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İlk Fırsat 2019 Oryantasyon Programı 

İlk Fırsat 2019 için yapılan 2.131 başvuru arasından zorlu mülakat sürecini tamamlayan 17 farklı 
ilde yaşan 35 katılımcı belirlendi.

35 katılımcı 13-14 Aralık tarihlerinde oryantasyon programı kapsamında bir araya geldi. İki gün 
süren oryantasyon programında katılımcıların tanışması, Esas Sosyal İlk Fırsat Programı’na  
aidiyet kazanmaları, İlk Fırsat Akademisi için ihtiyaç analizi yapılması hedeflendi.

Program:

 Esas Sosyal hakkında bilgilendirme
 Tanışma ve kaynaşma aktiviteleri
 Sivil alanda çalışmak hakkında STK yöneticileri ile söyleşi
 2018 katılımcıları sertifika töreni
 İlk Fırsat Akademisi hakkında bilgilendirme ve ihtiyaç analizi
 Ben’imle İletişim eğitimi
 2018 katılımcılarından 2019 katılımcılarına mektup 
 2019 katılımcılarından dilek uçakları
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Tanışma ve Grup Dinamiği

 Katılımcıların birbirleriyle tanışıp kaynaşması 
için etkinliklerin moderatörlüğünü Toplum 
Gönülleri Vakfı’ndan Alper Şentürk 
gerçekleştirdi. 

 Katılımcılar iki grup haline ayrıldı ve karşılıklı 
bakan iki çember oluşturdu. İki gruba da kağıt 
ve renkli kalemler verildi ve iç çemberde 
oturan birinci grubun poz verilmesi, ikinci 
grubunda karşısında oturan katılımcıyı çizmesi 
istendi.

 Her katılımcı karşısında oturan katılımcı için 20 
saniye içerisinde bazı detayları çizip kağıdı 
olduğu yerde bırakarak yandaki katılımcıyı 
çizmek için saat yönünde hareket etti. Bu 
şekilde tam bir tur gerçekleştirildi. Aynı işlem 
iç ve dış grubun yer değiştirmesiyle 
tekrarlandı. Böylece herkese ait birer portre 
çalışması ortaya çıktı.
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Tanışma ve Grup Dinamiği

 Çizilen portreler duvara asıldıktan sonra her katılımcının 
adıyla kura çekildi ve her katılımcı kendi gizli arkadaşının 
ismini çekti. Birbirini bilmeyen gizli arkadaşlar iki gün 
boyunca birbirleri için notlar ve sürprizler hazırladı.

 Bir sonraki etkinlikte tüm katılımcılardan en az iletişime 
geçtiği bir katılımcıyla eşleşmesi istendi. Tüm katılımcılar 
ikişerli grup halinde 20 dakikalık bir tanışma sohbetinin 
ardından eşleştiği katılımcıyı salonda bulunan katılımcılara 
tanıttı. Bu etkinlik sayesinde birbirleriyle yeterince iletişim 
kurmayan katılımcılar daha iyi tanışma fırsatı yakalamış 
oldu.
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Sivil Alanda Çalışmak
Darüşşafaka Cemiyeti’nden Naciye Sekban, Özel Olimpiyatlar Türkiye’den Didem Ünsür ve 
TEMA Vakfı’ndan Kenan Doğan’ın katılımıyla sivil alanda çalışmak konusunda bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Esas Sosyal’den Filiz Bikmen’in moderatörlüğünde yöneticiler ilk iş 
deneyimlerini, süreçte öğrendikleri önemli çıkarımları ve sivil toplum sektöründe çalışma 
deneyimlerini paylaştı.

Konuşmacılar katılımcılara başladıkları işi takip etmelerini, hata yapmaktan korkmamalarını, 
değişime açık olmalarını, geri bildirim alma ve aldıkları geri bildirimleri uygulama konusunda 
dikkatli olmalarını tavsiye etti.
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2018 Katılımcıları için Sertifika Töreni
 Programı başarıyla tamamlayan 2018 katılımcıları katılım 

belgeleri ve referans mektupları Esas Sosyal Başkanı Emine 
Sabancı Kamışlı tarafından Pegasus Hava Yolları'nın sponsor 
olduğu özel bir törenle verildi. Sertifika töreninde Esas Sosyal 
Başkanı Emine Sabancı Kamışlı açılış konuşmasını yaptı. Ardından 
ise törene ev sahipliği yapan Pegasus Hava Yolları’nı temsilen Ali 
Sabancı ve Mehmet Nane konuşmalarını gerçekleştirdiler. 
Sertifikalar Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Kazım Köseoğlu, 
Can Köseoğlu ve Mehmet Nane tarafından verildi.

 Emine Sabancı Kamışlı konuşmasında katılımcılara kendilerine 
verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerinin önemli olduğunu 
söylerken, Ali Sabancı ise egolarını arka ceplerinde taşımalarını 
tavsiye etti. Mehmet Nane ise katılımcılara Hacı Ömer 
Sabancı'nın "Bu topraktan aldığını bu toprağa vermek" sözünü 
anımsatarak, topluma geri verme kültürünün önemini vurguladı. 

 2019 katılımcıları akşam yemeğinde Esas Sosyal Kurucular 
Kurulu, Pegasus Hava Yolları üst yönetiminin yanı sıra 2018 
katılımcılarıyla tanışma fırsatı yakaladılar. 
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Dünden Kalanlar

İkinci güne dünden kalanlar değerlendirilmesiyle başlandı. Katılımcılara akıllarında kalan, en 
etkilendikleri konuşmalar soruldu.

Katılımcılar birbirleriyle çok eskiden beri tanışıyor gibi hissettiklerini, gelirken hissettikleri gerginlik 
duygusunun yerini mutluluğa bıraktığını ve oryantasyon etkinliğinin daha uzun sürmesini 
dilediklerini paylaştılar. Mezunların ve Esas Sosyal ekibinin samimi davranışlarıyla çok mutlu 
olduklarını, kendilerini önemli ve değerli hissettiklerini vurguladılar.

Katılımcılar, Emine Sabancı Kamışlı ile tanışma sırasında Kamışlı’nın ‘Her zaman her koşulda dürüst 
olun.’ ve ‘Ne yaparsanız yapın berinizi (arkanızı, geçmişinizi) unutmayın’ sözlerinden 
etkilendiklerini paylaştılar. Aynı zamanda ‘Bir kişi her zaman her şeyi bilemez ama bilen bir takımın 
içinde olmak zorundadır.’ cümlesinden etkilenen katılımcılar iş dünyasındaki ağlarını genişletmeyi 
hedefledi.

‘Sivil Alanda Çalışmak’ panelinde katılımcılar yöneticilerin sivil alan ile yollarının nasıl kesiştiğini 
merak ederken, kendilerini doğru alanda hissettiklerini paylaştılar. Ayrıca katılımcılar çalıştıkları her 
kurum için soru sormanın önemini ve ekip arkadaşları ile olan ilişki yönetiminin önemini fark 
ettiklerini paylaştılar.
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İlk Fırsat Akademisi İhtiyaç Analizi
 İlk Fırsat Akademisi ihtiyaç analizi çalışması 

oryantasyonun ikinci gününde yapıldı. Filiz 
Bikmen akademin tasarımını ve Navitas’ın
hazırladığı 21. yy yetkinlik çemberini anlattı. 
Ardından ise bu becerilere göre 
katılımcılardan öz değerlendirme yapılması 
istendi.

 Neslihan Yıldırım’ın moderatörlüğünde
katılımcılara neler getirdikleri ve neler 
götürmek istedikleri soruldu. Paylaşmak 
isteyen katılımcılar yazdıklarını sesli olarak 
okuyarak birbirleriyle paylaştı. Ek olarak 
katılımcılara LinkedIn kullanımı hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

 PERYÖN Akademi Direktörü Murat Arslan 
tarafından, İlk Fırsat Akademisi kapsamında 
gerçekleştirilecek eğitimlerin tasarımı ve 
mentorluk çalışmaları için yapılacak 
çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Getirdikleri;
• Motivasyon
• Sevgi ve saygı
• Öğrenme isteği
• Çalışma isteği
• Arkadaşlık
• Heyecan ve 

mutluluk

Götürmek İstedikleri;
• Deneyim, referans 

ve network
• Bir çok alanda 

kişisel gelişim
• Ms Office 

Programları ve 
yabancı dil 
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Ben’imle İletişim Eğitimi

Önceki yıllardaki katılımcılardan alınan geri bildirimlere göre ilk işine başlayan yeni mezun bir gencin en 
çok ihtiyacının yazılı ve sözlü iletişim olduğu belirlendi. Bu nedenle ilk eğitimin başlığı Ben’imle İletişim 
oldu. Davranış Bilimleri ve Eğitim Uzmanı Nilgün Ulu tarafından gerçekleştirilen eğitimde iletişimle ilgili 
günlük hayatta yapılan yanlış kullanım ve sonuçları hakkında detaylı bilgi verildi. Yeterli bilgi olmadan 
verilen kararların ön yargı olduğunu ve emin olunmayan zamanlarda mutlaka soru sormak gerektiğini 
paylaşan Ulu, yazılı iletişim ile doğru mail yazma tekniklerini anlattıktan sonra katılımcılar ile uygulamalar 
yaptı. 
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 Kapanış yaklaşırken 2018 katılımcılarının 
2019 katılımcılarına yazdıkları mektuplar 
okundu. 2019 katılımcıları kendilerini İlk 
Fırsat ailesinin bir parçası oldukları için çok 
heyecanlı ve mutlu olduklarını paylaştılar. 

 2019 katılımcıları yeni arkadaşlar edinme heyecanı 
ve bir çok güzel anı biriktirme isteğiyle geldiklerini 
paylaşırken, tüm bu dileklerini 
gerçekleştirebilmek için doğru yerde olduklarını ve 
kendilerini yalnız hissetmediklerini paylaştılar.

2018 Katılımcılarından 2019 Katılımcılarına Dilek ve Tavsiye Mektupları
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2018 Katılımcılarından 2019 Katılımcılarına Dilek ve Tavsiye Mektupları (devam)

2018 katılımcılarından 2019 katılımcılarına dilek ve tavsiye mektuplarından alıntılar;

‘’İhtiyacın olduğu zaman arayıp sorabileceğin, destek isteyebileceğin kocaman bir ailen oldu, aramıza 
hoş geldin.’’

‘‘Bu mükemmel aileye hoş geldin. Bugünden itibaren kendini sürekli geliştireceğin ve sürekli olarak 
öğreneceğin bir döneme giriyorsun. Tadını çıkar ve bol bol öğrenmeye bak.’’

‘’Bu program kendine ve kariyerine bir şeyler ekleyebilmek için sana oldukça fazla fırsat sunacak. 
Umarım tüm fırsatları değerlendirir ve hayallerine en kısa sürede ulaşırsın.’’

‘’Soru sormaktan çekinme, düşüncelerini her zaman paylaş ve ileri adım atmaktan korkma!’’

‘’Kendine olan güvenini asla kaybetme. Bu yıl motivasyon, deneyim, tecrübe gibi pek çok kazanımın 
olacak. Önüne çıkan fırsatları değerlendirmeyi unutma!’’
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2019 Katılımcılarından Dilek Uçakları

2019 katılımcılarından 12 ay sonrası, programı tamamladıkları zamanı hayal etmelerini istenildi. 
Katılımcılar 12 ay sonra neler hissetmek istediklerini, hayallerini uçakların üzerine yazdı.
Uçaklardan alıntılar;

‘’Sevgili ben, seni hayallerine bir adım daha yaklaştıran programı tamamladın. Bir yıl boyunca çalıştığın
kurumda bir çok kalbe dokundun. Kariyer hayatın boyunca daha çok kalbe dokunarak saygınlık duymaya
devam edeceğinden eminim.’’

‘’Kendimi daha iyi tanıyorum. Yaptığım iş için hala heyecan duyuyorum ancak heyecanımı kontrol altına
Almayı öğrendim. Artık hemen pes etmiyorum, yaşasın yeni bir ben!’’

‘’Hayallerinden vazgeçmediğin için kendimle gurur duyuyorum. Kariyer hedeflerine ulaşmak için verdiğin
emek, sabır ve inançtan dolayı kendime teşekkür ederim.’’

‘’Çalıştığım kuruma faydalı olduğumu hissediyorum. Daha çok fayda sağlamak için çabalamaya devam
edeceğim.’’

Katılımcılar hazırladıkları uçaklarla beraber geleceğe dair hayaller kurup dilek tutarak uçaklarını 
uçurdular. Bu etkinlik ile birlikte oryantasyon sona erdi.


