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İlk Fırsat Akademisi kapsamında 260 saatten fazla eğitim ve etkinliklere 
katılan katılımcılar eğitim ve etkinliklerle geçen bir yılı tamamladılar. 
2018 Katılımcıları 1 Aralık 2018’de kapanış etkinliği için bir araya geldi.

3 Aralık 2018

Program;

1. Ne Getirdin, Ne 
Götürdün

2. Katılımcı Kazanımları 
Değerlendirmesi

3. Mezunlar Grubu 
Çalışması
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Neler Getirdin? Neler Götüreceksin?
2017 Aralık’ta gerçekleştirilen oryantasyonda katılımcılara İlk Fırsat’a gelirken neler getirdikleri ve 12 
ay sonunda neler götürmek istedikleri sorulmuştu. Katılımcılara oryantasyonda yazdıkları notlar 
dağıtıldı ve 12 ay önce yazdıkları ve 12 ay boyunca yaşadıklarını karşılaştırmaları istenildi.

• Umut
• Heyecan
• Korku
• Kaygı
• Deneyimsizlik
• Öğrenme hevesi
• Sabırsızlık
• Heyecan
• Enerji
• Belirsizlik
• Tereddüt
• Mutluluk
• Ailenin bir parçası olmak

Katılımcılarının Getirdikleri Katılımcıların Götürdükleri
• Özgüven
• Network
• Deneyim
• Eksikliklerim hakkında farkındalık
• Kararlılık
• Güzel ilişkiler
• Darüşşafaka Basketbol takımı taraftarlığı
• Sabırlı olma
• Aidiyet duygusu
• Farkındalık
• Duygu yönetimi
• Mutluluk
• Arkadaşlık, aile
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Katılımcıların Kazanımları*

• İş deneyimi
• Özgüven ve özsaygı
• Öğrenmeye açık olma
• Kendimi daha iyi ifade etme
• Kendimi tanıma
• Gelişimin/öğrenmenin önemi
• Değerlerimin farkına varma
• Network
• Sorumluluk
• Zaman yönetimi
• Duygu yönetimi
• Sonuç odaklı olmak
• Girişken olmak
• Sivil toplum bilincini
• Kişisel gelişim 
• Kurumsal bakış açısı 
• Güzel dostluklar 

Programın Gelişmeye Açık Alanları

• Mentor görüşmeleri yüzyüze görüşme 
dışındaki formatlarda da (email, Skype, 
telefon,vb. )gerçekleştirilebilir olmalı

• İngilizce kursunun diğer etkinliklerle 
çakışmayan bir dönemde olması

• Eğitimlerin Workinton’da devam etmesi 
halinde salon şartlarının iyileştirilmesi 
(havalandırma, ısı, vb.)

• Söyleşilerin mesai saatinden sonra 
olmasının katılımcı için yorucu olması

• Katılımcının kurumda kalmayacağı 
kesinleştikten sonra işte motivasyon düşüşü 
yaşanması

* Katılımcılar, kazanımlarının özellikle İlk Fırsat Akademisi eğitimleri ile arttığı paylaştılar. 
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Mezunlar Grubu Önerileri

Aralık 2018 itibarıyla programı tamamlayacak olan katılımcılara Mezunlar Grubu için fikirleri 
soruldu. 2019 Mezunlar Grubu Çalışmaları için geçen senelerden farklı olarak 1 değil, 3 temsilcinin 
seçilmesi konuşuldu. Seçilen üç kişi aşağıdaki başlıkları paylaşarak DK toplantısına sırasıyla 
katılacak.
‘Mezun Katılımcı İlişkileri’, ‘İletişim Çalışmaları’ ve ‘Sosyal Aktiviteler ve Sosyal Sorumluluk’ 
başlıklarıyla 3 gruba ayrılan katılımcılar önerilerini paylaştı:

Mezun Katılımcı İlişkileri 
• Tüm bu çalışmaların mesleki gelişim, şeffaf görüşmeler ve 
iletişim desteği başlıklarının altında şekillenmesi
• 2018 mezunlarının, 2019 katılımcılarına programın ilk 2-3 
ayında buddy’lik yapması. (Konaklama, şehre kurumuna alışma, 
kurum kültürüne aşinalık kazanma, vb.)
• Esas Sosyal ekibinin dahil olmadığı, mezunlar – katılımcılar
arasında mesleki toplantıların düzenlenmesi
• Ev ayarlayamamış 2019 katılımcılarına 2018 mezunlarının
geçici süreliğine ev sahipliği yapması
• İletişim platformu olarak Facebook’un kullanılmaya devam
edilmesi
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Mezunlar Grubu Önerileri
İletişim Çalışmaları
• Çalışmaların ‘mezun iletişimi’ ve ‘kurumsal iletişim olmak üzere iki başlık altında şekillenmesi
• İlk Fırsat mezunlarının yeni işlerindeki başarılarının, kişisel başarılarının İlk Fırsat sosyal 

medyasında göz önüne getirilmesi
• İlk Fırsat SM paylaşımlarının arasında video çekimlerinin de olması, ileride Youtube kanalında 

paylaşılması
• Mezunların yeni işlerindeki günlük akışın, çalışma ortamının hızlandırılmış video ile paylaşılması
• İlk Fırsatlı’ların kendi üniversitelerinde yılda en az bir etkinliğe İlk Fırsat’ı temsilen dahil olması
• İlk Fırsat mezun grubu uzantılı mail adresi oluşturarak iletişimin toplu mail üzerinden sağlanması
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Mezunlar Grubu Önerileri
Sosyal Sorumluluk
• Adım Adım maraton koşusunda koşan İlk Fırsatlı’ların istediği kurum için ancak İlk Fırsat logolu 

kıyafetlerle (tshirt, sweatshirt, vb.), İlk Fırsat Takımı olarak koşması
• Her hafta Maçka Parkı’nda ve Belgrad Ormanı’nda düzenlenen maraton antrenmanlarına İlk 

Fırsat olarak katılım gösterilmesi
• Koşu sonrası etkinliğin blog yazısı ve video paylaşımıyla sosyal medya mecralarında paylaşılması
• Her ay tüm mezun ve katılımcılarla kültürel mutfak keşfi etkinliklerinin düzenlenmesi
• Liselerde yılda bir kez düzenlenen ‘Pilav Günü’ konseptinde bir etkinliğin düzenlenmesi. (Tüm 

mezun, katılımcı, mentor ve yöneticilere yönelik)
• Belli periyodlarda kamp veya doğa yürüyüşü gibi doğa aktivitesinin düzenlenmesi (tüm mezun va

katılımcılara yönelik)
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Mezunların Danışma Kurulu Üyeliğine Seçimi
‘
Esas Sosyal Danışma Kurulu Üyesi olacak olan katılımcının kriterleri tanımlandı:

• Tüm katılımcıların ve mezunların ortak fikirlerini objektif olarak yansıtabilecek (2016, 2017 ve 2018 katılımcıları)

• Kendini ve düşüncelerini proaktif olarak ifade edebilecek

• Eleştirel bakabilecek

• STK'lara ve Esas Sosyal‘ e karşı tarafsız yaklaşımda bulunabilecek

• Takip edebilme, doğru aktarım yapabilecek

• Gözlem yeteneği yüksek

• Analitik düşünme yapısı olan

Önerilen Süreç: 

• Gönüllü olmak isteyen bilgi verecek, neden bunu yapmak istediğini ve bunu yaparak neyi hedeflediğini anlatan 
bir ön yazı yazacak

• Katılımcılar oy verecek. İlk katılımcılar Danışma Kurulu üyelerine sunulacak ve karar verilecek


