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Önsöz 

COVID-19 salgını, birçok ülkede eğitim kurumlarının kapatılması yönündeki kararları 

beraberinde getirmiştir. Tüm dünyada daha önce denenmemiş büyüklükteki bir öğrenci kitlesi, 

eğitimlerine çevrimiçi ortamlarda devam etmek durumunda kalmıştır. Okul öncesinden 

lisansüstü seviyeye kadar farklı kademedeki öğrencilerin bilişsel, psikolojik ve sosyal 

gelişimleri ile ilgili pandemiden kaynaklı yaşanan veya yakın gelecekte yaşanılması olası 

sorunlar; alanyazında yerini almaya başlamıştır. Tespit edilen veya öngörülen bu olumsuz 

etkilerin üstesinden gelinmesi sürecinde en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. 

Ancak deneyimli öğretmenlerle kıyaslandığında mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin bunu 

başarabilmesinin daha zor olduğu yönünde bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bu durum, aday 

öğretmenlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunların çözümünde desteklenmelerini bir 

ihtiyaç durumu olarak ortaya çıkarmaktadır. TÜBİTAK 1001 (COVID) Çağrısı kapsamında 

önerilen ve desteklenmesine karar verilen bu projenin amacı; ortaokulda görev yapan aday 

öğretmenlerin meslekî ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik kısa süreli bir 

elektronik mentorluk (e-mentorluk) programının planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesidir. Altı ay süren projede, Aday Öğretmen Elektronik Mentorluk Programı 

(AÖEMP) uygulanmıştır. Proje, e-mentorluk programı geliştirme aşamaları dikkate alınarak 

yapılandırılmıştır. ‘Planlama’ aşaması; program katılımcılarının ve düzenleyicilerinin rol ve 

sorumluluklarının belirlenmesi, mentor ve menti hedeflerinin oluşturulması, program süresine 

ve uygun mentorluk türüne karar verilmesi, program etkinliklerinin geliştirilmesi, finansal 

planlamanın yapılması ve olası sorunları belirleyerek çözüm yolları üretilmesi çalışmalarını 

içermektedir. Bir sonraki aşama olan ‘Eşleştirme’de uygun mentor-menti eşlerinin bir araya 

getirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Üçüncü aşamada çevrimiçi ve çevrimdışı teknolojiler 

kullanılarak oluşturulan dijital ortamlar kullanılarak program etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Son 

aşama olan ‘Değerlendirme’ ise e-mentorluk programının mentor ve mentiler açısından 

hedeflerine ulaşma durumunun ortaya koyulduğu ve programın işleyişi yönüyle kritik edildiği 

çalışmaları kapsamaktadır. Elde edilen bulgular, e-mentorluk programının mentor ve mentiler 

için belirlenen hedeflerine ulaştığını göstermektedir. Proje çıktıları; aday öğretmenlerin 

eğitiminde e-mentorluk modelinin nasıl uygulanması gerektiği, ne tür etkinliklerin 

yapılabileceği, kullanılacak çevrimiçi etkileşim ortamlarının tasarımında nelere dikkat edilmesi 

gerektiği konularında araştırmacılar için yol gösterici bilimsel bilgiler içermektedir. Ayrıca, 

ortaya koyulan önerilerin başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, aday öğretmenlerin eğitimi 

konusundaki karar alıcı ve uygulayıcılar için kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.  
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Aday Öğretmenlerin Meslekî ve Psiko-Sosyal Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Kısa 

Süreli Bir Elektronik Mentorluk Programının Planlanması, Uygulanması ve 

Değerlendirilmesi 

Özet: Bu projede aday öğretmenlerin pandemi döneminde meslekî ve psikososyal anlamda 

yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olacak 

kısa süreli bir e-mentorluk programı gerçekleştirilmiştir. Projenin evrenini ortaokul öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Meslekte beş yılını doldurmuş olan 23 öğretmen mentor, meslekte bir yılını 

doldurmamış 34 öğretmen ise menti olarak programa katılmıştır. Karma araştırma yönteminin 

kullanıldığı projede, e-mentorluk programı süresince ve program tamamlandıktan sonra farklı 

veri toplama araçları yoluyla nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Uygun veri analiz teknikleri 

kullanılarak yapılan çözümlemeler ile araştırma sonuçları ortaya koyulmuştur. Sonuçlar, 

program etkinliklerinin aday öğretmenlerin COVID-19 küresel salgınından kaynaklı yaşadıkları 

sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu göstermektedir. E-mentorluk süreci yalnızca aday 

öğretmenlerin değil mentorların da meslekî ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamıştır. 

Etkinliklerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi, mentor-menti ilişkilerini zayıflatan bir durum 

olmamıştır. E-mentorluk hizmetinin yürütüldüğü dijital ortamlar, içerik ve arayüz tasarımı 

yönleriyle yeterli bulunmuştur. İnternet erişimi ile ilgili sıkıntılardan kaynaklı bazı mentiler 

haftalık etkinliklere katılmakta sorun yaşamıştır. Projenin mentor ve mentiler için hedeflerine 

erişmiş olması, e-mentorluk modelinin aday öğretmen yetiştirme sürecinde kullanılabileceğini 

göstermektedir. Proje sonucunda aday öğretmenler için düzenlenecek e-mentorluk 

programları kapsamında ne tür çalışmalar yapılması gerektiği, programın yapısı ve işleyişi, 

etkileşim ortamlarının tasarımında dikkat edilmesi gereken durumlar ve e-mentorluk hizmetinin 

başarı ölçütleri odağında öneriler sunulmuştur.      

Anahtar sözcükler: Aday Öğretmen Yetiştirme, e-Mentorluk, Meslekî Gelişim, Psiko-sosyal 

Gelişim  
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Planning, Implementing and Evaluating a Short-Term Electronic Mentoring Program 

that Foster Professional and Psychosocial Development of Beginning Teachers 

Abstract: This project was planned around a short-term e-mentoring program to help 

beginning teachers to manage professional and psychosocial difficulties faced during the 

Covid-19 pandemic and develop themselves. The population consists of secondary school 

teachers. The program was carried out with 57 teachers, 23 of whom had at least five years’ 

experience of teaching and 34 with teaching experience of less than a year. The first group 

above was appointed as mentors and the other as mentees. Mixed method was used on the 

project collecting qualitative and quantitative data by using distinct instruments during and after 

the e-mentoring program. Collected data was analyzed with appropriate techniques. Overall 

results of the analyses reveal that the activities carried out within the scope of our program 

could help the beginning teachers overcome problems brought by the global COVID-19 

outbreak. According to the findings, the electronic mentoring program improved not only the 

beginning teachers but also mentors in Professional and psychosocial terms. Although the 

activities were realized online, the mentor-mentee relations were strong throughout the project. 

The digital media serving our e-mentoring project were found satisfactory with the contents 

and interface. Some of the mentees reported difficulties with Internet access resulting in their 

absence from weekly activities. It was also found out that the both mentors and mentees 

benefited from the project as assumed before; thus, it can be said that this e-mentoring model 

can be used for training beginning teachers in general. As a conclusion, a number of 

recommendations were made on specific activities to be implemented on e-mentoring 

programs serving this purpose, the configuration and functioning of such program, points of 

consideration in designing the media of interaction, and success criteria for e-mentoring 

services.  

Keywords: Training Beginning Teachers, e-Mentoring, Professional Development, 

Psychosocial Development 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. GİRİŞ 

Ülkemizdeki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılan öğretmenler ‘aday 

öğretmen’ unvanıyla göreve başlamaktadır. Aday öğretmen; “öğretmenlikte adaylığı daha 

önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk defa atama suretiyle atanan öğretmenler” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2019). Mesleğe yeni başlayan öğretmenler, 

eğitim sistemi içinde çeşitli sorunlarla karşı kaşıya gelmektedir. Marable ve Raimondi (2007), 

bu sorunların dünyanın her yerindeki aday öğretmenler için benzerlik gösterdiğine dikkat 

çekmektedir. Tanabe (2007), mesleğin başındaki bir öğretmenin işe yeni başlamış olmanın 

ortaya çıkardığı heyecanla ‘gerçeklik şoku’ yaşadığından söz etmektedir. Aday öğretmenler 

mesleğe başladıkları ilk yıl lisansta aldıkları eğitimle gerçek okul ortamında karşılaştıkları 

durumlar arasındaki farklılıktan kaynaklı bir gerçeklik şoku yaşamakta ve bu durum onların 

özgüvenlerini olumsuz etkilemektedir (Blomberg ve Knight, 2015). İlgili çalışmalar (Alataş, 

2017; Benizza, 2007; Blomberg ve Knight, 2015; Brock ve Grady, 2006; Gilad, 2015; Gökçe, 

2013; Rees, 2015; Tanabe 2007; Tünay, 2017; Yalçınkaya, 2002) incelendiğinde, söz konusu 

sorunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:    

 Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma, 

 Sınıf yönetimi ve disiplinsiz öğrencilerle başa çıkma, 

 Velilerle etkili iletişim kurma,  

 Gerçek bir sınıf ortamında ders işlemeye hazır olma, 

 Fazla ders yükünün altından kalkma,  

 Kalabalık sınıflarda öğretim yapabilme, 

 Öğretmen, öğrenci ve velilere kendini kabul ettirme,  

 Sosyal şartlara ve coğrafî yapıya uyum sağlama, 

 Meslektaşlarla işbirliği içinde olma, 

 Dersleri etkin biçimde planlama ve zaman yönetimi, 

 Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere destek olma,  

 Güncel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma, 

 Yerleşik düzene uyum sağlama. 

Aday öğretmenlerin mesleğe başladıkları ilk yıllarda yaşayacakları olası sorunların üstesinden 

gelebilmeleri amacıyla ‘aday öğretmen yetiştirme programları’ uygulanmaktadır. Knowlton 

(2015)’a göre, aday öğretmen yetiştirme süreci, bir öğretmenin öğretmenlik kariyerindeki en 

önemli dönemidir. Benizza (2007), bu dönemden ‘kritik dönem’ olarak söz etmektedir. 

Herhangi bir aday öğretmen yetiştirme programına katılan aday öğretmenlerin mesleğin ilk 

yılını tamamladığında işi bırakma oranı, katılmayanlara göre daha düşüktür (Ingersoll ve Kralik, 
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2004; Smith ve Ingersoll, 2004). Breaux ve Wong (2003), bu programların mesleğe yeni 

başlayan öğretmenlerin başarısını artırdığını ve mesleğe devam etme konusunda onlara 

olumlu katkıda bulunduğunu bildirmektedir. Bu süreçte yalnızca mesleğe geçişi kolaylaştıran 

bir anlayışla değil, sürekli meslekî gelişimi destekleme düşüncesiyle eğitim verilmesi 

gerekmektedir (Feiman-Nemser, 2010). Çünkü aday öğretmen yetiştirme programları bir 

yandan hizmet öncesi eğitiminden kaynaklı eksiklikleri giderirken, öte yandan aday 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimle olan bağlantısını da güçlendirmektedir (Sacilotto-Vasylenko, 

2010). Bu noktada, aday öğretmen yetiştirme programının hizmet içi eğitimle karıştırılmaması 

gerekmektedir. “Hizmet öncesi eğitim, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce 

mesleğe hazırlık niteliğinde aldıkları eğitimken; hizmet içi eğitim meslek hayatı boyunca 

mesleki gelişimî sağlamak amaçlı alınan eğitimdir. Aday öğretmen yetiştirme programları ise 

hizmet öncesi eğitimini tamamlamış, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere yönelik düzenlenen 

eğitim programlarıdır” Alataş (2017). 

1.1 Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci 

Ülkemizde aday öğretmen yetiştirme süreci ile ilgili yasal mevzuat 1995 ve 2015’teki 

yönetmeliklere dayanmaktadır. 1995-2015 yılları arasında geçerli olan yönetmelik, 1995 

yılında ‘Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’ adıyla yürürlüğe girmiştir. Bu 

yönetmelikte, aday öğretmenlerin yetiştirilmesi süreci ‘adaylık eğitimi’, aday öğretmene destek 

sağlayan öğretmenler ise ‘rehber öğretmen’ olarak adlandırılmaktadır. Yönetmelik; temel 

eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim başlıkları altında üç aşamalı bir süreci 

kapsamaktadır (Naillioğlu Kaymak, 2017). 1995 yönetmeliğinin geçerli olduğu yıllarda, 

ülkemizde aday öğretmen eğitimi konusunda yapılan araştırmaların sonuçları (Alataş, 2017; 

Bakay, 2006; Okutan ve Aydoğdu Okutan, 2009; Öztürk ve Yıldırım, 2014) aşağıda belirtilen 

sorunların olduğunu ortaya koymaktadır:  

 Aday öğretmen eğitimi, öğretim süreçleri yönüyle yeterli değildir.  

 Aday öğretmen eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri, adayların derse 

katılımını teşvik etmemektedir. 

 Aday öğretmen eğitiminin içeriği, planlanması ve örgütlenmesi ile ilgili sorunlar 

yaşanmaktadır. 

 Aday öğretmenlerin yardım alabilecekleri tek kişi danışmanlarıdır. Bundan dolayı 

öncelikle danışmanların yeterli hale getirilmesi gerekmektedir.  

 Aday öğretmenler hizmet öncesi eğitim döneminde aldıkları uygulamalı dersleri yeterli 

bulmamaktadır.  
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 Aday öğretmenler, eğitim fakültelerinde verilen eğitimin teorik ağırlıklı olduğu ve gerçek 

hayattaki uygulamalarla örtüşmediğini düşünmektedir. 

 Aday öğretmenler; okul idaresinin, danışmanların ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin 

bilgilendirme konusunda yeterli olmadığını düşünmektedir.  

2015 yılına gelindiğinde, farklı ülkelerin aday öğretmen yetiştirme politikaları da incelenerek, 

aday öğretmen yetiştirme ile ilgili mevcut sorunların giderilmesi amacıyla yeni bir yapılanmanın 

içine girilmiştir. Bunun bir sonucu olarak, ‘MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği’ yürürlüğe koyulmuştur. Öğretmenlerin eğitim fakültesinden mezun olduktan 

hemen sonra sınıfta eğitim vermelerinin doğru olmadığı düşüncesi, yeni yönetmeliğin temel 

dayanağı olarak gösterilebilir. Bu yönetmelikte görev ve sorumluluklar daha açık bir şekilde 

tanımlanmaktadır. 2015 yönetmeliğinde, aday öğretmen yetiştirme ile ilgili yapılacak 

çalışmalar ‘adaylık süreci’, adaylık sürecinde görev alacak deneyimli öğretmenler ise 

‘danışman öğretmen’ olarak adlandırılmaktadır. Bu yönetmeliği temel alarak 1 Mart 2016 

tarihinde başlayan ve 2016 yılının Eylül ayına kadar devam eden program kapsamında otuz 

bine yakın aday öğretmen eğitim görmüştür. Programda görevli danışman öğretmenler 

yaklaşık on gün süreli bir eğitime tabi tutulmuş, bunun yanı sıra uzaktan eğitim yöntemi ile 

seminer almışlardır. Programın 16 haftası uygulamalı, 10 haftası ise teorik eğitime ayrılmıştır. 

Program, iki aşamalı bir yapıda gerçekleştirilmiştir. İlk aşama, bakanlığın belirlediği yetiştirme 

programı kapsamında aday öğretmenin görev yaptığı okuldaki yönetici ve danışmanların 

sorumluluğu dâhilindedir. Okul yöneticisi ve danışman öğretmen, bakanlığın sunduğu 

yetiştirme programını temel alarak, aday öğretmen için bir çalışma programı hazırlamaktadır. 

Aday öğretmen; okul içi, okul dışı ve sınıf içi çeşitli faaliyetlerde görev alabilmekte ve hizmet 

içi eğitimlere katılmaktadır. Ancak bağımsız olarak ders anlatma ve nöbet tutma görevi 

verilmemekte; bu görevler danışman öğretmenler gözetiminde yerine getirilmektedir. Aday 

öğretmenlerin, danışman öğretmenleriyle birlikte en az üç ay derse girmeleri gerekmektedir 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış formların, yönetici 

ve danışman öğretmenlerce kendi kurumlarında kullanılabilecek şekilde uyarlanması ve 

doldurulmak üzere aday öğretmenlere verilmesi; bu aşamada yapılması gereken bir diğer 

sorumluluktur. İkinci aşama, aday öğretmenin performans değerlendirmesine alındığı süreçtir. 

Bu amaçla okul müdürü, maarif müfettişi, il/ilçe yöneticileri tarafından sözlü ve / veya yazılı 

sınav yapılmakta ve değerlendirmede MEB kriterleri dikkate alınmaktadır (Alataş, 2017; 

Gökulu, 2017; MEB, 2017; Naillioğlu Kaymak, 2017; Tünay, 2017).  

Türkiye’de aday öğretmen eğitimi ile ilgili halen geçerli olan işleyiş incelendiğinde; 654 saatlik 

üç aşamalı bir aday öğretmen yetiştirme programı olduğu görülmektedir. Programın 384 saati 

sınıf ve okul içi, 90 saati okul dışı ve 180 saati de hizmet içi eğitim faaliyetlerinden 
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oluşmaktadır. Özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılanlara ise 312 saate indirgenmiş 

uyum programı uygulanmaktadır (MEB, 2019). Bu program çerçevesindeki iş ve işlemler Şekil 

1’de şematize edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Türkiye’de aday öğretmen yetiştirme programının işleyişi (MEB, 2019) 

Ülkemizde aday öğretmenlerin birçok konuda sorun yaşadığı, ilgili alanyazınla ortaya 

koyulmuş durumdadır. COVID-19 salgını, aday öğretmenler için mevcut sorunların üzerine 

yenilerinin eklendiği bir dönem olmuş ve Şekil 1’de gösterilen süreci sekteye uğratmıştır. 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

İlgili alanyazının sunulduğu bu bölümde ilk olarak COVID-19 salgınının aday öğretmenler 

üzerine olan etkileri ortaya koyulmaktadır. Ardından bir mentorluk türü olarak e-mentorluğa 

odaklanılmakta, e-mentorluğun öğretmen eğitiminde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar 
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verilmekte ve son olarak alanyazından elde edilen bilgiler ışığında projenin amaç, problem ve 

alt problemleri ortaya koyulmaktadır.   

2.1 COVID-19 Salgınının Aday Öğretmenler Üzerindeki Etkileri 

Uzun süreli bir izolasyonun yaşanması ve salgının yakın gelecekteki etkilerinin neler 

olabileceğine dair belirsizlikler, herkes gibi aday öğretmenler için de stres ve kaygı kaynağı 

durumundadır. Aday öğretmenler öğrencileriyle ne zaman tekrar sınıf ortamında eğitim 

yapacaklarını bilmemektedir. Üstelik aday öğretmenler COVID-19’un eğitime olumsuz 

yansımalarının üstesinden gelebilmek konusunda da yalnız kalmış durumdadır. Oysa COVID-

19 pandemisinin eğitime olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek için, öğretmenlerin 

dönem içi çalışmaları kapsayacak şekilde işe yarar stratejiler geliştirebilmeleri gerekmektedir. 

Bu duruma dikkat çektiği çalışmasında Ogunode (2020), öğretmenlerin bu tür stratejiler 

geliştirebilmeleri için desteğe gereksinim duyduklarından bahsetmektedir. Carlson (2020) ise 

öğretmenliğin COVID-19’dan en fazla etkilenen meslekler arasında olduğunu dile 

getirmektedir. Aday öğretmenler, bu etkilenme işinin odağında yer almaktadır. Çünkü meslekte 

ilk yılını tamamlamamış olmaları, gerek psikososyal anlamda yaşadıkları sıkıntıların gerekse 

öğretmen kimliklerinin gerektirdiği sorumlulukların üstesinden gelmek konusunda onları 

güçsüz kılmaktadır. Yeterli deneyime sahip olmadıkları gibi okullarından, meslektaşlarından 

ve danışman öğretmenlerinden uzaktadırlar. Mevcut iletişim kanallarını kullanarak informal 

yollarla danışmanlık almaya çalışsalar da bu çaba, içinde bulundukları zorluğun kendileri ve 

öğrencileri adına üstesinden gelebilmeleri için yeterli değildir.    

COVID-19 dönemi, birçok ülkede eğitimin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan 

eğitim yöntemiyle yürütülmesi yönünde bir tercihin oluşmasını beraberinde getirmiştir. Ancak 

çevrimiçi eğitim konusunda tüm kurumlar için geçerli olan belli bir kural veya standart 

bulunmamaktadır. Bu noktada sürecin verimliliği, öğretmenlerin istek, bilgi ve deneyimleriyle 

doğrudan ilişkili bir hal almaktadır. Burgess ve Sievertsen (2020), COVID-19 sebebiyle eğitimin 

çevrimiçi ortamlarda öğrenci, öğretmen ve veliler için belirsizliklerle dolu bir şekilde devam 

ettiğini dile getirmekte; bu durumun kısa vadeli bir sorun olmakla kalmayacağı, etkilediği yaş 

grubu için uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmektedir. Bu noktada çevrimiçi 

araçlarla uzaktan eğitim yapmak konusu da aday öğretmenlerin desteklenmesi gereken bir 

diğer durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Zhou, Wu, Zhou ve Li (2020) tarafından 

yapılan çalışmada, COVID-19 salgını boyunca meslekî anlamda başarılı öğretmenlerin diğer 

öğretmenleri koordine edeceği bir yapı kurulduktan sonra çevrimiçi eğitim etkinliklerinin 

yürütülmesi gerektiği ifade edilmektedir.  
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Gerek normal şartlarda gerekse COVID-19 benzeri durumlardan kaynaklı zorunlu hallerde, 

aday öğretmenlerin gelişimlerinin sekteye uğramaması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin işin 

içine dahil edileceği çözüm yolları üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Son zamanlarda 

eğitim alanında kullanımı giderek yaygınlaşan mentorluk ve bir mentorluk türü olarak elektronik 

mentorluk (e-mentorluk), sözü edilen çözüm yolları içinde ilk akla gelenlerden birisidir. Nitekim 

COVID-19 krizinin öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak 

amacıyla e-mentorluğun bir yöntem olarak kullanıldığı güncel uygulama ve araştırmalar 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan GoTeachKY, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky 

eyaletinde yürütülen resmî bir e-mentorluk programıdır. 18 deneyimli öğretmen uygulama 

süresince mentor olarak görev yapmak üzere belirlenmiştir. Mentorların görevi COVID-19 

sebebiyle okul binalarının kapalı olduğu dönemde desteğe gereksinim duyan eğitimcilere 

yardımcı olmaktır (Ginn, 2020). Bir diğeri, Illinois Emekli Öğretmenler Derneği üyeleri 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Derneğin üyesi olan emekli öğretmenler COVID-19 salgını 

sırasında lise öğrencilerine mentorluk yapmak için gönüllü olmuşlardır. Veliler, farklı 

branşlardaki öğretmenlerle çocuklarının eşleştirilmesi için derneğe başvuru yapabilmektedir. 

Mentorlar kendilerine gelen başvuru sırasına göre öğrencilerle eşleştirilmekte ve dönem 

sonuna kadar o öğrenciye destek olmaktadır (Chronicle, 2020). Pennsylvania’daki okullarda 

staj yapan öğretmen adayları COVID-19 salgını süresince staj öğretmenleri ve 

akademisyenlerle etkileşim halinde olmaya devam etmekte ve bu süreç farklı video konferans 

programlarının kullanıldığı e-mentorlukla gerçekleştirilmektedir (Carlson 2020). Cornell 

University, kurumsal web sitesinde, “COVID-19’un yıkıcı koşulları altında öğrencilere uzaktan 

mentorluk yapılması gereği ortaya çıkmıştır” ifadeleri yer almakta ve sürecin nasıl 

gerçekleştirilebileceğine yönelik mentorlara öneriler verilmektedir (Cornell University, 2020). 

Binghamton Üniversitesi Eğitim, Öğrenme ve Eğitim Liderliği Bölümü (Department of 

Teaching, Learning and Educational Leadership-TLEL) öğrencileri, COVID-19 pandemisi 

sonucunda meydana gelen benzeri görülmemiş değişikliklere ayak uydurmak konusunda 

okullara ve kuruluşlara e-mentorluk yapmaktadır. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul gibi farklı 

kademedeki kurumlarla işbirliği yapılan programda yalnızca öğrencilere değil, öğretmen ve 

velilere de destek sağlanmaktadır (Binghamton University, 2020). 

2.2 Mentorluk Felsefesi ve Elektronik Mentorluk Modeli 

Mentorluk, kökeni Yunan mitolojisine dayanan oldukça eski bir kavramdır. Adını, Homeros 

Destanı’nın kahramanlarından birisi olan İthaka Kralı Odysseus’un arkadaşı ‘Mentor’dan 

almaktadır. Kral, savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u arkadaşı Mentor’a emanet etmiştir. 

Mentor, kralın savaşta olduğu on yıl boyunca ve kral savaştan döndükten sonraki on yıl 

boyunca Telemachus’un eğitimiyle ilgilenmiştir. Prensin çocukluğu ve gençliğini kapsayan bu 
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süre zarfında Mentor onun yalnızca eğitimiyle ilgilenmekle kalmayıp, psikolojik ve sosyal olarak 

da gelişimine destek vermiştir. Zor zamanlarında yanında olmanın ötesinde zorluklarla nasıl 

baş etmesi gerektiğini öğretmiş ve bu konuda onun için iyi bir rol model olmuştur (Bierema ve 

Merriam, 2002; Colley, 2001). Zamanla farklı uygarlıklarda benzer işlevi yerine getirmek üzere 

uygulanan mentorluk, Selçuklularda ‘atabeg’ ve Osmanlılarda ‘lala’ adıyla karşımıza 

çıkmaktadır. Mentorluk, işe yeni başlayan ya da belirli bir kademede yeni olan bir kişiye, daha 

deneyimli olan başka bir meslektaşı tarafından destek sağlanmasıdır (Villani, 2006). Bilgi ve 

deneyimlerini paylaşarak yol göstericilik yapan kişi ‘mentor’, mentorluk hizmetinin sunulduğu 

kişi ise ‘menti’ olarak adlandırılmaktadır (Ghosh ve Reio, 2013; Kraiger, Finkelstein ve 

Varghese, 2018; Singh, Bains ve Vinnicombe, 2002). Mentor, mentinin yakınındaki bir amiri 

veya meslekte kendisinden daha deneyimli olan bir meslektaşı arasından seçilebilmektedir 

(Tünay, 2017). Mentorluk sürecinde yer alan bir diğer rol ise ‘koordinatör’dür. Genellikle kurum 

yöneticileri tarafından belirlenen koordinatör, süreci yöneten ve yapılandıran kişidir. 

Koordinatörün bir diğer önemli görevi mentor ve menti eşleştirmelerini yapmaktır (Gökkaya, 

2013).   

Kram (1983)’a göre mentorluğun iki temel işlevi vardır. Bunlardan ilki, bireylerin kariyerini 

geliştirmek, ikincisi ise kişileri psiko-sosyal yönden desteklemektir. Günümüzde birçok 

sektörde mentorluk uygulamalarına rastlanmaktadır ve mentorluğa olan ilgi artarak devam 

etmektedir (Monaghan ve Lunt, 1992). Öğretme açısından en iyi öğretmen tecrübe olduğu için, 

mentorluk yüzlerce yıldır nesiller boyunca devam etmiştir (Gümüş, 2015). Menturluğun formal 

eğitimde kullanımı yeni değildir. 19. yy’da İngiltere’de ve 1980’lerde Amerika Birleşik 

Devletleri’nde örnek uygulamalar bulunmaktadır (Monaghan ve Lunt, 1992; The Wallace 

Foundation, 2007). Avrupa ve Amerika kıtasıyla kıyaslandığında, ülkemizde formal eğitimde 

mentorluğun kullanımı çok daha yeni bir kavramdır (Özdemir, 2012).  

Ghosh (2012), mentorluğun iş hayatında ve eğitim sektöründe bir gelişim aracı olarak 

kullanılabileceğinden söz etmektedir. Guest (2000), mentorluğun uzun vadeli bir süreç 

olduğunu, deneyimlerin paylaşılmasını ve teşvik edilmeyi içerdiğini, mentiye yansıtma yoluyla 

içgörü geliştirmenin bir yolunu sağladığını ve karşılıklı öğrenmeyle sonuçlanan iki yönlü bir 

ilişki olduğunu dile getirmektedir. İlgili alanyazın (Eby, Durley, Evans ve Ragins, 2006; Öngöz 
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ve Timuçin, 2020; Wallace, 2001) incelendiğinde, mentorluk uygulamalarının mentor ve 

mentiye sağladığı yararlar Şekil 2’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Mentorluğun mentor ve mentiler için yararları 

İbrahimoğlu (2008), mentorluk ilişkisi bağlamında alanyazında iki görüş olduğundan söz 

etmektedir. Bunlar formal (biçimsel) ve informal (biçimsel olmayan) mentorluktur. Formal 

mentorluk ilişkisi, mentor ve menti dışındaki bir diğer üçüncü kişi tarafından başlatılmakta ve 

yapılandırılmış planlı bir süreçte gerçekleştirilmektedir. Formal olmayan mentorluk ilişkisi ise 

mentor ve mentinin karşılıklı beğenme, cazip gelme ve tercih edilmesi şeklinde bütünüyle 

kendiliğinden gelişmektedir. Formal olmayan mentorluk ilişkilerinin 3-6 yıl, formal mentorluk 

ilişkilerinin ise 6-12 ay sürebileceğinden söz edilmektedir (İbrahimoğlu, 2008).  

Alanyazın incelendiğinde, farklı mentorluk türlerinin olduğu görülmektedir. Son yıllarda mentor-

menti etkileşiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına imkân veren e-mentorluk, bu 

türler içinde dikkat çekici şekilde öne çıkmaktadır. Gümüş (2015), mentorluğun en yaygın 

şeklinin yüzyüze mentorluk olduğunu ancak günümüz modern örgütlerinin bazı şartlarından 

kaynaklı olarak e-mentorluğun giderek yaygınlaştığını ifade etmektedir. Konuya odaklanan 

•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

Mentor 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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çalışmalar (Fodeman, 2002; Hall ve Kahn, 2003; Hamilton ve Scandura, 2003; Kirk ve Olinger, 

2003; Leppisaari ve Tenhunen, 2007; Rea, 2001; Watson, 2006)  analiz edildiğinde, e-

mentorluk modelinin yararları aşağıdaki gibi ifade edilebilir:   

 Zaman konusunda esnektir, 

 Mekân sınırlamasını ortadan kaldırır, 

 Hayat boyu öğrenmeyi destekler, 

 Maliyeti düşürür, 

 Demografik özelliklerin ve statü farkının etkisini azaltır, 

 Katılımcıların genel iletişim becerilerini geliştirir, 

 Takım çalışması becerilerini geliştirir, 

 Farklı mentorluk modellerine uyarlanabilir (akran mentorluğu, grup mentorluğu…), 

 Katılımcıların teknoloji kullanım becerilerini geliştirir, 

 Uzak mesafelerdeki insanları bir araya getirebilir, 

 İletişim konusunda seçenekler ve esneklik sunar, 

 Uygum mentor bulma olasılığını artırır, 

 Coğrafî sınırlılıkları ortadan kaldırır, 

 Sürekliliği olan bir meslekî gelişim sağlar, 

 Mobil iş gücü desteği sağlar, 

 Zamanın daha iyi değerlendirilmesini sağlar. 

İlk ortaya çıktığı zamanlarda etkileşimin e-posta ile yapıldığı e-mentorluk programlarında, 

günümüzde farklı teknolojiler kullanılabilmektedir. Çevrimiçi tartışma grupları, sohbet 

platformları, mesajlaşma sistemleri, video konferans uygulamaları, wikiler, bloglar, sosyal 

ağlar, öğrenme yönetim sistemleri ve anlık mobil mesajlaşma araçları; bunlara örnek olarak 

verilebilir (An ve Lipscomb, 2010; Öngöz, 2018). Sözü edilen bu çevrimiçi ve çevrimdışı 

araçların koordineli biçimde kullanımı, mentorluk ilişkisini kolaylaştırıcı bir etkendir. Çünkü 

zaman ve maliyet yönüyle önemli kazanımların sağlanması mümkündür. Üstelik iletişim ve 

etkileşimde kullanıcılara çok daha fazla seçenekler sunulmakta, kişisel tercihler dikkate 

alınabilmektedir. Özellikle çalışan insanlar için e-mentorluk programlarının mesai saatleri 

dışında veya hafta sonu önemli fırsatlar sunduğu bilinmektedir (Kahraman, 2012).  

E-mentorluğun odağında teknolojinin bulunuyor olması, bir e-mentorluk programına katılan 

kişilerin belli seviyede teknoloji kullanım becerisine sahip olması gerekliliğini de beraberinde 

getirmektedir (Kahraman, 2012; Özdemir, 2012). Çünkü program sırasında koordinatör, 

mentor ve mentiler arasındaki etkileşim bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlamaktadır. Öte 

yandan, bir e-mentorluk programında oluşturulması gereken etkileşim alanları vardır. ‘Ortak 
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alan’, genellikle program koordinatörü tarafından düzenlenen alandır. Bu alanın kullanım 

amacı, mentorların ve mentilerin bilgilendirilmesidir. Katılımcıların tamamını ilgilendiren ortak 

mesajlar da bu alanda yayınlanmaktadır. Mentorlar için programa dair bilgi ve belge 

paylaşımının yapıldığı ‘mentor alanı’na koordinatör ve mentorlar erişebilmekte, mentiler dâhil 

edilmemektedir. Mentor alanı ayrıca mentorlerın kendi aralarında etkileşim kurdukları ve görüş 

alış verişinde bulundukları yerdir. ‘Menti (hizmet) alanı’ ise koordinatör ve mentilerin erişimine 

açık olan alandır. Mentilerin gereksinim duydukları bilgi ve belge paylaşımları ile birbirleri ile 

olan etkileşimleri bu alanda sağlanmaktadır (Kuzu, Karaman ve Odabaşı, 2012). Bu temel 

alanlar dışında, eşleştirmeler yapıldıktan sonra mentor-menti etkileşiminde kullanılmak üzere 

oluşturulan alan veya alanlar da vardır. Bu alanların sayısı ve etkileşimde tercih ettikleri 

teknolojiler, programdan programa hatta aynı program içinde eşleştirmeden eşleştirmeye 

değişiklik gösterebilmektedir (Kuzu, Karaman ve Odabaşı; 2012; Öngöz, 2018).   

2.3 Aday Öğretmenlerin Eğitiminde Elektronik Mentorluğun Kullanımı 

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin olası hatalarının engellenmesi için deneyimli 

öğretmenlerin onlara yardımcı olabileceği bilinmektedir (Tunçbilek ve Tünay, 2017). Bu 

sebepledir ki aday öğretmen eğitim sürecinde en etkin rollerden birisi danışman öğretmen 

rolüdür. Danışman öğretmenlerin sergilemesi beklenen davranışlar ve aday öğretmen ile 

danışman öğretmen arasındaki ilişkinin niteliği; alanyazında ifade edilen mentorluk rol ve 

ilişkileriyle benzeşmektedir (Naillioğlu Kaymak, 2017). Yirci ve Kocabaş (2012)’a göre, 

ülkemizde aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde kullanılan sistem gerçekte bir çeşit mentorluk 

sistemidir. Bu düşünceye dikkat çektiği çalışmasında Naillioğlu Kaymak (2017), aday öğretmen 

yetiştirmede mentorluğun kullanımının aslında eski olduğunu ifade etmekte; bu sebeple adı 

mentorluk olmasa da öğretmen yetiştirme sürecinde yapılan çalışmaların mentorluk 

uygulamaları için yol gösterici olacağını bildirmektedir. Özdemir (2012) de Türkiye’de stajyer 

öğretmenlerin yetiştirilmesinde doğrudan mentorluk adı altında bir uygulamanın olmadığını, 

buna karşın ‘danışman öğretmen’ uygulamasının mentorlukla ilişkilendirilebileceğini ifade 

etmektedir. Aday öğretmen yetiştirilmesine yönelik 2015 yönetmeliğinde ve strateji belgesinde 

danışmanlardan sergilemesi beklenen rol davranışlar (Alataş, 2017; Tünay, 2017), mentorluk 

ilişkisi tanımları (Kram, 1983) ve mentorluk rolleri (Aguilar, 1984) ile benzerlikler 

göstermektedir.  

Naillioğlu Kaymak (2017), Türkiye’de aday öğretmenlik sürecine yönelik yenilikçi bilimsel 

mentorluk metodolojileri ile bütünleşmiş model tasarım çalışmaları yapılabileceğini dile 

getirmektedir. Bu çalışmaların formal bir yapı içinde sistematik bir altyapıyla gerçekleştirilmesi 

önemlidir. 1996-1998 yılları arasında bir model proje ile başlayan ve daha sonraları birçok 
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okulu içine alarak genişleyen bir mentorluk uygulamasının sonuç raporunda (The Alberta 

Teachers’ Association, 2003), öğretmen eğitiminde resmî ve resmî olmayan mentorluk 

modellerinin farkından söz edilmektedir. Resmî olmayan mentorluk modelinde, mentorluk 

süreci tamamlandığında, mentinin yeterlilik seviyesi çoğu zaman mentorun seviyesine 

ulaşmaktadır. Mentor, öğretim materyalleri ve sınıftaki öğretim stratejileri bütüncül olarak 

mentinin gelişimini desteklemektedir. Ancak, ‘Çıraklık Modeli’ olarak da adlandırılan bu 

modelde mentorun kendisini geliştirmesi mümkün olmamakta, yansıtıcı herhangi bir uygulama 

ve eylem araştırması yapılmamaktadır. Bu tür bir süreçte mentorun kazanımları, düşük 

seviyedeki meslekî gelişim ve edinilen dostlukla sınırlı kalmaktadır. Resmî bir mentorluk 

programında ise menti yalnızca mentorun yetkinlik seviyesine ulaşmakla kalmayıp, mentorla 

birlikte kendisini geliştirmeye devam etmektedir. Bu modelde mentor, materyalleri sadece 

paylaşmakla kalmamakta, işbirlikçi bir çalışma ortamında onları geliştiren ekibin bir parçası da 

olmaktadır. Resmî bir mentorluk modeli içinde mentor ve mentiler meslekî gelişimlerini yeni 

seviyelere taşıyabilmektedir.  

Aday öğretmenlerin gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir mentorun temel amacı, mentisinin 

sorumluluklarını yerine getirmek konusunda yapılandıracağı kendine özgü öğretim 

uygulamalarını hayata geçirmesine yardımcı olmaktır (Bartell, 2005). Bunu sağlamanın en 

kolay yolu; için iyi planlanmış, sürekliliği olan ve etkinliklerin sistematik olarak 

gerçekleştirileceği mentorluk programlarının hayata geçirilmesidir. Nitekim Ingersoll ve Strong  

(2011), aday öğretmenleri desteklemek için yapılandırılmış resmî mentorluk hizmetinin 

sunulmasını önermektedir. Benzer bir mantıkla,  The Alberta Teachers’ Association (2003), 

aday öğretmenlerin meslekî gelişiminde resmî mentorluk programlarının resmî olmayanların 

yerini alması gerektiğini dile getirmekte ve bunun gerekçelerini aşağıdaki şekliyle vermektedir: 

 Deneyimsiz öğretmenler ihtiyaç duymalarına rağmen genellikle yardım talep etmezler. 

 Yeni öğretmenlerin, güncel ve etkili öğretim modellerini gözlemlemesi gerekir. 

 Deneyimli öğretmenler, aday öğretenlerin gelişim sürecini etkileyecek müdahalelerden 

kaçınırlar. 

 Resmî olmayan mentorluğun zaman içinde öğretimi geliştirme etkisi yoktur. 

 Resmî olmayan rehberlik programlarını oluşturmak ve desteklemek zordur. 

 Meslekî gelişim sürecinde yeni öğretmenler içinde kimlerin destek aldığının ve 

sağlanan desteğin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu projenin amacı ortaokulda görev yapan aday öğretmenlerin meslekî ve psikososyal 

gelişimlerini desteklemeye yönelik kısa süreli bir e-mentorluk programının planlanması, 
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uygulanması ve değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

1. Programın yapısı ve işleyişi nasıl olmalıdır? 

2. Mentor ve mentiler için program hangi etkinlikleri içermelidir? 

3. Farklı rollerle programa dâhil olan katılımcılar için ne tür etkileşim alanları 

oluşturulmalıdır?  

4. E-mentorluk programının başarı ölçütleri neler olmalıdır?  

Proje kapsamında yürütülen e-mentorluk programı, ‘Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı 

(AÖEMP)’ adıyla gerçekleştirilmiştir.  

3. YÖNTEM 

Bu projenin problem cümlelerine çözüm bulma sürecinde, nitel ve nicel yöntemler tek başına 

yeterli değildir. Bu sebeple araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin 

birleştirilmesini mümkün kılan karma yöntem (Creswell, 2006) kullanılmıştır. Karma yöntemin 

seçilmesinin bir diğer gerekçesi, e-mentorluk programlarının geliştirilmesi aşamalarının 

(Öngöz ve Timuçin, 2020) karma desenin doğası ile uyumluluk gösteriyor olmasıdır. Ayrıca 

eğitim teknolojilerinin tasarım, uygulama ve geliştirme odaklı disiplinler arası yapısı ile karma 

yöntemin çok yönlü, dengeleyici ve çoğulculuk özellikleri de birbiri ile benzeşmektedir (Fırat, 

Yurdakul ve Ersoy, 2014).   

3.1 Süreçte Yapılan Çalışmalar 

Bir mentorluk veya e-mentorluk sürecinin hangi aşamalara sahip olması gerektiği konusuna 

odaklanan çok sayıda araştırma (Chao,1997; Kochan ve Pascarelli, 2005; Kram, 1983; Single 

ve Single, 2005) bulunmaktadır. Bu araştırmalar incelendiğinde, farklı adlandırmalara sahip 

olsa da benzer görevleri kapsayan aşamalardan söz edildiği görülmektedir. Bu çalışmaları 

analiz eden Öngöz ve Timuçin (2020), e-mentorluk programlarının gerçekleştirilmesi sürecinde 

yapılması gereken çalışmaları Şekil 3’te görüldüğü üzere dört aşamalı bir yapı içinde 

açıklamaktadır.  
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Şekil 3. E-mentorluk sürecinin aşamaları (Öngöz ve Timuçin, 2020) 

Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı’nın hayata geçirilmesinde, Şekil 3’teki aşamalar dikkate 

alınmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda başlıklar halinde sunulmaktadır: 

3.1.1 Planlama Aşaması 

Bir mentorluk programı düzenlenmeden önce, mentinin veya mentilerin ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve programın bu ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte tasarlanması gerekmektedir 

(Gökkaya, 2013). Çünkü mentorluk, amaca uygun olduğu ve öğretmenlerin ihtiyaçları 

doğrultusunda yönlendirildiği zaman etkilidir (Hobson, Ashby, Malderez ve Tomlinson, 2009). 

Bu bağlamda ilk olarak aday öğretmenlerin yaşadıkları sorunlarla ilgili alanyazın taraması 

yapılmıştır. Bunun yanı sıra güncel verilerin toplanması amacıyla bir anket geliştirilerek, proje 

TÜBİTAK’a sunulmadan önce uygulanmıştır. ‘Aday Öğretmenler İçin Mentorluk Programı 

Anketi’ adı verilen ankette düzenlenmesi düşünülen mentorluk programının yapısı ve işleyişi 

•Rol ve sorumlulukların belirlenmesi

•Mentor ve menti hedeflerinin belirlenmesi

•Uygun mentorluk türünün belirlenmesi

•Mentorluk süresinin belirlenmesi

•Mentorluk sözleşmesinin hazırlanması

•Etkinliklerin ve mentor eğitimlerinin planlanması

•Finansal planlamanın yapılması

•Olası sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi

1. Planlama

•Mentor-menti eşleştirme kriterlerinin belirlenmesi

•Eşleştirme yöntemine karar verilmesi

•Mentinin kendisi için en uygun mentorla eşleştirilmesi

2. Eşleştirme

•Mentorluk program sürecinin (eğitimler, etkinlikler...) planlandığı şekilde 
uygulanması

•Süreçte yaşanan sorunların tespiti ve çözümü

•Uygulama sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı

•Programın değerlendirilmesine amacıyla veri toplama ve arşivleme

3. Uygulama

•Programın mentor açısından değerlendirilmesi

•Programın menti açısından değerlendirmesi

•Programın süreç açısından değerlendirilmesi 

4. Değerlendirme



14 
 

konusunda hedef kitlenin beklenti ve önerilerini almaya yönelik sorular bulunmaktadır. 20 

sorudan oluşan anket Türkiye’nin yedi coğrafî bölgesinden, 16 farklı branştaki 124 aday 

öğretmene çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Anketten elde edilen sonuçlar (Öngöz, 2019); 

AÖEMP’nin planlanması sürecine yönelik proje ekibi için yol gösterici bilgiler sağlamıştır. 

Böylelikle AÖEMP’ye başvuru şartları, programın başlangıç ve bitiş tarihleri, katılımcı rol ve 

sorumlulukları, mentor-menti eşleştirme yöntemi, sözleşmelerin kapsamı, etkinliklerin içeriği 

ve etkileşim tasarımı konularındaki ayrıntılar ortaya koyulmuştur. Tüm bu bilgileri içeren bir 

kitapçık hazırlanmış ve Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Akademi Trabzon web sayfası altında paylaşılmıştır. Program başvuruları da aynı web 

hesabından alınmaya başlanmıştır. Başvurular, mentor ve mentiler için geliştirilen iki ayrı 

çevrimiçi anket (Ek-1 ve Ek-2) yardımıyla alınmıştır. Başvuruların devam ettiği süre içinde proje 

web sayfasının tasarımı gerçekleştirilmiş ve site www.ementorluk.com web adresi altında 

hizmete açılmıştır. Mentor-menti etkileşimleri başladığı andan itibaren proje ile ilgili tüm bilgi 

ve belge paylaşımları bu web sayfası üzerinden gerçekleştirilmiştir. Planlama aşamasında 

yapılan çalışmaların eksiksiz olması adına Öngöz ve Timuçin (2020) tarafından hazırlanmış 

olan ve Ek-3’te verilen ‘Elektronik ve Karma Mentorluk Programları İçin Kontrol Listesi’ 

kullanılmıştır.  

3.1.2 Eşleştirme Aşaması 

Bir mentorluk programının başarısında, doğru mentor-menti çiftlerinin bir araya getirilmesinin 

payı büyüktür. Miller (2002)’a göre eşleştirmenin hatalı yapılması bir mentorluk programı için 

ortaya çıkabilecek en önemli sorundur. Bu yüzden mentorluk programlarında eşleştirme işini 

başlı başına bir aşama olarak ele alan araştırmacılar (Kochan ve Pascarelli, 2005; Nelly, 

Cotton, Nelly, 2017) bulunmaktadır. AÖEMP için de eşleştirme ayrı bir aşamadır. Aday 

öğretmenlerin tercihleri (Öngöz, 2019) ve mentorlukta kullanılan eşleştirme yöntemleri 

(İbrahimoğlu, 2008; Marshall, 2017; Nelly, Cotton, Nelly, 2017) incelenerek, AÖEMP 

eşleştirme kriterleri aşağıdaki gibi belirlenmiş ve uygulanmıştır:   

 Programa kabul edilen mentorların temel bilgilerinin (ad, soyad, branş, yaş, cinsiyet, 

kişisel özellikleri, hobileri…) bulunduğu bir mentor havuzu oluşturulmuştur. 

 Mentor havuzu, mentilerin erişimine açılmış ve hangi mentorla eşleşmek istedikleri ile 

ilgili tercihleri alınmıştır. Bunun süreçte kullanılan ‘AÖEMP Mentor Tercih Formu’, Ek-

4’te verilmektedir.   

 Program Koordinatörü mentor ve menti bilgilerini inceleyerek uygun çiftleri belirlemiştir. 

Mentinin tercihi ile Koordinatör’ün önerisi uyumlu ise, mentor-menti çifti ataması 



15 
 

yapılmıştır. Bu ikisi arasında uyumsuzluk varsa menti ile tekrar görüşülmüştür. Son 

karar yine mentiye bırakılarak eşleştirmeler gerçekleştirilmiştir.  

 Bir mentor en fazla üç menti ile eşleştirilmiştir. Bununla ilgili karar alınırken mentorun 

nitelikleri (mentorluğa ayırabileceği zaman, kişisel özellikleri, teknolojik yeterlilikler…) 

dikkate alınmıştır. Birden fazla menti ile eşleşen mentorlar, etkinlikleri grup mentorluk 

modeline göre yapma hakkına sahiptir.  

 Eşleştirmeler yapıldıktan sonra iki hafta içinde eşlere ayrılma hakkı verilmiştir.  

Yukarıdaki kriterler temel alınarak AÖEMP mentor-menti eşleri belirlenmiştir (Ek-5). Program 

süresince eşinden ayrılmak isteyen mentor veya menti olmamıştır.  

3.1.3 Uygulama Aşaması 

AÖEMP’de planlama ve eşleştirme aşamalarından sonra uygulama süreci başlatılmıştır. 

AÖEMP’nin genel yapısı ve işleyişi Şekil 4’te verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. AÖEMP’nin yapısı ve işleyişi 

Şekil 4’te görüldüğü üzere, AÖEMP’deki temel roller ‘Mentor’, ‘Menti’ ve ‘Koordinatör’dür. Bu 

üç temel rolün yanısıra proje ekibi, ‘AÖEMP Komisyonu’ adıyla programda yerini almaktadır. 
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Programdaki katılımcı rolleri ve sorumlulukları proje web sayfasında (www.ementorluk.com) 

yer alan ‘Program Kitapçığı’nda ayrıntılı şekilde verilmektedir.  

AÖEMP’deki katılımcıların birbirleri ile olan etkileşimleri ve program etkinliklerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmak üzere ‘AÖEMP Etkileşim Platformu’ geliştirilmiştir. Bu 

platform, MOODLE öğrenme yönetim sisteminin program amaçları doğrultusunda uyarlanması 

ile oluşturulmuştur. Proje web sayfasına gömülen platforma giriş şifre ile gerçekleştirilmektedir. 

Platform içinde Mentor, Menti ve Koordinatör rolleri için ayrı arayüzler tasarlanmıştır. Big Blue 

Button açık kaynak kodlu videokonferans yazılımı platform içine entegre edilmiştir. AÖEMP 

mentorlarının kendi aralarında ve Koordinatör ile her an iletişimde olabilmeleri amacıyla 

WhatsApp anlık mobil mesajlaşma uygulamasında bir grup oluşturulmuştur. Aynı mantıkla 

program mentilerinin ve Koordinatör’ün etkileşimi amacıyla ayrı bir WhatsApp hesabı 

açılmıştır.  

AÖEMP’de mentor-menti hedeflerine uygun etkinlikler geliştirilmiştir. Bu süreçte ilk olarak 

dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilmiş olan öğretmenlere yönelik elektronik ve karma 

mentorluk programlarının etkinlikleri incelenmiş ve aday öğretmenlerin programa yönelik 

beklenti ve önerileri (Öngöz, 2019) dikkate alınmıştır. Ardından proje ekibi (AÖEMP Komisyon) 

tarafından etkinlik havuzu oluşturulmuş ve etkinliklerle ilgili uzman görüşü alınmıştır. 

Etkinliklerin kapsamı, hangi teknolojiler kullanılarak yapılabileceği ve zorunlu/seçmeli olma 

durumu ile ilgili uzman görüşleri değerlendirilerek, ‘AÖEMP Etkinlik Listesi’ kullanıma hazır 

hale getirilmiştir. Ek-6’da verilen bu listede 22’si zorunlu, 31’i seçmeli olmak üzere toplam 53 

etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler program süresince mentor-menti eşleri tarafından haftalık 

düzenli olarak yapılmıştır. Bu sürecin sistematik bir yapıda olabilmesi için her ayın ilk 

haftasında mentorların ‘AÖEMP Aylık Etkinlik Takvimi’ oluşturmaları istenmiştir. Bu takvimin 

hazırlanmasında dikkate alınması gereken durumlarla ilgili olarak ‘AÖEMP Aylık Etkinlik 

Takvimi Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Kurallar’ adlı bir belge oluşturulmuş ve 

mentorlarla paylaşılmıştır. Bu belge Ek-7’de verilmektedir. Mentor ve mentilerin yapabileceği 

etkinlikler AÖEMP Etkinlik Listesi ile sınırlı tutulmamıştır. Mentorlar, mentilerinin gereksinimleri 

doğrultusunda yeni etkinlikler önerebilmektedir. Bunun için Ek-8’de verilen ‘AÖEMP Etkinlik 

Öneri Formu’nun kullanılması gerekmektedir. Etkinliklerle ilgili sağlanan bu esneklik, mentilerin 

ihtiyaçlarına üst düzey cevap verebilmek içindir. Çünkü bir terapi veya danışmanlıktan farklı 

olarak mentorlukta, sorunların çözümünde mentinin etkin rol alması gerekmektedir. Çünkü 

mentor, mentiye nasıl davranması gerektiğini adım adım söyleyerek, bunları yapıp 

yapmadığını denetleyen kişi olmamalıdır. Bunun yerine mentiye kendi çözümlerini üretecek bir 

yol açması beklenmektedir (Çetin, 2013). 
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E-mentorluk süreci mentorların da kendilerini geliştirmelerini gerektirdiği için, Ek-9’da verilen 

‘Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Mentor İhtiyaç Analizi Formu’ geliştirilmiştir. Programın 

değerlendirilmesine yönelik bir veri toplama aracı olmayan bu form, program süresince 

istedikleri her an mentorlar tarafından doldurulmak üzere hazırlanmıştır. Mentorların 

doldurdukları formlar, e-mentorluk programı süresince AÖEMP etkinlikleri dışında ne tür 

etkinliklerin yapılabileceği konusunda proje ekibine bilgi sağlamıştır. Bu doğrultuda, çeşitli 

çevrimiçi seminer ve söyleşiler planlanarak sürece dâhil edilmiştir.   

3.1.4 Değerlendirme Aşaması 

İlgili alanyazın, bir mentorluk ilişkisinde mentor ve mentilerin düzenli toplantılarla bir araya 

getirilmesini önerilmektedir. Bu toplantıların ne kadar sıklıkla olacağı ve ne kadar süreceği, 

mentorluğun amacına göre değişiklik göstermektedir (Gökkaya, 2013). Mentorluk felsefesinin 

sonuçtan çok süreç odaklı olması da dikkate alındığında, AÖEMP’de farklı yollarla ve sürekli 

olarak veri toplanması gerekmektedir. Nitekim Naillioğlu Kaymak (2017), aday öğretmenlik 

sürecinin izleme ve değerlendirmesinde sonuçtan çok sürece dayalı performans 

değerlendirmenin öncelikli olması gerektiğini belirtmektedir. Böylelikle programın sağlıklı bir 

değerlendirmesini yapmak mümkün olacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında ‘Veri Toplama Araçları’ 

başlığı altında tanıtılan araçlar kullanılarak program süresince ve program sonunda veriler 

toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek AÖEMP’nin mentor ve mentiler için belirlenen 

hedeflerine ulaşma durumu değerlendirilmiştir. 

3.2 Veri Toplama Araçları 

Proje kapsamında kullanılan veri toplama araçları ve bu araçların ne zaman uygulandıkları ile 

ilgili bilgiler, Şekil 5’te verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Programın değerlendirilmesi amacıyla kullanılan veri toplama araçları 
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Proje önerisinde verilen veri toplama araçları Program Komitesi tarafından yeniden 

yapılandırılmıştır. Buna göre, her ay sonunda sınırlı sayıdaki katılımcı ile mülakat yapmak 

yerine, mentor ve mentilerle ayrı ayrı çevrimiçi düzenli toplantıların yapılmasına karar 

verilmiştir. Buna göre, her ay sonunda o ayın etkinlikleri ve programın ilerleyişi ile ilgili 

toplantılar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca program tamamlandıktan sonra tüm sürece dair 

görüşlerin alınması amacıyla mentor ve mentilerle genel değerlendirme toplantıları yapılmıştır. 

Buradan elde edilen bulgular, anket ve mülakatlarla elde edilen bulguları desteklemek 

amacıyla kullanılmıştır. Proje başvurusunun alınması için geliştirilen anketler de veri kaynağı 

olarak değerlendirilmiştir. Mentor ve menti başvuruları için ayrı ayrı hazırlanan bu anketlerde 

kişisel bilgiler, meslekî bilgiler, ilgi alanları, iletişim ve teknoloji erişim bilgileri, programa yönelik 

beklenti ve öneriler konularında sorular bulunmaktadır (Ek-1 ve Ek-2). AÖEMP etkinliklerinin 

yapılma durumu ve yapılan etkinliklerle ilgili görüşlerin alınması amacıyla, mentor ve mentiler 

için ayrı ‘Haftalık Etkinlik Değerlendirme Formu’ oluşturulmuştur. Her hafta bitiminde çevrimiçi 

olarak doldurulan bu formlarla, ilgili tarihlerde hangi etkinliklerin yapıldığı kayıt altına alınmıştır. 

Formlarda ayrıca yapılan etkinliklerin içeriği ve kullanılan etkileşim araçlarının verimliliği 

konularındaki görüşler ile etkinliklerin daha nitelikli hale getirilmesi konusundaki öneriler 

alınmıştır. AÖEMP’nin öğrenme odağında belirlenen hedeflerin başarıya ulaşıp ulaşmadığı ile 

ilgili veri toplamak amacıyla, mentor ve mentiler için iki ayrı anket geliştirilmiştir. ‘AÖEMP’de 

Oluşan Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi’ adlı bu anketler Ek-10 ve Ek-11’de yer 

almaktadır. Oluşan öğrenme ortamları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla program 

tamamlandıktan sonra her branştan bir mentor ve bir menti rastgele seçilerek toplamda 11 

mentor ve 11 menti ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat soruları Ek-12 ve Ek-13’te 

verilmektedir. Program web sayfası ve AÖEMP Etkileşim Platformu ile ilgili de katılımcı 

görüşleri alınmıştır. Bu amaçla iki yazılı görüş alma formu geliştirilerek (Ek-13, Ek-15) mentor 

ve mentilere çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Bu formlar kapsam yönüyle benzer olmakla birlikte 

mentilere bir soru daha az sorulmuştur. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve ulaşılan bulgular 

doğrultusunda, program devam ederken dijital ortamların tasarım ve işlevselliği ile ilgili 

güncellemeler gerçekleştirilmiştir. AÖEMP web sayfasının (www.ementorluk.com) son haline 

ait görseller Ek-16’da, e-mentorluk etkileşim platformu olarak uyarlanan MOODLE öğrenme 

yönetim sistemi ile ilgili görseller ise Ek-17’de verilmektedir. Son olarak programın her bir 

aşamasında yapılan çalışmaların ne denli başarılı olduğunu yorumlayabilmek adına, program 

sonunda mentor ve mentilere ‘AÖEMP Genel Değerlendirme’ anketleri uygulanmıştır. Bu 

anketlerde, programın planlandığı şekliyle uygulanma durumundan, mentor-menti eşlerinin 

ayrıldığı son aşamaya kadar geçen süredeki tüm çalışmalarla ilgili sorular bulunmaktadır (Ek-

18, ve Ek-19). 
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Nitel veri toplama araçları olan mülakat, yazılı görüş formları, haftalık etkinlik değerlendirme 

formları ve çevrimiçi toplantılardan elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. 

Bu süreçte Harris (2001)’in önerdiği aşamalar uygulanmıştır. Mülakatlar ve çevrimiçi 

toplantıların kayıtları kelime işlemci programa aktarıldıktan sonra, projenin problem cümleleri 

doğrultusunda içerik analizine yön verecek sorular oluşturulmuş ve kullanılacak dokümanlar 

belirlenerek kapsam netleştirilmiştir. Araştırma birimlerinin oluşturulması sonrasında, 

kategoriler ortaya koyulmuş ve kodlamalar yapılmıştır. Yazılı görüş formları ile alınan cevaplar 

da aynı şekilde çözümlenmiştir. Nitel bulgular, ulaşılan tema ve kodların frekans değerlerinin 

gösterildiği tablolara dönüştürülmüştür. Bu bulguları desteklemek amacıyla katılımcı 

ifadelerinden alıntılara yer verilmiştir. Mentor anketlerinden elde edilen veriler frekans, menti 

anketlerinden elde edilen veriler ise frekans ve yüzdelik değerlerinin gösterildiği tablolara 

dönüştürülmüştür. Aylık çevrimiçi toplantılar ve program tamamlandıktan sonra yapılan 

çevrimiçi toplantının kelime işlemciye aktarılan kayıtları incelenerek, diğer veri toplama 

araçlarından erişilen nitel ve nicel bulguları destekleyecek mentor ve menti ifadeleri seçilmiş 

ve Bulgular başlığı altında ilgili yerlerde kullanılmıştır.  

Proje ekibi ve katılımcılar (mentor ve mentiler), altı aylık bir süreyle etkileşim halinde olmuştur. 

Bunun dört ayı, program etkinliklerinin uygulandığı ve tüm katılımcıların etkin şekilde projede 

yer aldığı dönemi içermektedir. Veriler bu uzun sürece yayılarak ve farklı araçlar kullanılarak 

toplanmıştır. Nitel ve nicel veri toplama araçlarından sağlanan bulgular karşılaştırılarak ve 

birbirini destekleyecek şekilde kullanılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Bulgular sunulurken sadece 

tematik frekans tabloları ve yüzdelik gösterimlerin yer aldığı tablolar değil, çevrimiçi 

toplantılardan, mülakatlardan ve yazılı belgelerden yapılan doğrudan alıntılara da verilmiştir. 

Sözü edilen durumların, bilimsel araştırmaların geçerlik ve güvenirliğini sağlamak konusuna 

katkıda bulunduğu bilinmektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).   

3.3 Çalışma Grubu 

AÖEMP için yapılan başvurular Komisyon tarafından incelenerek, kabul kriterlerini sağlayan 

23 deneyimli öğretmen mentor, 34 aday öğretmen ise menti olarak araştırmaya dâhil edilmiştir. 

Katılımcılar mentor ve menti olma şartlarını sağlayan gönüllü öğretmenler arasından 

seçilmiştir. Proje önerisinde 24 mentor, 48 menti olarak belirtilen katılımcı sayısındaki 

değişimin ve menti başvurularının tüm Türkiye’ye açılmasının sebepleri 16.09.2020 tarihinde 

TÜBİTAK’a bildirilmiş ve çalışma grubunun 23 mentor ve 34 menti ile gerçekleştirilmesi 

yönündeki talep onaylanmıştır. Projeye mentor rolüyle katılan deneyimli öğretmenlerin 12’si 

erkek, 11’i’ kadın; menti rolü ile katılan aday öğretmenlerin ise 10’u erkek, 24’ü kadındır. 

Katılımcıları mentor-menti çiftleri olarak gösteren Tablo Ek-5’te verilmektedir.  
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4. BULGULAR 

Bu bölümde, proje süresince ve proje tamamlandıktan sonra elde edilen verilerin analiz 

edilmesi ile ulaşılan bulgular, alt başlıklar halinde sınıflandırılarak sunulmaktadır. 

4.1 Mentilerin Desteğe Gereksinim Duyduğu Konular 

AÖEMP ile ilgili planlamalar yapılırken, alanyazındaki ilgili çalışmalar ve Öngöz (2019) 

tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları yol gösterici olmuştur. Program başvuruları 

tamamlandıktan sonra, projeye katılan mentilerin hangi konularda kendilerini geliştirmeye 

gereksinim duydukları ile ilgili veriler toplanmıştır. Bu veriler üç farklı veri toplama aracından 

elde edilmiştir: İlki, mentilerin programa başvururken doldurdukları ‘AÖEMP Başvuru 

Formu’dur. Formda yer alan ‘programa yönelik beklenti ve öneriler’ bölümündeki açık uçlu 

sorulara verilen cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. İkincisi programın zorunlu 

etkinliklerinden birisinde doldurulan ‘Güçlü ve Zayıf Yönlerim Formu’dur. Sonuncusu ise 

programın ilk ayı tamamlandıktan sonra, mentorlar tarafından doldurulan ‘Menti İhtiyaç 

Değerlendirme Formu’dur. Mentorlar için geliştirilmiş olan bu formda yarı yapılandırılmış üç 

soru vardır. Bu sorular, bir ayın sonunda mentilerin hangi konularda desteğe ihtiyaç 

duyduklarına yönelik mentor gözlemlerini ve görüşlerini almaya yöneliktir.   

‘AÖEMP Menti Başvuru Formu’nda yer alan, mentilerin kendilerini hangi konularda geliştirmek 

istedikleri ile ilgili soruya verilen cevaplar içerik analizine tabi tutulduğunda, Tablo 1’deki 

bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 1. Mentilerin kendilerini geliştirmeye gereksinim duydukları konular (n=34) 

Temalar Kodlar f % 
 
 
 

Meslekî gelişim 

Alan bilgisi 24 70,58 
Yöntem, teknik ve etkinlikler 20 58,82 
Sınıf yönetimi 20 58,82 
Deneyim  13 38,23 
Mevzuat bilgisi 9 26,47 
Özel öğretim 4 11,76 
Öğrenciyle iletişim 4 11,76 
Okul-Aile-Çevre 4 11,76 

Kişisel ve psikososyal gelişim Teknoloji kullanımı  19 55,82 
Genel kültür/Güncel konular 4 11,76 

 

Tablo 1 incelendiğinde; mentilerin en çok alan bilgisi (%70,58), yöntem-teknik ve etkinlikler 

(%58,82) ile sınıf yönetimi (%58,82) konularında kendilerini zayıf hissettikleri görülmektedir. 

Aşağıda meslekî gelişimle ilgili örnek aday öğretmen ifadeleri yer almaktadır:  
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“Alanım ile alakalı küreselleşen dünyaya tam anlamıyla ayak uydurmak en temel 

düşüncem.” 

“ …sınıf yönetimi, zaman yönetimi ve çocuk psikolojisi konusunda kendimi yetersiz 

görüyorum.”  

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere,  kişisel gelişim teması içerisinde yer alan kodların ‘Teknoloji 

kullanımı, Genel kültür / Güncel konular’ şeklinde olduğu görülmektedir. Bu tema içinde aday 

öğretmenler en çok teknoloji konusunda kendisini geliştirmeye gereksinim duymaktadır. 

Aşağıda örnek ifadeler yer almaktadır:  

“Konuşma kabiliyetimin gayet iyi olduğunun farkındayım fakat alan yeterliliğimi, 

tecrübemi ve teknoloji okuryazarlığımı geliştirmeliyim.”  

 “…bilgi teknolojilerinde yeniliklere ayak uydurarak bilgi birikimimi artırıp öğrencilere 

çağın gereksinimi olan robotik ve kodlama eğitimleri verecek şekilde kendimi geliştirmek 

istiyorum.” 

‘Güçlü ve Zayıf Yönlerim Formu’nu eksiksiz dolduran 30 menti vardır. Bu sebeple analizler 30 

kişi üzerinden yapılmıştır.  Formda aday öğretmenlerin zayıf oldukları konularla ilgili yazdıkları 

ifadeler içerik analizine tabi tutulduğunda, Tablo 2’deki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 2. Mentilerin kendilerini zayıf hissettiği konular (n=30) 

Temalar Kodlar f % 

 
Meslekî konular 

Deneyimsizlik 4 13,33 

Sınıf yönetimi  3 10,00 

Yöntem ve teknik seçme 2 6,66 

Teknoloji kullanımı 2 6,66 

 
 
 

Kişisel ve psikososyal konular 

Duygusallık 8 26,66 

Kararsızlık 5 16,66 

Girişimcilik 5 16,66 

Hayır diyememek 5 16,66 

Öfke 4 13,36 

Detaycı olma 4 13,36 

Zaman yönetimi 3 10,00 

Liderlik 2 6,66 

Sabırsızlık 2 6,66 

Aşırı stres ve sıkıntı 2 6,66 

Mentilerden alınan yanıtlara göre 11 mentinin meslekî konularda kendisini zayıf hissettiği 

görülmektedir. Bu konular arasında ‘Deneyimsizlik’, ‘Sınıf yönetimi’, ‘Yöntem ve teknik seçme’ 

ve ‘Teknoloji kullanımı’ kodları yer almaktadır. Aşağıda bu kodlara dair örnek ifadeler 

verilmiştir: 

“Konuları somutlaştırırken yöntem ve teknik seçmek, akıllı tahtayı etkin kullanmak, yeni 

nesil soru çözümü yapmak.” 
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“… İşimde tecrübem çok az ve eksik yanlarım var. Bun eksikleri gidermek istiyorum.” 

Tablo 2’ye göre, mentiler daha çok kişisel ve psikososyal konularda kendilerini geliştirmek 

istemektedir. Bu temaya ait kodlar arasında ‘Duygusallık’, ‘Kararsızlık’, ‘Girişimcilik’ ve Hayır 

diyememek’ öne çıkmaktadır. Aşağıda bu kodlara ilişkin örnek aday öğretmen ifadeleri 

verilmiştir. 

“…detaycı olma, sayısal alan veya matematiksel alan bilgisi eksikliği. Analitik 

düşünebilme, liderlik, doğaçlama yapma, hesabi işler, çizim vb. alanlardaki eksiklik.”  

 “Hayır diyememek, hırslı olmak, ani kararlar vermek, liderlik noktasında aşırıya kaçmak, 

zamanı verimli kullanamamak ve yaptığım işten çabuk sıkılmak.”  

‘Menti İhtiyaç Değerlendirme Formu’ yoluyla elde edilen veriler analiz edilerek, Tablo 3’teki 

bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 3. Mentilerin desteğe gereksinim duyduğu konular hakkında mentor görüşleri (n=23) 

Temalar f 
Ders planı hazırlama ve farklı yöntem-teknik kullanımı 9 
Meslekî deneyim kazanma 8 
İletişim becerilerini geliştirme 8 
Mevzuat bilgisi 6 
Sınıf yönetimi 6 
Branş alan bilgisi 5 
Teknoloji kullanımı 5 
Meslekî uyum ve adaptasyon 5 
Kişisel gelişim 4 
Kaynaştırma eğitimi 4 

Tablo 3’e göre, 9 mentor mentisinin ders planı hazırlama ve farklı yöntem-teknik kullanımı 

konusunda kendisini geliştirmeye gereksinim duyduğunu belirtmiştir. 8 mentora göre mentisi 

meslekî deneyim kazanma ile ilgili desteğe gereksinim duymaktadır. Mentisinin iletişim 

becerilerini geliştirmesi gerektiğini düşünen mentor sayısı ise 8’dir. Mevzut bilgisi, sınıf 

yönetimi, branş alan bilgisi, teknoloji kullanımı, meslekî uyum, kişisel gelişim ve kaynaştırma 

eğitimi; dile getirilen diğer konulardır. Aşağıda, örnek mentor ifadeleri yer almaktadır:  

“Mentimin öğretim yöntem ve tekniklerini etkin kullanabilme konusunda desteğe ihtiyaç 

duyduğunu gözlemledim.”  

 “Meslek ile ilgili kanun ve yönetmelikler konusunda eksiklik hissettiğini ve bu konuda 

yardıma ihtiyaç duyduğunu gözlemledim.”  

“Öğrencilerle etkileşim ve sınıf yönetimi ile ilgili desteğe ihtiyacı var.” 

“…teknolojinin sınıf içi etkinliklerde kullanımı noktasında desteğe ihtiyaç duymaktadır.”  

 “Mentim kaç gün rapor alabilirim, idarenin dediği her şeyi yapmak zorunda mıyım, itiraz 

hakkım var mı gibi kişisel ve özlüğe dayalı bilgilerle ilgili desteğe ihtiyaç duyuyor.”  
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“Mentinin en çok zorlandığı konulardan birisi kaynaştırma öğrencilerini de derse dahil 

edebilmek.”  

4.2 AÖEMP’de Oluşan Öğrenme Ortamlarına Yönelik Mentor Görüşleri  

AÖEMP’de oluşan öğrenme ortamlarına ilişkin mentorlara uygulanan anketten elde edilen 

veriler analiz edildiğinde, programa bağlılık oluşturan unsurların neler olduğuna dair Tablo 

4’teki bulgulara ulaşılmıştır. 

Tablo 4. Mentorlara göre AÖEMP’ye bağlılık oluşturan unsurlar (n=23) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Programa bağlılık oluşturan 
unsurlar 

f f f f f 

Mentimle/mentilerimle aramda bir 
bağ oluştuğunu hissediyorum. 

18 5 0 0 0 

Mentimle/mentilerimle aylık 
etkinlik takvimi dışında da 
görüşmelerimiz oldu.  

18 3 1 1 0 

Programa katılan diğer 
mentorlarla aramda bir bağ 
oluştuğunu hissediyorum. 

5 14 3 1 0 

Program Koordinatörü ile aramda 
bir bağ oluştuğunu hissediyorum. 

12 10 1 0 0 

Programda eşleştirildiğim teknik 
sorumluyla aramda bir bağ 
oluştuğunu hissediyorum.  

8 5 9 0 1 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, mentorların tamamı mentileri, program Koordinatörü ve program 

süresince teknik konularda kendilerine destek olan Komisyon üyesi ile aralarında bir bağ 

oluştuğunu ifade etmiştir. Mentorların büyük bir çoğunluğu, program süresince aylık etkinlik 

takvimindeki planlamalar dışında da mentileri ile görüştüğünü bildirmiştir. 4 öğretmen dışındaki 

mentorlar, programda görev alan diğer mentorlarla da aralarında bağ kurulduğunu dile 

getirmiştir. 

AÖEMP’deki öğrenme kaynaklarına yönelik mentorların görüşleri analiz edildiğinde ulaşılan 

bulgular, Tablo 5’te verilmektedir.  
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Tablo 5. AÖEMP’deki öğrenme kaynaklarına yönelik mentor görüşleri (n=23) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Programın öğrenme kaynaklarına 
yönelik görüşler 

f f f f f 

Mentimin/mentilerimin meslekî 
gelişimine yönelik yeterli kaynak 
materyal sağladığımı 
düşünüyorum. 

15 8 0 0 0 

Mentimin/mentilerimin psikososyal 
gelişimine yönelik yeterli kaynak 
materyal sağladığımı 
düşünüyorum. 

14 9 0 0 0 

Etkileşim için kullanılan dijital 
ortamlar/araçlar, elektronik 
ortamda mentimle/mentilerimle 
üst düzey etkileşim kurmam adına 
yeterliydi. 

14 9 0 0 0 

Program web sayfasında sunulan 
içerik benim için öğretici unsurlar 
içeriyordu. 

10 12 1 0 0 

Diğer mentorlardan yeni şeyler 
öğrendim.  

4 11 8 0 0 

Mentimden/Mentilerimden yeni 
şeyler öğrendim. 

6 16 1 0 0 

Düzenlenen 
seminerlerden/söyleşilerden yeni 
şeyler öğrendim. 

12 10 1 0 0 

Etkinlikler, beni farklı konularda 
araştırma yapmaya yönlendirdi.  

9 13 1 0 0 

Yapılan etkinliklerin aday 
öğretmenlere yönelik 
gerçekleştirilecek başka e-
mentorluk programları için 
uygulanabilir nitelikte olduğunu 
düşünüyorum. 

15 8 0 0 0 

Tablo 5’ten anlaşılacağı üzere, tüm mentorlar mentilerinin meslekî ve psikososyal gelişimlerine 

yönelik yeterli kaynak materyal sağladığını ve kullandıkları dijital ortamların etkileşim adına 

yeterli olduğunu düşünmektedir. Bir mentor dışındaki tüm mentorlar, program web sayfası 

içeriğinin yeterli olduğunu dile getirmektedir. 22 mentor, program süresinde mentilerinden yeni 

şeyler öğrendiğini ifade ederken, diğer mentorlardan yeni şeyler öğrenenlerin oranının daha 

düşük olduğu görülmektedir. Kararsız olduğunu belirten bir kişi hariç, mentorlar program 

kapsamında düzenlenen çevrimiçi seminer ve söyleşilerin kendileri için öğretici olduğunu 

düşünmektedir. Aynı sayıdaki mentor, program etkinliklerinin kendilerini araştırma yapmaya 

yönlendirdiğini ifade etmektedir. Mentorların tamamı, AÖEMP’de mentileri ile yaptıkları 

etkinlikleri aday öğretmenlere yönelik gerçekleştirilecek başka e-mentorluk programları için 

kullanılabilir bulmaktadır.  
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Program süresince mentorları öğrenmeye yönlendiren etkenlerin neler olduğu ile ilgili ankette 

yer alan soruların analiz edilmesi ile Tablo 6’daki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 6. AÖEMP mentorları için öğrenme nedenleri (n=23) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Mentorlar için öğrenme 
nedenleri  

f f f f f 

Aylık etkinlikleri planlarken 
mentimin/mentilerimin 
düşüncelerini dikkate aldım. 

10 12 0 1 0 

Etkinliklerin kapsamı dışında 
farklı konularda da 
mentimle/mentilerimle sohbet 
ettik.  

18 5 0 0 0 

Süreçte, meslekî olarak 
kendimi geliştirmek 
konusunda istekliydim. 

12 10 0 0 1 

Süreçte, psikososyal olarak 
kendimi geliştirmek 
konusunda istekliydim. 

11 11 0 0 1 

Program etkinliklerinin içeriği 
benim için ilgi çekiciydi.  

13 10 0 0 0 

Bir aday öğretmene/aday 
öğretmenlere e-mentorluk 
yapmak, yeni bilgiler 
edinmemi sağladı. 

12 11 0 0 0 

Elektronik ortamda sorunsuz 
etkileşimler kurmak için çaba 
harcamam, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanmak 
konusundaki becerilerimi 
geliştirdi.  

14 8 1 0 0 

Tablo 6’da yer alan bulgulara göre bir mentor hariç mentorların tamamı aylık etkinliklerin 

planlanmasında mentisinin / mentilerinin düşüncelerini dikkate aldığını ve meslekî ve 

psikososyal olarak kendisini geliştirmek konusunda istekli olduğunu dile getirmiştir.  

Mentorların tamamı etkinliklerin gerektirdiği konuların dışında mentisiyle / mentileriyle sohbet 

ettiğini ve bir aday öğremene mentorluk yapmanın yeni bilgiler edinmesine sebep olduğunu 

ifade etmiştir. Kararsızlığını dile getiren bir kişi hariç mentorların tamamı için AÖEMP, bilgi ve 

iletişim teknolojisi kullanım becerilerini geliştiren bir etken olarak belirtilmektedir.  

Ankette, mentorları öğrenmeye yönlendiren etkenleri daha derinlemesine irdelemeyi 

amaçlayan sorular yer almaktadır. Bunlara verilen cevapların analiz edilmesiyle birlikte, 

AÖEMP’de oluşan öğrenme durumlarını yönlendiren eylemlerin odağında kimlerin veya 

nelerin olduğu ile ilgili Tablo 7’deki bulgulara ulaşılmıştır.   
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Tablo 7. Mentorlara göre öğrenme eylemlerinin odak noktaları (n=23) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Öğrenme durumlarını 
yönlendiren eylemler 

f f f f f 

Aylık etkinlik takvimi 
mentimin/mentilerimin 
gereksinimlerim doğrultusunda 
oluşturuldu. 

13 9 0 1 0 

Aylık etkinlik takvimini 
mentimin/mentilerimin ihtiyaç 
duyması halinde değişebilecek 
esneklikte planladım.  

15 7 0 1 0 

Ortaya çıkan yeni 
durumlar/sorunlar karşısında 
program yürütücüleri çözüm 
odaklı kararlar alarak uyguladı. 

15 8 0 0 0 

Yapılan etkinliklerde etkin rol 
aldım.  

12 10 1 0 0 

Etkinlikler uygulanırken 
merkezdeki kişi bendim. 

5 2 9 6 1 

Etkinlikler uygulanırken 
merkezdeki kişi mentimdi. 

8 10 2 3 0 

Desteğe gerek duyduğum bir 
konu olduğunu söylediğimde, 
program düzenleyicileri 
gereksinimlerimi karşılamak 
adına gerekli çalışmaları yaptı. 

19 3 1 0 0 

Tablo 7’ye göre, 22 mentor aylık etkinlikleri planlarken mentilerinin gereksinimleri üzerinde 

düşünerek kararlar almış ve etkinlik takvimini mentisinin gereksinimlerine göre değişebilecek 

esneklikte hazırlamıştır. 22 mentor, desteğe gerek duyduğu bir konu olduğunda program 

düzenleyicilerinin gerekli çalışmaları yaptığını ifade etmektedir. Mentorların tamamı programı 

düzenleyenlerin ortaya çıkan yeni durumlar/sorunlar karşısında çözüm odaklı kararlar alarak 

uygulandığını düşünmektedir. Kararsız olan bir mentor haricindekiler, AÖEMP’deki 

etkinliklerde aktif şekilde rol aldığını belirtmektedir. Etkinliklerin merkezinde olan kişinin kim 

olduğu ile ilişkili bulgulara göre, mentorlar etkinliklerin merkezinde mentilerini görmektedir.    

AÖEMP’nin mentorların gelişimi üzerine olan etkileri ile ilgili bulgular Tablo 8’de verilmektedir.   
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Tablo 8. Programın gelişim ve motivasyon üzerine etkilerine ilişkin mentor görüşleri (n=23) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Gelişim ve motivasyona olan 
etkiler 

f f f f f 

AÖEMP, sorun çözme 
becerilerimin gelişmesine 
katkı sağladı.  

12 11 0 0 0 

AÖEMP, yaratıcı düşünme 
becerilerimin gelişmesine 
katkı sağladı.  

12 9 1 1 0 

AÖEMP, etkileşim 
becerilerimin gelişmesine 
katkı sağladı.  

12 11 0 0 0 

Kendi deneyimlerimi 
başkalarına başarıyla 
aktarabileceğimi gördüm. 

18 5 0 0 0 

AÖEMP, öz-yeterlik algımı 
geliştirdi. 

16 7 0 0 0 

Mesleki motivasyonum arttı. 17 6 0 0 0 

Mesleki bilgi ve becerilerimin 
tazelendiğini hissettim. 

19 4 0 0 0 

Program, pandemi sürecinde 
sosyalleşmemi sağladı. 

17 6 0 0 0 

Bir aday öğretmene/aday 
öğretmenlere yardımcı olmak 
beni mutlu etti. 

20 3 0 0 0 

Tablo 8’e göre, mentorlar AÖEMP’nin meslekî ve psikososyal gelişimlerine olumlu yönde etki 

ettiğine inanmaktadır. Mentorların tamamı programın sorun çözme ve etkileşim becerilerini 

geliştirdiğini, deneyimlerini başkalarına aktarabilmeyi sağladığını, öz-yeterlik algısını 

geliştirdiğini, meslekî motivasyonunu artırdığını, bilgi ve becerilerini tazelediğini, pandemi 

sürecinde sosyalleşme sağladığını ve bir aday öğretmene yardımcı olmaktan dolayı mutluluk 

verdiğini bildirmiştir.     

Mentorların bir öğretici olarak programın kendilerine yüklediği misyonu nasıl yerine getirdikleri 

ve kendilerini e-mentor olarak nasıl değerlendirdikleri ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar analiz 

edildiğinde, Tablo 9’daki bulgulara erişilmektedir.  
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Tablo 9. Mentorların öğretici olarak kendilerine yönelik değerlendirmeleri (n=23) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Mentorların öğreticilik süreci f f f f f 

AÖEMP, ‘öğrenmenin yollarını 
öğrenmeme’ katkı sağladı. 

15 8 0 0 0 

AÖEMP sayesinde işbirlikçi 
çalışma konusundaki 
becerilerim gelişti.  

14 9 0 0 0 

AÖEMP, kendime olan 
güvenimi artırdı.  

13 8 1 1 0 

Kendimi bu programın bir 
parçası olarak hissettim. 

18 5 0 0 0 

Program süresince karşıma 
çıkan sorunlara çözüm yolları 
üretebildiğimi düşünüyorum. 

15 8 0 0 0 

AÖEMP, meslektaşlarımla 
işbirliği yapmak konusundaki 
bakış açıma olumlu etkiler 
sağladı. 

15 8 0 0 0 

AÖEMP bittikten sonra da 
mentimle/mentilerimle 
görüşmek isterim. 

18 5 0 0 0 

AÖEMP bittikten sonra da 
diğer mentorlarla görüşmek 
isterim. 

12 9 2 0 0 

AÖEMP bittikten sonra da 
programı düzenleyen 
akademisyenlerle görüşmek 
isterim. 

18 3 1 1 0 

Tablo 9’a göre, mentorların tamamı programın ‘öğrenmenin yollarını öğretici’ bir etkisinin 

olduğunu, işbirlikçi çalışma konusundaki becerilerini geliştirdiğini ve meslektaşlarla işbirliği 

yapmaya olan bakışını olumlu etkilediğini dile getirmiştir. Yine mentorların tamamı program 

süresince karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebildiklerini ve kendilerini programın bir parçası 

olarak hissettiklerini bildirmiştir. 2 mentor hariç, diğer mentorlar programın kendilerine olan 

güvenini artırdığını düşünmektedir. Program bittikten sonra diğer mentorlarla görüşmek 

isteyeceğini söyleyen mentor sayısı 21’dir. 22 mentor ise program sonrasında projede görev 

yapan akademsyenlerle görüşmeye devam etmek istemektedir.   

AÖEMP’de oluşan öğrenme ortamlarının incelenmesi ile ilgili yapılan anketin ardından 11 

mentor ile mülakat yapılmıştır. Mentorların seçimi, her branştan bir kişi olacak şekilde rastgele 

yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulduğunda, aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır: 

10 mentor, öğreticilik rolünün etkisiyle mentisiyle / mentileriyle arasında çok güçlü bağlar 

kurulduğunu ifade etmiştir. Bu görüşle ilgili örnek ifadeler aşağıda verilmiştir: 
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 “Hiç görmediğiniz, tanımadığınız birinin heyecanına ortak olmak, soru işaretlerini 

gidermek ve yol gösterici olmak aranızda bir bağ oluşmasına sebep oluyor. Bu durum 

hem sizi hem karşı tarafı olumlu etkiliyor.” 

“Oldukça uyumlu bir eşleştirme olmuş her iki mentimle de. Çünkü samimi ve içten 

duygularla oluşan bağlar ile süreç ilerledi.” 

9 mentor, AÖEMP’de oluşan öğrenme ortamlarının kendilerinin farklı konulardaki becerilerini 

geliştirdiğini dile getirmiştir. Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

 “Teknoloji kullanım becerilerimi geliştirdi ve uzaktan eğitimi daha iyi uygulamamı 

sağladı.” 

 “Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimizden beceri konusunda çok şey öğreniyorum.” 

9 mentor, AÖEMP’de oluşan öğrenme ortamlarının bilgiye erişimi artırdığını ifade etmiştir. 

Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

 “Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğunu ancak farklı şehirlerde yaşayan insanlarla 

kurduğum irtibatla bakış açımı değiştirebileceğimi beni yeni öğrenme ortamlarına 

yönlendirebileceğini öğrendim.” 

 “Bilgi edinme ihtiyaçtan doğar ve gönüllük bu durumu daha da artırır. Burada oluşan bu 

ilgi, ulaşılması gereken bilgiyi teknolojik olarak edinebilmeyi olanaklı kılmıştır.” 

10 mentor, kullanılan dijital araçların öğrenme ortamlarında oluşturulmak istenen etkileşim için 

yeterli olduğunu ifade etmiştir. Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

 “WhatsApp artık en yaygın kullanılan iletişim aracı. Öğrenme ortamı ve içerik paylaşımı 

açısından da kullanışlı. Mentilerime anlık olarak bilgisayardan bağımsız paylaşım 

yapabiliyorum.” 

“E-posta yoluyla paylaştığım dokümanlar oldukça önemliydi. Görüntülü görüşme 

mentiyle daha yakın ilişki geliştirebilmek açısından oldukça değerli.” 

Mentorların tamamı, diğer mentorların deneyimlerinden fayda sağladığı yönünde bildirimde 

bulunmuştur. Aşağıda bu durumla ilgili örnek ifadeler verilmiştir: 

 “Etkinliklerin değerlendirildiği aylık toplantılarda farklı mentorların deneyimlerinden 

yararlandım.” 

 “Mentilerle daha samimi iletişim kurma konusunda örnek aldığım mentorlar oldu. 

Onlardan yararlandım.” 

10 mentor süreç içerisinde oluşan öğrenme ortamlarının motivasyonunu artırdığını ifade 

etmiştir.  Aşağıda bu durumla ilgili örnek ifadeler yer almaktadır: 
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 “Mentimin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor olmak ve eğitim çıktılarını olumlu görmek 

motivasyonumu artırmıştır.” 

 “Bilgi paylaşımı ve mentilere faydalı olma hazzı, süreç içerisinde motivasyonumu hep 

yüksek tuttu.” 

 “Koordinatörün içtenliği, mentilerimin samimiyeti, sevgisi ve saygısı, projeyi çok sevmem 

ve faydalı olduğunu düşünmem; beni motive ediyor." 

4 mentor, yapılan etkinliklerin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtmiş, bazı etkinliklerin tekrara 

düştüğünü ifade etmiştir. Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

 “Etkinliklerin çoğu çok iyiydi ama yeni etkinlikler eklenebilirdi.” 

“Etkinliklerde E-okul’a not girme, MEBBİS bilgilerini güncelleme ve EBA ile alakalı 

etkinlikler olabilirdi.”  

4.3 AÖEMP’de Oluşan Öğrenme Ortamlarına Yönelik Menti Görüşleri  

AÖEMP’de oluşan öğrenme ortamlarına ilişkin mentilere uygulanan anketteki ilgili sorulara 

verilen cevaplar analiz edildiğinde, mentilerin kendilerini programa bağlayan etkenlere ilişkin 

düşünceleri konusunda Tablo 10’daki bulgulara ulaşılmaktadır.   

Tablo 10. Mentilere göre AÖEMP’ye bağlılık oluşturan unsurlar (n=34) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Programa bağlılık 
oluşturan unsurlar 

f % f % f % f % f % 

Mentorumla aramda bir 
bağ oluştuğunu 
hissediyorum.  

28 82,35 4 11,76 0 0,00 2 5,88 0 0,00 

Mentorumla aylık etkinlik 
takvimi dışında 
görüşmelerimiz oldu.  

23 67,65 7 20,59 0 0,00 3 8,82 1 2,94 

Programa katılan diğer 
mentilerle aramda bir bağ 
oluştuğunu hissediyorum. 

3 8,82 13 38,24 8 23,53 6 17,65 4 11,76 

Program Koordinatörü ile 
aramda bir bağ 
oluştuğunu hissediyorum. 

8 23,53 13 38,24 7 20,59 4 11,76 2 5,88 

Tablo 10’dan anlaşılacağı üzere, mentilerin büyük bir bölümü mentoruyla arasında bir bağ 

oluştuğunu ve mentoruyla aylık etkinlikler dışında görüşmeler yaptıklarını dile getirmektedir. 

Mentilerin %47,06’lık bir bölümü programa katılan diğer mentilerle arasında bir bağ oluştuğunu 

ifade ederken, bu konuda kararsız olan veya olumsuz cevap verenlerin oranı daha fazladır 

(%52,94). Mentilerin yarısından fazlası program koordinatörü ile arasında bir bağ oluştuğunu 

ifade etmektedir.  
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AÖEMP’deki öğrenme kaynaklarına yönelik mentilerin görüşleri analiz edildiğinde ulaşılan 

bulgular, Tablo 11’de verilmektedir.  

Tablo 11. AÖEMP’deki öğrenme kaynaklarına yönelik menti görüşleri (n=34) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Programın öğrenme 
kaynaklarına yönelik 
görüşler 

f % f % f % f % f % 

Mentorum, mesleki 
gelişimime yönelik kaynak 
materyaller sağladı. 

26 76,47 6 17,65 1 2,94 1 2,94 0 0,00 

Mentorum, psikososyal 
gelişimime yönelik kaynak 
materyaller sağladı. 

24 70,59 8 23,53 1 2,94 0 0,00 1 2,94 

Etkileşim için kullanılan 
dijital ortamlar / araçlar, 
elektronik ortamda 
mentorumla üst düzey 
etkileşim kurmam adına 
yeterliydi. 

18 52,94 14 41,18 2 5,88 0 0,00 0 0,00 

Program web sayfasında 
sunulan içerik benim için 
öğretici unsurlar 
içeriyordu. 

17 50,00 11 32,35 5 14,71 1 2,94 0 0,00 

Diğer mentilerden yeni 
şeyler öğrendim. 

12 35,29 12 35,29 4 11,76 3 8,82 3 8,82 

Düzenlenen 
seminerlerden / 
söyleşilerden yeni şeyler 
öğrendim. 

17 50,00 12 35,29 3 8,82 2 5,88 0 0,00 

Mentorumun deneyimleri 
benim için öğretici oldu. 

28 82,35 5 14,71 0 0,00 0 0,00 1 2,94 

Etkinlikler, beni farklı 
konularda araştırma 
yapmaya yönlendirdi. 

22 64,71 9 26,47 2 5,88 0 0,00 1 2,94 

Tablo 11’e göre, mentilerin büyük bir bölümü mentorunun meslekî ve psikososyal gelişimine 

yönelik kaynak materyaller sağladığını ifade etmektedir. Etkileşim için kullanılan dijital 

ortamların / araçların etkileşim adına yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %94,12’dir. 

Mentilerin %82,35’i AÖEMP web sayfasında sunulan içeriklerin öğretici unsurlar içerdiğini, 

%70,58’i diğer mentilerden yeni şeyler öğrendiğini, %85,29’u düzenlenen seminer ve 

söyleşilerin öğretici olduğunu bildirmektedir. Bir menti haricindeki tüm mentiler mentorunun 

deneyimlerini öğretici bulmaktadır. Program etkinliklerinin kendisini farklı konularda 

araştırmaya yönlendirdiğini düşünenlerin oranı ise %91,18’dir.  

Program süresince mentileri öğrenmeye yönlendiren etkenlerin neler olduğu ile ilgili ankette 

yer alan soruların analiz edilmesi ile Tablo 12’deki bulgulara ulaşılmıştır.  

 



32 
 

Tablo 12. AÖEMP mentileri için öğrenme nedenleri (n=34) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Mentiler için öğrenme 
nedenleri 

f % f % f % f % f % 

Elektronik ortamda 
sorunsuz etkileşimler 
kurmak için çaba 
harcamam, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanmak 
konusundaki becerilerimi 
geliştirdi. 

19 55,88 11 32,35 2 5,88 0 0,00 2 5,88 

Mentorum, aylık etkinlikleri 
planlarken düşüncelerimi 
dikkate aldı. 

23 67,65 8 23,53 1 2,94 1 2,94 1 2,94 

Etkinliklerin kapsamı 
dışında farklı konularda da 
mentorumla sohbet ettik. 

28 82,35 4 11,76 1 2,94 1 2,94 0 0,00 

Aday öğretmen olarak 
yaşadığım sorunlar 
programa olan ilgimi 
artırdı. 

25 73,53 9 26,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Süreçte, mesleki olarak 
kendimi geliştirmek 
konusunda istekliydim. 

28 82,35 6 17,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Süreçte, psikososyal 
olarak kendimi geliştirmek 
konusunda istekliydim. 

28 82,35 6 17,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Program etkinliklerinin 
içeriği benim için ilgi 
çekiciydi. 

20 58,82 14 41,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Program süresince kendi 
öğrenmem üzerinde söz 
sahibi olduğumu hissettim. 

26 76,47 7 20,59 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

Tablo 12’den anlaşılacağı üzere, AÖEMP’nin mentilerin farklı konulardaki öğrenmeleri üzerine 

olumlu etkileri bulunmaktadır. Mentilerin %88,23’ü, sürecin bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanmak konusundaki becerilerini artırdığını ifade etmektedir. Aylık etkinliklerin planlanması 

sürecine katkı sağlamak (%91,18), etkinlikler dışında mentor ile yapılan görüşmeler (%94,11), 

aday öğretmen olarak yaşanan sorunların programa olan ilgiyi artırması (%100), meslekî 

olarak kendini geliştirme isteği (%100), psikososyal olarak kendini geliştirme isteği (%100) ve 

program etkinliklerinin ilgi çekici bulunması (%100); öğrenmeyi teşvik edici diğer etkenler 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, mentilerin %97,06’sı program süresince kendi 

öğrenmesi üzerinde söz sahibi olduğunu hissetmiştir.   

Ankette, mentileri öğrenmeye yönlendiren etkenleri belirlemeyi amaçlayan soruların cevapları 

analiz edildiğinde, Tablo 13’teki bulgulara ulaşılmıştır.   
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Tablo 13. Mentilere göre öğrenme eylemlerinin odak noktaları (n=34) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Öğrenme durumlarını 
yönlendiren eylemler 

f % f % f % f % f % 

AÖEMP’de bana özel bir 
öğrenme programı 
uygulandığını 
düşünüyorum. 

12 35,29 14 41,18 5 14,71 2 5,88 1 2,94 

Aylık etkinlik takvimi benim 
gereksinimlerim 
doğrultusunda oluşturuldu. 

15 44,12 14 41,18 1 2,94 3 8,82 1 2,94 

Aylık etkinlik takviminin 
ihtiyaç duymam halinde 
değişebilecek esneklikte 
olduğunu gördüm. 

24 70,59 8 23,53 0 0,00 1 2,94 1 2,94 

Ortaya çıkan yeni 
durumlar / sorunlar 
karşısında program 
yürütücüleri çözüm odaklı 
kararlar alarak uyguladı. 

25 73,53 7 20,59 2 5,88 0 0,00 0 0,00 

Yapılan etkinliklerde etkin 
rol aldım. 

17 50,00 12 35,29 1 2,94 3 8,82 1 2,94 

Etkinlikler uygulanırken 
merkezdeki kişi bendim. 

12 35,29 16 47,06 4 11,76 1 2,94 1 2,94 

Etkinlikler uygulanırken 
merkezdeki kişi 
mentorumdu. 

4 11,76 9 26,47 7 20,59 10 29,41 4 11,76 

Desteğe gerek duyduğum 
bir konu olduğunu 
söylediğimde, mentorum 
gereksinimlerimi 
karşılamak adına gerekli 
çalışmaları yaptı. 

27 79,41 6 17,65 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

Desteğe gerek duyduğum 
bir konu olduğunu 
söylediğimde, program 
düzenleyicileri 
gereksinimlerimi 
karşılamak adına gerekli 
çalışmaları yaptı. 

24 70,59 8 23,53 1 2,94 1 2,94 0 0,00 

 

Tablo 13’teki bulgular incelendiğinde, AÖEMP’de kendine özel bir öğrenme programı 

uygulandığını düşünen mentilerin oranı %76,47’dir. Aylık etkinlik takviminin kendi 

gereksinimleri doğrultusunda oluşturulduğunu düşünenler %85,30, aylık etkinlik takviminin 

kendi ihtiyaçlarına göre değişebilecek esneklikte olduğuna inananların oranı ise %94,12’dir. 

Yapılan etkinliklerde etkin rol aldığını düşünenlerin oranı %85,29, desteğe gerek duyduğu bir 

konu olduğunda mentorunun gerekli çalışmaları yaptığını söyleyenlerin oranı %97,06, program 

düzenleyicilerinin gereksinimlerini karşılamak için çaba harcadığını dile getirenlerin oranı ise 

%94,12’dir. Etkinliklerin merkezinde olan kişinin kim olduğu ile ilişkili bulgulara göre, mentileri 

çoğu (%82,35) etkinliklerin merkezinde kendilerini görmektedir.    
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AÖEMP’nin mentilerin gelişimi üzerine olan etkileri ve onları motive etme durumu ile ilgili 

bulgular Tablo 14’te verilmektedir.   

Tablo 14. Programın gelişim ve motivasyon üzerine etkilerine ilişkin menti görüşleri (n=34) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Gelişim ve motivasyona 
olan etkiler 

f % f % f % f % f % 

Sorun çözme becerilerimin 
geliştiğini hissetmem 
programa yönelik 
motivasyonumu artıran bir 
etkendi. 

24 70,59 8 23,53 1 2,94 0 0,00 1 2,94 

AÖEMP, yaratıcı düşünme 
becerilerimin gelişmesine 
katkı sağladı. 

22 64,71 9 26,47 2 5,88 0 0,00 1 2,94 

AÖEMP, etkileşim 
becerilerimin gelişmesine 
katkı sağladı. 

24 70,59 9 26,47 0 0,00 0 0,00 1 2,94 

Program süresince kendi 
deneyimlerimi 
kullanabildiğimi gördüm. 

25 73,53 8 23,53 0 0,00 1 2,94 0 0,00 

AÖEMP, öz-yeterlik algımı 
geliştirdi. 

23 67,65 10 29,41 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

Sorun yaşadığım 
konularda 
danışabileceğim deneyimli 
bir öğretmenin olması 
bana güç verdi. 

28 82,35 5 14,71 0 0,00 0 0,00 1 2,94 

Benimle benzer sorunları 
yaşayan aday 
öğretmenlerin olduğunu 
görmek kendimi daha iyi 
hissetmemi sağladı. 

21 61,76 9 26,47 3 8,82 1 2,94 0 0,00 

AÖEMP’de edindiğim bilgi 
ve deneyim, bundan 
sonraki mesleki 
kariyerimde yaşayacağım 
olası sorunların çözümü 
için bana ışık tutacak. 

23 67,65 9 26,47 1 2,94 0 0,00 1 2,94 

AÖEMP, meslektaşlarımla 
işbirliği yapmak 
konusundaki bakış açımı 
olumlu yönde değiştirdi. 

25 73,53 8 23,53 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

 

Tablo 14’e göre, mentilerin %94,12’si AÖEMP’nin sorun çözme becerilerini geliştirdiğini ve bu 

durumun programa yönelik motivasyonunu artırdığını bildirmiştir. Mentilerin %91,18’i e-

mentorluk sürecinin yaratıcı düşünme becerilerini, %97,06’sı ise etkileşim becerilerini 

geliştirdiğini düşünmektedir. Program süresince deneyimlerini kullanabildiğini ve programın 

öz-yeterlik algısını geliştirdiğini düşünen ve sorun yaşadığı konularda danışabileceği deneyimli 

bir öğretmenin olmasının kendisine güç verdiğini düşünen mentilerin oranı da %97,06’dır. 
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%88,23’lük orana sahip menti grubu, benzer sorunları yaşayan mentilerin olduğunu görmenin 

kendisini daha iyi hissettirdiğini söylemiştir. AÖEMP’de edindiği bilgi ve deneyimin meslekî 

kariyeri için yol gösterici olacağına inananların oranı %94,12’dir. Programın meslektaşlarıyla 

işbirliği yapmak konusundaki bakış açısını olumlu yönde değiştirdiğini ifade edenlerin oranı 

%97,06’dır.     

Mentilerin bir öğrenen olarak programın kendilerine yüklediği misyonu nasıl yerine getirdikleri 

ve kendilerini menti olarak nasıl değerlendirdikleri ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar analiz 

edildiğinde, Tablo 15’teki bulgulara ulaşılmaktadır.   

Tablo 15. Mentilerin öğrenen olarak kendilerine yönelik değerlendirmeleri (n=34) 

 Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Mentilerin öğrenen rolüne 
yönelik değerlendirmeler 

f % f % f % f % f % 

AÖEMP, ‘öğrenmenin 
yollarını öğrenmeme’ katkı 
sağladı. 

19 55,88 12 35,29 3 8,82 0 0 0 0 

AÖEMP sayesinde 
işbirlikçi çalışma 
konusundaki becerilerim 
gelişti. 

18 52,94 15 44,12 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

AÖEMP, kendime olan 
güvenimi artırdı. 

20 58,82 12 35,29 1 2,94 1 2,94 0 0,00 

AÖEMP sayesinde iyi bir 
öğretmen olacağıma dair 
inancım arttı. 

22 64,71 12 35,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

AÖEMP'de mesleki 
motivasyonum arttı. 

23 67,65 10 29,41 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

Kendimi bu programın bir 
parçası olarak hissettim. 

20 58,82 11 32,35 2 5,88 0 0,00 1 2,94 

AÖEMP bittikten sonra da 
mentorumla görüşmek 
isterim. 

28 82,35 4 11,76 1 2,94 0 0,00 1 2,94 

AÖEMP bittikten sonra da 
diğer mentilerle görüşmek 
isterim. 

16 47,06 10 29,41 6 17,65 1 2,94 1 2,94 

AÖEMP bittikten sonra da 
programı düzenleyen 
akademisyenlerle 
görüşmek isterim. 

20 58,82 9 26,47 5 14,71 0 0,00 0 0,00 

Tablo 15’te görüldüğü üzere, mentilerin %91,17’si, AÖEMP’nin ‘öğrenmenin yollarını 

öğretmek’ gibi bir etkisi olduğunu dile getirmektedir. Programın işbirlikçi çalışma becerilerini 

geliştirdiğini düşünenlerin oranı %97,06, kendine olan güveni artırdığını söyleyenlerin oranı 

%94,11, iyi bir öğretmen olmaya yönelik inancını artırdığını dile getirenlerin oranı ise %100’dür. 

Mentilerin 97,06’sı program sayesinde meslekî motivasyonunun arttığını ve %91,17’si 

kendisini programın bir parçası olarak hissettiğini ifade etmektedir. Program tamamlandıktan 

sonra mentoruyla görüşmeye devam etmek isteyenlerin oranı %94,11, diğer mentilerle 
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görüşmeye devam etmek isteyenlerin oranı %76,47, programı düzenleyen akademisyenlerle 

görüşmek isteyenlerin oranı ise %85,29’dur. 

 ‘AÖEMP’de oluşan öğrenme ortamlarının incelenmesi’ konulu mülakatta 11 menti ile 

görüşülmüştür. Mentiler, her branştan bir kişi olacak şekilde rastgele seçilmiştir. Yapılan 

mülakatlarda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulduğunda, aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır: 

9 menti, mentorunun rehberliğinde oluşan öğrenme ortamlarında çok güçlü bağlar kurulduğunu 

ifade etmiştir. Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

 “Mentorumu önceden de tanıyordum. Aramızdaki bağ çok güzel. Duruşu konuşması 

insana güven veriyor. Çok samimi.” 

 “Mentorum içten, samimi ve hoşgörülü. Aramızda süreç içerisinde iyi iletişim 

kurabildiğimiz bir bağ oluştu.” 

“Mentorum ile aramda gayet samimi bir bağ oluştu diyebilirim. Her sıkıntımı kendisine 

rahatlıkla iletebiliyorum. İlgiyle her bir görüşümü dinleyip tecrübelerini bana aktarıyor.” 

8 menti, AÖEMP’de oluşan öğrenme ortamlarının farklı konulardaki becerileri geliştirdiğini 

ifade etmiştir. Bununla ilgili örnek görüşler aşağıdadır: 

“Öğrenci-öğretmen-veli ilişkileri kurmadaki becerilerimi geliştirdiğini düşünüyorum.” 

 “Öğretmenlik becerilerime katkı sağladığını düşünüyorum.” 

“Program öncelikle yeteneklerimi keşfetmemi sağladı.” 

 “Bazı etkinliklerde daha çok duyuşsal yeteneklerimi geliştirdiğime inanıyorum.” 

9 menti, öğrenme ortamlarının bilgiye erişimi artırdığını dile getirmiştir. Aşağıda bunlara ait 

örnek ifadeler verilmiştir: 

 “Önceden bilmediğim bir şeyi internette araştırırdım fakat çoğu yerde farklı bilgiler 

görürdüm ve bazıları resmi bir dille anlatıldığı için bir şey anlamazdım. Mentorum bu 

konuda beni direkt aydınlatıyor.” 

 “Mentorumun tecrübe ve yönlendirmeleri ve koordinatörümüzün yönetiminde yapılan 

toplantılar farklı konularda bilgi edinmemi sağladı.” 

 “Hocamız mesleği icra ederken kullandığı sitelerden ve kendi kullandığı yöntemleri bize 

de tavsiye ederek farklı bilgilere erişmemizi sağladı.” 

9 menti, öğrenme ortamlarında kullanılan dijital araçların etkileşim için yeterli olduğunu 

söylemiştir. Aşağıda bu konuda örnek ifadeler verilmiştir: 
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 “Bazen ses kayıtları ve normal telefon görüşmesi de yaptık ama görüntülü görüşmek 

benim için daha iyiydi. Bir şey anlatırken mentorumun ve diğer menti arkadaşlarımın 

tepkilerini, jest ve mimiklerini görmek kendimi daha iyi hissettiriyordu.” 

 “Genel olarak programın altyapısını kullandık ve bu bizim için yeterliydi.” 

10 menti öğrenme öğretme ortamlarında mentorları dışındaki katılımcılarla da etkileşimler 

gerçekleştiğini ifade etmiştir. Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

“Mentorum eşleştirildiği diğer menti arkadaşlarımla etkileşimlerimiz öğretici oldu.” 

 “Yaratıcı drama etkinliğine katıldım. Çok eğlenceli ve öğretici bir etkinlik oldu. Sınıfta da 

kullanacağım birçok aktivite öğrendim. Bu yönden çok yararlı oldu.” 

 “Katıldığım seminerler çok öğreticiydi. Çok keyif aldım ve derslerimde uygulamaya 

başladım.” 

5 menti, yapılan etkinliklerin sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini, bazı 

etkinliklerin tekrara düştüğünü belirtmiştir. Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

“Etkinliklerin seçimi ve uygulanması kısmı biraz ele alınabilir diye düşünüyorum. Bir 

öğretmenin meslekte uygulayacağı şube öğretmenler kurulu evrakları, zümre toplantı 

evrakları gibi etkinlikler eklenebilir.” 

“Adaylık süreciyle ilgili etkinlikler yoktu. Adaylık dosyası ile ilgili etkinler olabilirdi.”  

Mentilerden alınan yanıtlara göre 9 menti süreç içerisinde oluşan öğrenme ortamlarının 

motivasyonunu artırdığını ifade etmiştir. Aşağıda bunlara ait örnek ifadeler verilmiştir: 

 “Mentorumun zümrem olması, iyi anlaşmamız ve meslek hayatımla ilgili birçok bilgi 

edinebileceğim biri olması; beni en çok motive eden durumlar oldu.” 

 “Her hafta yaptığımız farklı etkinliklerle edindiğim bilgiler beni motive etti.” 

 “Kendimi geliştirme isteği motivasyonumu sürekli yüksek tuttu.” 

4.4 E-Mentorluk Etkileşim Alanlarına Ait Mentor Görüşleri 

AÖEMP’de kullanılan dijital ortamların değerlendirilmesi ile ilgili ankete katılım gönüllülük 

esasına göre olmuştur. Buna göre, anket sorularını 20 mentor cevaplandırmıştır. Mentorlara, 

‘AÖEMP web sitesinin arayüz tasarımı (menü yerleri, logo boyutları ve yerleri, kullanılan renk 

uyumu, yazı boyutları, buton tasarımları, görseller, içerik yerleri vb.) hakkında görüşleriniz 

nelerdir?’ sorusu yöneltilmiştir. Cevaplar analiz edilerek Tablo 16 elde edilmiştir.   
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Tablo 16. AÖEMP web sitesinin arayüz tasarımı hakkında mentor görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Uygun Gayet başarılı, uygun 9 
Sade, kullanışlı 4 

 
 
Düzenleme gerekli 

Daha iyi olabilir 3 
Menü düzenlemesi yapılmalı 2 
Renklendirmelerde düzenleme gerekli 1 
Logo boyutları düzenlenmeli 1 
Bazen aradığımı bulamıyorum 1 
Duyuru bölümü kullanışsız 1 

Tablo 16’ya göre web sitesinin tasarımını olumlu değerlendiren katılımcıların cevapları ‘Gayet 

başarılı, uygun’ ve  ‘Sade, kullanışlı’ kodları altında toplanmıştır. Düzenleme ile ilgili tema 

altında renkler, menü düzeni, logo boyutu, arama ve duyuru konularında öneriler yapılmıştır. 

Aşağıda örnek ifadeler er almaktadır: 

“Gayet uygun göze hitap edici aradığını bulduran tasarım mevcut.” 

“Daha açıklayıcı ve kolay ulaşılabilir olmalı.”  

“Menüler arasında daha pratik geçişler sağlanabilir.” 

Mentorlara ‘AÖEMP web sitesinde tasarım açısından geliştirilmesine yönelik önerileriniz 

nelerdir?’ sorusu yöneltilmiştir. Cevaplardan elde edilen bulgular Tablo 17’dedir.  

Tablo 17. AÖEMP web sitesinin geliştirilmesine yönelik mentorların tasarım önerileri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Uygun Önerim yok 9 

 
Düzenleme gerekli 

Tasarımsal öneriler  7 
Kullanışlılık açısından düzenlemeler yapılmalı 4 
Menti-Mentor kısımları karışık 1 

Tablo 17’ye göre 9 mentor, mevcut haliyle web sitesini yeterli bulmaktadır. ‘Düzenleme gerekli’ 

teması altında en öne çıkan öneri, tasarımla ilgili olanlardır. Bu konudaki örnek mentor 

cevapları şu şekildedir: 

“Ana sayfaya etkileşim logoları eklenebilir.”  

“Telefondan kullanımı konusunda biraz daha basite indirgenmiş olmasını tercih 

ederdim.” 

‘AÖEMP web sitesindeki tasarımı yapılan tüm unsurlar kendisinden beklenen işlevleri yerine 

getiriyor mu?’ sorusuna gelen yanıtlar, Tablo 18’de görüldüğü üzere ‘Evet getiriyor’ ve 

‘Getirmiyor’ şeklinde iki tema altında toplanmıştır.  
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Tablo 18. AÖEMP web sitesi unsurlarının işlevselliğine yönelik mentorların görüşleri (n=20) 

Temalar f 

Evet, getiriyor 17 
Getirmiyor 3 

Tablo 18’den anlaşılacağı üzere, mentorların büyük bir bölümü web sitesinin işlevselliğini 

yeterli bulmaktadır. İşlevselliğe yönelik örnek ifadeler verilmiştir: 

“Bu konuda herhangi bir sorun yok.” 

“Tam olarak değil. Forum bölümlerinde herhangi bir şey göremedim. Ayrıca takvimde 

yapmış olduğumuz etkinler haftalık formlar doldurulduktan sonra yapıldı şeklinde renk 

değiştirmeli.” 

Mentorların AÖEMP web sitesinde teknik sorun yaşama durumu ile ilgili soruya verdikleri 

cevaplar analiz edilerek Tablo 19’daki bulgulara erişilmiştir.  

Tablo 19. AÖEMP web sitesinde mentorların teknik sorun yaşama durumu (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Sorun yaşanmadı Olmadı 16 

 
Sorun yaşandı 

İnternet sorunları (Bağlantı kopukluğu, yavaşlama vb.) 1 
Formları bulmakta zorlandım 1 
Kamera açılmadı 1 
Doldurulan formları hemen görebilsek iyi olur 1 

Tablo 19 incelendiğinde, mentorların büyük bir bölümünün web sitesini kullanırken teknik sorun 

yaşamadığı anlaşılmaktadır. Bu soruya dair cevap örnekleri aşağıda verilmektedir: 

“Henüz böyle bir sorun olmadı.” 

“Sadece mentilerin internet erişimi ile ilgili sıkıntı yaşadım. Onun dışında bir sıkıntı 

olmadı.” 

“Mentilerin doldurduğu formları hemen görebilsek iyi olurdu.” 

Mentorlara ‘AÖEMP web sitesinin kullanım kolaylığı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?’ sorusu 

yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 20’dedir.  

Tablo 20. AÖEMP web sitesinin kullanım kolaylığına yönelik mentor görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Kullanışlı Kolay, kullanışlı 14 

 
Kullanışlılık arttırılabilir 

Kolay değil, daha kullanışlı olabilir  3 
Menü daha ayrıntılı tasarlanabilir 1 
Kullanmadığım çok bölümleri var 1 

Tablo 20’ye göre, 14 mentor web sitesini mevcut haliyle kullanışlı bulmaktadır. Kullanışlılığın 

artırılmasına yönelik 5 öneri yapılmıştır. Aşağıda olumlu ve olumsuz temalara dair örnek 

ifadeler verilmiştir: 
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“Hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum.” 

“Menü bölümü biraz daha ayrıntılı tasarlanabilirdi.” 

“Çok da kolay değil istediğim başlığa hemen ulaşamıyorum.” 

AÖEMP web sitesinde kullanımı kolaylaştıran ve zorlaştıran özelliklere yönelik mentor 

görüşlerini gösteren bulgular, Tablo 21’deki gibidir.  

Tablo 21. AÖEMP web sitesinde kullanımı kolaylaştıran ve zorlaştıran özelliklere yönelik 

mentor görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

 
 
Kullanımı kolaylaştıran özellikler 

Kullanımı kolay 6 
Sade, anlaşılır  4 
Sayfalar iyi oluşturulmuş 2 
İletişimde sorun yaşamadım 1 
Tasarımın başarılı olması 1 
Her şey Türkçe 4 

 
 
Kullanımı zorlaştıran özellikler 

Tasarımsal eksiklikler 1 
Kaynakların menüde olmaması 1 
Aradığımı bulamıyorum 1 
Alt başlıklara erişim zor 1 
Formlara erişmeme sorunu 1 
Arayüz kullanışlı değil 1 

Aşağıda kullanımı kolaylaştıran ve zorlaştıran özellikler temaları altında yer alan kodlar için 

örnek ifadeler verilmektedir: 

“Her şeyin Türkçe olması kesinlikle işimizi kolaylaştırıyor.” 

“Alt başlıklara ulaşırken zorlanıyorum.” 

“Arayüzü kullanışlı değil.” 

Mentorlara ‘AÖEMP web sitesi için uygun olmadığını düşündüğünüz içerik veya arayüz özelliği 

var mı?’ sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplardan ulaşılan bulgular Tablo 22’de verilmektedir.  

Tablo 22. Mentorların AÖEMP web sitesi için uygun olmadığını düşündüğü içerik veya arayüz 

özellikleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

İçerik uygun Yok 16 

 
Uygun olmayan içerik 

Padlet gibi bir sayfa eklenebilir 1 
Duyuru bölümü hatalı 1 
Kaynak eksikliği var 1 

Tablo 22’ye göre 16 mentor, site içeriğini yeterli bulmaktadır. Az sayıda olumsuz düşünce 

vardır. Bunlar ‘Padlet gibi bir sayfa eklenebilir’, ‘Kaynak eksikliği var’ ve ‘Duyuru bölümü hatalı’ 

kodlarıyla ortaya çıkmıştır. Aşağıda örnek mentor ifadeleri verilmiştir: 

“İçerik uygun.” 

“Eski program takvimi ile yeni program takvimi aynı duyuruda yer alıyor.” 
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Anketteki ilgili soruya verilen cevaplar analiz edilerek AÖEMP Etkileşim Platformu arayüz 

tasarımı hakkında mentor görüşlerine yönelik Tablo 23’teki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 23. AÖEMP Etkileşim Platformu arayüz tasarımı hakkında mentor görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Uygun Gayet iyi, güzel, uyumlu 11 
Kullanışlı 1 
Tasarımı beğeniyorum 1 
Sade 1 

 
Düzenleme gerekli 

Farklı renkler kullanılabilir  3 
Daha iyi olabilir. 2 
Yazı boyutu daha büyük olabilir 2 
Görsellerle zenginleştirilebilir 1 
Çok fazla menü var. 1 

Tablo 23’e göre bu soruya verilen cevaplar ‘Uygun’ ve ‘Düzenleme gerekli’ temaları altında 

toplanmıştır. Aşağıda örnek mentor ifadeleri yer almaktadır: 

“Çalışmalarımız için çok uygun özelliklere sahipler.” 

“Etkileşim kısmında renkler düzenlenebilmeli ve oradaki yazı rengi açık renkler üzerine 

beyaz olduğu için okunaklılığı zorlaşıyor.” 

“Platforma giriş yaptıktan sonra karışımıza çok fazla menü bulunuyor.” 

Tablo 24’te AÖEMP Etkileşim Platform 

unun geliştirilmesine yönelik mentorların tasarım önerileri yer almaktadır.  

Tablo 24. AÖEMP Etkileşim Platformuna yönelik mentorların tasarım önerileri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Uygun Önerim yok 9 

 
Düzenleme gerekli 

Karışık 3 
Menüler ve yönlendirmeler düzenlenmeli 4 
Etkileşim sayfası daha pratik olmalı 3 
Doldurulan formları hemen görebilmeliyiz 1 

Tablo 24’e göre, iki tema altında ‘Önerim yok, Karışık, Menü ve yönlendirmeler düzenlenmeli’ 

gibi kodlar ortaya çıkmıştır. Aşağıda örnek ifadeler bulunmaktadır: 

 “Düzenleme ihtiyacı hissetmiyorum.” 

“Mentilerin doldurdukları formu hemen görebilsek iyi olurdu.” 

AÖEMP Etkileşim Platformundaki unsurların beklenen işlevi yerine getirmesine yönelik 

mentorların görüşleri Tablo 25’te verilmektedir.  
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Tablo 25. AÖEMP Etkileşim Platformundaki unsurların beklenen işlevi yerine getirmesine 

yönelik mentorların görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Getiriyor Evet, getiriyor. 15 

Getirmiyor Kısmen 3 
Hayır 1 

Fikrim yok Fikrim yok 1 

Tablo 25’ten anlaşılacağı üzere, mentorların çoğu platformu işlevsel bulmaktadır. 

‘AÖEMP Etkileşim Platformunda teknik anlamda sıkıntı yaşadığınız bir durum var mı?’ 

sorusuna verilen cevaplar analiz edildiğinde, Tablo 26’da yer alan bulgulara ulaşılmaktadır.  

Tablo 26. AÖEMP Etkileşim Platformunda mentorların teknik sorun yaşama durumu (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Sorun yaşanmadı Olmadı 15 

 
 
Sorun yaşandı 

Kamera ve ses sorunları 1 
Etkileşim sayfasına kaynak ekleme 1 
Etkinliği silememe 1 
Kamera açamama 1 
İçeriklere ulaşım 1 

Tablo 26’dan anlaşılacağı üzere, mentorların çoğu (f=15) platformda teknik sorun 

yaşamamıştır. Aşağıda bu soruya verilen cevap örnekleri yer almaktadır: 

“Herhangi bir sıkıntı yaşamadım.” 

“Oluşturulan bir etkinlikten daha sonra vazgeçildiğinde, o hafta içerisinden tamamen 

silinmiyor. Ya da ben silemedim.” 

AÖEMP Etkileşim Platformunun kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran özelliklere yönelik 

mentor görüşleri, Tablo 27’de yer almaktadır.  

Tablo 27. AÖEMP Etkileşim Platformunun kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran özelliklere 

yönelik mentor görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

 
 
Kullanımı kolaylaştıran 
özellikler 

Tümünün kullanımı kolay, zorlaştıran özellik yok 6 
Ekinliklerin birden fazla yolla planlanabilmesi 1 
Menü ve arayüzün sade olması 1 
Platform kullanımı konusundaki bilgilendirmeler 1 

 
 
 
Kullanımı zorlaştıran 
özellikler 

Etkinlik eklemek çok ayrıntılı  2 
Arama motorunda çıkmaması 1 
Açıklama kısmındaki terimleri bilmemek 1 
Aylık takvimde tarih bölümünün karmaşık olması 1 
Değerlendirme raporlarına erişim zorluğu 1 
Kısa yolların eksikliği 1 
Menülerin işlevinin anlaşılamaması 1 



43 
 

Tablo 27’ye göre, platformun kullanımına yönelik olumlu ve olumsuz görüşler bulunmaktadır.  

Aşağıda bu temalara dair örnek ifadeler verilmiştir: 

“Kullanımı gayet kolay… Zorlaştıran bir özelliğinin olduğunu düşünmüyorum.” 

“Etkinlik ekleme arayüz kullanımını biraz zorlaştırıyor. Çok fazla detay bilgi isteniyor 

etkinlik eklerken.” 

“Menülerin işlevlerini kavrayamamam, arayüz tasarımına alışamamam ve çoğu kez 

tekrar niteliğindeki menü ifadeleri platformu kullanmamı zorlaştırıyor.” 

Mentorlara ‘AÖEMP etkileşim platformu için uygun olmadığını düşündüğünüz içerik veya 

arayüz özelliği varsa belirtir misiniz?’ sorusu yöneltilmiştir. Cevaplar analiz edildiğinde Tablo 

28’teki bulgulara erişilmiştir.  

Tablo 28. Mentorların AÖEMP Etkileşim Platformunun içerik veya arayüz özelliklerine dair 

görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

İçerikler uygun Yok 17 

 
Uygun olmayan içerik 

Son giriş saatini gösteren bölüm  1 
Etkinlik eklemek fazla ayrıntılı 1 
İstatistik bölümü karmaşık 1 

Tablo 28’te görüldüğü üzere mentorların çoğu, platformdaki içerikleri uygun bulmaktadır. 

Aşağıda bu temalara dair örnek ifadeler verilmiştir: 

“Ana sayfada sayfanın altında yer alan etkileşim ve etkinliklerle ilgili sayı ve yüzdeler 

içeren bölüm ve tamamlanacak etkinlikler bölümünün fonksiyonunu anlayamadım.” 

“Uygun olmayan özellik yok.” 

Mentorların AÖEMP Etkileşim Platformu etkileşim sayfalarının kullanışlılığına yönelik 

görüşleri, Tablo 29’dadır.  

Tablo 29. Mentorların AÖEMP Etkileşim Platformu etkileşim sayfalarının kullanışlılığına yönelik 

görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

 
Kullanışlı 

Kullanışlı, kolay, sade 11 
Amaca uygun 2 
Kaynak ekleme özelliği güzel 1 

 
Daha kullanışlı olabilirdi 

Orta yeterlilikte 1 
Çok ayrıntılı 1 
Mobil uygulama daha gelişmiş olabilirdi 1 
Kaynak ekleme kısmı verimli olmadı 1 
Platformda Etkinlik Listesine ulaşamadım 1 

Fikrim yok Fikrim yok 1 
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Tablo 29’dan anlaşılacağı üzere, platformda yer alan etkileşim sayfaları çoğunluk tarafından 

kullanışlı bulunmuştur. Aşağıda farklı temalara dair örnek ifadeler verilmiştir: 

“Genel manada kullanışlılığı güzel.” 

 “Platform içerisinde AÖEMP Etkinlik Listesine ulaşamadım. Ayrıca platformun verimli 

kullanımı için bizlere sizlerin uygulamalı video çekimi ile (içerik ekleme, etkinlik veya 

kaynak ekleme) destek vermeniz daha yararlı olacaktır.” 

Mentorların AÖEMP Etkileşim Platformu kullanımı için sunulan kaynakların yeterliliğine yönelik 

görüşleri Tablo 30’da yer almaktadır.  

Tablo 30. Mentorların AÖEMP Etkileşim Platformu kullanımı için sunulan kaynakların 

yeterliliğine yönelik görüşleri (n=20) 

Temalar Kodlar f 

Yeterli Kaynaklar yeterli 16 
Kısmen Kısmen 2 

Önden bilgilendirme olmalı 1 
Hayır Hayır 1 

Tablo 30’a göre, 16 mentor kaynakları yeterli bulmaktadır. Kaynakları kısmen yeterli bulanların 

sayısı 2, yetersiz bulanların sayısı ise 2’dir. Aşağıda bu temalara dair örnek ifadeler verilmiştir: 

“Şu an sadece video konferans eklemeye bakabildim. O olmasa ekleyemezdim.” 

“Hayır. Daha detaylı anlatılan bir pdf iyi olabilirdi.” 

4.5 E-Mentorluk Etkileşim Alanlarına Ait Menti Görüşleri 

Mentilerin AÖEMP etkileşim alanları ile ilgili ankete katılımı gönüllülük esasına göre oluştur. 

Buna göre, anket sorularını 29 menti cevaplandırmıştır. Mentilerin AÖEMP web sitesinin 

arayüz tasarımına ilişkin düşünceleri Tablo 31’de verilmektedir.  

Tablo 31. AÖEMP web sitesinin arayüz tasarımı hakkında menti görüşleri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

 
Uygun 

Kullanımı kolay 8 
Güzel, uygun 11 
İlgi çekici, göze hitap ediyor 4 
Açık, sade, anlaşılır 6 

 
Düzenleme gerekli 

Renklendirmelerde düzenleme gerekli 2 
Yönlendirme eksikliği var 2 
Yazılar tasarımsal olarak düzenlenmeli 2 
Farklı seçenekler sunulabilir 1 

Tablo 31 incelendiğinde, web sitesinin arayüz tasarımına ilişkin kodların çoğunlukla ‘Uygun’ 

teması altında toplandığı anlaşılmaktadır. Aşağıda mentilere ait örnek ifadeler verilmiştir: 
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“Web sitesinin arayüz tasarımının gayet güzel ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yazı 

boyutu ve kullanılan görseller tamamen uygun.” 

“…daha anlaşılır alt menüler ve yönlendirmeler olabilir.”  

Web sitesinin tasarımının iyileştirilmesi için önerilerinin olup olmadığına dair soruya verilen 

cevaplar analiz edildiğinde, Tablo 32’deki bulgulara ulaşılmaktadır. 

Tablo 32. AÖEMP web sitesinin tasarımının iyileştirilmesine yönelik menti önerileri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

Bu hali ile kalsın Önerim yok 18 

 
 
Geliştirilebilir 

Kullanışlılık açısından düzenlemeler (aranan 
belgelere erişim, menü yapılandırmaları, 
yönlendirmeler vb.) 

5 

Görsellerle zenginleştirilebilir 4 
Dikkat çekici 2 
Renklendirmeler 2 

Tablo 32’ye göre, 18 menti sitenin tasarımını mevcut haliyle beğenmektedir. Yapılan 

düzenleme önerilerinde ise arama seçenekleri ve menülerle ilgili görüşler öne çıkmaktadır. 

Aşağıda her iki temaya dair örnek ifadeler verilmektedir: 

“Sitenin basit ve kullanımının rahat olması noktasında bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu 

yüzden tasarımın bu şekilde olmasından yanayım. 

“Aradığımı biraz daha kolayca bulabilsem iyi olur.”  

“Daha farklı tarzda dikkat çekici görseller ile zenginleştirilebilir.” 

Web sitesinin işlevselliği ile ilgili menti görüşlerinden elde edilen bulgular Tablo 33’te yer 

almaktadır.  

Tablo 33. AÖEMP web sitesinin işlevselliğine yönelik menti görüşleri (n=29) 

Temalar f 

Evet, getiriyor. 27 
Kısmen 2 

Tablo 33’ten anlaşılacağı üzere, mentilerin büyük bir bölümüne göre web sitesi kendisinden 

beklenen işlevlerini yerine getirmektedir.  Bu konuda olumsuz görüşe sahip menti 

bulunmamaktadır. Aşağıda örnek ifadeler yer almaktadır: 

“Evet, tüm unsurlar kendisinden beklenen işlevi yerine getiriyor.” 

“Getiriyor diyebiliriz kısmen.” 

Sitede yaşanan teknik sorunlarla ilgili menti cevapları Tablo 34’te bulunmaktadır.  
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Tablo 34. Mentilerin AÖEMP web sitesinde teknik sorun yaşama durumu (n=29) 

Temalar Kodlar f 

Sorun yaşanmadı Olmadı 25 

Sorun yaşandı İnternet sorunları (Bağlantı kopması, yavaşlama vb.) 2 
Aradığım belgeye zor ulaştım 2 

Tablo 34’ten anlaşılacağı üzere mentilerin çoğu sitede teknik sorun yaşamamıştır. Az sayıda 

menti, internet bağlantısından kaynaklı sorun yaşamıştır. Yine az sayıdaki menti, aradığı 

belgeyi bulmakta zorlandığını bildirmiştir. Bu konuyla ilgili örnek menti ifadeleri şu şekildedir: 

“Teknik olarak bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.” 

“Teknik anlamda değil de internetle ilgili sıkıntı oluyor.” 

“Bazı alt başlıklara zor ulaştım.” 

Anketteki ilgili soruya verilen cevaplar analiz edilerek AÖEMP web sitesinin kullanım 

kolaylığına yönelik Tablo 35’teki bulgular ortaya koyulmuştur 

Tablo 35. AÖEMP web sitesinin kullanım kolaylığına yönelik menti görüşleri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

Kullanışlı Kolay, kullanışlı 23 

 
Kullanışlılık arttırılabilir 

Arama butonu eklenebilir 2 
Link ve yönlendirmeler daha iyi olabilir 1 
Daha sade olabilir 1 

Tablo 35’e göre, 23 menti sitenin kolay kullanılır olduğunu düşünmektedir. Aşağıda bu soruya 

verilen cevaplarla ilgili örnekler yer almaktadır:  

“Kullanım açısından basit ve kolay bir web sitesi olduğunu düşünüyorum.” 

“Bazen toplantı veya anket linklerini bulmakta zorlanabiliyorum.” 

“Biraz daha sade olabilir.” 

Mentilere yöneltilen ‘AÖEMP web sitesinin kullanımı kolaylaştıran veya zorlaştıran özellikler 

nelerdir?’ sorusuna gelen yanıtlar analiz edilerek Tablo 36’daki bulgular elde edilmiştir.   

Tablo 36. Sitenin kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran özelliklerine dair menti görüşleri 

(n=29) 

Temalar Kodlar f 

 
 
Kullanımı kolaylaştıran özellikler 

Açık, net olması 5 
Kullanımı kolay 10 
Yönlendirmeler başarılı 3 
İhtiyaç duyulan butonlar ulaşılabilir yerde 1 

 Zorlaştıran bir özellik yok 19 

 
Kullanımı zorlaştıran özellikler 

İstediğim belgelere erişmekte zorlanıyorum 4 
Dikkat çekici değil 1 
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Tablo 36’ya göre mentilerin çoğu, ‘www.ementorluk.com’ sitesinin kullanımını kolay 

bulmaktadır. Web sitesinin kullanımını kolaylaştıran durumlar ‘Açık, net olması’, ‘Kullanımı 

kolay’, ‘Yönlendirmeler başarılı’, ‘Zorlaştıran bir özellik yok’ kodları altında toplanmaktadır. 

Olumsuz tema altında ‘İstediğim belgelere erişmekte zorlanıyorum’ ve ‘Dikkat çekici değil’ 

kodları ortaya çıkmıştır. Aşağıda örnek ifadeler verilmiştir: 

“Zorlaştıran bir özelliği yok. Kolaylaştıransa dilinin basit olması, kategori isimlerinin açık 

ve net olması.” 

“Arayüzü basit kolay kullanılabilir gibi duruyor ama bazen aradığımı bulmakta 

zorlanabiliyorum.” 

Programda yer alan mentilere ‘AÖEMP Etkileşim Platformunun arayüz tasarımı (menü yerleri, 

logo boyutları ve yerleri, kullanılan renk uyumu, yazı boyutları, buton tasarımları, görseller, 

içerik yerleri vb.) hakkında görüşleriniz nelerdir?’ sorusu yöneltilmiştir. Cevaplar analiz edilerek 

Tablo 37’deki bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 37. AÖEMP Etkileşim Platformu arayüz tasarımı hakkında menti görüşleri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

 
Uygun 

Güzel, iyi 13 
Kullanışlı 6 
Renk uyumu başarılı, göze hitap ediyor 3 
Açık, sade, anlaşılır 6 

 
Düzenleme gerekli 

Yazı boyutu daha büyük olabilir 2 
Farklı renkler kullanılabilir 3 
Menü yerleri biraz karışık 1 

Tablo 37’de görüldüğü üzere, 13 menti arayüzü beğendiğini bildirmiştir. 6 menti ise yazı, renk 

ve menülerle ilgili düzenlemeler önermektedir. Aşağıda örnek ifadeler vardır: 

“Göze hoş gelen, kullanım açısından basit ve kolay bir arayüze sahip olduğunu 

düşünüyorum.” 

“Renkler ve yazı boyutlarına biraz daha canlılık kazandırılabilir.” 

 ‘AÖEMP Etkileşim Platformunun tasarım açısından geliştirilmesine yönelik önerileriniz 

nelerdir?’ sorusuna verilen cevaplardan elde edilen bulgularla Tablo 38 oluşturulmuştur.  

Tablo 38. AÖEMP Etkileşim Platformunun geliştirilmesine yönelik mentilerin önerileri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

Uygun Önerim yok 15 

 
Düzenleme gerekli 

Formlara erişim ve yönlendirmeler geliştirilmeli 5 
Arama çubuğu getirilebilir 1 
Daha renkli olabilir 1 
Sesli uyarı sistemi eklenebilir 1 
Arayüz zenginleştirilmeli 1 
Daha açık ve net olmalı 1 
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Tablo 38’de verildiği üzere mentilerin 15’i, platforma yönelik herhangi bir önerisi olmadığını, 

mevcut haliyle platformu beğendiğini söylemiştir. Aşağıda örnek menti ifadeleri yer almaktadır: 

“Düzenleme olması yönünde bir görüşüm yoktur.” 

“Daha renkli ve görsel içerik bakımından zengin bir site olabilir.” 

Programda yer alan mentilere ‘AÖEMP Etkileşim Platformundaki tasarımı yapılan tüm unsurlar 

kendisinden beklenen işlevleri yerine getiriyor mu?’ sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların tamamı 

bu soruya ‘Evet, getiriyor.’ cevabını vermiştir. 

AÖEMP Etkileşim Platformunda mentilerin teknik olarak sıkıntı yaşama durumu ile ilgili Tablo 

39’daki bulgulara ulaşılmıştır. 

Tablo 39. AÖEMP Etkileşim Platformunda mentilerin sıkıntı yaşama durumu (n=29) 

Temalar Kodlar f 

Sorun yaşanmadı Olmadı 24 

Sorun yaşandı 

İçeriklere / Toplantılara erişim 3 
İnternet sorunları (Bağlantı kopukluğu, yavaşlama vb.) 1 
Formları bulamamak 1 
Kamera ve ses sorunları 1 

Tablo 39’dan anlaşılacağı üzere, mentilerin çoğu, platformla ilgili teknik sorun yaşamamıştır. 

Az sayıda mentinin internet, içeriklere erişim ve kamera / ses sorunları yaşadığı görülmektedir. 

Aşağıda örnek ifadeler yer almaktadır: 

“Teknik anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.” 

 “Telefondan görüntülü toplantıya katılamadım.” 

Tablo 40’ta AÖEMP Etkileşim Platformunun kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran özelliklere 

yönelik menti görüşleri verilmektedir.  

Tablo 40. AÖEMP Etkileşim Platformunun kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran özelliklere 

yönelik menti görüşleri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

 
Kullanımı 
kolaylaştıran 
özellikler 

Kullanışlı tasarım 5 
Erişim kolaylığı 4 
Sade, anlaşılır 3 
Diğer video konferans uygulamaları ile benzer olması 1 
Yakın zamanda yapılacak etkinliklerin anasayfada görünmesi 1 

 
Kullanımı 
zorlaştıran 
özellikler 

Arama butonu eksikliği 2 
Telefondan erişim zorluğu 1 
İçerik yönlendirme sorunları 1 
İçeriğin yetersizliği 1 
İnternet problemleri  1 
Gereksiz unsurların olması 1 
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Tablo 40 incelendiğinde; ‘Kullanımı kolaylaştıran özellikler’ teması altında erişim kolaylığı ve 

kullanışlı bir tasarıma sahip olması yönünde kodlar öne çıkmaktadır. ‘Kullanımı zorlaştıran 

özellikler’ teması altında ilk sırada arama butonu ile ilgili kod yer almaktadır. Aşağıda her iki 

temaya dair örnek ifadeler verilmiştir: 

“Diğer görüntülü sohbet yapabildiğimiz uygulamalarla benzer özellikler taşıması 

kullanımı kolaylaştırıyor.” 

 “Kullanışlı ve kolay. Fakat gereksiz unsurlar mevcut diye düşünüyorum ya da her 

unsurun kullanım amacı açık değil.” 

Mentilerin AÖEMP Etkileşim Platformu için uygun olmadığını düşündüğü içerik veya arayüz 

özellikleri Tablo 41’de görülmektedir.  

Tablo 41. Mentilere göre AÖEMP Etkileşim Platformunda uygun olmayan içerik veya arayüz 

özellikleri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

İçerikler uygun Yok 27 

Uygun bulunmayan içerik 

Arayüze ulaşım zor 1 
Etkileşimler daha dikkat çekici olmalı 1 
Sol menü açıklamalı olmalı 1 

Tablo 41’e göre mentilerin büyük bir bölümünün platformda uygun bulmadığı içerik vaya 

arayüz tasarım bileşeni bulunmamaktadır. Aşağıda örnek menti ifadeleri yer almaktadır: 

“İçerik ve arayüzün uygun olduğunu düşünüyorum.” 

“Etkileşimler bölümü daha dikkat çekici ve açıklamalı olmalı. Sol üst çizgi açılır menüsü 

içinde en alt bölümde çöp kutusu gibi olan bölüm açıklamalı olmalı.” 

Mentilerin AÖEMP Etkileşim Platformu kullanımı için sunulan kaynakların yeterliliğine yönelik 

görüşleri Tablo 42’de verilmektedir.  

Tablo 42. AÖEMP Etkileşim Platformu kullanımı için sunulan kaynakların yeterliliğine dair 

menti görüşleri (n=29) 

Temalar Kodlar f 

Yeterli Kaynaklar yeterli 27 

Kaynaklar düzenlenmeli 
Kaynaklardan haberim yok 1 
Zenginleştirilebilir 1 

Tablo 42’ye göre,  27 menti kendilerine sağlanan kaynakları yeterli bulmaktadır. Aşağıda örnek 

ifadeler verilmiştir: 

“Evet, yeterli olduğunu düşünüyorum.” 

“Platformun kullanımı konusunda sunulan kaynaklardan haberim yok. Sadece program 

koordinatörünün ilk toplantıda yaptığı bir tanıtımı dinlemiştim.” 
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4.6 AÖEMP’nin Mentorlar Tarafından Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

‘AÖEMP Genel Değerlendirme Anketi’nde, programın planlanması ile ilgili konulardaki 

sorulara mentorların verdiği cevaplar analiz edilerek Tablo 43’teki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 43. Mentorların AÖEMP’nin planlanması ile ilgili değerlendirmeleri (n=23) 

 Kesinlikle 
Evet 

Evet Kararsız Hayır Kesinlikle 
Hayır 

Planlama ile ilişkili konular f f f f f 

AÖEMP’nin amacı proje ekibi tarafından net bir 
şekilde ortaya koyulmuştur. 

21 2 0 0 0 

AÖEMP’nin mentorlar ile paylaşılan hedefler 
gerçekçidir. 

19 4 0 0 0 

AÖEMP’ye mentor olarak başvuru şartlarının 
uygun olduğunu düşünüyorum. 

18 5 0 0 0 

Mentor olarak görev ve sorumluluklarım 
konusunda proje ekibi tarafından bilgilendirildim. 

21 2 0 0 0 

AÖEMP etkinlikleri, programın hedeflerine 
uygundu. 

21 2 0 0 0 

AÖEMP’de benim için uygun bir mentor- menti 
eşleştirilmesi yapıldığını düşünüyorum. 

20 3 0 0 0 

Tablo 43 incelendiğinde; mentorların tamamının AÖEMP’nin amacının proje ekibi tarafından 

net bir şekilde ortaya koyulduğunu, programın kendileri için hedeflerinin gerçekçi olduğunu, 

mentorluk başvuru şartlarının uygun olduğunu, etkinliklerin hedeflere uygun olduğunu ve 

uygun mentiyle / mentilerle eşleştirildiğini düşünmektedir.  

AÖEMP’de mentor-menti etkinliklerinin yapıldığı uygulama sürecine dair mentor görüşleri ile 

ilgili bulgular Tablo 44’te yer almaktadır.   

Tablo 44. Mentorların AÖEMP uygulamalarına yönelik görüşleri (n=23) 

 Kesinlikle 
Evet 

Evet Kararsız Hayır Kesinlikle 
Hayır 

Uygulamalar / Etkinlikler f f f f f 

AÖEMP etkinlikleri çevrim içi ortamlarda 
gerçekleştirilebilir nitelikteydi. 

17 6 0 0 0 

AÖEMP etkinlikleri, menti gereksinimlerine göre 
uyarlanabilir bir yapıdaydı. 

16 7 0 0 0 

AÖEMP süreci, etkinliklerin planlanması 
konusunda esnekti. 

20 3 0 0 0 

Düzenlenen seminerler / çevrim içi söyleşiler 
benim için faydalıydı. 

12 10 1 0 0 

AÖEMP dijital ortamları, mentim/mentilerim ile 
etkileşim sağlamak adına yeterliydi. 

15 7 1 0 0 

Süreçte karşılaştığım problemlerin üstesinden 
gelme noktasında program düzenleyicilerinden 
gerekli desteği aldım. 

21 
 

2 0 0 0 

AÖEMP’de etkinliklere zaman ayırmakta 
zorlandım. 

5 5 2 8 3 

Program süresince mentim/mentilerim ile herhangi 
bir iletişim sorunu yaşamadım. 

11 10 1 1 0 
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Tablo 44’teki uygulamaya yönelik bulgular incelendiğinde mentorların tamamı etkinliklerin 

çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilebilir nitelikte olduğu konusunda olumlu görüşe sahiptir. 

AÖEMP etkinliklerinin menti gereksinimlerine göre uyarlanabilir bir yapıda olduğu görüşüne 

kesinlikle katılanların sayısı 16, katılanların sayısı ise 7’dir. Kararsız olduğunu bildiren bir 

mentor dışındakiler, düzenlenen seminerlerin / çevrim içi söyleşilerin kendileri için faydalı 

olduğunu düşünmektedir. AÖEMP’de etkinliklere zaman ayırmak konusunda zorlanan mentor 

sayısı (f=11), zorlanmayan mentor sayısından (f=10) daha fazladır. Mentorların çoğu (f=21), 

program süresince mentisiyle / mentileriyle sorun yaşamadığı yönünde görüş bildirmiştir.    

Aylık program değerlendirme toplantılarındaki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, Tablo 

44’teki bulguları destekleyecek şekilde, değerlendirmelerin genel olarak olumlu yönde olduğu 

anlaşılmaktadır. Aşağıda toplantılardan alınan örnek ifadeler yer almaktadır: 

“Başta endişelerim vardı. Ama mentim kendini yetiştirmiş başarılı bir arkadaş. Birkaç 

etkinlik yaptıktan sonraki konuşmalarımızda, ‘Açıkçası ben bu etkinliklerin bu kadar 

faydalı olacağını düşünmüyordum.’ dedi. Tabi böyle söylemesi beni de çok 

heyecanlandırdı. Birine yardım etmek ve bunun işe yaradığını görmek güzel bir his ve 

bu beni motive ediyor”, (Ağustos Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

 “Bütün anılarımı tazelemiş oluyorum aslında. Ben etkinliklerden çok keyif alıyorum. 

Mentilerimin de aldığını düşünüyorum. Güzel gidiyor”, (Ekim Ayı Aylık Değerlendirme 

Toplantısı). 

“Etkinlikler gerçekten güzel. Etkinlikleri gerçekten çok beğeniyorum. Mentilerim için çok 

faydalı… Ödül ve ceza konusunda çok eksikleri varmış. Bunları konuşurken 

gözlemledim. O yüzden bu ayki yapmış olduğumuz etkinlikler çok verimli geçti”, (Ekim 

Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı).  

AÖEMP süresince düzenlenen çevrimiçi söyleşi ve seminerlerle ilgili mentor ve menti 

değerlendirmelerinin de olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili aylık değerlendirme 

toplantılarında dile getirilen düşüncelere örnekler aşağıda verilmektedir: 

“Çevrimiçi söyleşi etkinliği iyiydi.. Bu ayı gayet iyi bir şekilde değerlendirdik”, (Ekim Ayı 

Aylık Değerlendirme Toplantısı).  

“Bu ayki söyleşi ve seminerler mentilerim için nasıl bir öğretmen olmaları gerektiği ile ilgili 

bir çerçeve çizmiş oldu. Kendi gelişimim açısından özellikle drama etkinliği güzel oldu”, 

(Ekim Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı).  

Aylık program değerlendirme toplantılarında dile getirilen düşünceler incelendiğinde; ilk 

aylarda bu konuda daha fazla sorun yaşandığı, sonraki aylarda ise zaman sorunu ile ilgili öne 

çıkan ifadelerin azaldığı görülmektedir. Örnek ifadeler aşağıda verilmektedir: 
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“Mentim evine internet bağlatmamıştı. Telefonla bağlantı kurmaya çalıştık, bu sebeple 

biraz sıkıntı yaşadık”, (Ağustos Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

 “Benim bu ay canlı derslerim çok yoğundu. İki farklı platformdan derslere giriyoruz. O 

yüzden zaman konusunda arkadaşlarımın dediği gibi ben de bazen sorunlarla 

karşılaşabiliyorum”, (Eylül Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

“İnternetin çekmemesi yüzünden ve mentimin okuldaki sorumlulukları sebebiyle 

aksamalar oldu”, (Ekim Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

Toplantılardaki söylemler, zaman ile ilgili yaşanan sorunların kaynağında ağırlıklı olarak 

mentor veya mentinin iş yoğunluğu ile teknik anlamda yaşanan sorunların yer aldığına işaret 

etmektedir. 

Mentorların AÖEMP’nin etkileri ve verimliliği üzerine değerlendirmeleri Tablo 45’tedir. 

Tablo 45. Mentorların AÖEMP’nin etkileri ve verimliliği üzerine değerlendirmeleri (n=23) 

 Kesinlikle 
Evet 

Evet Kararsız Hayır Kesinlikle 
Hayır 

Programın etkileri ve verimliliği f f f f f 

AÖEMP’de mentor-menti etkileşimine ayrılan 
sürenin yeterli olduğunu düşünüyorum. 

14 9 0 0 0 

AÖEMP, aday öğretmenlerin mesleki gelişimine 
destek olacak bir programdır. 

20 3 0 0 0 

AÖEMP, aday öğretmenlerin psiko-sosyal 
gelişimine destek olacak bir programdır. 

18 5 0 0 0 

Mentorluk / E-mentorluk yapmak konusunda 
kendimi yeterli hissediyorum. 

21 2 0 0 0 

Süreçte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 
konusunda kendimi geliştirdim. 

13 7 2 1 0 

AÖEMP’de mentor olmak benim için güzel bir 
deneyimdi. 

21 2 0 0 0 

AÖEMP’nin iyi planlanmış bir e-mentorluk 
programı olduğunu düşünüyorum. 

21 2 0 0 0 

Bir aday öğretmene yardımcı olmak, huzur 
vericiydi. 

19 4 0 0 0 

Başa dönmüş olsak, AÖEMP’ye mentor rolüyle 
yeniden katılmak isterdim. 

18 5 0 0 0 

AÖEMP’nin ülke genelinde tüm aday öğretmenler 
için kullanımı uygundur. 

19 4 0 0 0 

Program bitmiş olsa da, mentimle/mentilerimle 
görüşmeye devam etmek isterim. 

19 4 0 0 0 

Tablo 45’teki bulgular incelendiğinde programın etkililiği ve verimliliği ile ilgili ankette yer alan 

10 soruya da olumlu yönde cevaplar (evet veya kesinlikle evet) verildiği anlaşılmaktadır. 

Sürecin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda gelişim sağladığı ile ilgili soruya 

iki mentor kararsızlık bildiren yönde bir mentor ise olumsuz yönde cevap vermiştir.    

Anketteki açık uçlu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, mentorların sürece yönelik olumlu 

yorumlarda bulunduğu görülmektedir. Aşağıda bununla ilgili örnek ifadeler verilmektedir:  
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“Harika bir deneyimdi. Adaylık sürecinde bu şekilde destek almayı çok isterdim.” 

“Oldukça faydalı ve çağımızın gereksinimlerine uygun bir proje olduğunu söyleyebilirim. 

Bu projede yer almaktan onur duydum. Proje ekibine çok teşekkür ediyorum.” 

“Bu program MEB aday öğretmenleri için uygulanabilir. Pandemi sonrası dönemde 

AÖEMP’nin bir kısmı online, geri kalanı da yüz yüze MEB içerikli etkinliklerle işlenebilir.”  

 “İyi ki katıldım. Bu uygulamanın tüm ülkeye yayılmasını dilerim.” 

4.7 AÖEMP’nin Mentiler Tarafından Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

Programın genel değerlendirilmesi amacıyla mentilere uygulanan anketten elde edilen veriler 

analiz edilerek frekans ve yüzdelik değerlerin gösterildiği tablolar oluşturulmuştur. Mentilerin 

programın planlanması ile düşünceleri Tablo 46’da verilmektedir.  

Tablo 46. Mentilerin AÖEMP’nin planlaması ile ilgili değerlendirmeleri (n=34) 

 Kesinlikle 
Evet 

Evet Kararsızım Hayır Kesinlikle 
Hayır 

Planlama ile ilişkili konular f % f % f % f % f % 

AÖEMP’nin amacı proje ekibi 
tarafından net bir şekilde ortaya 
koyulmuştur. 

22 64,70 11 32,35 1 2,94 0 0 0 0 

AÖEMP’nin mentiler ile paylaşılan 
hedefler gerçekçidir. 

23 67,64 10 29,41 1 2,94 0 0 0 0 

AÖEMP’ye menti olarak başvuru 
şartlarının uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

25 73,52 9 26,47 0 0 0 0 0 0 

Menti olarak görev ve 
sorumluluklarım konusunda proje 
ekibi tarafından bilgilendirildim. 

25 73,52 8 23,52 1 2,94 0 0 0 0 

AÖEMP etkinlikleri, programın 
hedeflerine uygundu. 

25 73,52 8 23,52 1 2,94 0 0 0 0 

AÖEMP’de benim için uygun bir 
mentor- menti eşleştirilmesi 
yapıldığını düşünüyorum. 

23 67,64 10 29,41 0 0 0 0 1 2,94 

Tablo 46 incelendiğinde, AÖEMP’nin amacının proje ekibi tarafından net bir şekilde ortaya 

koyulduğuna ilişkin olumlu düşünen menti oranı %97,05’tir. Mentiler ile paylaşılan hedeflerin 

gerçekçi olduğu, menti başvuru şartlarının uygun olduğu,  mentilerin program içindeki görev 

ve sorumlulukları konusundaki bilgilendirmenin yeterliliği, program etkinliklerinin hedeflere 

uygunluğu ve doğru mentor-menti eşleştirilmesi yapıldığı konularında da çoğunluk olumlu 

yönde görüş bildirmiştir.    

Mentilerin AÖEMP etkinlikleri ve uygulamalarına ilişkin düşünceleri, Tablo 47’de verilmektedir.   
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Tablo 47. Mentilerin AÖEMP uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri (n=34) 

 Kesinlikle 
Evet 

Evet Kararsızım Hayır Kesinlikle 
Hayır 

Uygulamalar / Etkinlikler f % f % f % f % f % 

AÖEMP etkinlikleri çevrim içi 
ortamlarda gerçekleştirilebilir 
nitelikteydi. 

25 73,52 8 23,52 0 0 1 2,94 0 0 

AÖEMP etkinlikleri, menti 
gereksinimlerine göre uyarlanabilir bir 
yapıdaydı. 

24 70,58 5 14,70 2 5,88 0 0 0 0 

AÖEMP süreci, etkinliklerin 
planlanması konusunda esnekti. 

26 76,47 7 20,58  0 1 2,94 0 0 

Düzenlenen seminerler / çevrim içi 
söyleşiler benim için faydalıydı. 

24 70,58 7 20,58 1 2,94 2 5,88 0 0 

AÖEMP dijital ortamları, mentorum ile 
etkileşim sağlamak adına yeterliydi. 

23 67,64 10 29,41 1 2,94 0 0 0 0 

Süreçte karşılaştığım problemlerin 
üstesinden gelme noktasında program 
düzenleyicilerinden gerekli desteği 
aldım. 

23 67,64 11 32,35 0 0 0 0 0 0 

AÖEMP’de etkinliklere zaman 
ayırmakta zorlandım. 7 20,58 12 35,29 6 17,64 7 20,58 2 5,88 

Program süresince mentorum ile 
herhangi bir iletişim sorunu yaşamadım. 

26 76,47 5 14,70 2 5,88 1 2,94 0 0 

Tablo 47’ye göre, mentilerin etkinliklere zaman ayırmak ile ilgili soru dışındaki tüm sorulara 

yüksek oranlarda olumlu (‘Evet’ veya ‘Kesinlikle Evet’) cevap verdiği anlaşılmaktadır. 

Mentilerin yarısına yakını etkinliklere zaman ayırmak konusunda zorlanıp zorlanmadıkları ile 

ilgili kararsızdır veya olumsuz görüşe sahiptir.  

Aylık değerlendirme toplantılarında, program etkinlikleri ve diğer uygulamalar (söyleşi ve 

seminerler) konusunda yapılan menti yorumlarına örnekler aşağıda verilmektedir: 

“Dünyadaki sıradışı okullarla ilgili araştırma yaptığımız bir etkinlik vardı. O etkinlik çok 

güzeldi”, (Eylül Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

“Güzel etkinlikler yaptık bu ay… Mentorum ile birbirimizi tamamlıyoruz. Ben onun 

söylediklerini tamamlıyorum. O benim söylediklerimi tamamlıyor. Güzel bir etkileşim 

oluyor”, (Eylül Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

“Eylül ayı etkinlikleri güzeldi. Teknoloji ile ilgili paylaşım yaptık. En çok mentorumun 

teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda dijital araçların tanıtımı ile ilgili seminerini 

beğendim. Bir de ‘Sevgili Ben’ etkinliğini çok beğendim”, (Eylül Ayı Aylık Değerlendirme 

Toplantısı). 

“Drama semineri çok güzeldi. Hatta en güzel seminerdi. Biraz da o alanda kendimi 

gerçekleştirmek istediğim için çok beğendim”, (Ekim Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

“Drama etkinliği güzeldi. Derslerimde orada öğrendiğimiz bazı etkinlikleri kullandım. Çok 

eğlendi çocuklar. Biz de zaten orada çok eğlendik. Hatta ben drama olmadan önce bu 

nasıl olacak acaba, drama uzaktan eğitimle çok zor olur diye düşündüm. Ama gerçekten 

hocamız çok güzel bir şekilde planlamıştı.”, (Ekim Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 
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“Disiplinlerarası Eğitim ve STEM konulu seminere katıldım. Bu konuda zaten biraz bilgim 

vardı. Hem de kendi alanımda kullanılabilecek bir yaklaşım. O nedenle çok faydalı oldu”,  

(Ekim Ayı Aylık Değerlendirme Toplantısı). 

AÖEMP’nin mentilerin gelişimi üzerindeki etkileri ve sürecin verimliliği konusundaki sorulara 

verilen cevaplar analiz edilerek Tablo 48’deki bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 48. Mentilerin AÖEMP’nin etkileri ve verimliliği üzerine değerlendirmeleri (n=34) 

 Kesinlikle Evet Evet Kararsızım Hayır Kesinlikle 
Hayır 

Programın etkileri ve 
verimliliği 

f % f % f % f % f % 

AÖEMP’de mentor-menti 
etkileşimine ayrılan sürenin 
yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

19 55,88 11 32,35 2 5,88 2 5,88 0 0 

AÖEMP, aday öğretmenlerin 
mesleki gelişimine destek 
olacak bir programdır. 

26 76,47 7 20,58 0 0 1 2,94 0 0 

AÖEMP, aday öğretmenlerin 
psiko-sosyal gelişimine 
destek olacak bir programdır. 

27 79,41 6 17,64 1 2,94 0 0 0 0 

Süreçte, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımı 
konusunda kendimi 
geliştirdim. 

17 50 13 38,23 4 11,76 0 0 0 0 

AÖEMP’nin iyi planlanmış bir 
e-mentorluk programı 
olduğunu düşünüyorum. 

26 76,47 6 17,64 2 5,88 0 0 0 0 

Başa dönmüş olsak, 
AÖEMP’ye menti rolüyle 
yeniden katılmak isterdim. 

20 58,82 11 32,35 0 0 2 5,88 1 2,94 

AÖEMP’nin ülke genelinde 
tüm aday öğretmenler için 
kullanımı uygundur. 

24 70,58 7 20,58 3 8,82 0 0 0 0 

İleride ben de aday 
öğretmenlere e-mentorluk 
yapmak isterim. 

22 64,70 6 17,64 6 17,64 0 0 0 0 

Program bitmiş olsa da, 
mentorumla görüşmeye 
devam etmek isterim. 

27 79,41 6 17,64 1 2,94 0 0 0 0 

AÖEMP’de menti olmak, 
benim için güzel bir 
deneyimdi. 

27 55,88 6 32,35 1 5,88 0 5,88 0 0 

Tablo 48 incelendiğinde, mentilerin çoğunun programın kendi üzerinde oluşturduğu etkiler ve 

verimliliği ile ilgili olumlu görüşlere sahiptir. Programın süresinin yeterli olduğuna dair mentilerin 

%88,23’ü olumlu görüşe sahiptir. Bir kişi hariç tüm mentiler AÖEMP’nin aday öğretmenlerin 

meslekî gelişimine destek sağlayan bir program olduğunu düşünmektedir. Aynı orana sahip 

menti grubuna göre AÖEMP, aday öğretmenlerin psiko-sosyal gelişimine katkı sağlayacak bir 

programdır.  
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Anketin açık uçlu sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, mentilerin sürece yönelik olumlu 

yorumlarda bulunduğu görülmektedir. Aşağıda bununla ilgili örnekler yer almaktadır.  

“Meslekî gelişimime oldukça katkı sağladığını düşünüyorum. İlk deneyimde zorlanma 

hissi yaşayacağımı düşünüyordum ama mentorumla bunun üstesinden geldik. Genel 

anlamda sistemsel olarak bir sorun yaşamadım. Ancak bir defa sistem üzerinden 

bağlanmakta sorun çektim. Ayrıca yapılan uygulamalarda esnek çalışma saati oldukça 

rahat olmamı sağladı bu da benim programa bakış açımda olumlu bir izlenim bıraktı. 

Kısaca genel anlamda programdan memnun olduğumu söyleyebilirim.” 

“Umarım ilerde ben de meslekî gelişimimde bana faydalı olan öğretmenim gibi bir 

başkasına faydalı olabilirim.” 

“Keşke hiç bitmeseydi. İyi ki bu projeye katılmışım. Herkese teşekkürler.” 

“Yine böyle bir projede yer almak isterim. Yeni bir proje olursa bilgilendirilmek ve sürece 

dâhil olmayı çok isterim.” 

“Sürecin başından beri gayet ilgili ve samimi bir ekiple beraberdik. Aday öğretmen olarak 

benimle gönüllü olarak tecrübeli bir öğretmenin ilgilenmesi kendimi güvende hissetmeme 

sebep oldu. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 

4.8 AÖEMP Etkinliklerine Yönelik Katılımcı Değerlendirmeleri 

Program süresince her hafta bitiminde mentorlara ve mentilere etkinliklerin 

değerlendirilmesine yönelik ‘Haftalık Etkinlik Değerlendirme Formları’ uygulanmıştır. 

Formlarda ilgili haftada hangi etkinliklerin yapıldığı bilgisi alınmakta ve bu etkinliklerin daha 

nitelikli hale getirilmesi için öneri olup olmadığı sorulmaktadır. Mentorlar tarafından doldurulan 

formlarda, zorunlu etkinliklerle ilgili çok az sayıda önerinin yer aldığı görülmektedir. Bu 

önerilerin tamamı Tablo 49’da verilmektedir.  
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Tablo 49. Zorunlu etkinliklerin daha nitelikli hale gelmesi için mentor önerileri 

Etkinliğin adı Öneriler 

İlk İletişim “Belli sorular ile daha yapılandırılmış bir hale getirilebilir.” 

 
Sana Nasıl 
Yardımcı 
Olabilirim?  

“Menti İhtiyaç Formu için ihtiyaç duyulabilecek alt konu başlıkları 
oluşturulabilir. Örneğin teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim, öğretmen-
öğrenci ilişkisi, sınıf yönetimi, mevzuat vb. konu başlıkları ile mentiye 
direkt olarak sunulabilir.” 
“Mentiye hangi alanlarda daha fazla eksikliği olduğunun farkına 
varabilmesi adına bir anket doldurtulup. Bu anketi bizim de görmemiz 
sağlanabilir.” 
“Daha yapılandırılmış görüşmeler olabilir.” 

 
Etkinlik Takvimi 
Oluşturma  

“Etkinlikleri sisteme girme ekranı daha basit olsa iyi olurdu.” 
“Elektronik ortamda birçok şeyi yazıyoruz ve farklı formlar için birden çok 
kez açık açık yazıyoruz. Etkinlik takvimi ve sonraki raporlar birbirleri ile 
ilişkilendirilirse sadece tıklayıp ilgili yere yazabiliriz. Etkinlik listesi ayrı bir 
pdf dosyası numaraları olan word dosyasına çevirmek zorunda kaldım 
çünkü plana yazdığım, yaptığım, zorunlu olan etkinlikleri takip etmek 
zorundayım. Bence bunların hepsi aynı veri tabanı üzerinde olursa 
seçmek çağırmak eklemek daha kolay olur takvim için, değerlendirme 
formu için ayrı ayrı yazmak zorunda kalmayız.” 

 
Güçlü ve Zayıf 
Yönlerim  

“Mentilerin belirtmiş olduğu zayıf yönlerinden bir tanesi seçilip o hafta 
içerisinde benzer bir durum içerisinde bulunmaları sağlanır ve mentinin 
seçilmiş olan zayıf yönünü geliştirmek adına mentor tarafından belirlenen 
bir davranış, söz veya söylem içerisinde tepki vermesi sağlanabilir.” 

 
Özel Durumlar  

“Etkinliğin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Takvimimizde bu etkinlik 
çalışma sürecinde zorunlu olarak yalnızca 1 kez uygulanabilir durumda. 
Bence bu tarz özel ilgiye muhtaç çocuklarla ilgili etkinlikler bu süreçte 
daha fazla olmalı.” 
“Proje çerçevesinde karşılaşılan örnek özel durumlar kayıt altına alınıp 
daha sonraki programlarda paylaşılabilir.” 

Öğrenciyi 
Tanıma 

“Öğrenci Tanıma formu oluşturulabilir.” 

Kitap Okumak  “Belki kitap listesi önerisi hazırlanabilir mentor ve mentiler için.” 
“Kitap isimleri belirlenmeli.” 

Ben Küçükken  “Sadece küçükken söylenmesi bizi rahatsız eden şeylerden daha geniş 
bir başlık tartışmayı daha faydalı kılabilir.” 

Yetersizliklerden 
Etkilenmi 
Bireyler  

“Özel gereksinimli bir bireyle bire bir iletişim kurmak görevi verilebilir.” 

Kavram 
Öğretimi 

“Uygulanan sınavlar üzerinden incelenebilirdi.” 

 
Kaynaştırma 
Eğitimi 

“Kaynaştırma eğitiminde kullanılan raporlar, ders işleniş şekli üzerinde de 
durulabilir.” 
“Toplu olarak yapılabilir ve birden fazla özel gereksinimli birey ailesi davet 
edilebilir.” 

Aday 
Öğretmenlerin 
Sorumlulukları 

“Bu etkinliğin ilk ay hatta ilk haftalarda yapılması gerektiğini 
düşünüyorum.” 
“Önemli noktalarla ilgili bir özet hazırlanabilir.” 

Branşlar Arası 
İşbiriği 

“Bu etkinlik kapsamında öğretmenler bir e-twinning projesinde bir araya 
gelebilirler.” 

Ödül ve Ceza “Güzel ve dengeli bir tartışma konusu aslında. Etkinlik açıklamasından 
yönlendirici ifadeler çıkartılmalı.” 
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Tablo 49’e göre, ‘Sana Nasıl Yardımcı Olabilirim?’ etkinliği için 3 mentor, mentilerin doldurması 

için daha yapılandırılmış bir formun kullanılabileceği yönünde öneride bulunmuştur. Programın 

her ay yapılması gereken tek zorunlu etkinliği olan ‘Etkinlik Takvimi Oluşturma’ ile ilgili olarak, 

daha pratik bir çevrimiçi form oluşturulabileceği yönünde öneriler yer almaktadır. Özel 

gereksinimli öğrencilerle ilgili olan etkinlikler için, bu nitelikteki bireylerle ve onların aileleriyle 

daha fazla etkileşim sağlanabileceği konusu öne çıkmaktadır.   

Mentilere uygulanan haftalık etkinlik değerlendirme formları ile elde edilen veriler analiz 

edildiğinde, mentiler tarafından çok az öneride bulunulduğu görülmektedir. Dört aylık süre 

boyunca etkinliklerin niteliğini artırmaya yönelik mentiler tarafından dile getirilen önerilerin 

tamamı Tablo 50’de verilmektedir.  

Tablo 50. Zorunlu etkinliklerin daha nitelikli hale gelmesi için menti önerileri 

Etkinliğin adı Öneriler 

Kaygılarım, 
Endişelerim 

“Mesleğin ilk yıllarında yaşadığımız endişeler hakkında seminerler 
yapılabilir.” 

Başarılı Bir 
Sınıf Yönetimi 

“Örneklerle ve karşılıklı tartışma ortamının olabileceği çevrimiçi görüşme 
şeklinde gerçekleştirebilseydik daha verimli olurdu.” 

Sevgili ‘Ben’ “Bu etkinlikte kendimize 5 sene sonra okumak için mektup yazabiliriz.” 

 
Kavram 
Öğretimi 

“Kavram öğretimi hem lisans hem de hizmet içi kurslarında üzerinde 
durulması gereken bir konu. Buradan yola çıkarak bu etkinlikle kavram 
öğretimi yöntemleri üzerinde daha fazla durulabilir.” 

 
Kaynaştırma 
Eğitimi 

“Kaynaştırma öğrencileri olan menti ve mentorlarımız bu konu hakkındaki 
tecrübelerini bizimle paylaşabilirler.” 

Aday 
Öğretmenlerin 
Sorumlulukları 

“Aday öğretmenlere göreve başlamadan önce görev, sorumluluk ve hakları 
konusunda daha kapsamlı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu etkinlik öncesi 
aday öğretmenleri bilgilendirici olması açısından seminer düzenlenebilir.” 

Branşlar Arası 
İşbiriği 

“Bu etkinliği farklı branştaki mentorlarımızla yapabiliriz.” 

 

Tablo 50’de görüldüğü üzere, yedi etkinlikle ilgili öneriler yapılmıştır. Düzenleme gerektirdiği 

yönünde birden fazla mentinin önerisinin bulunduğu bir zorunlu etkinlik olmamıştır.  

Programın zorunlu etkinlikleri dışında kalan 31 seçmeli etkinliğin mentor-menti çiftleri 

tarafından yapılma sayıları, Tablo 51’de verilmektedir.  
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Tablo 51. AÖEMP’de seçmeli etkinliklerin yapılma sayısı 

 Etkinliği yapan mentor-menti çifti sayısı 

Etkinliğin adı Ağustos Eylül Ekim Kasım Toplam 

Hayranlık Duyduğum Kişiler 11 10 4 9 34 

Çevrimiçi Kahve 9 3 8 12 32 

Eğitim ve Teknoloji  14 2 9 25 

Yaşadığım Şehir 12 6 2 3 23 

Hobiler  8 4 9 21 

Özgüven  11 4 4 19 

Başarılı Bir Sınıf Yönetimi  14 3 1 18 

Doğru Öğ. Yön. ve Tek. Seçimi ve Kullanımı  9 5 4 18 

Komik Hatıralar  13 4 1 18 

İz Bırakmak 12 2 3  17 

Eğitimde Empati  5 4 7 16 

Film Seyredelim   7 5 4 16 

Fotoğraf Çekmek  3 6 7 16 

Meslekte En Kötü Günüm!  2 2 12 16 

En Sevdiğim Öğretmenim   7 8 15 

Sanal Müze Gezintisi  6 2 7 15 

Dünyada Öğretmen Olmak   4 9 13 

Selfie!  8 3 2 13 

Beş Yıllık Planım   3 9 12 

Ders Materyali Geliştirme  3 4 5 12 

En Güzel Soru  3 2 1 6 12 

Sınav Sorusu Hazırlama   2 10 12 

Kötü Haber!   8 3 11 

Tartışma Yöntemi  4 2 5 11 

Kaygılarım, Endişelerim  4 2 4 10 

Eğitimde Uç Noktalar   4 5 9 

Ben Bilmiyor Türkçe!   4 3 7 

Gözlem Yapmak  3  4 7 

Çevrimiçi Konser   1 3 4 

Benim Öyküm    2 2 

Eğitimle İlgili Sözler   2  2 

Aylık etkinlik takvimi hazırlama kurallarına göre (Ek-7), seçmeli etkinlikler, farklı aylarda olmak 

şartıyla program süresince birden fazla kez  yapılabilmektedir. Ayrıca bazı mentorlar birden 

fazla menti ile eşleşmiştir. Bu iki durum, seçmeli etkinliklerin program süresince yapılma 

sayısını artıran etkenler olmuştur. Tablo 51’e göre, ‘Hayranlık Duyduğum Kişiler’ ve ‘Çevrimiçi 

Kahve’, 30’un üzerinde kez yapılan etkinliklerdir. ‘Eğitim ve Teknoloji’ etkinliği 25 kez, 

‘Yaşadığım Şehir’ etkinliği 23 kez, ‘Hobiler’ etkinliği 21, ‘Özgüven’ etkinliği 19 kez yapılmıştır. 

‘Başarılı Bir Sınıf Yönetimi’, ‘Doğru Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Seçimi ve Kullanımı’ ve 

‘Komik Hatıralar’ etkinlikleri 18’er kez yapılmıştır. ‘İz Bırakmak’ etkinliği 17; ‘Eğitimde Empati’, 

‘Film Seyredelim’, ‘Fotoğraf Çekmek’ ve ‘Meslekte En Kötü Günüm!’ etkinlikleri ise 16’şar kez 

gerçekleştirilmiştir. ‘En Sevdiğim Öğretmenim’, ‘Sanal Müze Gezintisi’, ‘Dünyada Öğretmen 

Olmak’, ‘Selfie!’, ‘Beş Yıllık Planım’, ‘Ders Materyali Geliştirme’, ‘En Güzel Soru’, ‘Sınav Sorusu 
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Hazırlama’, ‘Kötü Haber!’, ‘Tartışma Yöntemi’ ve ‘Kaygılarım, Endişelerim’ adlı etkinlikler, 

10’un üzerinde kez aylık takvimlere yerleştirilmiştir. ‘Eğitimde Uç Noktalar’, ‘Ben Bilmiyor 

Türkçe!’, ‘Gözlem Yapmak’, ‘Çevrimiçi Konser’, ‘Benim Öyküm’ ve ‘Eğitimle İlgili Sözler’ 

etkinlikleri, 10’dan az kez tercih edilen etkinliklerdir. Aylık etkinlik takvimine hiç yerleştirilmeyen 

seçmeli etkinlik bulunmamaktadır.  

Mentorların seçmeli etkinliklerle ilgili yaptıkları önerilerin tamamı Tablo 52’de verilmektedir.   

Tablo 52. Seçmeli etkinliklerin daha nitelikli hale gelmesi için mentor önerileri 

Etkinliğin adı Öneriler 

En Güzel Soru “Farklı bir etkinlik olarak düşünülmüş ama ülkemiz için riskli bir etkinlik. 
Bilemiyorum.” 

Yaşadığım 
Şehir 

“Sosyal olay daha farklı örneklerle yaşanmaya teşvik edilmeli. Bizim 
örneğimiz durum gereği farklıydı ve bence eşsiz bir deneyime dönüştü.”  
“Etkinlik tüm mentilerin katılımıyla toplu olarak gerçekleştirilse çok daha 
faydalı olabilir.” 

Hobiler “Bence çok güzel bir etkinlik. Zorunlu olmalı. Genellikle böyle projeler 
hazırlanırken bu tür etkinlikler kenarda köşede kalıyor.” 

Gözlem 
Yapmak 

“Öğrenciyi tanıma ve daha öncesinde adını hatırlamadığım öğrencilerin 
özelliklerini belirlemek ile ilgili başka bir etkinlikle benzeşiyor ve tekrar 
gibi oluyor. Bence birleştirilebilirler.” 

Kötü Haber! “Bir realite ama olayların doğrudan paylaşılması fikrini sevmedim.”  

Doğru Öğ. 
Yön. ve Tek. 
Seçimi ve 
Kullanımı 

“Zorunlu olmalı. Biraz monoton bir konu gibi ama geniş. İster istemez 
güzel paylaşım oluyor.” 

Eğitimde ‘Uç’ 
Noktalar 

“Zorunlu olmasa da olmalı. Konu öğretmenler tarafından bilinmeli.”  

Eğitimle İlgili 
Sözler 

“Bir söz de mentiden istenilebilirdi.” 

Meslekte En 
Kötü Günüm! 

“Başka bir etkinlikle birleştirilebilir.” 

 
Hayranlık 
Duyduğum 
Kişiler 

“Hayranlık duyduğumuz kişilerden birinin yaşadığı küçük bir durumu 
canlandırıp ‘Siz olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz?’ konusuna 
yoğunlaşarak, hayranlık duyulan kişinin hissettiklerini ve davranışını 
değerlendirmek.”  
“Hayranlık duyulan kişilerin yaşanmış bir anının canlandırması yapılabilir.” 

 

Tablo 52’den anlaşılacağı üzere, 10 seçmeli etkinliğe yönelik çeşitli öneriler dile getirilmiştir.  

‘Hayranlık Duyduğum Kişiler’ etkinliği ile ilgili, iki farklı mentorun aynı konuda önerisi olmuştur. 

Bu mentorlar, içeriğin canlandırmalar ile desteklenebileceğini belirtmiştir.  

Program süresince etkinliklerin değerlendirilmesine yönelik her hafta bitiminde doldurulan 

formlar incelendiğinde; AÖEMP seçmeli etkinliklerine yönelik mentilerin yaptığı az sayıdaki 

öneri Tablo 53’te verilmektedir.  
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Tablo 53. Seçmeli etkinliklerin daha nitelikli hale gelmesi için menti önerileri 

Etkinliğin adı Öneriler 

En Sevdiğim 
Öğretmen 

“En sevdiğimiz öğretmenlere mektup yazma etkinliği yapılabilir.” 

İz Bırakmak “Menti toplantılarında hayata iz bırakmış büyük işlere imza atmış kişileri 
konuk edebiliriz.” 

Tablo 53’e göre 16 haftalık süreçte yalnızca iki seçmeli etkinlikle ilgili öneri yapılmıştır. Bu 

önerilerin, mevcut etkinliklerin içeriğini zenginleştirmeye yönelik olduğu görülmektedir.    

5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu proje, pandemi döneminde aday öğretmenlerin gelişimine destek olmak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. E-mentorluk modelinin çözüm olarak görüldüğü durumlardan birisinin 

‘uzman kişilere ulaşmada erişim engelinin yaşanması’ olduğu (O’Neill ve Harris, 2004) göz 

önüne alındığında, aday öğretmenlerin COVID-19 salgınından kaynaklı meslekî ve psiko-

sosyal sorunları aşmaları sürecinde, deneyimli öğretmenlerden e-mentorluk hizmeti almaları, 

gerçekçi ve somut çözümler sunan bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.  

AÖEMP’ye katılan mentiler meslekî olarak en çok alan bilgisi, yöntem ve tekniklerin doğru 

kullanımı, ders planı hazırlama, etkinlik geliştirme ve sınıf yönetimi konularında mentor 

desteğine gereksinim duymuştur. Bunun yanı sıra teknoloji kullanımı ve iletişim becerilerini 

geliştirmek; duygusallık, karamsarlık ve girişimcilik gibi konularda kendilerini zayıf hissettikleri 

yönlerini güçlendirmek gibi kişisel ve psikososyal desteğe de ihtiyaçları olmuştur. Mentilerin, 

e-mentorluk programından ve mentorlarından beklentileri, bu gereksinimleri doğrultusunda 

şekillenmiştir. Elde edilen bulgular, mentilerin beklentilerinin karşılandığı yönündedir. 

AÖEMP’nin mentiler için hedeflerine ulaşma durumu ile ilgili elde edilen sonuçlar şu şekildedir:  

 Mentiler,  henüz yeni başladıkları öğretmenlik mesleğinde daha deneyimli bir 

öğretmenden rehberlik ve destek almıştır. Bu desteğin pandemi sürecinde 

gerçekleşmesi, aday öğretmenler için rahatlatıcı bir etki oluşturmuştur.   

 E-mentorluk programı aday öğretmenlerin mesleklerine olan ilgilerini ve kendilerine 

olan güvenlerini artırmıştır. 

 Aday öğretmenler, program süresince alanında uzman akademisyenlerden seminer 

alma ve deneyimli bir öğretmen olan mentorlarıyla meslekî konularda tartışma fırsatı 

yakalamışlar, meslekî ve psikososyal konulardaki soru ve sorunlarıyla ilgili geri bildirim 

alabilmişlerdir.   

 Program, aday öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirmiş, meslekî işbirliğine bakış 

açılarını olumlu yönde değiştirmiştir. .  
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 Aday öğretmenlerden bazıları, pandemiden önce göreve başlamış ve uzun bir aradan 

sonra okullarına geri dönmüş, bazıları ise ataması yapılmasına rağmen pandemiden 

dolayı okullarına hiç gidememişlerdir. İkinci gruptaki aday öğretmenlerin okullarına 

gitmeleri, e-mentorluk programının ilk aylarında olmuştur. Deneyimli bir öğretmenin e-

mentorluğu, bu dönemde içinde oldukları stresin ve sorunların üstesinden gelmek 

konusunda onlara destek sağlamıştır. AÖEMP programı, menti rolündeki aday 

öğretmenlerin tamamı için meslekî gelişimlerini hızlandıran bir süreç olmuştur. 

 Hiçbir menti, eşleştiği mentordan ayrılmak istememiş,  mentilerin büyük bir bölümü 

mentorlarını kendileri için rol model olarak görmüştür.  

 Program etkinlikleri, aday öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak 

konusundaki becerilerini geliştirmiştir.  

 Etkinliklerin tamamıyla çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilmesi ve bu sürecin sorunsuz 

olması, teknolojinin eğitimde kullanılabilirliği konusunda aday öğretmenler üzerinde 

olumlu etki bırakmıştır.  

Programa mentor olarak katılan deneyimli öğretmenler, rollerinin gereğini layıkıyla yerine 

getirmiştir. Haftalık etkinliklerin yapılması ile ilgili ortaya çıkan sorun durumlarında Koordinatör 

ile iletişime geçilerek çözümler üretilmiştir. Yaşanan sorunların odağında mentilerin teknolojiye 

erişimlerinden kaynaklı imkânsızlıkları yer almıştır. Böylesi durumlarda mentorlar, mentilerinin 

şartlarını dikkate alarak etkinlik programlarını güncellemiştir. Programın mentorlar için 

belirlenen hedefleri bağlamında başarıya ulaşma durumu ile ilgili aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

 Program mentorların meslekî bilgisini tazelemelerini, yeni bilgi ve beceriler edinmelerini 

sağlamıştır.  

 Program mentorların işbirlikçi çalışma becerilerini geliştirmiş, meslektaşları ile işbirliği 

yapmak konusundaki düşüncelerini olumlu yönde etkilemiş ve meslekî 

motivasyonlarını artırmıştır.  

 Bir aday öğretmene mentorluk yapmak, deneyimli öğretmenlerin liderlik, öğreticilik, 

rehberlik ve iletişim becerilerini geliştirmiştir. Bu durum ayrıca mentorları meslekî 

doyuma ulaştırmıştır. 

 Mentorların mesleklerine karşı ilgileri ve kendilerine olan güvenleri artmış; öz-yeterlik 

algıları, yaratıcılık becerileri ve sorun çözme becerileri gelişmiştir.  

 Program, mentorların pandemi döneminde sosyalleşmelerine vesile olmuştur.  

 Etkinlikler, mentorların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirmiş ve 

teknolojinin eğitimde kullanılabilirliği konusunda olumlu inanç geliştirmelerini 

sağlamıştır.  
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 Programa katılan deneyimli öğretmenler, bir e-mentor olarak kendilerini başarılı 

bulmaktadır. Mentilerinin gelişimlerine katkı sağlayacak yeterli seviyede kaynak 

sağladıklarını ve süreçte karşılaştıkları sorunların üstesinden geldiklerini 

düşünmektedir.  

Mentorlar ile mentileri arasında kuvvetli bir bağ oluşmuştur. Mentorlar ayrıca diğer mentorlar, 

Koordinatör ve program süresince teknik konularda kendilerine destek olan Komisyon üyesi 

ile de kuvvetli bağlar oluşturmuştur. Mentorlarının kendi aralarındaki etkileşimi, mentilerinin 

kendi aralarındaki etkileşimden daha üst düzeyde yaşanmıştır. Bu durumun, mentorların aynı 

şehirde görev yapıyor olmaları ve bazılarının daha önceden de birbirlerini tanımalarıyla ilgili 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, mentorların deneyimli ve etkileşim becerileri daha yüksek 

öğretmenler olduğu göz önüne alındığında, ikili ilişkiler kurma ve sosyalleşme konularında 

mentilerden daha başarılı olmaları, beklenmedik bir durum değildir.    

AÖEMP, hem mentiler hem de mentorlar için öğretici bir süreç olmuştur. Mentiler için en büyük 

öğrenme kaynakları mentorlar, etkinlikler ve program süresince düzenlenen çevrimiçi 

seminerler / söyleşilerdir. Mentorlar için öğrenmenin kaynakları ise; diğer mentorlar, eşleşilen 

menti / mentiler, etkinliklere hazırlık için yapılan araştırmalar / çalışmalar ve program süresince 

gerçekleştirilen seminerler / çevrimiçi söyleşilerdir. Hem mentor hem de mentilerin öğrenmeye 

karşı olan ilgileri, mevcut kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamıştır.  

AÖEMP etkinliklerine yönelik mentor ve menti değerlendirmeleri olumlu yöndedir. Etkinlikler 

tüm katılımcılar tarafından hedeflere uygun, ilgi çekici ve öğretici bulunmuştur. Mentorlar ve 

mentiler, AÖEMP etkinlik listesinde yer alan etkinliklerin çevrimiçi ortamlarda uygulanabilir 

olduğu ve aday öğretmenlere yönelik düzenlenecek başka e-mentorluk programlarında 

kullanılabileceği konularında aynı fikirdedir. Program etkinliklerinin mentilerin gereksinimleri 

dikkate alınarak hazırlanmış olması, haftalık uygulamalarda mentilerin içinde bulundukları 

şartlara göre etkinliğin kapsamı, uygulanacağı zaman ve kullanılacak teknolojiler ile ilgili 

esnemeler yapılabilmesi, gerek olması durumunda mentiye özel etkinliğin geliştirilerek 

uygulanabilmesi; mentiler üzerinde olumlu etki oluşturmuştur. Bu durum aynı zamanda 

mentorların, programdaki konumlarının ne kadar önemli olduğunu fark etmelerini sağlamıştır. 

Etkinliklerin kapsamı ile ilgili yapılan az sayıdaki eleştiri ve önerinin odağında; birbirini 

tekrarlayan içeriklerin olmaması gerektiği, aday öğretmenlikle ilgili yasal mevzuat ve belge 

hazırlama işlemlerine biraz daha çok önem verilebileceği konuları yer almaktadır. Ayrıca, 

mentor-menti çiftleri tarafından en çok tercih edilen seçmeli etkinliklerin, ağırlıklı olarak kişisel 

ve psiko-sosyal gelişimle ilgili olduğu görülmüştür. Bu durum, aday öğretmenlerin en az 
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meslekî gelişim kadar psiko-sosyal gelişim konusunda da desteğe gereksinim duyduklarını net 

bir şekilde ortaya koymaktadır.   

Programın başarıya ulaştığının en büyük göstergelerinden birisi, program süresince mentor-

menti eşlerinin etkinlikler dışında görüşmeler yapmalarıdır. Mentor ve mentilerin program 

tamamlandıktan sonra da görüşmeye devam etmek istemeleri, AÖEMP’nin hedeflerine 

ulaştığının bir diğer kanıtıdır. Mentor ve mentiler arasındaki etkileşimin tamamen elektronik 

ortama taşınması, pandeminin getirdiği bir zorunluluk olmuştur. Ancak normal şartlarda da 

yalnızca elektronik ortamlar aracılığı ile iletişim kurmak bir olumsuzluk olarak 

değerlendirilmemelidir. Nitekim Thompson, Jeffries ve Topping’e (2010), elektronik ortamlar 

üzerinden gerçekleşen görüşmelerin, kişiler arası açık ve destekleyici ilişkileri geliştirmenin 

yanı sıra yüksek ve düşük kademedeki bireyler arasında iletişimi olumsuz etkileyecek sosyal 

ipuçlarını da gizlediğini ifade etmektedir. Griffiths ve Miller (2005) da e-mentorluktaki mentor-

menti ilişkisinin yüzyüze mentorluğa kıyasla daha eşitlikçi bir ortam sunduğunu dile 

getirmektedir. AÖEMP’de mentor ve mentiler arasında karşılıklı güven, saygı ve 

profesyonelliğe dayalı bir ilişki kurulmuş, dört aylık süre içinde bu atmosferi sekteye uğratacak 

olumsuzluk yaşanmamıştır. Bu durum, Kram (1983) tarafından belirtildiği üzere, başarılı 

mentorluk ilişkilerinin bir gereği olması yönüyle önemlidir.  

Mentorlar ve mentiler, AÖEMP’yi iyi planlanmış bir e-mentorluk programı olarak 

değerlendirmiştir. Gerek mentorlar gerekse mentiler, kendilerini AÖEMP’nin bir parçası olarak 

hissetmiştir. Katılımcılar, program süresince etkinliklerde aktif rol aldıklarını bildirmişlerdir. 

Yetişkinlerin öğrenme sürecinin çocuklara ve gençlere kıyasla farklı değişkenlerden etkilendiği  

(Knowles, Holton ve Swanson, 2005) göz önüne alındığında, etkinliklerin planlanması ve 

uygulanması süreçlerinde mentilerin ‘başrolde’ olması ve yetişkinlerin öğrenmeye bakış 

açılarına uygun etkileşimlerin ortaya çıkması yönüyle, AÖEMP’nin katılımcılar arasında daha 

kolay benimsenmesini sağlamıştır. 

Bu projede MOODLE öğrenme yönetim sistemi, e-mentorluk etkileşim platformu olarak 

başarıyla uyarlanmıştır.  Atutor, MOODLE ve Docebo başta olmak üzere farklı öğrenme 

yönetim sistemlerinin e-mentorluk platformu olarak uyarlandığı çalışmalar da bulunmaktadır. 

Kuzu, Kahraman ve Odabaşı (2012), bu yazılımların açık kaynak kodlu olmaları sebebiyle 

maliyeti düşürdüğü ve amaca yönelik özelleştirilebildiği için tercih edildiğini ifade etmektedir. 

Yapılan tespit, bu proje için de geçerlidir. Düşük maliyetle ve amaca yönelik bir e-mentorluk 

platformu tasarlanmış ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda kolaylıkla güncellenmiştir. Mentorlar 

ve mentiler, web sayfası ve MOODLE öğrenme yönetim sisteminin uyarlanması ile geliştirilen 

AÖEMP Etkileşim Platformunu içerik ve tasarım yönleriyle genel olarak beğenmiştir. Az 
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sayıdaki öneriler dikkate alınarak bu ortamların güncellemeleri yapılmıştır. Web Sitesi ile ilgili 

güncellemeler; renk ögesinde bazı değişikliklerin yapılması, sıkça kullanılan sayfalar için 

kısayol butonunun eklenmesi, geçmişte kullanılmış olup işlevini kaybeden içeriklerle ilgili 

linklerin menülerden çıkarılması, ana sayfadaki yazı yoğunluğunun azaltılması, banner 

alanının yeniden tasarlanması ve iletişim alanına eklentilerin (mail gönderme ve harita bilgisi) 

yapılması şeklindedir. MOODLE uyarlanarak oluşturulan etkileşim platformu ile ilgili olaraksa 

şu güncellemeler gerçekleştirilmiştir: Katılımcıların süreç içerisinde dolduracakları formlara 

daha hızlı ulaşma isteğine bağlı olarak, mentor ve menti formlarına bağlı linklerin üst menüye 

eklenmesi,  ‘Platform Sayfası’ olarak adlandırılan alanın adının ‘Forum ve Blog’ şeklinde 

değiştirilmesi ve renk ögesi ile ilgili tasarımsal değişiklikler. Web sitesinin güncel haline 

www.ementorluk.com adresinden erişilebilmektedir. Aynı adresten AÖEMP Etkileşim 

Platformunu’na giriş yapılabilmektedir. AÖEMP’ye özel geliştirilen elektronik ortamların iletişim 

bağlamında zaman esnekliği sağlamasının, görev odaklı (haftalık belli sayıda etkinliği 

tamamlamak) etkileşimin daha başarılı olması üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim 

Mueller (2004) tarafından yapılan çalışmada da bu durum vurgulanmaktadır. AÖEMP Etkileşim 

Platformunun eşzamanlı ve eşzamansız iletişim seçenekleri sunuyor olması, mentor ve 

mentiler için zaman bağımsız ve amaca dönük etkileşim ortamları oluşturmayı sağlamıştır. Bu 

durumun, katılımcılar üzerinde olumlu bir etki ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Çünkü 

eşzamanlı ve eşzamansız iletişim araçlarının kullanımının, e-mentorluk programlarında 

etkileşimi daha kolay hale getirdiği bilinmektedir (Stoeger, Duan, Schirner, Greindl ve Ziegler, 

2013).     

Mentorlar ve mentiler, AÖEMP’nin planlanması, uygulanması ve sonlandırılması ile ilgili 

yapılan çalışmaları olumlu değerlendirmiştir. Projenin mentor ve mentiler için belirlenen 

hedefleri gerçekçi bulunmuştur. Mentor ve menti rolleri için programa başvuru şartlarının uygun 

olduğu ve bu rollerin gereği konusunda katılımcıların yeterli düzeyde bilgilendirildiği ifade 

edilmiştir. Hem mentorlar hem de mentiler, süreçte yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak program 

düzenleyicilerinin çözüm odaklı destek sağladığını düşünmektedir. Programda sorun olarak 

nitelendirilebilecek tek konunun etkinliklere zaman ayrılması olduğu anlaşılmaktadır. Hem 

mentorlar hem de mentilerin yarısına yakını, etkinliklere zaman ayırmak konusunda sorun 

yaşamıştır. Bu durumu ortaya çıkaran iki temel etken, pandemi döneminde tüm derslerini 

uzaktan vermek zorunda olan mentorların iş yoğunluğu ve mentilerin teknoloji erişimi ile ilgili 

problemlerdir. AÖEMP’de her hafta düzenli olarak 2-3 etkinliğin yapılması yönündeki önerinin 

bazı mentor-menti eşleri tarafından program süresince istikrarlı olarak yerine getirilemediği 

görülmüştür. Her ne kadar telafisi yapılmış olsa da bu etkinliklerin zamanında 

gerçekleştirilememiş olması hem mentor hem de mentiler üzerinde stres oluşturmuştur.  
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AÖEMP, aday öğretmen eğitiminde e-mentorluğun kullanılabilir bir model olduğunu ortaya 

koymaktadır. Hem mentor hem de mentilerin programa yönelik görüşleri, bu modelin aday 

öğretmen yetiştirme programlarına uyarlanabileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, aday 

öğretmen yetiştirme programının pandemi döneminde e-mentorluk, pandemi sonrasında 

karma mentorluk modelleriyle uygulanacak şekilde güncellenmesi; zaman, maliyet ve aday 

öğretmenlerin deneyimli öğretmenlere kolay erişimleri yönleriyle iyi bir seçenek olarak ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim Dauksas ve Burke (2017), öğretmen eğitiminde artık e-mentorluk 

modelinin kullanılması gerektiğine dikkat çekmektedir.  

Programın etkinliklerine yönelik mentor ve menti görüşleri incelendiğinde, hem zorunlu hem 

de seçmeli etkinliklerin mevcut haliyle beğenildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuca göre, 

Ek-6’da verilen etkinliklerin, olduğu şekliyle veya küçük düzenlemelerle / güncellemelerle aday 

öğretmenlere yönelik düzenlenecek e-mentorluk programları için kullanılabilir nitelikte olduğu 

anlaşılmaktadır.  

6. ÖNERİLER 

Proje sonuçları dikkate alınarak, aday öğretmenlere yönelik düzenlenecek e-mentorluk 

programları ile ilgili aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi önerilmektedir: 

 Eğitim bilimleri alanı, insan davranışlarıyla ilgilendiği ve insan davranışlarındaki 

değişim süreç gerektirdiği için, mentor-menti etkileşimleri mümkün olduğunca uzun 

tutulmalıdır. Aday öğretmenler özelinde ele alındığında, zorunlu haller dışında, birkaç 

aylık bir e-mentorluk programı yerine en az altı aylık programlar düzenlenmelidir. 

Mümkünse aday öğretmenin adaylığı sona erene dek mentorluk programı devam 

etmelidir. 

 Aday öğretmenlere yönelik düzenlenecek bir e-mentorluk programı, e-mentorluk 

sürecinin aşamaları dikkate alınarak, uzman bir ekip tarafından planlanmalıdır. Mentor-

menti eşleştirmesi ayrı bir basamak olarak ele alınmalı, eşleştirmelerde menti 

tercihlerine önem verilmelidir. Mentor-menti çiftlerinin birbiri için uygunluğu 

denetlenmeli, uygun olmayan menti çiftlerinin ayrılarak kendileri için daha uygun bir eş 

bulmaları sağlanmalıdır.  

 Program etkinlikleri, mentor ve menti hedefleri dikkate alınarak geliştirilmeli veya 

seçilmelidir. Bu etkinlikler menti gereksinimlerine göre güncellenebilir olmalı, mentor 

gerek görürse yeni etkinlikler önerebilmelidir. Etkinliklerin yapılacağı elektronik ortam 

seçenekleri çeşitlilik gösterdiği oranda mentor ve mentilerin kendilerini rahat 

hissedeceği unutulmamalıdır.   
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 Program kısa sürede tamamlanması gereken bir program ise ve haftalık etkinlik sayısı 

fazla olacaksa, etkinlikler karmaşık görevler içermemelidir. Program uzun bir sürece 

yayılacaksa, haftada bir veya on beş günde bir etkinlik yapılması uygun olacaktır. Bu 

tür bir programın etkinlikleri daha karmaşık görevler içeren ve hazırlık gerektiren yapıda 

olmalıdır.  

 E-mentorluk programı mentorların da gelişimini destekleyecek şekilde planlanmalıdır. 

Bu süreçte mentorların görüş, öneri ve gereksinimleri yol gösterici olacaktır. 

 Program tamamlandıktan sonra mentor-menti çiftlerinin etkileşimlerinin devam etmesi 

konusunda gelecek talepler program düzenleyicileri tarafından dikkate alınmalıdır. 

Mümkünse, program süresince mentor-menti etkileşimlerinin sağlandığı ortak alanlar 

belli bir süre daha kullanılabilir şekilde aktif tutulmalıdır. 

 Aday öğretmenlere yönelik düzenlenecek e-mentorluk programlarında; alan bilgisinin 

gözden geçirilmesi, ders planı ve etkinlik geliştirme, farklı yöntem ve tekniklerin sınıfta 

uygulanması ve sınıf yönetimi başta olmak üzere meslekî gelişim konularında 

etkinliklere yer verilmelidir. Bunun yanı sıra, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ile ilgili etkinliklere de yer verilmelidir. Ayrıca, 

hedef kitlenin kişisel ve psikososyal olarak kendisini zayıf hissettiği konular 

belirlenerek, mentorlar tarafından bu konularda onları destekleyecek etkinlikler 

seçilmeli veya bu durumlara özgü yeni etkinlikler geliştirerek uygulanmalıdır. Bu 

bağlamda, programlarda e-mentor olarak görev yapacak öğretmenlerin meslekî 

deneyime sahip, bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi kullanan, iletişim becerileri yüksek, 

sabırlı ve çok yönlü kişiler içinden seçilmesi; mentilerin gereksinimlerine cevap 

verebilmeleri adına önemlidir. Bu durum, programın başarısını doğrudan etkileyecektir.   

 Adaylık sürecindeki prosedürlerin yerine getirilmesi konusunda aday öğretmenlerin 

işini kolaylaştıracak bir süreç planlanmalı, adaylık dosyası hazırlama ile ilgili etkinlikler 

veya seminerler programa dâhil edilmelidir.     

 Katılımcılardan (mentor veya menti) bilgi alınmasını gerektiren etkinliklerde 

yapılandırılmış formlar kullanılmalıdır. Ayrıca, mentor-menti çiftlerinin program 

süresince etkinlik yapmak konusundaki planlamalarını kolaylaştıracak yazılımlar / 

araçlar sürece dâhil edilmelidir.   

 E-mentorluk programlarında Koordinatör’ün önemli bir yeri vardır. Koordinatörün e-

mentorluk modeli konusunda akademik bilgi birikimine sahip, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini mentorlukta etkin şekilde kullanabilen ve iletişim becerileri gelişmiş bir 

kişi olması gerekmektedir. Koordinatörün niteliğinin katılımcıların kendilerini programın 

bir parçası olarak görmeleri ve birbirleri arasında sağlıklı bağlılık duyguları geliştirmeleri 
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adına son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, program Koordinatörü her 

zaman ulaşılabilir olmalıdır.    

 Bir e-mentorluk programı için oluşturulacak veya seçilecek elektronik etkileşim 

ortamlarının çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim araçları ile entegre çalışması 

gerekmektedir. Program süresince yapılacak etkinliklerle ilgili tüm bilgi ve belgelerin tek 

bir arayüzden erişilecek şekilde tasarlanması, katılımcılar için kullanım kolaylığı 

sağlayacaktır. Kullanılan elektronik etkileşim ortamlarının / araçlarının sorunsuz 

çalışması ve kullanım kolaylığı, yapılacak etkinliklerin verimliliğini etkilemesi yönüyle 

program için önemli bir başarı ölçütüdür. Elle veri girişinden ziyade, kulanıcıların gerek 

duydukları verileri sistemden çekebileceği arayüzlerin tasarlanması, sürecin işleyişini 

kolaylaştıracak ve kullanıcı memnuniyetini artıracaktır.    

 Aday öğretmenlerin meslekî ve psikososyal gelişimlerini desteklemeye yönelik bir e-

mentorluk programının başarısı, mentiler için belirlenen hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığının tespit edilmesi ile ortaya koyulmalıdır. Bu amaçla süreçte ve program 

sonunda farklı veri toplama araçlarıyla nitel ve nicel veriler toplanmalı, edinilen bu 

verilerin birbirini destekleme durumuna göre programın başarısı yordanmalıdır. 

Programa farklı rollerle katılan diğer katılımcılar için de hedeflere ulaşma durumu aynı 

mantıkla analiz edilmelidir. Mentilerin ve mentorların programdan sağladıkları 

kazanımları meslekî hayatlarına ne şekilde yansıttıklarının takip edilmesi de programlar 

için bir başarı ölçütü olarak değerIendirilebilir.  

Aday öğretmenlerin e-mentorluk hizmeti alması konusunda bundan sonraki süreçte 

yapılabilecek araştırmalarla ilgili aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 Aday öğretmenlerle deneyimli öğretmenlerin eşleştirildiği daha uzun süreli e-mentorluk 

programları düzenlenerek, mentorluk hizmetinin meslekî yansımaları incelenebilir.  

 Deneyimli öğretmenlerin aday öğretmenlere e-mentorluk yaptığı, bir yandan da kendi 

gelişimleri için menti rolünde oldukları kademeli mentorluk modelinin kullanıldığı 

programlar düzenlenebilir. Kademeli mentorluk türünün, öğretmenlerin e-mentorluk 

becerilerini geliştirme üzerine etkilerinin incelendiği deneysel çalışmalar yapılabilir. 

 Aday öğretmenlerin kendileri için faydalı olabilecek deneyimli öğretmenlerle eşleşmesi 

sürecini yönetmek üzere yapay zekâ destekli bir eşleştirme sistemi oluşturularak, diğer 

eşleştirme yöntemleri ile bu sistemin yaptığı eşleştirmelerin uygunluğunun 

karşılaştırılacağı çalışmalar yapılabilir.  

 Aday öğretmen yetiştirme sürecinde e-mentorluk veya karma mentorluk modelinin 

kullanımı ile MEB’in mevcut uygulamasının; aday öğretmenlerin gelişimi üzerindeki 
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etkililik, mentor öğretmenler açısından yararlar, zaman ve maliyet ile ilgili kazanımlar 

bağlamlarında karşılaştırılmasına odaklanan çalışmalar yapılabilir.  

 Türkiye’nin her yerinden gönüllü aday öğretmen ve deneyimli öğretmenlerin 

kaydolabileceği, farklı mentorluk türlerinin uygulanmasına imkân veren bir aday 

öğretmen destekleme portalı yazılımı geliştirilebilir.  
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8. EKLER 

Ek-1. Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Mentor Başvuru Formu 

Kişisel Bilgiler / İlgi Alanları 

1. Adınız soyadınız:  

2. Doğum tarihiniz: 

3. Cinsiyetiniz: ( ) Kadın ( ) Erkek 

4. Medeni durumunuz: ( ) Bekar ( ) Evli   ( ) Diğer 

5. Çocuğunuz var mı ? ( ) Evet ( ) Hayır 

6. Eşinizin mesleği nedir ? 

7. Kendinizi tanıtmanız istense, kişisel özelliklerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? 

8. İlgi alanlarınız ve boş zamanlarınızı değerlendirmeye yönelik etkinlikleriniz nelerdir? 

Meslekî Bilgiler 

9. Branşınız: 

10. Kaç yıllık öğretmensiniz? 

( ) 5 yıllık ( ) 6-10 yıllık   ( ) 11-15 yıllık      ( ) 16-20 yıllık     ( ) 20 yıl üzeri 

11. Lisans eğitiminizi tamamladığınız üniversite, bölüm ve programın adını yazınız. 

12. Yüksek lisans yaptınız mı? ( ) Evet     ( ) Hayır ( ) Devam ediyor 

13. Doktora yaptınız mı? ( ) Evet     ( ) Hayır ( ) Devam ediyor 

14. Görev yaptığınız okulun adı nedir? 

15. Meslek olarak öğretmenliği seçmiş olmaktan dolayı mutlu musunuz? Neden? 

16. Öğretmen olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Neden? 

17. Bir öğretmen olarak kendinizi yeterli gördüğünüz ve görmediğiniz konular nelerdir?  

İletişim ve Teknoloji Erişim Bilgileri 

18. E-posta adresiniz:  

19. Telefon numaranız:  

20. İstediğiniz her an kullanabileceğiniz bir bilgisayarınız var mı? ( ) Evet ( ) Hayır 

21. İstediğiniz her an kullanabileceğiniz bir internet bağlantınız var mı? ( ) Evet ( ) Hayır 

Programa Yönelik Bilgi ve Görüşler 



75 
 

22. Daha önce herhangi bir mentorluk programına katıldınız mı? ( ) Evet ( ) Hayır 

(Cevabınız evetse) 

Programın adı: 

Programın amacı: 

Programın süreci: 

Programdaki rolünüz neydi? ( ) Mentor ( ) Menti  ( ) Diğer: …….. 

23. Eğitsel etkinliklerin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik bakış açınız nedir? 

24. Sizce e-mentorluk, öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayabilecek bir yöntem midir? Neden böyle 

düşündüğünüzü açıklar mısınız? 

25. Aday Öğretmen E-mentorluk Programı’nda yer almak isteme sebeplerinizi yazınız? 

26. Mesleğe yeni başlamış bir öğretmen için sizi ‘iyi bir mentor’ yapacağını düşündüğünüz özellikleriniz 

nelerdir? Açıklar mısınız? 

27. Programa kabul edilmeniz durumunda, e-mentorluk yapma sürecinde kendinizi geliştirmeye gerek 

duyduğunuz konular nelerdir? 

28. Programa kabul edilmeniz durumunda dört ay süreyle haftada en az beş saatinizi çevrimiçi ortamda 

program etkinliklerine ayırabilecek misiniz? ( ) Evet    ( ) Hayır    ( ) Emin değilim 

29. Lütfen fotoğrafınızı buradan sisteme yükleyiniz.   
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Ek 2. Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Menti Başvuru Formu 

Kişisel Bilgiler / İlgi Alanları 

1. Adınız soyadınız:  

2. Doğum tarihiniz: 

3. Cinsiyetiniz: ( ) Kadın ( ) Erkek 

4. Medeni durumunuz: ( ) Bekar ( ) Evli   ( ) Diğer 

5. Çocuğunuz var mı ? ( ) Evet ( ) Hayır 

6. Eşinizin mesleği nedir ? 

7. Kendinizi tanıtmanız istense, kişisel özelliklerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? 

8. İlgi alanlarınız ve boş zamanlarınızı değerlendirmeye yönelik etkinlikleriniz nelerdir? 

9. Kişisel olarak kendinizi en çok hangi konularda geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz? 

Meslekî Bilgiler 

10. Branşınız:  

11. MEB'e atamanız ne zaman yapıldı? 

( ) Yeni yapıldı, hiç derse girmedim. 

( ) Altı aydan az bir süre oldu. 

( ) Altı aydan fazla bir süre oldu. 

12. Lisans eğitiminizi tamamladığınız üniversite, bölüm ve programın adını yazınız. 

13. Yüksek lisans yaptınız mı?    ( ) Evet     ( ) Hayır ( ) Devam ediyor 

14. Doktora yaptınız mı?   ( ) Evet     ( ) Hayır ( ) Devam ediyor 

15. Görev yaptığınız okulun adı nedir? 

16. Meslek olarak öğretmenliği seçmiş olmaktan dolayı mutlu musunuz? Neden? 

17. Öğretmen olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Neden? 

18. Bir öğretmen olarak kendinizi yeterli gördüğünüz ve görmediğiniz konular nelerdir?  

19. Meslekî anlamda kendinizi en çok hangi konularda geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz? 

İletişim ve Teknoloji Erişim Bilgileri 

20. E-posta adresiniz:  

21. Telefon numaranız:  
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22. İstediğiniz her an kullanabileceğiniz bir bilgisayarınız var mı? ( ) Evet ( ) Hayır 

23. İstediğiniz her an kullanabileceğiniz bir internet bağlantınız var mı? ( ) Evet ( ) Hayır 

Programa Yönelik Bilgi ve Görüşler 

24. Daha önce herhangi bir mentorluk programına katıldınız mı? ( ) Evet ( ) Hayır 

(Cevabınız evetse) 

Programın adı: 

Programın amacı: 

Programın süreci: 

Programdaki rolünüz neydi? ( ) Mentor ( ) Menti  ( ) Diğer: …….. 

25. Eğitsel etkinliklerin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik bakış açınız nedir? 

26. Sizce e-mentorluk, öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayabilecek bir yöntem midir? 

Neden böyle düşündüğünüzü açıklar mısınız? 

27. Aday Öğretmen E-mentorluk Programı’na neden katılmak istiyorsunuz? 

28. Aday Öğretmen E-mentorluk Programı’ndan beklentileriniz nelerdir? 

29. Programa kabul edilmeniz durumunda, mentor öğretmenizin size en çok hangi konularda 

destek olmasını istersiniz? 

30. Programa kabul edilmeniz durumunda dört ay süreyle haftada en az beş saatinizi 

çevrimiçi ortamda program etkinliklerine ayırabilecek misiniz?  

( ) Evet    ( ) Hayır    ( ) Emin değilim 

31. Lütfen fotoğrafınızı buradan sisteme yükleyiniz.   
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Ek-3. Elektronik ve Karma Mentorluk Programları İçin Kontrol Listesi (Öngöz ve Timuçin, 2020) 

Ölçütler Evet Hayır Açıklama 

1 Mentorluk programının amaçları belirlenmiştir.    

2 Mentorlar için program başvuru şartları belirlenmiştir.    

3 Mentiler için program başvuru şartları belirlenmiştir.    

4 Program için uygun mentorluk türüne / türlerine karar verilmiştir.    

5 Programın süresi belirlenmiştir.    

6 Yöneticinin / Koordinatörün görev ve sorumlulukları 
tanımlanmıştır. 

   

7 Mentorların görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.    

8 Mentilerin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.    

9 Program başvurularının alınacağı ortam (web sitesi, mobil 
uygulama, e posta...) belirlenmiştir / tasarlanmıştır. 

   

10 Programın işleyişine yönelik basılı kaynaklar (yazılı broşür, el kitabı 
vb.) hazırlanmıştır. 

   

11 Programın işleyişine yönelik çoklu ortam kaynakları (web sitesi, 
animasyon, video vb.) hazırlanmıştır. 

   

12 Etkileşim alanlarının hangi araçlar / ortamlar kullanılarak 
oluşturulacağı planlanmıştır.   

   

13 Etkileşimde kullanılacak elektronik ortamlar için gerekli alt yapı 
oluşturulmuştur. 

   

14 Katılımcılar için uyum programı hazırlanmıştır.    

15 Program etkinlik listeleri hazırlanmıştır.    

16 Mentorların gelişiminin nasıl sağlanacağına yönelik planlama 
(eğitim, seminer...) yapılmıştır. 

   

17 Mentor-menti görüşmelerinin sıklığı ile ilgili planlamalar yapılmıştır.    

18 Program süresince sağlanacak geri bildirimler için uygun teknik alt 
yapı oluşturulmuştur. 

   

19 Mentor- menti eşleştirmesi için kriterler belirlenmiştir.    

20 Mentor- menti eşleştirme yöntemine karar verilmiştir.    

21 Taraflar için mentorluk program sözleşmesi hazırlanmıştır.    

21 Finansal kaynaklar için harcama planı oluşturulmuştur.    

22 Programın değerlendirilmesinde kullanılacak veri toplama araçları 
belirlenmiştir/ geliştirilmiştir. 

   

23 Programın değerlendirilmesine yönelik verilerin arşivlenmesi için 
uygun alt yapı oluşturulmuştur. 

   

24 Programda karşılaşılabilecek olası sorunlar belirlenmiştir.     

25 Öngörülen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.     
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Ek-4. Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Mentor Tercih Formu 

1. Mentorunuzun cinsiyetiyle ilgili tercihinizi en iyi yansıtan ifade hangisidir? 

( ) Benimle aynı cinsiyette olmasını isterim. 

( ) Farklı cinsiyette olmasını isterim. 

( ) Cinsiyet benim için bir tercih sebebi değil. 

2. Mentorunuzun yaşı ile ilgili tercihinizi en iyi yansıtan ifade hangisidir? 

( ) İki mentor varsa, daha genç olanı tercih ederim. 

( ) İki mentor varsa, daha yaşlı olanı tercih ederim. 

( ) Yaşımız yakın olursa daha iyi anlaşırız diye düşünüyorum. 

( ) Yaşlı olması deneyimli olduğunu gösterir ve benim için bu çok değerli. 

( ) Yaş, benim için bir tercih sebebi değil. 

Programda kendi branşınızdan bir mentorla eşleştirileceksiniz. Ancak isterseniz, farklı 

branştan bir başka mentorla daha eşleştirilebilirsiniz. Bu durumu dikkate alarak; 

3. Farklı branştan bir mentorla eşleştirilmek ister misiniz?  

( ) Evet     ( ) Hayır  

3.1. Hangi branştan bir mentorla eşleşmek istiyorsunuz?  

3.2. Farklı branştan bir mentorla eşleştirilmek isteme gerekçeniz nedir?  

4. Mentorunuzun eğitim seviyesi ile ilgili tercihinizi en iyi yansıtan ifade hangisidir? 

( ) Birden fazla mentor olması halinde –varsa- lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor 

olan mentoru tercih ederim. 

( ) Birden fazla mentor olması halinde lisansüstü eğitim yapmamış olanı tercih ederim.  

( ) Lisansüstü eğitim yapma durumu, benim için bir tercih sebebi değil. 

5. Eşleştirilmek istediğiniz mentorun kişilik özellikleri ile ilgili özel tercihleriniz var mıdır? 

Varsa açıklayınız.  

6. Eşleştirilmek istediğiniz mentorla ilgili ayrıca dile getirmek istediğiniz bir konu varsa bu 

alana yazabilirsiniz.  

7. AÖEMP mentorları içinden eşleşmek istediğiniz bir mentor var mı?  

( ) Evet ( ) Hayır 

7.1. Cevabınız evetse eşleştirilmek istediğiniz mentorun adını yazınız. 

7.2. Neden bu mentor ile eşleşmek istediğinizi kısaca açıklayınız.  
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Ek-5. Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Mentor-Menti Eşleri 

Branş  Mentor Menti 

Beden Eğitimi Fatih KARABİNA  Eray SAMAST 

 
Bilişim Tek. ve 
Yazılım 

Mehmet MOLLAMEHMETOĞLU  
 

Nurten AY  
Esmanur AKINAY DURAKDEMİR  
Hüsamettin ŞAHAN 

Mehmet URAL Nagihan DUMLUPINAR EĞRİ  
Teslime ORAL  

 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 

Emin BEKTAŞ  
 

Tuğba İSAK 
Halime ÇAKIR 

Fatma DEDE Nesibe ULU 

 
 
Fen Bilimleri 

Hülya KARAKAŞ  Gül Nihal KARAGÖZ 

Rukiye TANRIKULU  Hatice GÜNAYDIN 
Zeynep İlben TURAN 

Bayram KARANİSOĞLU  Levent ACAR 

Faruk EYÜPOĞLU   Şeymanur YILDIZ 

Görsel Sanatlar Burcu ÖNCEL   Aysun YEŞİLTEPE  

 
İngilizce 

Fatma Zeynep ER   Çağla Nur KURGA  

Melih TİMUÇİN   Enise ÇELİK  

 
Matematik 

Halil İbrahim YILMAZ  
 

Saliha SALİHOĞLU  
İrem CİVİL 

Pembe AKPINAR Emine ÖZCAN 

 
Müzik 

Gülçe EYÜPOĞLU Yaren BİRİNCİ  

Gülşah KURTULDU Ceren ÇALIŞ 
Ferhat ÇITLAK 
Aslı TURAN  

PDR 
 

Yusuf ŞEN Şevket BORA 
Nadime KURAK  

 
Sosyal Bilgiler 

İlhan KÜÇÜK 
 

Mustafa YILDIRIM 
Sevgi BİCAN 

Kahraman KILIÇ Bilal İMAMOĞLU 

Aysel ÇİÇEK BİRİNCİOĞLU  Büşra PEKER 

 
Türkçe 

Elif KÜÇÜKBEKAR Özgür ESER  

Elif CABRİ 
 

Büşra KOÇ  
Serhat ÖLMEZ  

Nazmi ŞANDA Evren BEKTAŞOĞLU  
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Ek-6. Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Etkinlik Listesi 

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek teknolojiler tabloda ikonlarla sembolize edilmektedir. 

Bu ikonlar ve anlamları aşağıda verilmektedir: 

 

 
Çevrimiçi 
toplantı 

(AÖEMP 
Platformu) 

 

 

 
Telefon  

görüşmesi 

 

 

 
Anlık mobil  
mesajlaşma 

 

 
Elektronik 

Posta 
 

 
Video  
kaydı 

 

Sosyal ağlar 
(Facebook,  

Instagram…) 

 

 
Forum  

(AÖEMP 
Platformu)  

 
Google 

Uygulamaları 
(Dokümanlar, 

Formlar…)  

  

 
Etkinliklerin yapılabileceği aylar mavi, yapılamayacağı aylar kırmızı ile renklendirilmiştir.   
 

Kısaltmalar    AÖEMP: Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı               Z: Zorunlu                S: Seçmeli 

  

Etkinliğin 
adı 

Kapsam Ortam / Araç 
Yapılabileceği 

ay(lar) 

 
İlk İletişim 

 
(Z) 

Mentinizle bir çevrimiçi tanışma planlayın. İlk olarak; 
kendinizi tanıtan, iletişim bilgilerinizin ve çevrimiçi buluşma 
toplantısının zamanının yer aldığı bir e-posta hazırlayarak 
mentinize gönderin. Bilgilendirme, çevrimiçi buluşmadan 
en az bir gün önce yapılmış  olmalıdır.   

 

 
Sana 
Nasıl 

Yardımcı 
Olabilirim

? 
 

(Z) 

Mentinizle bir görüşme planlayın. Bu görüşmenin 
odağındaki soru “mentor olarak sana en iyi nasıl yardımcı 
olabilirim?” olmalıdır. Görüşme sonrasında mentinizin 
hangi konularda desteğe gereksinim duyduğu ile ilgili kısa 
bir rapor hazırlayın. Bu rapor doğrultusunda Menti İhtiyaç 
Değerlendirme Formunu doldurarak sisteme yükleyin.  
 

 
 

 
 

Aylık 
Etkinlik 
Takvimi 

Hazırlama 
 

(Z) 

Program süresince mentinizle ne sıklıkta bir araya 
geleceğiniz ve hangi etkinlikleri yapacağınız konusunda 
fikir paylaşımı yapıp, kararlar alın. ‘İlk iletişim’ ve ‘Sana 
Nasıl Yardımcı olabilirim?’ etkinliklerinden elde ettiğiniz 
bilgiler ışığında, AÖEMP Etkinlik Listesi’nden mentinize 
katkıda bulunacağını düşündüğünüz etkinlikleri ona 
önerebilirsiniz. Bir mentisi olan mentorların haftada en az 
üç, birden fazla mentisi olan mentorların –her bir mentisi 
için- haftada en az iki etkinlik için planlama yapması 
gerektiğini unutmayın. Şu ana kadar yapılmış 
etkinlikleri,  çalışma takvimine yerleştirebilirsiniz (Bunlar ilk 
hafta için yapılmış etkinlik olarak geçerli sayılacaktır). 
AÖEMP Aylık Etkinlik Takvimi şablonunu kullanarak aylık 
etkinlik takviminizi oluşturun. Takvimi sisteme yükleyin ve 
mentinizle paylaşın. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Önemli: Bu etkinlik, 
her ay yapılması 
gereken tek zorunlu 
etkinlik olma 
özelliğine sahiptir. 
Etkinlik takviminde 
her ayın ilk haftasına 
yerleştirilmelidir. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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İz 
Bırakmak 

 
(S) 

 “Hayatımızda iz bırakan öğretmenler” konulu bir görüşme 
planlayın. Görüşme öncesinde mentinizin hazırlık yapması 
için yeterli süre vermeyi unutmayın. Siz de bu konuda 
hazırlık yapın. Geçmişteki öğretmenlerinizi hatırlayın ve 
mentinizle paylaşmak üzere anılarınızı not edin. 
Görüşmenin sonunda öğretmenlerin öğrencilerinin 
hayatından ne şekillerde iz bırakacağı üzerinde konuşun. 
Olumsuz örneklerden çok olumlu örnekler üzerinde 
yoğunlaşın. 

 
 

 

Kitap  
Okumak 

 
(Z) 

Mentinizin meslekî gelişimine katkı sağlayacağını 
düşündüğünüz bir kitap önerisinde bulunun. Aynı kitabı siz 
de okuyun (zaten okumuşsanız, kitabı gözden 
geçirebilirsiniz). Kitapla ilgili konuşmak üzere çevrimiçi bir 
görüşme planlayın. Görüşmenin içeriğini ve kapsamını 
mentor olarak siz yapılandırmalısınız. Bu etkinlik için 
planlama yaparken, mentinize kitap okumak için yeterli 
süre vermeyi unutmayın.  

 

 
 

Komik  
Hatıralar 

 
(S) 

Öğretmenliğinizin ilk yıllarında yaşadığınız ilginç/komik 
hatıralarınızı mentinizle paylaşın. Bu hatıraların size 
kendinizi nasıl hissettirdiğini anımsayın ve mentinizle 
bunun üzerinde sohbet edin. Söz konusu olayı / olayları 
yaşadığınız an hissettiklerinizle, bugün düşündüğünüzde 
hisettikleriniz arasında bir fark olup olmadığı konusunda 
konuşun. Mentinize, aynı olayı / olayları kendisi yaşasaydı 
nasıl davranacağını sorun. Verdiği cevaplar doğrultusunda 
sohbetinizi yönlendirebilirsiniz.  

 

 

Meslekî  
Kaygılar 

 
(Z) 

Mentinizden meslekte kendisini yetersiz hissettiği 
konuyu/konuları sizinle paylaşmasını isteyin. Bu 
yetersizliğin üstesinden gelmek için kendisini nasıl 
geliştirebileceği ile ilgili ona tavsiyelerde bulunun. 

 

 

Öğretmen 
Olmak 

 
(Z) 

Mentinizden öğretmenlik mesleği ile ilgili duygu ve 
düşüncelerini anlattığı kısa bir video çekerek size 
göndermesini isteyin (Videonun süresi ile ilgili 2-5 dakika 
gibi zaman aralığı verebilir veya bunu tamamıyla 
mentinizin tercihine bırakabilirsiniz). Videoyu seyrederek, 
mentinizin öğretmenlik mesleğine yönelik bakış açısını 
değerlendirin. Görüşlerinizi ve varsa önerilerinizi mentinizle 
paylaşın.  

 

 

Hobiler 
 

(S) 

Kendi hobileriniz ve mentinizin hobileri ile ilgili  bir çevrimiçi 
görüşme planlayın. Hobileriniz ürün ortaya koymaya 
yönelikse eğer, üretimlerinizi birbirinizle paylaşın. 
Dilerseniz, ürünlerinizden birini mentinize göndererek ona 
sürpriz yapın. Sürekliliği olan bir hobiniz yoksa (veya 
mentinizin yoksa), etkinliği, ilgi duyduğunuz hobilerle ilgili 
konuşmak şeklinde uyarlayarak yapabilirsiniz. 

 
 

 
 

Güçlü ve 
Zayıf 

Yönlerim 
 

(Z) 

Mentinizden Güçlü ve Zayıf Yönlerim formunu kullanarak 
kişisel anlamda kendisini güçlü ve zayıf hissettiği konuları 
yazmasını ve formu size göndermesini isteyin. Formu 
inceleyerek, mentinizin güçlü yönlerini mesleği için nasıl 
avantaja dönüştürebileceği ve zayıf yönlerini geliştirmek 
için neler yapabileceğini düşünün.  Bu konudaki 
düşüncelerinizi mentinizle paylaşın. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Ben 
Küçükken 

 
(Z) 

Mentinizden çocukluğunu anlatan bir materyal 
hazırlamasını (slayt, ses kaydı, dijital metin…) ve bunu 
sizinle paylaşmasını isteyin. Mentinizin anlatımı / sunumu 
bittikten sonra, “çocukken yetişkinlerin en sevmediği 
özelliklerinin neler olduğu” ve “kendisine sorulmasından 
hoşlanmadığı soruların hangileri olduğu” üzerinde 
konuşun. Siz de bu soruları kendinize sorup cevaplarınızı 
not edin. Bir öğretmenin öğrencilerine benzer duygular 
yaşatmaması için nasıl davranması gerektiği konusunda 
karşılıklı görüşlerinizi paylaşın. 

 
 

En 
Sevdiğim 
Öğretmen

im 
 

(S) 

Mentinizden “ortaokul öğrencilik yıllarında en sevdiği 
öğretmeninin kim olduğu ve bunun sebepleri” üzerinde 
düşünmesini isteyin. Görüşlerini sizinle paylaşması için bir 
çevrimiçi toplantı düzenleyin. Eğer mümkünse, etkinliğe 
konu olacak öğretmenine ulaşabileceği ve onun da 
çevrimiçi görüşmeye katılabileceği bilgisini verin. 
Mentinizin ‘o öğretmeni’ sevme sebeplerini analiz edin. Bir 
öğretmenin öğrencileri tarafından sevilmesinin sebepleri 
üzerine konuşun.  

 
 
 
 

 
 
 

Kaygıları
m, 

Endişeleri
m 
 

(S) 

Mentinizden hayatta onu kaygılandıran ve endişeye 
sürükleyen konuların neler olduğunu listelemesini isteyin. 
Bu kaygı ve endişelerin bir öğretmenin mesleğini icra 
etmesi sürecini ne şekilde etkileyebileceği, ne tür olumsuz 
etkilerinin olabileceği ve bunların üstesinden gelmek için 
neler yapılabileceği konusunda düşüncelerinizi dile getirin 
ve yapıcı önerilerde bulunun.   

 
 
 

Soru-
Cevap 

 
(Z) 

Mentinizden meslekî olarak merak ettiği en az beş soruyu 
yazmasını ve size e-posta olarak göndermesini isteyin. 
Mentinizden gelen soruları inceleyerek, bu sorulara cevap 
vermek üzere bir çevrimiçi toplantı düzenleyin. Toplantıda 
kullanmak üzere bir sunu hazırlayın. 

 
 

 

 
 
 
 

Kaynaştır
ma 

Eğitimi 
 

(Z) 

Kaynaştırma eğitiminin ne olduğunu, sınıfında kaynaştırma 
öğrencisi olması halinde onu ne gibi durumların beklediğini 
ve bir öğretmen olarak bu süreçte doğru kararlar almanın 
yollarının neler olduğunu mentinize anlatmak üzere bir 
görüşme planlayın veya bir video hazırlayarak onunla 
paylaşın. Bu konuda branşınızla ilgili özel durumlar varsa 
onları dile getirmeyi unutmayın. Mentinize, atandığı okulda 
bir kaynaştırma sınıfı olup olmadığını sorun. Bu konuda 
bilgi sahibi değilse, öğrenmesi ve edindiği bilgileri sizinle 
paylaşmasını isteyin. 

 
 

 
 

Özel 
Durumlar 

 
(Z) 

Eğitimde ailevi sorunlar veya bireysel farklılıklardan 
kaynaklı karşılaşabileceğiniz özel bir durum belirleyin 
(sınıfta anne ve/veya babasını kaybetmiş bir 
öğrencinin olması, öğrencinin renk körü olması, 
ailede şiddet gören bir öğrencinin varlığı...) Böylesi 
bir özel durumda bir öğretmen olarak nelere dikkat 
etmeniz gerektiği konusunda mentinizle sohbet edin. 
Dilerseniz, birden fazla olay belirleyerek üzerinde 
konuşabilirsiniz. Ona olası sorun durumları sunun ve 
konuya yaklaşımını açıklamasına izin verin. Kendi 
deneyimlerinize dayanarak aynı duruma yöneik 
önerilerinizi ortaya koyun.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Fotoğraf 
Çekmek 

 
(S) 

Mentinizden tabiat fotoğrafları çekerek sevdiği bir 
şarkıyı / müziği fona koyduğu bir slayt gösterisi veya 
video hazırlamasını söyleyin. Siz de bu süre zarfında 
tabiat fotoğrafları çekerek müzikli bir slayt veya video 
hazırlayın. Mentiniz size dosyasını gönderdikten 
sonra siz de ona hazırladığınız dosyayı gönderin 
(Gerek menti, gerekse sizin fotoğraflarınız daha önce 
çekilmiş olmamalıdır). Paylaşımlarınızın ardından, bir 
öğretmenin çok yönlü olmasının önemi üzerinde 
konuşun. Basit etkinliklerin de hobiye dönüşebileceği 
konusuna dikkatini çekin.  

Sevgili 
‘Ben’ 

 
(Z) 

Mentinizden mesleğinin 10. yılında ‘kendisine’ 
seyrettirilmek üzere bir video çekmesini; on yıl sonra 
kendisini nerede görmek istediğini anlatmasını 
isteyin. Siz de aday öğretmen olduğunuz zamana 
dönerek kendinize seyrettirilecekmişçesine bir video 
çekin. Genç bir öğretmen olan ‘sizinle’ konuşun, iyi 
bir öğretmen olmak konusunda ‘size’ öneriler verin 
(Planlamalarınızı yaparken, her ikiniz için de hazırlık 
süresi gerektiren bir etkinlik olduğunu gözden 
kaçırmayın). Mentiniz videosunu size gönderdikten 
sonra, siz de ona hazırladığınız videoyu gönderin. Bu 
etkinlikte, video çekmek yerine elyazısı mektup 
yazma, dijital metin hazırlama veya ses kaydı yapma 
yollarından birisi de tercih edilebilir. Mentor olarak 
gerek görürseniz, videolarınız üzerinde konuşmak 
üzere çevrimiçi bir görüşme planlayabilirsiniz.  

 

 
 
 

Başarılı 
Bir Sınıf 
Yönetimi  

(S) 

Başarılı bir sınıf yönetimi başlıklı bir seminer 
planlayın ve çevrimiçi olarak mentinize seminer verin.    
 

 
 

En Güzel  
Soru 

 
(S) 

Mentinize aynı gün elinde olacak şekilde bir çiçek 
gönderin. Çiçeğe alanınızla ilgili bir soru ekleyin 
(Matematik branşı için bir problem, Görsel Sanatlar 
için bir terimin tanımı, Sosyal Bilgiler için bir olayın 
tarihi gibi). Sorunun cevabını ne şekilde vermesi 
gerektiğini notunuzda belirtmeyi unutmayın.   
   

 

Yaşadığı
m  

Şehir 
 

(S) 

Mentinizden yaşadığı şehirde yapılabilecek sosyal 
etkinliklerin neler olduğunu araştırmasını, bununla 
ilgili bir sunu hazırlamasını ve sizinle paylaşmasını 
isteyin. Mentinizin şartları uygunsa, yaşadığı şehirde 
var olan ancak daha önce hiç katılmadığı bir sosyal 
etkinliğe katılmasını ve deneyimlerini sunuya 
eklemesini söyleyin. Sunuyu hazırlayıp sizinle 
paylaştıktan sonra, mentinizin yakın çevresini ne 
kadar tanıdığı ve mevcut imkânlardan ne ölçüde 
yararlandığı konularında kendisini değerlendirmesini 
isteyin.  

 

 

Özgüven 
 

(S) 

Öğretmenin kişisel ve meslekî olarak özgüvenli 
olmasının önemi ve bunu nasıl sağlayabileceği 
konularını kapsayan çevrimiçi bir sohbet planlayın ve 
gerçekleştirin. 
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Branşlar 
Arası 

İşbirliği 
 

(Z) 

Kendi branşınızda daha nitelikli öğrenme ortamları 
tasarlamak için diğer branş öğretmenleriyle ne tür 
işbirlikleri yapabileceğiniz konusunda bir çevrimiçi 
görüşme planlayarak uygulayın. Mentinizin bu 
konudaki düşüncelerini ifade etmesini sağlayın ve 
varsa sorularını cevaplandırın. 

 

 

Film  
Seyredeli

m 
 

(S) 

Mentinize daha önce seyretmemiş olduğu bir film 
önerisinde bulunun. Bu film onun meslekî ve / veya 
psikososyal gelişimine katkı sağlayacak nitelikte 
olmalıdır. Mentinize süre verin ve filmi seyrettiğinde 
sizi bilgilendirmesini isteyin. Filmle ilgili 
düşüncelerinizi paylaşmak üzere bir çevrimiçi toplantı 
düzenleyin. Toplantı saatini en az bir gün önceden 
mentinize bildirin. Toplantıda, mentinizin filmle ilgili 
yorumlarını alın ve kendi düşüncelerinizi dile getirin. 
Bu filmden bir öğretmenin çıkarması gereken 
sonuçlar üzerine odaklanın.   

 

 

Eğitim ve 
Teknoloji 

 
(S) 

Branşınızda daha nitelikli bir öğrenme ortamı 
sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
hangi amaçlarla ve ne şekilde yararlanabileceğiniz 
konusunda mentinizi bilgilendirmek üzere bir 
çevrimiçi toplantı düzenleyin. Teknolojinin öğrenmeyi 
zayıflatıcı ve güçlendirici etkileri üzerinde tartışın. Bu 
konuda mentinizden gelen soruları cevaplandırın. 

 

 

Beş Yıllık 
Planım 

 
(S) 

Meslekî ve kişisel olarak önümüzdeki beş yıl içinde 
yapmayı planladığınız şeylerle ilgili mentinizle sohbet 
edin. Çevrimiçi bir görüşme düzenleyerek, 
planlarınızdan söz edin ve onun planlarını dinleyin. 

 
 

Kötü 
Haber! 

 
(S) 

İnternette haber arşivlerini tarayarak, öğretmen-
öğrenci arasında yaşanan olumsuz durumlara ilişkin 
haberleri bulun. İçlerinden bir tanesini seçerek 
mentinize gönderin (Haberin fotosunu veya linkini 
yollayabilirsiniz). Bu sorunu ortaya çıkaran olası 
sebepler ve oluşan sonucun engellenmesi 
konusundaki çözüm yolları ile ilgili düşünmesini ve 
düşüncelerini sizinle paylaşmasını isteyin. Siz de 
konuya dair fikirlerinizi dile getirin. 

 

 

Veli 
Etkileşimi 

 
(Z) 

Deneyimlerinizden yola çıkarak mentinize velilerle 
etkin iletişim kurmak konusunda nelere dikkat etmesi 
gerektiğini anlatın. Bununla ilgili bir video çekerek 
ona gönderebilir, mail yazabilir veya çevrimiçi toplantı 
düzenleyebilirsiniz. 

 

 

Eğitimde  
Empati 

 
(S) 

Olumsuz öğretmen davranışlarından örnekler yazın. 
Yaşadığınız veya başka bir meslektaşınızın yaşadığı 
olaylardan esinlenebilir veya tamamıyla kurgusal 
olaylar tasarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra empati ve 
empatinin aşamaları hakkında araştırma yapın (veya 
mevcut bilgilerinizi gözden geçirin). En az üç örnek 
durum üzerinde konuşmak için çevrim içi bir görüşme 
planlayın. Örnek olayları mentinizle paylaşın. 
Mentinizden kendisini o davranışa maruz kalan 
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öğrencinin yerine koymasını söyleyin ve nasıl 
hissedeceği konusunda hislerini paylaşmasını isteyin. 
Görüşmenin sonunda, eğitimde empatinin önemi 
üzerine yoğunlaşın. Empatinin yalnızca kendini 
karşısındakinin yerine koymaktan ibaret olmadığını 
açıklayın.   

Selfie!!! 
 

(S) 

Bir çevrimiçi toplantı düzenleyin. Toplantının konusu 
hakkında mentinize bilgi vermeyin, yalnızca gün ve 
saati bildirin. Mentinize sosyal ağları kullanıp 
kullanmadığını; kullanıyorsa, hangi uygulamaları ne 
amaçla kullandığını, kullanmıyorsa bunun 
gerekçelerini sorun. Öğrencilerinin fotoğraflarını 
sosyal ağ hesaplarında paylaşıp paylaşmadığını 
(henüz derse girmemişse, paylaşmayı düşünüp 
düşünmediğini) sorun. Bir çocuğun fotoğrafını 
internette paylaşmanın yasal sorumlulukları ve bir 
öğretmenin bu konudaki tutumunun nasıl olması 
gerektiği ile ilgili onu bilgilendirin. 

 

 

Aday 
Öğretmen

in 
Sorumlul

ukları 
 

(Z) 

 
Aday öğretmenlik süreci ve bu süreçte aday 
öğretmenden beklenen iş ve işlemler hakkında 
mentinizi bilgilendirmek üzere bir çevrimiçi toplantı 
düzenleyin. Bu konularda mentinizden gelen soruları 
cevaplandırın. Cevabından emin olmadığınız veya 
bilmediğiniz sorular varsa, bunu açıkça mentinize 
söyleyin. Toplantı sonrası bu soru veya sorulara 
ilişkin araştırma yaparak edindiğiniz bilgileri 
mentinizle paylaşın.  
 

 

 

Çevrimiçi 
Konser 

 
(S) 

 

 
Pandemi döneminde birçok sanatçı canlı konser 
vermekte.  Mentinizle birlikte ikinizin de sevdiğiniz bir 
sanatçının çevrimiçi konserine katılın. Konser sonrası 
bu deneyimle ilgili konuşun (Bu etkinliği bir yazarın 
veya sanatçının söyleşisi olarak da uyarlayabilirsiniz).  
 
 

 

 

Sanal 
Müze 

Gezintisi 
 

(S) 

 
Mentinizden dünyada ve ülkemizdeki sanal müzeleri 
araştırarak içlerinden seçeceği bir tanesini çevrimiçi 
olarak gezmesi isteyin.  NASA benzeri kurumların 
sanal turları da tercih edilebilir. Gezinti sonrası 
mentinizin deneyimini sizinle paylaşmasını sağlayın. 
 

 
 
 

‘Dünyada’ 
Öğretmen 

Olmak 
 

(S) 

Mentinizden, dünyada en çok gitmek istediği ülkeyi 
seçmesini (bu ülkeye gitmiş de olabilir) ve o ülkede 
öğretmenliğin nasıl bir meslek olduğunu 
araştırmasını isteyin. Burada sözü edilen ‘nasıl’ 
sorusu; öğretmenlerin yetiştirilmesi süreci, 
atamalarının ne şekilde yapıldığı, eğitim sistemi 
içinde onlara biçilen roller, yasal hakları, maddi 
olanakları gibi birçok konuyu kapsayabilir. Bu ve 
benzer konu başlıklarının hangileri olabileceğinin 
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kararı mentor olarak size ait olabilir. Araştırma 
konusunu en az bir hafta önceden mentinize bildirin. 
Mentiniz yaptığı araştırma sonunda edindiği bilgileri 
bir sunu veya videoya dönüştürerek veya çevrimiçi 
görüşme ortamında anlatım yaparak sizinle 
paylaşabilir.  

Eğitimde 
‘Uç’ 

Noktalar 
 

(S) 

Farklı ülkelerde alışılmışın dışındaki eğitim 
yaklaşımlarını benimsemiş okullardan birisini seçin 
(Summer Hill, Ad Astra, Forest School vb.). Bu 
konuda mentinizin araştırma yapmasını ve edindiği 
bilgileri sizinle paylaşmasını isteyin. Bu paylaşım için 
nasıl bir hazırlık yapması gerektiğine mentor olarak 
siz karar verebilirsiniz. Mentinizin sunumunun / 
anlatımının ardından okulun öğrenme-öğretme süreci 
ile ilgili karşılıklı görüşlerinizi dile getirin.  

 

 

Ödül ve 
Ceza 

 
(Z) 

Ödül ve cezanın, okullarda öğrencilerin bilişsel ve 
duyuşsal gelişimlerini olumsuz etkileyecek biçimde 
kullanılabildiği bilinmektedir. Bu iki kavramın 
eğitimdeki yeri konusunda bir görüşme gerçekleştirin. 
Ödül ve cezanın eğitimde hiç yeri olmaması gerektiği 
yönünde görüşe sahip bilim insanları olduğu gibi, 
doğru şekilde kullanılması halinde olumlu sonuçlar 
ortaya çıkaracağı görüşüne sahip bilim insanları da 
bulunmaktadır. Planlayacağınız toplantıda bu 
gerçekliği göz ardı etmemeye özen gösterin. 
Görüşmenin asıl amacı mentinize sizin bu konudaki 
görüşünüzü aktarmak değil, bu iki kavramı en doğru 
şekilde analiz etmek ve yorumlamak olmalıdır.      

 

 

Doğru 
Öğretim 
Yöntem 

ve 
Teknikleri

nin 
Seçimi ve 
Kullanımı 

(S) 

Bir sınıf düzeyi ve bir kazanım (birden fazla da 
olabilir) belirleyin. Bu sınıf ve kazanım için düz 
anlatım ve soru cevap dışında hangi yöntem ve 
teknikler kullanılarak ders işlenebileceği üzerinde 
mentinizin düşünmesini isteyin (Düz anlatım ve soru 
cevap yerine, branşınızda en çok tercih edilen başka 
yöntem ve teknikler varsa yönergeyi bu şekilde 
değiştirebilirsiniz). Gerek görürseniz mentinizden 
ders planı yaparak size göndermesini isteyebilirsiniz. 
Mentinizin düşüncelerini (varsa ders planını) 
inceleyerek, yöntem ve teknik kullanımı konusunda 
ona yapıcı dönütler verin.  

 

 

Tartışma 
Yöntemi 

 
(S) 

Tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği ile 
karıştırılabilmekte veya öğrencilerin sınıftaki fikirlere 
itiraz etmesi olarak algılanabilmektedir. Oysa 
tartışma, birçok tekniğe sahip, planlanması ve 
uygulanması için hazırlık süreci gerektiren bir 
yöntemdir. Bu konuda mentinizi bilgilendirme 
amacıyla bir seminer düzenleyin. Tartışma 
yönteminin tekniklerini tanıtın, kendi branşınız için bu 
tekniklerden nasıl faydalanılabileceği üzerine 
konuşun.   
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Ders 
Materyali 
Geliştirme 

 
(S) 

Sınıf düzeyini ve kazanımı belirleyerek mentinizden 
bu kazanıma yönelik bir öğrenme materyali 
geliştirmesini isteyin. Materyal türüne mentor olarak 
siz karar verebileceğiniz gibi, en uygun materyal 
türüne mentinizin karar vermesini de isteyebilirsiniz. 
Bu kararı alırken, mentiniz ihtiyaçları doğrultusunda 
hangisinin onun adına daha yararlı olacağını 
düşünmelisiniz. Materyal geliştirmesi için mentinize 
yeterli zamanı verin ve materyal tamamlandığında 
sizinle paylaşmasını isteyin. Materyali inceleyerek 
olumlu ve olumsuz görüşlerinizi dile getirin ve yapıcı 
önerilerde bulunun. 

Sınav 
Sorusu 

Hazırlama 
 

(S) 

 
Bir sınıf düzeyi seçerek bu sınıfa ait 1. dönem ilk 
sınav konu başlıklarını belirleyin. Bu başlıkları ve 
içeriğin yer aldığı kaynak materyali / materyalleri 
mentinize bildirin. Mentinizden bu kapsamda bir 
sınav hazırlamasını, sınav evrakını ve değerlendirme 
ölçütlerini size göndermesini isteyin. Sınav soruları 
ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili mentinize dönüt 
verin.  
 

 
 

Gözlem  
Yapmak 

 
(S) 

Öğretmenin başarılı bir gözlemci olması gerektiğini 
ortaya koyan deneyimlerinizi mentinizle paylaşın. 
Öğrencileri iyi gözlemek ve gözlemlerden edinilen 
verileri doğru amaçlarla kullanmak gerektiğini 
mentinize anlatın. Yaşadığınız veya olası 
yaşanabilecek örnek durumları paylaşın. 

 

 

 
Eğitimle 

İlgili 
Sözler 

 
(S) 

Bir sanatçı, eğitimci veya bilim insanı tarafından 
eğitime dair söylenmiş sözleri araştırın. İçlerinden 
birisini seçerek (veya zaten bildiğiniz veya 
beğendiğiniz bir söz de olabilir) mentinize gönderin. 
Seçeceğiniz söz, mentinizde zayıf gördüğünüz bir 
yönü güçlendirmek veya farkında olmadığını 
gözlemlediğiniz bir konuya dikkatini çekmek amaçlı 
olursa anlamlı olacaktır. Mentinizden bu söz üzerinde 
düşünmesini ve düşüncelerini sizinle paylaşmasını 
isteyin. Siz de onunla düşüncelerinizi paylaşın.  

 
 
 

‘İyi’ 
Öğrenci 
Kimdir? 

 
(Z) 

 
Mentinize ‘ideal öğrenci kimdir?’ sorusunu sorun. 
Toplumda sıkça kullanılan ‘iyi öğrenci’ ifadesinin ne 
anlama geldiği üzerinde konuşun. ‘İyi’ ile kastedilenin 
genellikle neden akademik başarı olduğu ve gerçekte 
‘iyi’ olmanın ne anlama geldiği konularında fikirlerinizi 
paylaşın. 
 

 
 

‘İyi’ 
Öğretmen 
Kimdir? 

 
(Z) 

 
Mentinize ‘ideal öğretmen kimdir?’ sorusunu sorun. 
Toplumun ‘iyi’ öğretmen algısı üzerine konuşun. Var 
olan algı ile gerçekte olması gereken üzerinde 
fikirlerinizi paylaşın.     
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Çevrimiçi  
Kahve 

 
(S) 

Bir akşam yemeği sonrası mentinizle sözleşin. Ekran 
karşısında birlikte kahve için. Bu süreçte konuşmak 
üzere bir konu belirleyebilir veya tamamıyla spontane 
sohbet edebilirsiniz. Dilerseniz, sizin ve mentinizin 
aile üyeleri de görüşmeye katılabilir. Mentinizle aynı 
şehirdeyseniz ve şartlarınız uygunsa, kahvenizi 
yüzyüze de içebilirsiniz. 

 

 

 
Kavram 
Öğretimi 

 
(Z) 

 
Alanınızda öğrencilerin genellikle anlamakta 
zorlandığı veya yanılgılarının olduğu kavramların bir 
listesini çıkarın. Bu listeyi mentinize gönderin ve 
içlerinden üç tanesini seçmesini isteyin (Mentinizi, 
öğretiminde zorluk yaşayacağını düşündüğü 
kavramları seçmeye yönlendirebilirsiniz). Bu üç 
kavramın öğretiminde ne gibi zorluklar 
yaşanabileceği ile ilgili deneyimlerinizi mentinizle 
paylaşın. Bu kavramların doğru ve kalıcı öğretimi için 
neler yapılabileceği üzerinde fikirlerinizi paylaşın.  

 

 

Hayranlık 
Duyduğum 

kişiler 
 

(S) 

 
Mentinizden hayranlık duyduğu iki kişiyi söylemesini 
ve neden onlara hayranlık duyduğunu anlatmasını 
isteyin. Siz de ona hayranlık duyduğunuz kişilerden 
bahsedebilirsiniz.  
 
 

 
 

 

Yetersiz-
liklerden 
Etkilenmiş 
Bireyler 

 
(Z) 

 
 
Özel eğitime gereksinimi olan bireyler hakkında 
mentinizin araştırma yapmasını isteyin. Kendi 
branşınız için bu yetersizliklere sahip öğrencilerin 
gelişimi adına neler yapılabileceği konusunda 
karşılıklı düşünce ve deneyimlerinizi paylaşın. Bu 
araştırmayı otizm, disleksi, öğrenme güçlüğü benzeri 
yetersizlikler bazında özelleştirebilirsiniz.  
 
 

 
 

 
Meslekte 
En Kötü 
Günüm! 

 
(S) 

 
‘Meslekte en kötü günümdü’ diyebileceğiniz bir anınız 
olup olmadığını düşünün.  Şayet bu şekilde 
nitelendirebileceğiniz bir yaşanmışlığınız varsa ve 
bunu paylaşmak sizin için sorun olmayacaksa, bu 
durumun kendinizi nasıl hissettirdiğini anımsayın. Bir 
çevrimiçi görüşme planlayarak, mentinizle bu konuda 
sohbet edin. Benzer bir olayın mentinizin başına 
gelme olasılığı ve bu durumun olumsuz etkilerinin 
üstesinden nasıl gelinebileceği üzerinde karşılıklı 
düşüncelerinizi paylaşın.  

 
 

 

Ben 
Bilmiyor 
Türkçe! 

 
(S) 

Türkçe bilmeyen bir öğrencinin sınıfa dahil olması 
halinde, o öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimini 
doğru destekleyebilmek adına bir öğretmen olarak 
nasıl davranmak gerektiği konusunda mentinizle 
sohbet edin. Meslek hayatınızda benzer bir durumla 
karşılaşmışsanız deneyimlerinizi paylaşın. 
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Öğrencinin Türkçe bilmiyor olmasının diğer branşlara 
kıyasla sizin branşınız için ortaya çıkarabileceği farklı 
sonuçların neler olduğu veya olabileceği üzerinde 
özellikle durmalısınız.   

Öğrenciyi 
Tanıma 

 
(Z) 

Öğrenciyi tanımak neden gereklidir? Öğrencinin 
kişisel alanına girmeden onu nasıl tanıyabiliriz? 
Edindiğimiz bilgileri dersimizde ve genel olarak eğitim 
sürecinde nasıl kullanabiliriz? soruları odağında bir 
çevrimiçi görüşme planlayarak uygulayın. 
Deneyimlerinizi mentinizle paylaşın.  
 

 

 

Benim  
Öyküm 

 
(S) 

Temel karakterleri öğretmen, öğrenci ve veli olan bir 
öykü yazmaya başlayın. Öyküyü tamamlamayın. 
Yarım kalan öyküyü mentinize gönderin ve onun 
tamamlamasını isteyin (Öykünün kalan kısmı için 
mentinize kurallar koyabilirsiniz: En az on cümle 
daha eklemek gibi). Mentiniz bu işle uğraşırken siz 
de bir yandan öyküyü tamamlayın. Belirlediğiniz 
tarihte öykülerin son hallerini birbirinizle paylaşın. Bu 
paylaşım öykülerin yazı, ses veya video formuna 
dönüştürülmesi ile yapılabilir. Dilerseniz öykülerinizin 
son halini paylaşmak, benzerlik ve farklılıklar 
üzerinde konuşmak üzere çevrimiçi bir görüşme 
planlayabilirsiniz.  

 

 

Merhaba, 
Ben… 

 
(Z) 

Ülkemizde çocuklar kendileri tanıtırken –genellikle- 
hobilerinin ne olduğu, hangi sporu yaptıkları / yapmak 
istedikleri, ev hayvanlarının olup olmadığı, en büyük 
hayallerinin ne olduğu gibi konulara girmezler veya 
öncelik vermezler. Bunun yerine genellikle adları, 
anne babalarının kim olduğu, hangi okula devam 
ettikleri ve kaçıncı sınıfta olduklarını söylerler. Bu 
durumun ortaya çıkmasına sebep olan ebeveyn ve 
öğretmen tutumlarının neler olduğu üzerinde 
düşünün. Fikirlerinizi mentinizle paylaşın ve onun da 
bu konuda düşünmesini isteyin. Daha özgür ruhlu ve 
özgüveni yüksek çocuklar yetiştirebilmek için bir 
öğretmenin katkılarının neler olabileceği konusunda 
sohbet edin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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Ek-7. AÖEMP Aylık Etkinlik Takvimi Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Kurallar 

 

1. Aylık Etkinlik Takvimi, mentor ve mentinin ortak çalışması ile  hazırlanmalıdır.  

2. Bu süreçte mentinin ihtiyaçları, mentor ve menti için uygun olan ortak zamanlar, teknoloji 

erişimi başta olmak üzere; ilgili değişkenler dikkate alınmalıdır. 

3. Birden fazla mentisi olan mentorlar, her bir menti için ayrı bir etkinlik takvimi oluşturarak 

sisteme yüklemelidir.   

4. Bir mentisi olan mentorların haftada en az üç, birden fazla mentisi olan mentorların –her bir 

menti için- haftada en az iki etkinliği takvime yerleştirmesi gerekir.  

5. Mentor gerek görmesi durumunda, haftalık etkinlik sayısını artırabilir.  

6. Birden fazla mentisi olan mentorlar, her iki mentisi için farklı sayıda etkinlik planlayabilir. 

7. Hazırlanan etkinlik takvimi / takvimleri ilgili ayın ilk haftası içinde tamamlanarak sisteme 

yüklenmiş veya mail yoluyla Koordinatöre iletilmiş olmalıdır. 

8. Zorunlu etkinliklerin tamamı program bittiğinde yapılmış olmalıdır. 

9. Zorunlu etkinlikler program süresince yalnızca bir kez yapılabilir. Bu kural dışında kalan 

zorunlu etkinlikler belirtilir. 

10. Seçmeli etkinlikler -farklı aylarda olmak şartıyla- program süresince birden fazla 

kez  yapılabilir (Bir seçmeli etkinlik program süresince en fazla üç kez yapılabilir).  

11. Bazı etkinlikler için tabloda birden fazla etkileşim aracı kullanılabileceği görülmektedir. Bu tür 

etkinliklerde, hangi aracın veya araçların kullanılacağına, gerekli analizleri yaparak, mentor 

karar verir. 

12. Mentor, mevcut etkinlikler dışında etkinlik önerebilir. Bu öneriler, AÖEMP Etkinlik Öneri 

Formu kullanılarak hazırlanmalı ve Koordinatör onayı alındıkta sonra takvime eklenmelidir.   

13. Birden fazla mentisi olan mentorlar, ilgili hafta için aynı etkinliği yapacak mentilerini bir araya 

getirebilirler (Ortak etkinlik, mentilerin tamamı için ‘yapıldı’ şeklinde raporlanabilir). Ancak 

bunu yaparken aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır: 

 Mentilerin ortak etkinlikte buluşması, yalnızca mentorun zamandan tasarruf etmesi 

amacıyla olmamalı; mentilerin bir arada olmasının onlar adına fayda sağlayacağı 

etkinliklerde tercih edilmelidir.  

 Birlikte etkinlik yapma kararı katılımcı mentilerin tamamı tarafından onaylanmış 

olmalıdır.  

 Mentilerin ortak etkinlikte birleştirilmesi, Program boyunca sürekli tekrar eden ve aylık 

etkinlik takvimlerini her menti için ‘standartlaştıran’ bir mentor alışkanlığına 

dönüşmemelidir. 
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Ek-8. Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Etkinlik Öneri Formu 

Mentorun adı:  

Mentinin adı:  

Önerilen etkinliğin adı:  

Etkinliğin amacı:  

Etkinliğin kapsamı:  

Etkinlikte kullanılacak etkleşim ortam ve araçlarını işaretleyiniz.  

( ) Çevrimiçi toplantı (AÖEMP Platformu) 

( ) Telefon görüşmesi 

( ) Anlık mobil mesajlaşma 

( ) Elektronik posta 

( ) Video kaydı 

( ) Sosyal ağlar (Facebook,  Instagram…) 

( ) AÖEMP forum sayfası 

( ) Google Uygulamaları (Dokümanlar, Formlar…) 

( ) Diğer: ……………………………………………………………………………………… 

Etkinliğin yapılabileceği ayı / ayları işaretleyiniz. 

( ) 1   ( ) 2   ( ) 3   ( ) 4     

Programın hedefleri bağlamında Mentiniz için neden bu etkiniğe gerek duyduğunuzu kısaca 

açılayınız. 
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Ek-9. Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Mentor İhtiyaç Analizi Formu 

1. Adınız-Soyadınız:  

2. AÖEMP süresince destek almak istediğiniz konu veya konular var mı? 

( ) Evet      ( ) Hayır   

2.1. Cevabınız evetse, bu konuların hangileri olduğunu işaretleyiniz. 

( ) Mentorluk yaklaşımı ve e-mentorluk modeli 

( ) Disiplinlerarası eğitim 

( ) Güncel öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleri 

( ) Güncel ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

( ) Çevrimiçi araçların e-mentorluk amacıyla kullanımı 

( ) Öğretmenlikte etkili iletişim becerileri  

( ) Öğretim materyali geliştirmede güncel eğilimler 

( ) Kaynaştırma eğitimi 

( ) 

Diğer:……………………………………………………………………………………………………. 

 

Program Koordinatörüne iletilmesini istediğiniz herhangi bir talebiniz veya görüşünüz varsa bu 

alana yazabilirsiniz. 
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Ek-10. AÖEMP’de Oluşan Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi Anketi (Mentor) 

AÖEMP’DE OLUŞAN ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aşağıdaki formda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz. Soruları AÖEMP’deki deneyimlerinizi dikkate alarak 
doldurunuz. Anket formunda yer alan cümleler için ‘Kesinlikle katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’ , 
‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle katılmıyorum’ seçenekleri sunulmuştur. Sizin düşüncelerinizi yansıtan cevabı (X) 
işareti ile işaretleyiniz. Lütfen soruları BOŞ BIRAKMAYINIZ. 
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1 Mentimle/mentilerimle aramda bir bağ oluştuğunu hissediyorum.      

2 
Mentimle/mentilerimle aylık etkinlik takvimi dışında da 
görüşmelerimiz oldu. 

     

3 
Programa katılan diğer mentorlarla aramda bir bağ  oluştuğunu 
hissediyorum. 

     

4 
Program Koordinatörü ile aramda bir bağ oluştuğunu 
hissediyorum. 

     

5 
Programda eşleştirildiğim teknik sorumluyla aramda bir bağ  
oluştuğunu hissediyorum. 

     

6 
Mentimin/mentilerimin meslekî gelişimine yönelik yeterli kaynak 
materyal sağladığımı düşünüyorum. 

     

7 
Mentimin/mentilerimin psikososyal gelişimine yönelik yeterli 
kaynak materyal sağladığımı düşünüyorum. 

     

8 
Etkileşim için kullanılan dijital ortamlar/araçlar, elektronik 
ortamda mentimle/mentilerimle üst düzey etkileşim kurmam 
adına yeterliydi. 

     

9 
Program web sayfasında sunulan içerik benim için öğretici 
unsurlar içeriyordu. 

     

10 Diğer mentorlardan yeni şeyler öğrendim.      

11 Mentimden/Mentilerimden yeni şeyler öğrendim.      

12 Düzenlenen seminerlerden/söyleşilerden yeni şeyler öğrendim.      

13 Etkinlikler, beni farklı konularda araştırma yapmaya yönlendirdi.      

14 
Yapılan etkinliklerin aday öğretmenlere yönelik gerçekleştirilecek 
başka e-mentorluk programları için uygulanabilir nitelikte 
olduğunu düşünüyorum. 

     

15 
Aylık etkinlikleri planlarken mentimin/mentilerimin düşüncelerini 
dikkate aldım. 

     

16 
Etkinliklerin kapsamı dışında farklı konularda da 
mentimle/mentilerimle sohbet ettik. 

     

17 
Süreçte, meslekî olarak kendimi geliştirmek konusunda 
istekliydim. 

     

18 
Süreçte, psikososyal olarak kendimi geliştirmek konusunda 
istekliydim. 

     

19 Program etkinliklerinin içeriği benim için ilgi çekiciydi.      
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20 
Bir aday öğretmene/aday öğretmenlere e-mentorluk yapmak, 
yeni bilgiler edinmemi sağladı. 

     

21 
Elektronik ortamda sorunsuz etkileşimler kurmak için çaba 
harcamam, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak konusundaki 
becerilerimi geliştirdi. 

     

22 
Aylık etkinlik takvimi mentimin/mentilerimin gereksinimlerim 
doğrultusunda oluşturuldu. 

     

23 
Aylık etkinlik takvimini mentimin/mentilerimin ihtiyaç duyması 
halinde değişebilecek esneklikte planladım. 

     

23 
Ortaya çıkan yeni durumlar/sorunlar karşısında program 
yürütücüleri çözüm odaklı kararlar alarak uyguladı. 

     

25 Yapılan etkinliklerde etkin rol aldım.      

26 Etkinlikler uygulanırken merkezdeki kişi bendim.      

27 Etkinlikler uygulanırken merkezdeki kişi mentimdi.      

28 
Desteğe gerek duyduğum bir konu olduğunu söylediğimde, 
program düzenleyicileri gereksinimlerimi karşılamak adına gerekli 
çalışmaları yaptı. 

     

29 AÖEMP, sorun çözme becerilerimin gelişmesine katkı sağladı.      

30 AÖEMP, yaratıcı düşünme  becerilerimin gelişmesine katkı sağladı.      

31 AÖEMP, etkileşim  becerilerimin gelişmesine katkı sağladı.      

32 
Kendi deneyimlerimi başkalarına başarıyla aktarabileceğimi 
gördüm. 

     

33 AÖEMP, öz-yeterlik algımı geliştirdi.      

34 Meslekî motivasyonum arttı.      

35 Meslekî bilgi ve becerilerimin tazelendiğini hissettim.      

36 Program, pandemi sürecinde sosyalleşmemi sağladı.      

37 
Bir aday öğretmene/aday öğretmenlere yardımcı olmak beni 
mutlu etti. 

     

38 AÖEMP, ‘öğrenmenin yollarını öğrenmeme’ katkı sağladı.      

39 
AÖEMP sayesinde işbirlikçi çalışma konusundaki becerilerim 
gelişti. 

     

40 AÖEMP, kendime olan güvenimi artırdı.      

41 Kendimi bu programın bir parçası olarak hissettim.      

42 
Program süresince karşıma çıkan sorunlara çözüm yolları 
üretebildiğimi düşünüyorum. 

     

43 
AÖEMP, meslektaşlarımla işbirliği yapmak konusundaki bakış 
açıma olumlu etkiler sağladı. 

     

44 
AÖEMP bittikten sonra da mentimle/mentilerimle görüşmek 
isterim. 

     

45 AÖEMP bittikten sonra da diğer mentorlarla görüşmek isterim.      

46 
AÖEMP bittikten sonra da programı düzenleyen akademisyenlerle 
görüşmek isterim. 
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Ek-11. AÖEMP’de Oluşan Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi Anketi (Menti) 

AÖEMP’DE OLUŞAN ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aşağıdaki formda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz. Soruları AÖEMP’deki deneyimlerinizi dikkate alarak 
doldurunuz. Anket formunda yer alan cümleler için ‘Kesinlikle katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’ , 
‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle katılmıyorum’ seçenekleri sunulmuştur. Sizin düşüncelerinizi yansıtan cevabı (X) 
işareti ile işaretleyiniz. Lütfen soruları BOŞ BIRAKMAYINIZ. 
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1 Mentorumla aramda bir bağ oluştuğunu hissediyorum.      

2 Mentorumla aylık etkinlik takvimi dışında görüşmelerimiz oldu.      

3 
Programa katılan diğer mentilerle aramda bir bağ oluştuğunu 
hissediyorum. 

     

4 
Program Koordinatörü ile aramda bir bağ oluştuğunu 
hissediyorum. 

     

5 
Mentorum, meslekî gelişimime yönelik kaynak materyaller 
sağladı. 

     

6 
Mentorum, psikososyal gelişimime yönelik kaynak materyaller 
sağladı. 

     

7 
Etkileşim için kullanılan dijital ortamlar / araçlar, elektronik 
ortamda mentorumla üst düzey etkileşim kurmam adına 
yeterliydi. 

     

8 
Program web sayfasında sunulan içerik benim için öğretici 
unsurlar içeriyordu. 

     

9 Diğer mentilerden yeni şeyler öğrendim.      

10 Düzenlenen seminerlerden / söyleşilerden yeni şeyler öğrendim.      

11 Mentorumun deneyimleri benim için öğretici oldu.      

12 Etkinlikler, beni farklı konularda araştırma yapmaya yönlendirdi.      

13 
Elektronik ortamda sorunsuz etkileşimler kurmak için çaba 
harcamam, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak konusundaki 
becerilerimi geliştirdi. 

     

14 Mentorum, aylık etkinlikleri planlarken düşüncelerimi dikkate aldı.      

15 
Etkinliklerin kapsamı dışında farklı konularda da mentorumla 
sohbet ettik. 

     

16 
Aday öğretmen olarak yaşadığım sorunlar programa olan ilgimi 
artırdı. 

     

17 
Süreçte, meslekî olarak kendimi geliştirmek konusunda 
istekliydim. 

     

18 
Süreçte, psikososyal olarak kendimi geliştirmek konusunda 
istekliydim. 

     

19 Program etkinliklerinin içeriği benim için ilgi çekiciydi.      

20 
Program süresince kendi öğrenmem üzerinde söz sahibi olduğumu 
hissettim. 
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21 
AÖEMP’de bana özel bir öğrenme programı uygulandığını 
düşünüyorum. 

     

22 
Aylık etkinlik takvimi benim gereksinimlerim doğrultusunda 
oluşturuldu. 

     

23 
Aylık etkinlik takviminin ihtiyaç duymam halinde değişebilecek 
esneklikte olduğunu gördüm. 

     

23 
Ortaya çıkan yeni durumlar / sorunlar karşısında program 
yürütücüleri çözüm odaklı kararlar alarak uyguladı. 

     

25 Yapılan etkinliklerde etkin rol aldım.      

26 Etkinlikler uygulanırken merkezdeki kişi bendim.      

27 Etkinlikler uygulanırken merkezdeki kişi mentorumdu.      

28 
Desteğe gerek duyduğum bir konu olduğunu söylediğimde, 
mentorum gereksinimlerimi karşılamak adına gerekli çalışmaları 
yaptı. 

     

29 
Desteğe gerek duyduğum bir konu olduğunu söylediğimde, 
program düzenleyicileri gereksinimlerimi karşılamak adına gerekli 
çalışmaları yaptı. 

     

30 
Sorun çözme becerilerimin geliştiğini hissetmem programa yönelik 
motivasyonumu artıran bir etkendi. 

     

31 AÖEMP, yaratıcı düşünme  becerilerimin gelişmesine katkı sağladı.      

32 AÖEMP, etkileşim  becerilerimin gelişmesine katkı sağladı.      

33 Program süresince kendi deneyimlerimi kullanabildiğimi gördüm.      

34 AÖEMP, öz-yeterlik algımı geliştirdi.      

35 
Sorun yaşadığım konularda danışabileceğim deneyimli bir 
öğretmenin olması bana güç verdi. 

     

36 
Benimle benzer sorunları yaşayan aday öğretmenlerin olduğunu 
görmek kendimi daha iyi hissetmemi sağladı. 

     

37 
AÖEMP’de edindiğim bilgi ve deneyim, bundan sonraki meslekî 
kariyerimde yaşayacağım olası sorunların çözümü için bana ışık 
tutacak. 

     

38 
AÖEMP, meslektaşlarımla işbirliği yapmak konusundaki bakış 
açımı olumlu yönde değiştirdi. 

     

39 AÖEMP, ‘öğrenmenin yollarını öğrenmeme’ katkı sağladı.      

40 
AÖEMP sayesinde işbirlikçi çalışma konusundaki becerilerim 
gelişti. 

     

41 AÖEMP, kendime olan güvenimi artırdı.      

42 
AÖEMP, sayesinde iyi bir öğretmen olacağıma dair inancımı 
artırdı. 

     

43 AÖEMP'de meslekî motivasyonum arttı.      

44 Kendimi bu programın bir parçası olarak hissettim.      

45 AÖEMP bittikten sonra da mentorumla görüşmek isterim.      

46 AÖEMP bittikten sonra da diğer mentilerle görüşmek isterim.      

47 
AÖEMP bittikten sonra da programı düzenleyen akademisyenlerle 
görüşmek isterim. 
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Ek-12. AÖEMP’de Oluşan Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi Mülakat Soruları 

(Mentor) 

1. Diğer mentorlar ve program düzenleyicileri ile aranızda ne tür etkileşimler 

gerçekleşti? Programın farklı rollerdeki (mentor, menti, koordinatör, komisyon üyesi) 

kişiler arasında ne tür bağlar kurduğunu düşünüyorsunuz? 

2. AÖEMP’de bir e-mentor olarak kendinizi değerlendirmenizi istesem, neler 

söyleyebilirsiniz? Nasıl bir e-mentor oldunuz ve mentiniz / mentileriniz için neler 

yaptınız? 

3. AÖEMP süresince sizi en çok motive eden şeyler nelerdir? Motivasyonunuzun 

düşmesine sebep olan durumlar oldu mu? Olduysa bunlar nelerdi? 

4. AÖEMP’nin bir e-mentorluk programı olmasının artıları ve eksileri nelerdi? Tamamen 

elektronik ortamda etkileşim kurmanın e-mentor rolüyle, size olan yansımalarını nasıl 

yorumlarsınız? 

5. AÖEMP’yi genel olarak değerlendirdiğinizde, oluşan öğrenme-öğretme ortamlarının 

niteliği ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

6. Bu programın geleceğe taşınması ya da yaygın hale getirilmesi noktasında 

önerileriniz neler olur? 

 

 

 

Ek-13. AÖEMP’de Oluşan Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi Mülakat Soruları (Menti) 

1. Diğer mentiler ve program düzenleyicileri ile aranızda ne tür etkileşimler gerçekleşti? 

Programın farklı rollerdeki (mentor, menti, koordinatör, komisyon üyesi) kişiler 

arasında ne tür bağlar kurduğunu düşünüyorsunuz? 

2. AÖEMP’de bir menti olarak kendinizi değerlendirmenizi istesem, neler 

söyleyebilirsiniz? Nasıl bir menti oldunuz? 

3. AÖEMP süresince sizi en çok motive eden şeyler nelerdir? Motivasyonunuzun 

düşmesine sebep olan durumlar oldu mu? Olduysa bunlar nelerdi? 

4. AÖEMP’nin bir e-mentorluk programı olmasının artıları ve eksileri nelerdi? Tamamen 

elektronik ortamda etkileşim kurmanın menti rolüyle, size olan yansımalarını nasıl 

yorumlarsınız? 

5. AÖEMP’yi genel olarak değerlendirdiğinizde, oluşan öğrenme-öğretme ortamlarının 

niteliği ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

6. Bu programın geleceğe taşınması ya da yaygın hale getirilmesi noktasında 

önerileriniz neler olur? 
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Ek-14. AÖEMP Dijital Ortamları Tasarım Değerlendirme Formu (Mentor) 

AÖEMP WEB SİTESİ (ementorluk.com) ile ilgili sorular 

1- AÖEMP web sitesinin arayüz tasarımı (menü yerleri, logo boyutları ve yerleri, 

kullanılan renk uyumu, yazı boyutları, buton tasarımları, görseller, içerik yerleri vb.) 

hakkında görüşleriniz nelerdir? 

2- AÖEMP web sitesinde düzeltilmesinin gerekli olduğunu düşündüğünüz tasarımsal 

noktalar nelerdir? 

3- AÖEMP web sitesindeki tasarımı yapılan tüm unsurlar kendisinden beklenen işlevleri 

yerine getiriyor mu? 

4- AÖEMP web sitesinde teknik anlamda sıkıntı yaşadığınız bir durum var mı? 

5- AÖEMP web sitesindeki gerek duyduğunuz bilgi ve belgelere erişim ile ilgili 

düşünceleriniz nelerdir? 

6- AÖEMP web sitesinin kullanım kolaylığı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

7- AÖEMP web sitesinin kullanımı konusunda sunulan kaynakların yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

8- AÖEMP web sitesinin kullanımı kolaylaştıran veya zorlaştıran özellikler nelerdir? 

9- AÖEMP web sitesi için uygun olmadığını düşündüğünüz içerik veya arayüz özelliği 

varsa belirtir misiniz? 

AÖEMP ETKİLEŞİM PLATFORMU (akademi.trabzon.edu.tr/egitim) ile ilgili sorular 

1- AÖEMP etkileşim platformunun arayüz tasarımı (menü yerleri, logo boyutları ve 

yerleri, kullanılan renk uyumu, yazı boyutları, buton tasarımları, görseller, içerik yerleri 

vb.) hakkında görüşleriniz nelerdir? 

2- AÖEMP etkileşim platformu için düzeltilmesinin gerekli olduğunu düşündüğünüz 

düzenlemeler nelerdir? 

3- AÖEMP etkileşim platformunda yer alan tüm unsurlar kendisinden beklenen işlevleri 

yerine getiriyor mu? 

4- AÖEMP etkileşim platformunda teknik anlamda sıkıntı yaşadığınız bir durum var mı? 

5- AÖEMP etkileşim platformunun kullanımı kolaylaştıran veya zorlaştıran özellikler 

nelerdir? 

6- AÖEMP etkileşim platformu için uygun olmadığını düşündüğünüz içerik veya arayüz 

özelliği varsa belirtir misiniz? 

7- AÖEMP etkileşim platformu etkileşim sayfalarını kullanışlılık (içerik ekleme, etkinlik 

veya kaynak ekleme, etkinliklere katılım vb.) açısından değerlendirir misiniz? 

8- AÖEMP etkileşim platformunun kullanımı konusunda sunulan kaynakların yeterli 

olduğunu düşünüyor musunuz? 
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Ek-15. AÖEMP Dijital Ortamları Tasarım Değerlendirme Formu (Menti) 

AÖEMP WEB SİTESİ (ementorluk.com) ile ilgili sorular 

1- AÖEMP web sitesinin arayüz tasarımı (menü yerleri, logo boyutları ve yerleri, kullanılan renk 

uyumu, yazı boyutları, buton tasarımları, görseller, içerik yerleri vb.) hakkında görüşleriniz 

nelerdir? 

2- AÖEMP web sitesinde düzeltilmesinin gerekli olduğunu düşündüğünüz tasarımsal noktalar 

nelerdir? 

3- AÖEMP web sitesindeki tasarımı yapılan tüm unsurlar kendisinden beklenen işlevleri yerine 

getiriyor mu? 

4- AÖEMP web sitesinde teknik anlamda sıkıntı yaşadığınız bir durum var mı? 

5- AÖEMP web sitesindeki gerek duyduğunuz bilgi ve belgelere erişim ile ilgili düşünceleriniz 

nelerdir? 

6- AÖEMP web sitesinin kullanım kolaylığı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

7- AÖEMP web sitesinin kullanımı konusunda sunulan kaynakların yeterli olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

8- AÖEMP web sitesinin kullanımı kolaylaştıran veya zorlaştıran özellikler nelerdir? 

9- AÖEMP web sitesi için uygun olmadığını düşündüğünüz içerik veya arayüz özelliği varsa 

belirtir misiniz? 

AÖEMP ETKİLEŞİM PLATFORMU (akademi.trabzon.edu.tr/egitim) ile ilgili sorular 

1- AÖEMP etkileşim platformunun arayüz tasarımı (menü yerleri, logo boyutları ve yerleri, 

kullanılan renk uyumu, yazı boyutları, buton tasarımları, görseller, içerik yerleri vb.) hakkında 

görüşleriniz nelerdir? 

2- AÖEMP etkileşim platformu için düzeltilmesinin gerekli olduğunu düşündüğünüz 

düzenlemeler nelerdir? 

3- AÖEMP etkileşim platformunda yer alan tüm unsurlar kendisinden beklenen işlevleri yerine 

getiriyor mu? 

4- AÖEMP etkileşim platformunda teknik anlamda sıkıntı yaşadığınız bir durum var mı? 

5- AÖEMP etkileşim platformunun kullanımı kolaylaştıran veya zorlaştıran özellikler nelerdir? 

6- AÖEMP etkileşim platformu için uygun olmadığını düşündüğünüz içerik veya arayüz özelliği 

varsa belirtir misiniz? 

7- AÖEMP etkileşim platformunun kullanımı konusunda sunulan kaynakların yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz? 
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Ek-16. AÖEMP Web Sayfasına Ait Görseller 
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Ek-17. AÖEMP Etkileşim Platformuna Ait Görseller 
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Ek-18. AÖEMP Genel Değerlendirme Anketi (Mentor) 

Değerli Mentor, 
 
Aşağıda AÖEMP'nin genel yapısının ve program süresince yapılan etkinliklerin değerlendirilmesine yönelik 
sorular yer almaktadır. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar, programın işleyişinin planlandığı şekliyle 
gerçekleştirilme durumunun belirlenmesi için önemlidir. Soruları okuyarak, sizin düşüncenizi en iyi yansıtan 
seçeneği işaretleyebilirsiniz.  
  

 
 
 
 
No 
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1 AÖEMP’nin amacı proje ekibi tarafından net bir şekilde ortaya koyulmuştur.      

2 AÖEMP’nin mentorlar ile paylaşılan hedefler gerçekçidir.       

3 AÖEMP’ye mentor olarak başvuru şartlarının uygun olduğunu düşünüyorum.      

4 Mentor olarak görev ve sorumluluklarım konusunda proje ekibi tarafından 
bilgilendirildim. 

     

5 AÖEMP etkinlikleri, programın hedeflerine uygundu.       

6 AÖEMP’de benim için uygun bir mentor- menti eşleştirilmesi yapıldığını 
düşünüyorum. 

     

7 AÖEMP etkinlikleri çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilebilir nitelikteydi.      

8 AÖEMP etkinlikleri, menti gereksinimlerine göre uyarlanabilir bir yapıdaydı.      

9 AÖEMP süreci, etkinliklerin planlanması konusunda esnekti.      

10 Düzenlenen seminerler / çevrim içi söyleşiler benim için faydalıydı.        

11 AÖEMP dijital ortamları, mentimle / mentilerimle etkileşim sağlamak adına 
yeterliydi. 

     

12 Süreçte karşılaştığım problemlerin üstesinden gelme noktasında program 
düzenleyicilerinden gerekli desteği aldım. 

     

13 AÖEMP’de etkinliklere zaman ayırmakta zorlandım.      

14 Program süresince mentimle / mentilerimle herhangi bir iletişim sorunu 
yaşamadım. 

     

15 AÖEMP’de mentor-menti etkileşimine ayrılan sürenin yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

     

16 AÖEMP mesleki gelişimime destek olacak bir programdır.      

17 AÖEMP, psiko-sosyal gelişimine destek olacak bir programdır.      

18 Mentorluk / E-mentorluk yapmak konusunda kendimi yeterli hissediyorum.      

19 Süreçte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda kendimi geliştirdim.      

20 AÖEMP’de mentor olmak benim için güzel bir deneyimdi.      

21 AÖEMP’nin iyi planlanmış bir e-mentorluk programı olduğunu düşünüyorum.      

22 Bir aday öğretmene yardımcı olmak, huzur vericiydi.         

23 Başa dönmüş olsak, AÖEMP’ye mentor rolüyle yine katılmak isterdim.      

24 AÖEMP’nin ülke genelinde tüm aday öğretmenler için kullanımı uygundur.      

25 Program bitmiş olsa da, mentimle/mentilerimle görüşmeye devam etmek isterim      

26 AÖEMP ile ilgili ayrıca dile getirmek istediğiniz düşüncelerinizi bu alana yazabilirsiniz. 
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Ek-19. AÖEMP Genel Değerlendirme Anketi (Menti) 

Değerli Menti, 
 
Aşağıda AÖEMP'nin genel yapısının ve program süresince yapılan etkinliklerin değerlendirilmesine yönelik 
sorular yer almaktadır. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar, programın işleyişinin planlandığı şekliyle 
gerçekleştirilme durumunun belirlenmesi için önemlidir. Soruları okuyarak, sizin düşüncenizi en iyi yansıtan 
seçeneği işaretleyebilirsiniz.   
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1 AÖEMP’nin amacı proje ekibi tarafından net bir şekilde ortaya koyulmuştur.       

2 AÖEMP’nin mentiler ile paylaşılan hedefler gerçekçidir.        

3 AÖEMP’ye menti olarak başvuru şartlarının uygun olduğunu düşünüyorum.        

4 Menti olarak görev ve sorumluluklarım konusunda proje ekibi tarafından 
bilgilendirildim. 

      

5 AÖEMP etkinlikleri, programın hedeflerine uygundu.        

6 AÖEMP’de benim için uygun bir mentor- menti eşleştirilmesi yapıldığını 
düşünüyorum. 

      

7 AÖEMP etkinlikleri çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilebilir nitelikteydi.        

8 AÖEMP etkinlikleri, menti gereksinimlerine göre uyarlanabilir bir yapıdaydı.        

9 AÖEMP süreci, etkinliklerin planlanması konusunda esnekti.       

10 Düzenlenen seminerler / çevrim içi söyleşiler benim için faydalıydı.         

11 AÖEMP dijital ortamları, mentorum ile etkileşim sağlamak adına yeterliydi.       

12 Süreçte karşılaştığım problemlerin üstesinden gelme noktasında program 
düzenleyicilerinden gerekli desteği aldım. 

      

13 AÖEMP’de etkinliklere zaman ayırmakta zorlandım.       

14 Program süresince mentorum ile herhangi bir iletişim sorunu yaşamadım.       

15 AÖEMP’de mentor-menti etkileşimine ayrılan sürenin yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

      

16 AÖEMP, aday öğretmenlerin mesleki gelişimine destek olacak bir 
programdır. 

      

17 AÖEMP, aday öğretmenlerin psiko-sosyal gelişimine destek olacak bir 
programdır. 

      

18 Süreçte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda kendimi 
geliştirdim. 

      

19 AÖEMP’nin iyi planlanmış bir e-mentorluk programı olduğunu 
düşünüyorum. 

      

20 Başa dönmüş olsak, AÖEMP’ye menti rolüyle yeniden katılmak isterdim.       

21 AÖEMP’nin ülke genelinde tüm aday öğretmenler için kullanımı uygundur.        

22 İleride ben de aday öğretmenlere e-mentorluk yapmak isterim.       

23 Program bitmiş olsa da, mentorumla görüşmeye devam etmek isterim.       

24 AÖEMP’de menti olmak, benim için güzel bir deneyimdi.       

25 AÖEMP ile ilgili ayrıca dile getirmek istediğiniz düşüncelerinizi bu alana yazabilirsiniz. 
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Ek-20. AÖEMP Menti Katılım Belgesi Örneği  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-21. AÖEMP Mentor Katılım Belgesi Örneği  
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Öz: COVID-19 salgını, birçok ülkede eğitim kurumlarının kapatılması yönündeki kararları
beraberinde getirmiştir. Tüm dünyada daha önce denenmemiş büyüklükteki bir öğrenci kitlesi,
eğitimlerine çevrimiçi ortamlarda devam etmek durumunda kalmıştır. Okul öncesinden
lisansüstü seviyeye kadar farklı kademedeki öğrencilerin bilişsel, psikolojik ve sosyal
gelişimleri ile ilgili pandemiden kaynaklı yaşanan veya yakın gelecekte yaşanılması olası
sorunlar; alanyazında yerini almaya başlamıştır. Tespit edilen veya öngörülen bu olumsuz
etkilerin üstesinden gelinmesi sürecinde en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir.
Ancak deneyimli öğretmenlerle kıyaslandığında mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin bunu
başarabilmesinin daha zor olduğu yönünde bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bu durum,
aday öğretmenlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunların çözümünde desteklenmelerini
bir ihtiyaç durumu olarak ortaya çıkarmaktadır. TÜBİTAK 1001 (COVID) Çağrısı kapsamında
önerilen ve desteklenmesine karar verilen bu projenin amacı; ortaokulda görev yapan aday
öğretmenlerin meslekî ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik kısa süreli bir
elektronik mentorluk (e-mentorluk) programının planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesidir. Projenin evrenini ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Meslekte beş
yılını doldurmuş olan 23 öğretmen mentor, meslekte bir yılını doldurmamış 34 öğretmen ise
menti olarak programa katılmıştır. Proje, e-mentorluk programı geliştirme aşamaları dikkate
alınarak yapılandırılmıştır. ?Planlama? aşaması; program katılımcılarının ve düzenleyicilerinin
rol ve sorumluluklarının belirlenmesi, mentor ve menti hedeflerinin oluşturulması, program
süresine ve uygun mentorluk türüne karar verilmesi, program etkinliklerinin geliştirilmesi,
finansal planlamanın yapılması ve olası sorunları belirleyerek çözüm yolları üretilmesi
çalışmalarını içermektedir. Bir sonraki aşama olan ?Eşleştirme?de uygun mentor-menti
eşlerinin bir araya getirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Üçüncü aşamada çevrimiçi ve çevrimdışı
teknolojiler kullanılarak oluşturulan dijital ortamlar kullanılarak program etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir. Son aşama olan ?Değerlendirme? ise, e-mentorluk programının mentor ve
mentiler açısından hedeflerine ulaşma durumunun ortaya koyulduğu ve programın işleyişi
yönüyle kritik edildiği çalışmaları kapsamaktadır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı
projede, e-mentorluk programı süresince ve program tamamlandıktan sonra farklı veri
toplama araçları yoluyla nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Uygun veri analiz teknikleri
kullanılarak yapılan çözümlemeler ile araştırma sonuçları ortaya koyulmuştur. Sonuçlar,
program etkinliklerinin aday öğretmenlerin COVID-19 küresel salgınından kaynaklı yaşadıkları
sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu göstermektedir. E-mentorluk süreci yalnızca aday
öğretmenlerin değil mentorların da meslekî ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamıştır.
Etkinliklerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi, mentor-menti ilişkilerini zayıflatan bir durum
olmamıştır. E-mentorluk hizmetinin yürütüldüğü dijital ortamlar, içerik ve arayüz tasarımı
yönleriyle yeterli bulunmuştur. Bazı mentiler, internet erişimi ile ilgili sıkıntılardan kaynaklı,
haftalık etkinliklere katılmakta sorun yaşamıştır. Elde edilen bulgular, e-mentorluk
programının mentor ve mentiler için belirlenen hedeflerine ulaştığını göstermektedir. Bu
durum, e-mentorluk modelinin aday öğretmen yetiştirme amacıyla kullanılabileceğini
göstermektedir. Proje çıktıları; aday öğretmenlerin eğitiminde e-mentorluk modelinin nasıl
uygulanması gerektiği, ne tür etkinliklerin yapılabileceği, kullanılacak çevrimiçi etkileşim
ortamlarının tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında araştırmacılar için yol
gösterici bilimsel bilgiler içermektedir. Ayrıca, ortaya koyulan önerilerin başta Milli Eğitim
Bakanlığı olmak üzere, aday öğretmenlerin eğitimi konusundaki karar alıcı ve uygulayıcılar
için kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aday Öğretmen Yetiştirme, e-Mentorluk, Meslekî Gelişim, Psiko-sosyal Gelişim
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