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MENTÖRLÜK UYGULAMA İLKELERİ 
 

Mentörlük, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğretmen yetiştiren birimlerde lisans öğrenimi 

gören öğrencilerle, Kahramanmaraş İli, Oniki Şubat ve Dulkadiroğlu ilçe merkezlerinde bulunan okullarda 

görev yapan gönüllü öğretmenlerle birlikte usta-çırak ilişkisi biçiminde gerçekleşen uygulamadır. Mentörlük 

uygulama ilkeleri aşağıda verilmektedir: 
 

• Her öğrenci mentör öğretmeninin de uygun gördüğü gün ve saatlerde belirlenen okulda olmak 

zorundadır. Öğrenci katıldığı her mentörlük günü için mentör öğretmenine devam çizelgesi 

imzalattırır. Öğrenci devam etmediği gün için mentör öğretmen devamsız şeklinde imzalayacaktır. 

Öğrenci devamsızlığı fakülte tarafından değerlendirilecektir. 

• Mentörlük uygulamasına katılan öğrenci mevzuat çerçevesinde okulun tüm kurallarına uymak 

zorundadır (Kılık-kıyafet, öğretmenlik mesleğine yakışır hal ve tavır içinde bulunma vb.). 

• Mentörlük uygulamasına katılan öğrenci mentörün (ustanın) çok yönlü (davranışını, tutumunu, 

öğretim planlarını, yöntem-tekniğini, kullandığı materyali, öğrenciyi motivasyon tekniklerini, 

iletişim biçimlerini, ölçme değerlendirme biçimlerini, öğrenciye verilen ödevler ve dönütler, 

istenmeyen öğrenci davranışları karşısında tutumunu, zamanı kullanma biçimini) izler. Mentörlük 

uygulamasına devam eden öğrenci katıldığı her mentörlük günü sonunda bir MENTÖRLUK 

GÜNLÜĞÜ hazırlar. Öğrenciler günlük hazırlarken hazırlayacağı dosya başlıklarını dikkate alır. 

( Hazırlanan günlükler haftalık olarak akademik danışmanına imzalatılarak dosya ekine konur). 

• Mentörlük uygulamasına katılan öğrenci, öğretmenlik mesleğinin inceliklerini öğrenmesine katkı 

sağlayacak mentörün (ustasının) eğitim-öğretim içerikli taleplerini yerine getirir. 

• Mentörlük uygulamasına katılan öğrenci sınıf içerisinde yaşanan durumları sınıf mahremiyetine özen 

göstererek dışarıya ifşa etmez. 

• Mentörlük uygulamasına katılan öğrenci mentör öğretmenin izin verdiği oranda uygulamaya 

müdahale edebilir. 

• Mentör öğretmen il içerisinde başka okula nakli olması durumunda öğrenci de uygulamayı 

mentörüyle birlikte yeni okulunda devam eder. 

• Mentörlük uygulamasının başarılı olabilmesi için uygulamanın disiplin içerisinde yürütülmesi, hem 

mentör öğretmenin hem de öğrencinin etik ilke ve kurallara uyması amaçlara ulaşılması anlamında 

önemli görülmektedir. 

• Mentör öğretmen ile öğrenci arasında oluşabilecek bir problem durumunda gerekirse uygulama 

okulu ve öğretmeni değiştirilebilir. 

• Bunlar dışında oluşabilecek durumlar karşısında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve 
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte karalar alabilir. 
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