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İLK FIRSAT PROGRAMI

2020 KURUMSAL DESTEK RAPORU

Değerli Destekçimiz,
Sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal etki yaratma ve topluma geri
verme vizyonuyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı
hedefleyen Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal,
2015 yılında kuruldu. Klasik bir hayırseverlik anlayışından çok
daha ötede duran ve derinlemesine düşünülmüş fayda kalemlerini
içeren, ölçülebilir zeminlere oturtulmuş, günümüzde mevcut sosyal
etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan yatırım modeli
kapsamında öncelikle gençlere ve istihdama odaklanıldı.
2016 yılında İlk Fırsat Programı’nı, az bilinen devlet üniversitelerinden
yeni mezun gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlama
misyonu ile hayata geçirdik. Şevket Sabancı vizyonuyla geliştirilen
Program, gençlere 12 ay boyunca sivil toplum kuruluşlarında tam
zamanlı çalışma fırsatı yaratarak iş deneyimi kazanmalarını sağlarken
İlk Fırsat Akademisi’nde verilen eğitimler, mentorluk desteği ve çeşitli
etkinlikler ile yetkinliklerini geliştirmelerine ve 21. yüzyıl becerileri
kazanmalarına olanak veriyor.
İlk Fırsat Programı’na bugüne kadar başvuran binlerce adayı
değerlendirerek kapsamlı iş görüşme süreçlerini yürüttük. Bu
sayede 150 İlk Fırsat katılımcısının 31 sivil toplum kuruluşunda
ilk iş deneyimi edinmesini sağladık. İlk Fırsat katılımcılarının
program bitiminden sonraki 6 ay içerisindeki istihdam oranının
%100 olması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bugün
150 katılımcımızın yüzde 51’i Aksigorta, Bilgi Üniversitesi, Binder
Seidman International Grubu, Doğuş Teknoloji, LcWaikiki, Mazars
Denge, Pegasus Havayolları, Sanko Holding, Yemeksepeti ve
Zorlu Holding gibi prestijli özel sektör şirketlerinde, yüzde 49’u
da Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor.
İlk Fırsat Programı’nı başlattığımız günden bu yana hedefimiz,
kümülatif fayda yaratarak her geçen gün daha fazla gence fırsat
eşitliği sağlamak oldu.
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Destekçisi olduğunuz İlk Fırsat Programı’ndan
edindiğimiz bilgiler, katılımcılarımızdan ve
mentorlarımızdan aldığımız geri bildirimler sonucunda
fark ettik ki gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde
karşılarına çıkan bir başka engel ise İngilizce yetkinliği.
2021 yılında Hayırlı Sabancı desteği ile hayata
geçirdiğimiz İngilizce Fırsatım Programı kapsamında
üniversite öğrencisi gençlerin, 12 ay süresince üç kur
online canlı sınıflarda İngilizce eğitimi alarak en az
orta seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun olmalarını
amaçlıyoruz. İngilizce Fırsatım, bir dil programı olmanın
ötesinde İngilizce CV hazırlama, mülakat koçluğu gibi
deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı
olma özelliğini de taşıyor.
İngilizce Fırsatım Programı’nı hayata geçirerek yaklaşık
2.000 kişi ve kurumdan oluşan ekosistemimizdeki
paydaşlarımızla birlikte çalışabileceğimiz yeni iş birliği
alanları da yarattık. Paydaşların birbirine destek olduğu,
birliktelikle büyüyen ağımız sayesinde kurumsal
destekçilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla gençlere
ilk fırsatlarını vermenin yanı sıra, İngilizce Fırsatım
Programımız ile kurumsal destekçilerimizin ve sivil
toplum kuruluşlarımızın bursiyerlerine de İngilizce
eğitim imkanı sunduk.
2019 yılında 6 Kurumsal Destekçimizle yola çıkarken
kurumların Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan
genç istihdamına seyirci kalmayıp fayda yaratmak
için ellerini taşın altına koyacağından şüphemiz yoktu.
Bu yıl 20 Kurumsal Destekçimizle birlikte gençlere
“ilk fırsatlarını” sunduk. Yüzde 83’lük yineleme

oranına sahip olan Kurumsal Destekçilerimizin bu
duyarlılığı bizi çok heyecanlandırıyor. Sizinle birlikte
anlamlı ve önemli bir değişimin adımlarını atmaktan,
yürüdüğümüz bu yolda sorunun damarlarına
inerek derin etkiler yaratmaktan heyecan ve gurur
duyuyorum. Geleceğe yapılacak en önemli yatırımın
gençlere yapılan yatırım olduğuna, gençlerin ancak
hayal kurabilirlerse ülkemizin gelişimine katkıda
bulunabileceklerine gönülden inanıyorum. Üniversiteli
mezun işsizliğini hepimizin sorunu olarak görüyor,
ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu önemli sorunun
çözümü için ilgili kurumlarla el ele vererek sürdürülebilir
katkı sağlamayı arzu ediyorum.
Sizler için hazırladığımız İlk Fırsat Programı Kurumsal
Destek Raporu, 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz
çalışmaları ve İlk Fırsatlı gençler hakkında detaylı
istatistiki bilgileri içeriyor. Rapor ayrıca gençlerin
edindikleri ve geliştirdikleri becerileri, istihdam
durumlarını, program paydaşlarımızın görüşlerini içeriyor
ve yaratılan sosyal etkiyi gözler önüne seriyor. İlk
Fırsat Programı’nın etki alanının daha da yaygınlaşması
hedefiyle verdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür
ediyoruz.
Birlikte daha fazla gence fırsat eşitliği sağlayabilmek ve
onları her daim cesaretlendirebilmek dileğiyle…
Emine Sabancı Kamışlı
Esas Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

3

5. YILINDA
SAYILARLA
İLK FIRSAT
PROGRAMI

12 aylık

Tam zamanlı ilk iş deneyimi

%100
Program sonrası işe
geçiş oranı

İLK FIRSAT
MEZUNLARI

NEREDE
ÇALIŞIYORLAR?
4

Üniversiteden işe geçişte fırsat eşitliği

Eğitim ve mentorluk

250+
saat

31

İş birliği yapılan

sivil toplum kuruluşu

%51

Özel sektör

Toplam

150
İlk Fırsatlı

2.000
kişi ve kurumdan oluşan
ekosistem

%49
Sivil toplum
kuruluşları

İLK FIRSAT
AKADEMİSİ’NDE
SUNULAN
OLANAKLAR
Office Programları

İngilizce
eğitimi

Prova
mülakatlar

21. yüzyıl
becerileri
eğitimleri

Söyleşiler

Mentorluk
5

2020
KURUMSAL

DESTEKÇİLERİMİZ

Gençlere yapılan yatırım geleceğe yatırımdır

Trusted
Advisors

Geneva/Switzerland

volkswagen
doğuş finans
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Gençler ancak hayal kurabilirlerse ülkemizin
gelişimine katkıda bulunabilirler

İlk Fırsat’ın
misyonu
topluma ve iş
dünyasına değer
kazandırıyor.

Fırsat eşitliğine
katkı sağlayan
kurumlar etkiyi
kendi ağlarında
paylaşarak
kamuoyu
oluşturuyor.

Kurumsal Destekçi Sayıları
2019
2020
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20

Kurumsal
Destekçilerimiz
artıyor!

KURUMSAL
DESTEĞİN
ETKİSİ

Kurumsal
destekçiler
İlk Fırsat
katılımcılarının
CV’lerine
öncelikli olarak
erişiyor.

Kurumsal
destekçilerin
insan
kaynakları
havuzları
genişliyor.

%53

2020’de 55 gencin 29’u
Kurumsal Destekçiler tarafından
desteklendi.
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KURUMSAL
DESTEKÇİLERLE
İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

İngilizce Fırsatım
Programı

Mentorluk
Mentor havuzunun

%41’i

Kurumsal Destekçilerin
yöneticilerinden oluşuyor.

Söyleşiler

Gençler, C-Level
Yöneticilerle söyleşilerde
bir araya geliyorlar.
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Kurumsal Destekçilerle ilişkiler derinleştirildi.
150 katılımcının 57’si Kurumsal Destekçilerin
ve ekosistemimizdeki paydaşlarımızın
bursiyerlerinden oluşuyor.

Mülakat Provaları

İnsan Kaynakları
Yöneticileri, gençlerle
mülakat provaları yaparak
geri bildirim veriyorlar.

Gençlere Umut Verin

1.000+

FARKINDALIK
VE KAMUOYU
OLUŞTURMA

Pandemi döneminde gençlere umut vermek
için Kurumsal Destekçilerle* çevrim içi
etkinlikler düzenlendi, 1.000’in üzerinde
gence erişildi.
*BLG Trusted Advisors, DeFacto, Dimes, Doğan Holding,
Esas Gayrimenkul, HD Holding, Kibar Holding, Koton,
Tahincioğlu Holding, Volkswagen Doğuş Finans, Yataş

İletişim Çalışmaları
Kurumsal Destekçilerle yıl boyunca ortak iletişim çalışmaları yürütülüyor.
Kurumsal yayınlarda yer alınıyor, yapılan iş birliğini ve programı tanıtan içerikler üretiliyor.

157

854

Kurumsal Destekçilerle
ilgili haberleri de
içeren 157 medya
yansıması aracılığıyla
yaklaşık 3,5 milyon
kişiye ulaşıldı.

Esas Sosyal’le ilgili
olarak Nisan 2019-2020
döneminde gerçekleşen
854 haber yansımasının
%19’unda Kurumsal
Destekçiler yer aldı.

%25

Bu dönemde
paylaşılan
9 basın bülteninin
%25’inde Kurumsal
Destekçilerden
bahsedildi.
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AYNİ
DESTEKÇİLER
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Misyonumuza ortak olan ayni destekçilerimiz,
kendi uzmanlık alanları dahilinde
çalışmalarımıza destek olarak İlk Fırsat
Programı’nın yarattığı sosyal etkinin bir
parçası oluyorlar.

Katılımcılar
Şimdiye Kadar

2020-2021
İLK FIRSAT
PROGRAMI

NELER
YAPTILAR?
55 İlk Fırsat katılımcısı
2 Kasım 2020’de işe
başladı.

21 farklı sektörde 45 firmadan
54 mentorla eşleşen katılımcılar,
kariyerleri konusunda rehberlik
almaya başladılar.

Katılımcılar 6 aylık
dönemde toplam
95 saatlik eğitimi
tamamladılar.

Katılımcılar, Ocak-Eylül 2021
arasında devam edecek
İngilizce eğitimlerine başladılar.
Program, Ekim 2021’de sona erecektir.
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2020-2021 İLK FIRSAT
PROGRAMI İZLEME
DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI

İzleme Değerlendirme Amaçları
İşbaşı deneyimini katılımcı ve kurumlar açısından izlemek
İlk Fırsat tarafından sunulan eğitimler ve mentorluk
programının değerlendirilmesi
Katılımcıların bilgi ve becerilerindeki gelişimi ölçmek
İlk Fırsat Programı İzleme Değerlendirme Çalışmaları 3 aylık periyotlarla devam etmektedir.

2020 Katılımcı Değerlendirmesi*

2020 Yönetici Değerlendirmesi*
4,5

4,3
4,3

4,1

4,6

4,6

4,1

4,8

İşbaşı
deneyimi

Yetkinlik/
Beceri

Program
Değerlendirme

İşbaşı
deneyimi

Yetkinlik/
Beceri

Program
Değerlendirme

(1: Çok Zayıf, 5: Çok İyi)

İş Deneyimine Katkı: Katılımcıların
üstlendikleri görev ve sorumluluklar iş
hayatındaki yetkinlik ve becerilerini geliştirdi.
Yetkinlik/Beceri Artışı: Katılımcılar, en çok
planlama, organizasyon, iletişim ve ikna,
zaman yönetimi alanlarında kendilerini
geliştirdiler.
Program Değerlendirme: İlk Fırsat
Programı’nın içeriği ve Esas Sosyal ekibinin
yeterliliği katılımcılardan yüksek puan aldı.

(1: Çok Zayıf, 5: Çok İyi)

İş Deneyimine Katkı: Katılımcılar çevrim içi çalışmaya
hızlı uyum sağlayarak etkin çalışıyorlar. Katılımcıların
sivil topluma dair bilgileri arttı. Aldıkları geri bildirimleri
aksiyona geçirdiler.
Yetkinlik/Beceri Artışı: Katılımcıların MS Office
Programları, önceliklendirme, iş planına uygun hareket
etme, birden fazla işi aynı anda takip etme alanlarında
gelişmeleri gerekiyor.
Program Değerlendirme: Sivil toplum kuruluşu yöneticileri,
İlk Fırsat Programı’nın işleyişinden memnun kaldılar.

*Pandemi döneminde katılımcılar uzaktan çalışmalarına rağmen önceki yılla kıyaslandığında program verimliliğinin aynı kaldığı görülmüştür.
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PAYDAŞLARIMIZDAN

Özcan Tahincioğlu

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İlk Fırsat 2020 Kurumsal Destekçisi

Eğitim seviyelerinde yaşanan artışa
rağmen, genel oranlar içindeki genç
işsizliği seviyesi maalesef her geçen
gün artıyor. İlk Fırsat Programı, böyle
bir ortamda, üniversiteden yeni mezun
gençlere umut ışığı olup ilk işlerini
bulmalarına destek veriyor. Bunların
yanı sıra, program çerçevesinde hayata
geçirilen İlk Fırsat Akademisi’nde verilen
eğitimler, gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler
ve mentorluk desteğiyle iş hayatlarının geri
kalanında ihtiyaç duyacakları yetkinlik ve
becerileri geliştirmelerine olanak sağlıyor.
İlk işini bulma yolunda ilerlerken engellerle
karşılaşan gençlere ulaşmayı hedefleyen
İlk Fırsat Programı’nı ilk duyduğum
andan itibaren çorbada tuzumuz
olması gerektiğini düşündüm. Şirket
değerlerimizle bire bir örtüşen bu yaratıcı
ve başarılı modelin kurumsal destekçisi
olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Deniz Ataç

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı
İlk Fırsat 2020 STK Yöneticisi

2016’dan bu yana paydaşları arasında yer aldığımız İlk Fırsat
Programı sayesinde bugüne kadar 13 genç, ilk iş deneyimini
TEMA Vakfı’nda edindi. Programın sonunda bu gençlerden
4’ü istihdam edilerek vakfımızda iş hayatlarına devam
ettiler. İlk Fırsat Programı aracılığıyla birlikte çalıştığımız
gençlerin gelişim ve öğrenme süreçlerine katkı sağlarken
gençler arasında sivil toplum bilincinin oluşturulmasını
da hedefliyoruz. Gençler; farklı bakış açıları, öğrenme
istekleri ve yüksek enerjileriyle vakfımızın faaliyetlerine
olumlu katkılarda bulunuyorlar ve motivasyon kaynağı
oluyorlar. TEMA Vakfı olarak, gençlerin bu süreci en
verimli biçimde deneyimleyebilmeleri için kurum içinde
süpervizyon süreçlerini etkili bir şekilde işletiyor ve gençlerin
potansiyellerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Gençler de
bize değişen dünyaya ve süreçlere onların gözünden bakma
fırsatını veriyor, gelişimimize ve planlarımıza katkı sağlıyorlar.
Bu güzel etkileşim hem onlara hem bize keyifli bir öğrenme
süreci yaşatıyor.
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PAYDAŞLARIMIZDAN

Casim Atlıger

Sanko Holding Mali İşler Asistanı
İlk Fırsat 2019 Mezunu

Yeşim Çokeker

DeFacto İnsan Kaynakları Direktörü
İlk Fırsat 2020 Mentoru

Öncelikle Esas Sosyal’e, gençlere fırsat eşitliği sunabilmek için geliştirdiği İlk
Fırsat Programı için teşekkür ediyorum. Bu değerli projede mentorluk yapma
fırsatı bulduğum ve yaşadığım deneyim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Kariyerine yeni başlayan genç arkadaşımla mentorluk görüşmelerimizi iki
aşamada derinleştirdik. Hayatın bütünselliğinde, hem kariyer hayatında hem
de özel hayatında kişinin kendini iyi tanımasının fark yarattığına inandığım
için bireysel farkındalık sağlamayı önceliklendirdik. Sonrasında iş dünyasına
dair gerçekçi bir bakış açısı kazanmasına, seçtiği uzmanlık alanına ait
daha derin bir iç görüyle daha geniş vizyona sahibi olmasına odaklandık.
Mentorluk sürecinde mentimin heyecanından, öğrenme merakından ve
azminden çok etkilendim. Aslında bir deneyim transferi yaparken menti
arkadaşımdan çok ilham aldığımı ve karşılıklı bir öğrenme sürecinde kendimi
yenilediğimi söyleyebilirim.
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İş dünyasına İlk Fırsat’la katıldığım için
çok şanslıyım. Program kapsamında
sivil toplum alanında hizmet veren bir
kurumda çalışmış olmak bana “sivil toplum
bilinciyle” farklı kalplere dokunabilmenin
mutluluğunu yaşattı. Diğer yandan sivil
toplum kuruluşlarının toplum için ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha anlamamı
sağladı. Aldığım eğitimlerle 21. yüzyıl
yetkinliklerini geliştirme fırsatım oldu; bu
yetkinlikleri iş hayatıma yansıtmak bana
büyük katkı sağladı. Katıldığım söyleşiler,
mentor görüşmeleri, aldığım eğitimler
kendimi iş hayatına nasıl hazırlamam
ve iş hayatında nasıl bir yol izlemem
gerektiğini, önüme çıkan engelleri
nasıl aşacağımı öğretti. Bu bilgilerin
çalışma hayatında çok değerli olduğunu
biliyorum ve kişisel gelişimime de katkı
sağladığını düşünüyorum. Arkama dönüp
baktığımda kocaman bir aileye sahip
olduğumu görmek benim için en büyük
kazanımlardan biri oldu.

KATILIMCILARIMIZDAN

Ferhat Çağlayan

İlk Fırsat 2020 Katılımcısı

İlk Fırsat 2020 Katılımcısı olarak göreve başladığım
Darüşşafaka Cemiyeti’nde kariyer hayatım için sağlam
bir temel oluşturdum. Üniversite mezuniyetimin
ardından iş yaşamına geçiş sürecine İlk Fırsat
Programı sayesinde kolayca uyum sağladım. İçinde
bulunduğum idari işler ekibiyle yürüttüğümüz
çalışmalarda kazandığım deneyim beni her geçen
gün iş yaşantısına daha da entegre bir hale getiriyor.
Bu dönemde aldığım eğitimler hem kariyerimdeki
karakterimi oluşturuyor hem de potansiyelimi
keşfetme konusunda adım adım ilerliyorum. Program
kapsamında gerçekleştirdiğimiz mentor görüşmeleriyle
paha biçilemez deneyim hikayelerine kulak veriyor,
mentorumun kariyer planlaması konusundaki
tecrübelerini dikkate alarak kendimi emin adımlarla
geleceğe hazırlıyorum. Bu süreçte edindiğim
network sayesinde her geçen gün ufkumu daha da
genişletiyor; farklı iş alanlarını, sektörleri ve bakış
açılarını keşfediyorum. Üniversite öğrenimi sırasında
kazandığım teorik bilgilerin yanına bu program
sayesinde eklediğim pratik bilgiler, deneyimler ve
kazanımlar, hayalini kurduğum geleceğe sağlam
adımlarla daha da yaklaşmamı sağlıyor.

Esra Avcu

İlk Fırsat 2020 Katılımcısı

Kariyer hayatına adım attığımız, kafamızda onlarca soru
işaretleriyle geçen zorlu bir süreçte İlk Fırsat Programı ile
tanıştım. İlk Fırsat bizleri yalnızca kariyer hayatımızın “ilk”
adımlarına değil, basamakların tümüne hazırladı. Hedeflerimizin
bütününe cevap veren eğitim programları, mentor desteği,
sivil alan gibi kıymetli bir yapıda ilk iş deneyimi elde etmek,
yaşam boyu önümüze çıkabilecek fırsat ve engellere karşı
bizlere büyük katkı sağlıyor. Ben ilk iş deneyimimi, İlk Fırsat
katılımcısı olarak Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) gibi
başarılı bir sivil toplum kuruluşunda edinme şansı yakaladım.
AÇEV’in erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim, gelecek
nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet
eşitliği ve yaşam boyu öğrenme hedefleriyle gerçekleştirilen
tüm faaliyetlerinde yer alma şansı buldum ve kariyer hayatıma
toplumsal farkındalık bilinciyle hazırlandım. “Şevket Sabancı
vizyonuyla” kurgulanan ileri görüşlü İlk Fırsat Programı
sayesinde, fırsatını yaratmak isteyen gençlere, güçlü destekler
sunan koca bir aileyle tanıştım. Mezun ya da programı sürdüren
her genç arkadaşımın, gelecekte toplumsal fırsat eşitliğini
sürdürmek adına çalışacağına tüm kalbimle inanıyorum.
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İLK FIRSAT
2020
KATILIMCILARI
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Tüm Kurumsal Destekçilerimize teşekkür ederiz...
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