçak kullanacak bir pilottan yolcularla 

dolu bir uçağı tek başına kullanmasını istemek gibidir. Bu, havacılık sektöründe kabul edilemez bir 

durumdur ve kamu buna asla izin vermez. Ancak bu durum mesleğe yeni başlayan milyonlarca öğretmen 

için eğitim sektöründe yapılmaya devam eden bir uygulamadır.”   

Aday öğretmen yetiştirme programlarında ‘danışman öğretmen’ rolü, önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemizde aday öğretmenlerle ilgili yönetmelik incelendiğinde, danışman öğretmenlerin sahip olması 

gereken bazı nitelikler ve rol model olarak yerine getirmeleri beklenen davranışlardan söz edilmektedir 

(MEB, 2019). Ancak danışman ve aday öğretmenlerin ortak zaman ve mekân bulmakta zorlandığı, 

danışman öğretmenlerin eğitim düzeylerinin aday öğretmenlerce yeterli bulunmadığı ve danışmanların 

sahip olduğu olumsuz kişilik özelliklerinden kaynaklı sorunlar yaşandığı görülmektedir (Naillioğlu 

Kaymak, 2017). Bunun yanı sıra aday öğretmenlere yönelik verilen hizmet içi eğitimlerin verimsizliği 

ve aday öğretmenlerin gereksiz birçok dosya ve dokümanla ilgilenmek zorunda olmaları da eleştirilen 

diğer konular olarak öne çıkmaktadır (Alataş, 2017; Naillioğlu Kaymak, 2017; Öztürk ve Yıldırım, 

2014).  
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Mesleğe yeni başlayan bir öğretmen yeterince destek göremediği zaman, zorluklarla tek başına 

mücadele etmek zorunda kalmakta ve sürecin sonunda çoğu zaman tükenmişlik hissi yaşamaktadır 

(Alataş, 2017). Böylesi istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için aday öğretmenlik döneminde 

danışman öğretmenin ve deneyimli diğer meslektaşların desteğinin alınması daha da önemli hale 

gelmektedir. Bu bağlamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de işe koşulacağı mentorlük programlarının 

mevcut sorunların üstesinden gelinmesi sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anderson ve Shannon (1988) mentorlüğü; “daha deneyimli ve becerikli olan kişinin daha az 

deneyime ve beceriye sahip olan kişiye meslekî ve kişisel gelişim konularında eğitim vermesi ve 

danışmanlık yapması” olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte üç temel rol bulunmaktadır; mentor, menti 

ve koordinatör. Mentorlukte deneyimli ve becerikli olan kişi ‘mentor’, mentorün desteğine gereksinim 

duyan kişi ise  ‘menti’ olarak isimlendirilmektedir. Mentorlük programının planlanması, planlandığı 

şekilde uygulanması ve değerlendirilmesinin sorumluluğunu taşıyan kişi ise ‘koordinatör’dür 

(Gökkaya, 2013; Singh, Bains ve Vinnicombe, 2002).  

Mentorlük, sıradan bir destekleme süreci değildir. Resmî mentörlük programlarında, mentör ve 

mentilerin hedef ve beklentileri doğrultusunda sözleşmeler hazırlanmakta ve programın başlangıcında 

taraflara imzalatılmaktadır. Program süresince mentinin gelişiminin bu sözleşmeye ne kadar uygunluk 

gösterdiği ile ilgili düzenli olarak raporlama yapılmakatadır. Mentörlük, yönlendirme ve danışmanlık 

içermektedir (Landsberg, 2015). Kram (1983)’a göre mentörlüğün iki temel işlevi vardır. Bunlardan ilki 

bireylerin kariyerini geliştirmek, ikincisi ise kişileri psiko-sosyal yönden desteklemektir. Bu işlevler 

yerine getirildiğinde, mentörlük, kullanıldığı disiplin içinde insan kaynaklarının verimliliğini ve rekabet 

gücünü artırmaktadır (Anafarta, 2002; Palankök, 2004). 

Mentorlük süreci yalnızca menti için değil mentorler için de ‘gelişimi’ gerektirir. Bu bağlamda 

mentörlük uygulamalarının mentör ve mentiye sağladığı başlıca yararlar (Douglas, 1997; The Wallace 

Foundation, 2007) Şekil 1’deki gibi özetlenebilir.  

Şekil 1. Mentörlük uygulamalarının mentör ve mentiler için yararları. 

Eskinin ikili ilişkilerine odaklanan mentörlük anlayışının yerini günümüzde çoklu etkileşim eğilimi 

içinde olan modern mentörlük anlayışı almıştır. Bu kapsamda elektronik mentorlük (e-mentorlük) 

•Meslekî bilginin artması

•Projelerde görev alma

•Kendine olan güvenin artması

• İşe yönelik ilginin artması

• İletişim becerilerinin gelişmesi

•Liderlik, öğreticilik ve rehberlik becerilerinin gelişmesi

•Meslektaşlarla bilgi paylaşımında daha geniş bir ağa sahip olmak

•Alanda yeni olan birisine yardım etmenin sağladığı mesleki doyum ve 
rahatlık

•Meslekî çevrede tanınırlığın artması

Mentör açısından yararları

• Acemi olduğu bir işte rehberlik ve destek almak

• Kendine olan güvenin artması

• Hedeflere ulaşmak için risk alma cesaretini gösterme

• Deneyimli birisiyle meslekî konularda tartışma fırsatına sahip olma

• Meslektaşlarıyla daha kolay iletişim kurabilme

• Mesleğini icra ederken yaptıklarıyla ilgili geri bildirimler alma

• Toplumsal ilişkileri güçlendirme

• Sahip olması gereken yeterlikleri yerine getirmek adına rol model edinme

• Kişisel ve meslekî gelişimini hızlandırma

Menti açısından yararları
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uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. E-mentörlük, sanal mentörlük veya siber mentörlük olarak da 

adlandırılabilmektedir (Şerefhanoğlu, 2014). Bilgisayar ve internet teknolojilerinin mentörlükte 

kullanılması, toplumların bu teknolojileri iletişim amacıyla kullanan bilgi toplumlarına dönüşmesinin 

bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Bierema ve Hill, 2005). E-mentörlükte programın hedeflerinde 

değişim yaşanmamakta, bunlara ulaşmak için kullanılan yöntem ve araçlar farklılaşmaktadır. E-

mentörlük, geleneksel mentörlüğe kıyasla daha fazla zaman ve mekân esnekliği sunmaktadır 

(Marquardt ve Loan, 2005). 

E-mentorlük, aday öğretmen eğitim sürecinde dile getirilen sorunlara yönelik çözüm oluşturabilecek 

potansiyele sahiptir. Nitekim Özdemir (2012), MEB tarafından yerel ve ulusal düzeyde düzenlenen 

hizmetiçi eğitimler için e-mentorluk modelinin alternatif bir yöntem olarak ele alınabileceğini, 

böylelikle katılım konusunda coğrafî engel ve zamanla ilgili yaşanan engellerin aşılabileceğini ifade 

etmektedir. Türkiye’de aday öğretmenlik sürecini derinlemesine incelediği araştırmasının sonucunda 

Naillioğlu Kaymak (2017), yüz yüze mentörlüğü destekleyecek e-mentörlük uygulamalarının bir an 

önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.  

Gökkaya (2013), bir mentorlük programı düzenlenmeden önce, ilk yapılması gereken şeyin mentinin 

veya mentilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve programın bu ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte 

tasarlanması olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışma, aday öğretmenlerin gelişimine destek sağlamak 

amacıyla geliştirilmesi düşünülen mentorlük programının tasarımına kaynaklık etmek üzere hedef 

kitlenin beklenti ve önerilerini almak amacıyla yapılmıştır. “Aday öğretmenlerin yönelik geliştirilecek 

bir mentorlük programının yapısı nasıl olmalıdır?” temel problem cümlesi çerçevesinde aşağıdaki 

sorulara cevap aranmaktadır: 

1. Aday öğretmenlik sürecinde yaşanan sorunlar nelerdir? 

2. Programda hangi tür mentorlük modeli kullanılmalıdır? 

3. Program ne kadar sürmelidir? 

4. Mentor-menti eşleştirmesi nasıl yapılmalıdır? 

5. Mentorlerin sahip olması gereken özellikler nelerdir? 

6. Programa katılan diğer mentilerle ve mentorlerle etkileşim nasıl planlanmalıdır? 

7. Programı tamamlayan aday öğretmenler içinden istekli olanlar farklı bir rolle tekrar 

programa dahil olabilmeli midir? 

 

Yöntem 

Aday öğretmenlerin gelişimini desteklemek üzere geliştirilmesi düşünülen mentorlük programının 

yapı ve işleyişinin nasıl olması gerektiği ile ilgili cevap bulunması gereken sorular vardır. Bu konuda 

alanyazın önemli bilgiler sağlamaktadır. Bunun yanı sıra evreni aday öğretmenlerden güncel verilerin 

toplanması, geliştirilecek olan programın beklentileri karşılayacak nitelikte geliştirilebilmesi adına 

gerekli görülmektedir. Daha çok sayıda aday öğretmene ulaşarak sistematik verler toplayabilmek için  

anket yöntemi tercih edilmiştir. Hedef kitleye erişimde ve zaman yönetiminde kolaylıklar sağlayacağı 

düşünülerek internet yoluyla anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar,   

Evren Örneklem  

Örneklem belirlemede gönüllülük esas alınmıştır. Çevrimiçi anket, internette aday öğretmenlerin 

üye olduğu sosyal ağ grupları ve tartışma platformlarında bir hafta süreyle paylaşıma açılmıştır. Ankete 

Türkiye’nin yedi coğrafî bölgesinden, 16 farklı branştan 124 aday öğretmen katılmıştır. Katılımcıların 

%50,8’i kadın, %49,2’si erkektir.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, ‘Aday Öğretmenler İçin Mentorlük Programı Anketi’ kullanılarak 

toplanmıştır. Anketin geliştirilme süreci Şekil 2’de verilmektedir.   
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Şekil 2. Anketin geliştirilme sürecinde yapılan çalışmalar 

Anketin geliştirilmesi sürecinde ilk olarak araştırma problemleri netleştirilmiştir. Dünyada ve 

Türkiye’de aday öğretmenlerin yetiştirilmesi ile ilgili yaşanan sorunlar ve bir mentorlük programının 

sahip olması gereken nitelikler ile ilgili alanyazın taraması yapıldıktn sonra anket maddeleri yazılmıştır. 

Bu maddeleri içeren anket taslağı bir dil uzmanı ile iki bilgisayar ve öğretim teknolojileri alan 

uzmanının incelemesine sunulmuştur. Uzmanlardan gelen eleştiri ve öneriler dikkate alınarak anket 

maddeleri düzenlenmiştir. Son olarak anket formunun biçimsel tasrımı yapılmış ve anket çevrimiçi 

doldurulabilir hale getirilmiştir. Aday Öğretmenler İçin Mentorlük Programı Anketi üç bölümden 

oluşmaktadır. Anketin amacı ve mentorlükle ilgili kısa bilginin verildiği sunuş paragrafının sonrasında, 

katılımcıların demografik bilgilerini almaya yönelik yapılandırılmış soruları içeren bir bölüm 

bulunmaktadır. İkinci bölüm,  aday öğretmenlik sürecinde yaşanan sorunların belirlenmesine ilişkin 

açık uçlu soruları içermektedir. Son bölüm ise aday öğretmen yetiştirmede kullanılmak üzere 

geliştirilecek bir mentorluk programına yönelik görüşlerin alındığı yapılandırılmış soruları 

kapsamaktadır. Anketteki toplam soru sayısı 20’dir.  

Bulgular 

Araştırmaya katılan aday öğretmenlerin sayısı ve branşlara göre dağılımlar Tablo x’te 

verilmektedir. 

Tablo 1.  

Katılımcıların Branşlara Göre Dağılımı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete 16 farklı branştan toplam 124 (63 kadın, 61 erkek) aday öğretmen katılmıştır. Tablo 1’de 

görüldüğü üzere branşlara göre dağılımda ilk sırada Bilişim Teknolojileri öğretmenleri, ikinci sırada 

Problemi 
tanımlama

Anket maddelerini 
yazma ve anket 

taslağı oluşturma
Uzman görüşü

Ankete son şeklini 
verme

 

Branş 

Sayı / Oran 

f % 

Bilişim Teknolojileri  23 18.55 

İlköğretim Matematik 16 12.90 

Beden Eğitimi 14 11.29 

İngilizce 13 10.48 

Türkçe 11 8.87 

PDR 8 6.45 

Sınıf 8 6.45 

Sosyal 6 4.84 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  6 4.84 

Fen 5 4.03 

Okul Öncesi 5 4.03 

Müzik 3 2.42 

Özel Eğitim 2 1.61 

Felsefe 2 1.61 

Diğer  2 1.61 

Toplam 124 100.00 
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İlköğretim Matematik öğretmenleri, üçüncü sırada ise Beden Eğitimi öğretmenleri yer almaktadır. 

Katılımcıların görev yaptıkları coğrafî bölgeye göre dağılımları Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2.  

Katılımcıların Görev Yaptıkları Coğrafî Bölgeye Göre Dağılımı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete en fazla katılım %44.35 oranıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nden olmuştur. İkinci sırada 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%33,87) yer almaktadır. Anketin ikinci bölümündeki, aday öğretmenlik 

sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin açık uçlu sorulara 83 cevap verilmiştir.  Buna göre aday öğretmenlik 

sürecinde yaşandığı dile getirilen başlıca sorunlar ve bu kapsamda katılımcıların örnek ifadeleri Tablo 

3’te verilmektedir. 

Tablo 3.  

Aday Öğretmenlik Sürecinde Yaşanan Sorunlar. 

 

 

Coğrafî Bölge 

Sayı / Oran 

f % 

Doğu Anadolu 55 44.35 

Güneydoğu Anadolu 42 33.87 

Karadeniz 11 8.87 

Akdeniz 8 6.45 

İç Anadolu 7 5.65 

Marmara 1 0.81 

Ege 1 0.81 

Toplam 124 100.00 

 

Yaşanan Sorun Konusu 

Sayı / Oran (n=83) Örnek İfadeler 

f %  

Adaylık dönemindeki 

seminerlerin / hizmet içi 

eğitimlerin verimli olmayışı  

38 44.78 “Sadece benim bulunduğum yerde değil, diğer 

bölgelerde de seminerler olması gerektiği gibi 

yapılmıyor. Katılan arkadaşlarımdan biliyorum. Çoğu 

boş geçiyor. Doğru düzgün bir şey öğrenmiyorsunuz, 

neredeyse bir kelime bile öğrenmedim diyebilirim”. 

“Aday yetistirme süreci öngörülen program 

çerçevesinde yapılmıyor. Seminerler öğretici ve 

yararlı değil”.  

 

Gereğinden fazla dosya / belge 

işleriyle uğraşmak 

26 31.33 “Her şeyin prosedürden ibaret olması, gereksiz evrak 

işleri... Bunların yerine uygulamaya dönük etkinlikler 

içeren bir sürecin olması ilk yılında öğretmenlerin 

faydasına olacaktır”.  

 

Danışman öğretmenlerin 

yetersizliği 

20 24.10 “Gerektiği kadar bilgilendirme yapılamıyor. 

Danışman öğretmen konuya tam hakim değilken aday 

öğretmene danışmanlık yapması bekleniyor. Daha 

tecrübeli ve bilgili kişilerin danışmanlık yapması 

gerektiğini düşünüyorum”. 

 

Okul idaresinin olumsuz 

tutumları 

18 21.69 “İdarecilerin baskıcı tutumu, tehditleri ve gereksiz iş 

yüklemesi gibi sorunlar var”.  

 

Diğer  5 6.02 “Teknolojiyi kullanmamak veya kullanmasını 

bilmemek”. 

“En büyük sorun durmadan değişen eğitim 

sistemimiz”. 

 

Toplam 83 100.00  
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Tablo 3’te görüldüğü üzere, aday öğretmenlik sürecinde sorun olarak değerlendirilen konular arasında 

ilk sırada seminerlerin / hizmet içi eğitimlerin verimsizliği yer almaktadır. Katılımcıların %44.78’i, 

açıklamalarında bu konuya değinmiştir. Aday öğretmenlerin %31.33’ü, gereğinden fazla dosya 

hazırlamak veya belge doldurmakla uğraştığını dile getirmiştir. %24.10’luk bir katılımcı grubu, 

danışman öğretmenlerin yetersizliğinden söz etmektedir. Aday öğretmenlerin geliştirilmesi düşünülen 

mentorlük programının türüne ilişkin tercihleri Tablo 4’de sunulmaktadır.  

Tablo 4.  

Mentorlük Türüne / Modeline İlişkin Tercihler. 

 

 

 

 

 
 

Aday öğretmenlerin %67.74’ü, mentorlük programının yüzyüze ve e-mentorlüğü bir arada 

kullanan karma bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Sürecin tamamıyla e-mentorlük 

modeline uygun yürütülmesi gerektiğini dile getirenlerin oranı %16.94 iken, yüzyüze mentorlük 

kullanılmasını tercih edenlerin oranı %15.32’dir. Katılımcıların programın süresine yönelik görüşleri 

Tablo 5’te yer almaktadır.  

Tablo 5.  

Mentorlük Programının Süresine İlişkin Tercihler. 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların %54.03’ü mentorlük programının bir yıldan az sürmesi gerektiğini düşünmektedir. 

%45.16’lık orana sahip katılımcı topluluğu ise uygun sürenin 1-2 yıl olduğunu bildirmektedir. Aday 

öğretmenlerin kendileri için yürütülecek bir mentorlük programında etkileşim halinde olmak istedikleri 

mentor sayısına yönelik tercihleri Tablo 6’da verilmektedir.  

Tablo 6.  

Mentinin Etkileşimde Olacağı Mentor Sayısına İlişkin Tercihler. 

 

 

 

 

 

 

Aday öğretmenlerin %58.06’dı, program süresince birden fazla mentorle etkileşim halinde olmayı 

tercih etmektedir. Programın başından sonuna kadar yalnızca bir mentorle etkileşim kurmayı 

isteyenlerin oranı ise %25.81’dir. Ankette yer alan, mentor-menti eşleştirmesinin nasıl olması gerektiği 

ile ilgili soruya verilen cevaplar analiz edildiğinde, Tablo 7’deki bulgulara ulaşılmaktadır.  

 

Mentorlük Türü / Modeli 

Sayı / Oran 

f % 

Karma mentorlük 84 67.74 

Elektronik mentorlük 21 16.94 

Yüzyüze mentorlük 19 15.32 

Toplam 124 100.00 

 

Program için önerilen süre 

Sayı / Oran 

f % 

Bir yıldan az 67 54.03 

1-2 yıl 56 45.16 

3-4 yıl 1 0.81 

Toplam 124 100.00 

 

Etkileşimde olunacak mentor 

sayısına ilişkin tercih 

Sayı / Oran 

f % 

Birden fazla mentor 72 58.06 

Yalnızca bir mentor 32 25.81 

Fark etmez 20 16.13 

Toplam 124 100.00 
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Tablo 7.  

Mentor-Menti Eşleştirme Yöntemine İlişkin Tercihler. 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların %50.81’i, mentor-menti eşleştirmesinde mentor havuzu yönteminin kullanılmasını 

tercih etmektedir. %41.94 oranına sahip bir grup, menti için uygun mentorü koordinatörün veya 

sistemin seçerek eşleştirme yapılmasını tercih etmektedir. Ankette, aday öğretmenlere program 

süresince etkileşimde olacakları mentorün / mentorlerin hangi branştan olmasını isteyecekleri ile ilgili 

soru yöneltilmiştir. Verilen cevaplar analiz edildiğinde Tablo 8’deki bulgulara ulaşılmaktadır.  

Tablo 8.  

Mentorün / Mentorlerin Branşına Yönelik Tercihler. 

 

 

Tablo 8’e göre; aday öğretmenlerin yarısı (%50.00), mentorünün / mentorlerinin kendisiyle aynı 

branştan olmasını tercih edeceği yönünde görüş bildirmiştir. Mentorlerin cinsiyetine yönelik tercihleri 

Tablo 9’da sunulmaktadır.  

Tablo 9.  

Mentorün / Mentorlerin Cinsiyetine Yönelik Tercihler. 

 

 

Aday öğretmenlerin %63.71’lik bir bölümü, farklı cinsiyetlerde birden fazla mentorle etkileşim 

kurmak istemektedir. Mentorün / Mentorlerin eğitim seviyesine yönelik tercihler ile ilgili bulgular Tablo 

10’da verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Mentor-menti eşleştirmesine yönelik tercih 

Sayı / Oran 

f % 

Mentinin mentor havuzundan seçim yapması 63 50.81 

En uygun mentorün sistem / koordinatör tarafından seçilmesi 52 41.94 

Rastgele eşleştirme 9 7.26 

Toplam 124 100.00 

 

Mentorün / Mentorlerin branşına yönelik tercih 

Sayı / Oran 

f % 

Mentor / Mentorler menti ile aynı branşta olmalı  62 50.00 

Mentorlerden en az bir tanesi menti ile aynı branştan olmalı  46 37.10 

Mentor / Mentorler, menti ile farklı branşta olmalı / olabilir  16 12.90 

Toplam 124 100.00 

 

Mentorün / Mentorlerin cinsiyetine yönelik tercih 

Sayı / Oran 

f % 

Farklı cinsiyetlerdeki birden fazla mentor  79 63.71 

Mentor / Mentorler, menti ile aynı cinsiyette olmalı 29 23.39 

Mentor / Mentorler, menti ile farklı cinsiyette olmalı 16 12.90 

Toplam 124 100.00 
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Tablo 10.  

Mentorün / Mentorlerin Eğitim Seviyesine Yönelik Tercihler. 

 

 

Aday öğretmenlerin %45.16’sı, kendileri için düzenlenecek bir mentorlük programında mentor 

olarak görev yapacak kişilerin yüksek lisans  veya doktora mezunu olması gerektiğini ifade 

etmektedir. %28.23’lük orana sahip bir grup, mentorün eğitim seviyesi için tercihte bulunmamıştır. 

Mentorün / Mentorlerin yaşına yönelik tercihleri gösteren bulgular, Tablo 11’de verilmektedir.  

Tablo 11.  

Mentorün / Mentorlerin Yaşına Yönelik Tercihler. 

 

 

Tablo 11’den anlaşılacağı üzere, aday öğretmenlerin yarısına yakını (%48.39), program süresince 

farklı yaşlardaki birden fazla mentorle etkileşim halinde olmayı istemektedir. %25’lik orana sahip bir 

grup, mentorün / mentilerin yaşının kendisine yakın olmasını tercih etmektedir. Aday öğretmenlerin, 

mentorün / mentorlerin kişisel özelliklerinin kendilerine benzemesini konusundaki soruya verdileri 

cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 12’de yer almaktadır.  

Tablo 12.  

Mentorün / Mentorlerin Kişisel Özelliklerine Yönelik Tercihler. 

 

 

Aday öğretmenlerin %64.52’si, mentorün / mentorlerin kişisel özelliklerinin kendilerine 

benzemesi yönünde bir beklentiye sahip değildir. Bu yönde beklenti içinde olanların oranı ise 

%30.65’dir. Mentorlere verilecek eğitim konusundaki menti tercihlerini gösteren bulgular Tablo 13’te 

yer almaktadır.  

 

 

 

 

Mentorün / Mentorlerin eğitim seviyesine yönelik tercih 

Sayı / Oran 

f % 

Yüksek lisans veya doktora mezunu olmalı 56 45.16 

Fark etmez / Görüş yok 35 28.23 

Lisans mezunu olması yeterli 32 25.81 

Mezun olmasa da lisansüstü eğitim yapıyor olmalı 1 0.81 

Toplam 124 100.00 

 

Mentorün / Mentorlerin yaşına ilişkin tercih 

Sayı / Oran 

f % 

Farklı yaşlarda birden fazla mentor olmalı  60 48.39 

Mentor / Mentorler, mentiye yakın yaşta olmalı 31 25.00 

Mentor / Mentorler, mentiden daha yaşlı olmalı  21 16.94 

Yaşın bir önemi yok 12 9.68 

Toplam 124 100.00 

 

Mentorün / Mentorlerin kişisel özelliklerine yönelik tercih 

 

Sayı / Oran 

f % 

Mentorün / Mentorlerin kişisel özelliklerinin mentiye benzemesi önemli değil 80 64.52 

Mentorün / Mentorlerin kişisel özellikleri mentiye benzemeli 38 30.65 

Mentorün / Mentorlerin kişisel özellikleri mentiye benzememeli 6 4.84 

Toplam 124 100.00 
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Tablo 13.  

Mentorün / Mentorlerin Program Süresince Eğitim Almaları İle İlgili Görüşler. 

 

 

Tablo 13’e göre, ankete katılan aday öğretmenlerin çoğu (%89.52), mentor öğretmenlerin de 

program süresince eğitim almaları gerektiğini düşünmektedir. Mentilerin programa katılan diğer 

mentilerle etkileşimde olmak isteme ile ilgili tercihleri Tablo 14’te sunulmaktadır.  

Tablo 14.  

Mentilerin Programa Katılacak Diğer Mentilerle Etkileşim Kurma İsteği.  

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılan aday öğretmenlerin %90.32 oranına sahip büyük bir bölümü, program süresince 

diğer mentilerle etkileşim kurmayı istemektedir. Program tamamlandıktan sonra mentorle / mentorlerle 

etkileşimi sürdürmek isteme ile ilgili menti görüşleri Tablo 15’te görülmektedir.   

Tablo 15.  

Program Tamamlandıktan Sonra Mentorle / Mentorlerle Etkileşimi Sürdürme İsteği.  

 

 

 

 

 

 

Aday öğretmenlerin %75.00’ı, mentorlük programını tamamladıktan sonra da mentorüyle / 

mentorleriyle etkileşimi sürdürmek istemektedir. Programı başarıyla tamamlamalarının ardından aynı 

program içinde mentor olarak yer almak isteyip istemedikleri ile ilgili soruya mentilerin verdikleri 

cevaplar analiz edildiğinde, Tablo 16’daki bulgulara ulaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Mentorlerin gelişimine / eğitimine yönelik düşünce  

 

Sayı / Oran 

f % 

Program süresince eğitim almalılar 111 89.52 

Yorumsuz  12 9.68 

Mentorlerin eğitim amalarına gerek yok 1 0.81 

Toplam 124 100.00 

 

Programa katılan diğer mentilerle 

etkileşim kurma isteği 

 

Sayı / Oran 

f % 

Evet 112 90.32 

Hayır 10 8.06 

Etkileşim kurmak istememe 2 1.61 

Toplam 124 100.00 

Program tamamlandıktan sonra mentorle / 

mentorlerle etkileşime devam etme isteği 

 

Sayı / Oran 

f % 

Evet 93 75.00 

Kararsız 23 18.55 

Hayır 8 6.45 

Toplam 124 100.00 
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Tablo 16.  

Mentilerin Programı Tamamlandıktan Sonra Mentor Olarak Hizmet Vermek Konusundaki Tercihleri. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 16’ya katılımcıların %69.35’i, kendileri için düzenlenen bir mentorlük programını 

tamamladıktan sonra aynı programda veya benzer amaçla gerçekleştirilecek başka bir programa mentor 

rolü ile yer almak isteyeceğini ifade etmektedir.    

Tartışma  

Katılımcıların aday öğretmenlik sürecinde yaşadıkları sorunlar, alanyazındaki diğer araştırma 

sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Katılımcılar tarafından en çok dile getirilen sorun, adaylık 

dönemindeki seminerlerin / hizmet içi eğitimlerin verimli olmayışıdır. Nailoğlu Kaymak (2017) 

tarafından yapılan çalışmada, katılımcıların çoğu aday öğretmenlik sürecinde aldıkları hizmet içi 

eğitimler konusunda olumsuz değerlendirmelerde bulunmuştur. Adaylara göre, yüzeysel sohbet veya 

deneyim paylaşımı olan bu tür uygulamalar; pedagojik bilgi, beceri ve tutum kazandırmak konusunda 

derinlemesine katkı sağlamamaktadır. Anket sonuçlarına göre, gereğinden fazla dosya / belge işleriyle 

uğraşmak dile getirilen bir diğer sorun olmuştur. Bu durumun aday öğretmen yetiştirme sürecinin 

verimliliğini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Nitekim  Sweeney (2008)’e göre meslekî gelişim 

dosyaları ile ilgili işlemler öğretmenlerin çok zamanını aldığında gelişimlerine katkı sağlayamaz hale 

dönüşmektedir. Anket sonuçlarına göre, danışman öğretmenlerin yetersizliği ve idarecilerin olumsuz 

tutumlarından söz eden katılımcılar da bulunmaktadır. Bakay (2006) tarafından yapılan araştırmada, 

aday öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin mevzuat bilgisini yeterli bulmadığı görülmektedir.  

Ankete katılan aday öğretmenlerin çoğu geliştirilecek mentorlük programının yüzyüze ve e-

mentorlüğü bir arada kullanan karma bir yapıda olmasını istemektedir. Karma mentorlükte mentorler 

ile mentiler yüzyüze buluşmayı tercih edebilecekleri gibi elektronik araçlar kullanarak da etkileşimde 

bulunabilmektedir (Bang ve Luft, 2013; Murphy, 2011). Ankete katılan aday öğretmenlerin çoğunun 

(%78.22) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaptığı göz önüne alındığında, 

ulaşım ile ilgili sınırlılıkların  e-mentorlük ve karma mentorlük tercihi üzerinde etkisi olduğu 

düşünülmektedir.  

Araştırmaya katılan aday öğretmenlerin yarısından fazlası, kendileri için düzenlenecek bir 

mentorlük programının bir yıldan az sürmesi gerektiğini düşünmektedir. Öte yandan katılımcıların 

%45.16’sı programın 1-2 yıl sürmesi yönünde görüş bildirmiştir. Oranları birbirine yakın olan bu 

tercihler üzerinde tartışılması gerekmektedir. Aday öğretmenlik süresinin bir yıl sürmesinin, 

mentorlüğün de bir yıl sürebileceği yönünde bir algı oluşturduğu düşünülmektedir. Bir diğer husus, her 

ne kadar anket formunda ön bilgilendirme yapılmış olsa da, katılımcıların mentorlük programlarının 

yapı ve işleyişi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları gerçeğidir. Mentorlük yalnızca mentor-menti 

etkileşiminin kurulduğu zaman aralığından ibaret değildir. İlgili alanyazın, mentörlük ilişkilerinin 

benzer ilerleme yollarını takip etme eğiliminde olmakla birlikte, programların aşamalı bir yapı içinde 

gerçekleştirilmesini önermektedir. Bu aşamaların adları ve süreleri ile ilgili farklı görüşler yer 

almaktadır. Syrris ve Tsobanopoulou (2010), on aşamadan; Owen ve Whalley (2017) ile Kochan ve 

Pascarelli (2005) ise dört aşamadan söz etmektedir. Chao (1997, s.16) tarafından açıklanan süreçte de 

dört aşama yer almaktadır. Bunlardan ilki Başlangıç aşamasıdır ve 6-12 ay sürmesi gerekmektedir. 

İkinci ve üçüncü aşamalar olan Kültürleme’nin 2-5 yıl, Ayrılık’ın  ise 6-12 yıl sürmesi beklenmektedir. 

Yeniden Tanımlama aşaması içinse süre sınırlaması koyulmamaktadır. Kısa süreli mentorluk 

Programı tamamladıktan sonra mentor 

olarak hizmet vermek isteme durumu 

 

Sayı / Oran 

f % 

Evet 86 69.35 

Kararsız 24 19.35 

Hayır 14 11.29 

Toplam 124 100.00 
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uygulamalarına rastlanmakla birlikte, gerçekte mentorluk oldukça uzun bir süreci gerektirmektedir. 

Borden-Ballard ve Sicnlair (1998)’e göre bir mentorlük programında yapılabileceklerin üst sınırı için 

genellenebilir bir süre yoktur ve üst sınırı belirleyen şey, mentorun menti için neler yapabileceğidir. 

Wong (2004) tarafından yapılan çalışmada, öğretmen yetiştirme konulu mentorluk programlarının 

yaşam boyu öğrenmeye dönüştürülerek iki-üç yıl devam etmesi gerektiği net bir şekilde ifade 

edilmektedir.  

Bir mentorlük programında mentor-menti eşleştirmesi için farklı yöntemler kullanılabilir. Klasen 

ve Clutterbuck (2002), eşleştirme işini programın resmîyeti ile ilişkilendirerek sınıflandırmıştır. Buna 

göre; resmî mentörlükte eşleştirme işi programı düzenleyen kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Resmî olmayan mentörlükte süreç doğal akışına bırakılarak eşleşmenin  kendiliğinden oluşması 

beklenmektedir. Yarı yapılandırılmış mentörlükte ise mentör ve menti havuzları oluşturulduktan sonra 

kurumun eşleşme için teşvik edici bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada ankete katılan her 

iki aday öğretmenden birisi eşleştirmede mentor havuzu yönteminin kullanılmasını tercih etmiştir. 

Katılımcıların %41.94’ü ise uygun mentorün koordinatör veya sistem tarafından seçilmesini 

önermektedir. Naillioğlu Kaymak (2017)’a göre, aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik 

geliştirilecek bir karma mentorlük programında, MEB’in seçilme ve atanma kriterleri oluşturarak bu 

doğrultuda danışman öğretmen rol ve sorumluluklarını yerine getirecek nitelikteki öğretmenlerden 

oluşan bölgesel ve ulusal mentor havuzları oluşturulması gerekmektedir.  

Ankete katılan aday öğretmenlerin çoğu, mentorlük programı süresince birden fazla mentorle 

etkileşim halinde olmayı tercih etmektedir. Mentorlük tür ve modelleri incelendiğinde, bir mentinin 

aynı anda sadece bir mentöre sahip olması gerektiği yönünde bir sınırlama veya kural olmadığı 

görülmektedir. Moir (2005)’e göre her öğretmen mentör olmak için uygun değildir. Bu sebeple mentör 

öğretmenlerin seçiminin çok dikkatli yapılması ve seçilecek öğretmenlerin belli niteliklere sahip olması 

gerekmektedir (Ayvaz Düzyol, 2002).  

Anket sonuçlarına göre ankete katılan her iki aday öğretmenden birisi (%50.00) mentorünün / 

mentorlerinin kendisiyle aynı branştan olmasını istemektedir. Hedef kitlesi öğretmenler olan mentorlük 

programlarında mentor ve mentinin aynı branştan olması, alanyazında da önerilmektedir. Ülkemizde 

2016 yılında uygulanan aday öğretmen yetiştirme programını incelediği çalışmasında Alataş (2017), 

aday öğretmen ile danışman öğretmenin farklı branşlarda olmasının olumsuzluklara sebep olacağından 

söz etmektedir. Aynı çalışmada, danışman öğretmenlerin de bu durumu bir sorun olarak gördükleri 

belirlenmiştir. Portner (2005), aday öğretmen eğitiminde mentör olarak görev yapacak öğretmenlerin, 

mentilerle aynı branşa sahip olmaları gerektiğini ve aynı sınıf düzeyinde eğitim veriyor olmalarının 

umulduğunu ifade etmektedir.  

Mentörlükte cinsiyetin etkisinin kültür ve örgüt iklimine göre değişik sonuçlar verebileceği 

bilinmektedir (İbrahimoğlu, 2008). Bu anket araştırmasına katılan aday öğretmenlerin çoğu (%63.71), 

farklı cinsiyetteki birden fazla öğretmenin kendilerine mentorlük yapmasını tercih etmektedir. 

Naillioğlu Kaymak (2017) tarafından yürütülen çalışma da aday öğretmenler için danışmanlarının 

cinsiyetinin sorun olarak değerlendirilmediği görülmektedir.   

Anket sonuçlarına göre, programda görev alacak mentorlerin eğitim seviyesine ilişkin tercihte 

lisansüstü eğitim (yüksek lisans veya doktora) mezunu olma şartı ilk sırada yer almaktadır.  Naillioğlu 

ve Kaymak (2017) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmış; aday öğretmenlerin 

çoğunun, danışman öğretmenlerinin kendileri ile aynı eğitim düzeyine sahip olmasından memnun 

olmadıkları tespit edilmiştir. Ankete katılan aday öğretmenlerin %89.52’si program süresince 

mentorlerin de eğitim almaları gerektiğini dile getirmiştir. Formal mentorlük programları 

incelendiğinde birçoğunun mentorlerin gelişimini destekleyen etkilikler veya yan programlar içerdiği 

görülmektedir. Mentorlerin bilgi, beceri ve iletişim gibi konularda kendilerini geliştirmeleri, programın 

hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak bir etken olarak ele alınmaktadır. Nitekim Callahan (2016), bir 

mentorlük programının mentorleri oranında güçlü olduğunu ifade etmekte ve mentorlerin eğitilmesinin 

gerekliliğine dikkat çekmektedir. 

Ankete katılan aday öğretmenlerin yarısına yakını (%48.39) program süresince farklı yaşlardaki 

birden fazla mentorle etkileşim halinde olmayı istemektedir. Her dört katılımcıdan biri (%25.00) ise 
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mentorünün / mentorlerinin yaşının kendisine yakın olmasını tercih etmektedir. Mentorün yaşı konusu 

ile ilgili genel bir yargıda bulunmak doğru değildir. Her program kendi özelinde değerlendirilmelidir. 

Programın amacı, katılımcı özellikleri, mentorlük türü gibi konular bu değerlendirmenin kapsamında 

olmalıdır.  

Aday öğretmenlerin %64.52’si, mentorün / mentorlerin kişisel özelliklerinin kendilerine 

benzemesi yönünde bir beklentiye sahip değildir. Bir mentorlük ilişkisinde aslolan mentor ve mentinin 

birbirine benzemesi değil, her iki tarafın da olumlu kişilik özelliklerine sahip olmasıdır. Bu 

sağlanamadığı zaman çatışmalar ortaya çıkacaktır. Nitekim, danışmanların sahip olduğu olumsuz kişilik 

özelliklerinin aday öğretmenler için istenmeyen durumlar oluşturduğu bilinmektedir (Nailoğlu ve 

Kaymak, 2017).   

Ankete katılan her dört aday öğretmenden 3’ü (%75.00) mentorlük programını tamamladıktan 

sonra mentorüyle / mentorleriyle görüşmeye devam etmek istemektedir. Menti-mentör ayrılması 

sonrasında tarafların iletişim kurmaya devam etmesi, formal mentorlük programlarının bir parçası 

olarak kabul edilmektedir. Hatta ayrılma sonrası etkileşim de mentorlük programlarının bir aşaması 

olarak ele alınmaktadır (IEC, 2011; Kram, 1983). Bu bağlamda geliştirilecek olan aday öğretmen 

mentorlük programının süresi belirlenirken, tek kriter hedef kitlenin süreyle ilgili tercihi olamalıdır. 

Aslolan; mentorlük programının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve etkilerinin izlenmesi 

için en ideal sürelerin ayrı ayrı belirlenerek toplam sürenin ortaya koyulmasıdır.   

Ankete katılan aday öğretmenlerin büyük bir bölümü (%90.32), program süresince diğer 

mentilerle etkileşim kurmak istemektedir. Nailoğlu ve Kaymak (2017) tarafından yapılan araştırmada 

da aynı talebin olduğu görülmektedir. Aday öğretmenlerin %69.35’i mentorlük programını başarı ile 

tamamladıktan sonra aynı veya benzer amaçla gerçekleştirilecek bir programda mentor rolü ile yer 

almak istediğini bildirmiştir. Benzer uygulamanın yapıldığı mentorlük programları olduğu 

bilinmektedir. Bu durum, baştan sona süreci deneyimleyerek öğrenmiş olan ve mentilere nasıl daha iyi 

yarar sağlayabileceğini bilen mentorlerin programa kazandırılmasında etkili bir yöntem olarak 

kullanılabilir.   

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Aday öğretmenlere yönelik geliştirilecek bir programda karma mentorlük modeli 

kullanılmalıdır.  

 Planlama, uygulama, değerlendirme ve izleme süreçlerini de içerecek şekilde program en 

az iki yıl sürmelidir.   

 Programda görev yapacak mentorlerden oluşan bir mentor havuzu oluşturulmalıdır. 

İsteyen mentiler mentor havuzdan birden fazla mentorle eşleşebilmelidir.  

 Eşleştirme yöntemi mentilerin havuzdan kendileri için uygun mentorü / mentorleri 

seçmeleri şeklinde olmalıdır. Koordinatör veya sistemin menti ve mentor özelliklerini 

analiz ederek birbiri için uygun olan çiftleri eşleştirmeleri seçeneği de değerlendirilebilir. 

Mentorlük programı formal yapıda olacaksa, ikinci seçenek daha kullanışlı olabilir.  

 Aday öğretmenler ile mentorler aynı branşta görev yapıyor olmalıdır. 

 Aday öğretmenler farklı yaş gruplarından ve farklı cinsiyetteki mentorlerle eşleştirilebilir.  

 Mentor seçiminde, lisansüstü eğitim almış olanlar tercih edilmelidir.  

 Program mentorlerin de gelişimini destekleyecek uygulamaları / eğitimleri içermelidir. 

 Mentor-menti etkileşiminin program tamamlandıktan sonra da devam etmesi teşvik 

edilmeli ve bu süreçteki gelişmeleri değerlendirecek bir yapı oluşturulmalıdır.    

 Programı menti rolüyle başarıyla tamamlamış olan aday öğretmenler, istemeleri 

durumunda mentor rolüyle tekrar programa dahil olabilmelidir.  
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Yukarıdaki sonuçlara göre, Türkiye’de aday öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla geliştirilecek 

bir mentorlük programının genel yapısı Şekil 3’teki gibi olmalıdır.  

Şekil 3. Aday öğretmenler için geliştirilecek bir mentorlük programının genel yapısı. 

 

Şekil 3’te genel yapısı ile ortaya koyulan program süresince mentorler de eğitim almalıdır. Bu 

eğitimin süresi, eğitimi verecek olan uzmanların kim olacağı ve eğitimin ne şekilde değerlendirileceği 

gibi sorular; yapılan anket çalışmasının kapsamı dışında tutulmuştur. Bir başka araştırmada, mentor 

öğretmenlerin eğitimi konusuna odaklanılabilir. Aday öğretmenlerinin tercihleri doğrultusunda 

oluşturulan Şekil 3’teki yapı dikkate alınarak, aday öğretmen yetiştirme mentorlük programları 

geliştirilebilir, uygulanabilir ve farklı değişkenler açısından sonuçları ortaya koyulabilir.  
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