İLK FIRSAT 2017 MEZUNLAR BULUŞMASI // 27 Mayıs 2017
2016 Katılımcıları İlk Fırsat programı ardından kariyerlerine emin adımlarla devam ediyor. Programı
başarıyla tamamlayan katılımcılar, ‘mezunlar’ buluşmasında bir araya gelerek program boyunca
kazandıkları deneyimleri ve yeni işlerinde edindikleri tecrübelerinden bahsederken bundan sonraki
hedeflerini de paylaştılar.

Deneyim paylaşımı sırasında katılımcılara İlk Fırsat
öncesinde ve sonrasında kişisel gelişimlerindeki
değişim soruldu. Dört oturum olarak gerçekleştirilen
panellerde katılımcılar İlk Fırsat’tan sonra kişisel ve
kariyer gelişimleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.
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Katılımcılar Açısından Programın Katkıları (21.YY Yetkinliklere Göre Analiz Edilmiştir)
İlk Fırsat programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin özgüvenlerini arttırdığı söyleyen
katılımcılar, toplum liderleriyle yapılan söyleşilerin vizyonlarını genişlettiğini paylaştılar. ‘Daha
geniş bir bakış açısı kazandım’ diyen katılımcı sayısı oldukça yüksekti.
İşbaşı deneyimi ve eğitimlerin yanı sıra mentorluk desteği ile kariyer planlama konusunda
sorularına yanıt bulduklarını söyleyen katılımcılar, program sonrasında da mentorları ile
görüşmeye devam ettiklerini paylaştılar. Ayrıca bazı katılımcılar kurumlarında mentorluk
programın olması için öneride bulunduklarını paylaştılar.
Bir katılımcı ‘Üniversite eğitimim boyunca mühendis olmak için gerekli eğitimleri aldım ama Excel
kullanmayı öğrenmeden mezun oldum. Office programlarını işbaşı deneyimi ve eğitimlerde
öğrendim, kariyerim için bana çok katkısı oldu’ dedi.
Katılımcıların Görüşü: Neler Kazandım?
Olaylara geniş perspektifte bakabilmek
Sosyal farkındalık kazanmak
Network edinmek
Empati kurabilmek
Kriz yönetimi
Etkili karar almak
Sorumluluk bilinci
Takım oyuncusu olmak
Etkili iletişim sağlayabilmek
Analitik düşünmek
İş ve sosyal hayat dengesi kurabilmek
Özgüven artışı
İş deneyimi
İş hayatının etik kurallarını öğrenmek
Gelişmeye açık yönlerini fark etmek
* 21 YY Yetkinlikleri tanımı dışındadır

21. YY Yetkinlik Alanları
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
İlişki Yönetimi
İlişki Yönetimi
Karar Alma ve Stres Yönetimi
Karar Alma ve Stres Yönetimi
Planlama ve Organize Etmek
Takım Çalışması
İletişim ve İkna
Sonuç Odaklılık
Zaman Yönetimi/Değişim Yönetimi
Kişisel Gelişme *
Mesleki Gelişime*
Kişisel Gelişme *
Kişisel Gelişme*

Navitas Danışmanlık Koçluk Eğitim A.Ş. tarafından geliştirilen ‘Yetkinlik Çemberi’
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Diğer Görüşler
Kariyer Seçimleri: Bazı katılımcılar mezun olduktan sonra sivil alanda çalışmayı istediklerini ve İlk
Fırsat’ın bu yolu onlara açtığını söylerken, bazılar ise özel sektörde çalışacaklarını düşünürken, İlk
Fırsat deneyimleri sonrasında da sivil alanda çalışmaya devam etmeye karar verdiklerini söylediler.
Kurumsallık: Bazı katılımcılar 2016 yılında çalıştıkları STK’larda birden fazla alanda deneyim
kazandıklarını söylediler (genellikle daha küçük çapta STK’larda olanlar). Diğer yandan kurum
olarak daha büyük ve süreçlerini daha formal birimlerle yürütülen kurumlarda çalışan katılımcılar,
mesleki anlamda daha odaklı ve derin bir deneyim kazandıklarını söylediler. Yeni kurumlara
(özelikle özel sektöre) geçiş yapanların bazıları ise daha önce çalıştıkları kurumlar daha büyük çapta
olduğu için, STK’larda kazandıkları kurumsal tecrübenin şimdiki işlerinde onlara önemli bir katkı
sağladığını söylediler.
Gelecek programlar için öneriler: Gelecek dönemlerde yapılacak söyleşiler için üst düzey
yöneticilerin yanı sıra orta düzey yöneticilerin de olmasının katılımcıların soru sorması ve
deneyimleri ile benzerlikler bulması adına faydalı olabileceği paylaşıldı.
Sivil toplum ve özel sektör farkı: Özel sektöre geçiş yapanlar ve STK’da devam edenlerin arasında
ilginç bir konuşma oldu. Bazı katılımcılar kendi meslek alanlarında daha derinlemesine
uzmanlaşmak için özel sektöre geçiş yaptığını söyledi. Özel sektördeki çalışmaların kar odaklı olması
nedeniyle, verimlilik ve hız konusunda daha farklı bir ortamda çalıştıklarını paylaşırken, sivil
toplumda devam edenler ise STK’nın merkezinde çalışmanın, sahada çalışmaktan daha farklı bir
deneyim olduğunu ayrıntılı olarak anlattılar.
Yeni katılımcılara destek: 2017 yılında yeni katılımcılara destek veriyoruz diyen katılımcılar oldu.
Bazı katılımcılar daha yakın çalışma ilişkisine sahipken, bazıları ise iş hayatı dışında da farklı
konularda iletişim halinde olduklarını paylaştı. Mezun ve yeni katılımcıların ilişkilerinin devam
ediyor olması, programın faydasını da gösterdiğini söyleyenler oldu.
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İlk Fırsat Öncesi
Tedirgin
90 Model
Doğan
Fidan
Hayal
Kısıtlı
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İlk Fırsat Sonrası
Özgüvenli
2016 Model
Mustang
Ağaç
Hedef
Umutlu
Paragraf
Kararlı, Antalya, Gezici
Dinamik
Bulan
Urfalı
Hareketli
Gerçek

Katılımcılarının Ağızından….
“Üniversiteden mezun olduğumda iş bulacağıma inanmıyordum. İlk Fırsat 90 Model arabayı alıp
2016 model haline getiriyor. Gönüllü olarak eğitimlerine katıldığım TEGV’ de çalışıyor olmak harika
bir duygu. İlk Fırsat benim için hayallerimin ötesinde olan bir şeyi gerçekleştirdi.” Mustafa Erik
“İlk Fırsat bir farklılaşma ve gelişim süreci. O nedenle 12 ay boyunca çalıştığım kurumda yaptığım
her işte fark yaratmak, farklılığı ortaya koymak için çalıştım. Önceden planlarım varken artık
hedeflerim var.” Enes Yayla
“İlk Fırsat benim hayallerimi gerçeğe dönüştürdü. İstanbul’a ilk geldiğim sırada daha tedirgindim,
bunu İlk Fırsat sayesinde yendim.” Oya Güzel
“Üniversite öğrencisiyken aklımda hep bir sivil toplum kuruluşunda (STK) çalışmak vardı. İlk Fırsat
bana bu kapıyı araladı ve bu deneyim benim sivil toplum bilincimi sağlamlaştırdı.” Mehmet Öngül
“İlk Fırsat kendimi keşfetmemi ve zayıf yönlerimi geliştirmemi sağladı. Eğitimlerden edindiklerim ve
mentorumdan aldığım desteğin etkilerini hala görebiliyorum ve kazandığım bilgi ve becerileri
hayatımın her alanında kullanabiliyorum.” Fehime Sürükli
“Neler yapmak istediğimi biliyordum, ama deneyimleme, hayata geçirme şansım yoktu. İlk Fırsat
bana yapmak istediklerimi hayata geçirme fırsatı sundu.” Melissa Ece Köpük
“Kararsız bir yapım vardı. İlk Fırsat Akademisi kapsamında aldığım eğitimler sayesinde daha kararlı
bir yapıya sahip oldum. Artık, sadece duygularımla değil, mantığımla da karar verebilmeyi
öğrendim.” Savaş Türkoğlu
“İlk Fırsat, her şeyden önce kendimi daha iyi tanımamı, farklı bakış açıları edinmemi sağladı. Artık
hayata tek bir pencereden değil, farklı pencerelerden bakmayı başarıyorum. Böylece
seçeneklerimin zenginleştiğini görüyorum.” Pelin Ak
“İlk Fırsat kapsamında edindiğim işbaşı deneyimi bana sabırlı olmayı öğretti. Edindiğim deneyimler
insan kaynakları alanının hangi dalında çalışmak istediğimi öğrenmemi sağladı.” Ayşe İsmigüzel
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“Çalışma hayatının etik kurallarını İlk Fırsat kapsamında edindiğim iş deneyimiyle öğrendim.
Akademi sayesinde hem çalışma ortamında, hem sosyal hayatımda insanlarla etkili iletişim kurma
ve empati becerilerimi geliştirdim.” Gül Aydın
“Gençlerin en büyük sorununun yönünü bulamamak olduğunu düşünüyorum. İlk Fırsat
kapsamında eşleştiğim Mentorum kariyer planı konusunda yönümü bulmamı sağladı.” Kübra
Özdemir
“12 ay önce kafası karışık, korkuları kendisine engel çıkaran bir Büşra vardı. Artık daha kararlı ve
kendine güvenen, emin adımlarla ilerleyen bir Büşra var.” Büşra Yuka
“İlk Fırsat Akademisi eğitimleri takım çalışmasını en iyi şekilde öğrenmemi sağladı. Akademide
katıldığım etkinlikler kendimi tanımamı, özgüvenimin artmasını ve kariyerime daha geniş
pencereden bakmamı sağladı.” Cihan Cangir
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