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1- İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI - 1
 Nisan-Haziran arasında düzenli olarak her ay Pegasus Magazine’de yeni içeriklerle yer
almanın yanı sıra, iş dünyasının takip ettiği yayınlarda iletişim çalışmaları gerçekleştirildi.
CAPİTAL

EKOTURK TV- İşin Güzel Yanı
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İLETİŞİM ÇALIŞMALARI - 2
Pegasus
Magazin

Business Life

2- İLK FIRSAT

2019 İLK FIRSAT AKADEMİSİ
 Microsoft Office Programları ileri seviyesi (online) tamamlandı.

 2019 yılı ilk söyleşisi İlk Fırsat Kurumsal Destekçisi Sanko Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Konukoğlu ile gerçekleştirildi.
 Mentorluk çalışmaları kapsamında görüşmeler devam etti.

 İngilizce eğitimi Temmuz sonuna kadar devam edecek.
 4 başlıkta yüz yüze eğitimi yapıldı (bkz. tablo).
Eğitim

Eğitmen

Değerlendirme
Ortalaması

Diksiyon ve Telaffuz

Nilgün Ulu

4,8

Beden Dili

Pre-Post
Pre: %69
Post: %100
Pre: %72

Nilgün Ulu

4,8
Post: %100

Hikaye Anlatıcılığı

Engin Özören

4,0

n/a

Kariyer Planlama

Erhan Erkut

3,7

n/a
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İZLEME DEĞERLENDİRME / HAZİRAN SONUÇLARI - 1
YÖNETİCİLER
KATILIMCILAR
4,2

4,1

4,5

4,1

3,9

3,9

2019 Mart
İş başı Deneyimi

2019
Ortalaması
4,2

4,5

4,0

Program Değerlendirme

4,7

4,7

4,5

4,4
4,0

2019 Mart

İş başı Deneyimi

2019 Haziran
Yetkinlik/Beceri

Program Değerlendirme

MENTORLAR

MENTEELER
3,9

2019
Ortalaması
4,4

4,4

4,0

2019 Haziran
Yetkinlik/Beceri

4,4

4,1

4,1

4,4

4,0
3,8

Yetkinlik-Beceri
Alanları

3,7
Mentorluk Teknik
Mentorluk Program
Gelişim
Değerlendirmesi
Alanları/Konu Ne
Derinlikte Konuşuldu

*5’lik skala üzerinden değerlendirilmiştir.
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Yetkinlik-Beceri Mentorluk Teknik
Mentorluk
Alanları
Gelişim
Program
Alanları/Konu Ne Değerlendirmesi
Derinlikte
Konuşuldu

İZLEME DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 2


Katılımcıların Mart-Haziran dönemi boyunca üstlendikleri görev ve sorumlulukların kendilerini geliştirdiği, iş
süreçlerinin görev ve sorumlulukları ile uyumlu olduğu ve sivil toplum hakkında bilgilerinin arttığı görülmüştür.
Katılımcılar istihdam edilebilirliklerinin arttığını ve iş süreçlerini yürütebildiklerini paylaşmışlardır.



En fazla gelişimin planlama ve organize etme, iletişim ve ikna, zaman yönetimi, yaratıcılık ve yenilikçilik
alanında olduğu gözlenmiştir. Katılımcılar karar alma ve stres yönetimi, çatışma yönetimi ve profesyonel ağ
oluşturma gibi alanlarda gelişime açık oldukları ve zaman içerisinde deneyimleri arttıkça daha da iyi hale
geleceklerini paylaştılar.



Yöneticilerin geri bildirimlerine göre ilk 6 ayın oldukça verimli ve öğretici geçtiği görülmektedir. Neredeyse tüm
yöneticiler bütçeleri olması durumunda program sonrası da katılımcı ile çalışmak isteyebileceklerini
paylaşmıştır. Ayrıca genel anlamda ciddi bir gelişme gördüklerini paylaşarak katılımcıların ekipte önemli bir role
sahip olduklarını ve bireysel olarak düzenli takip ettikleri işleri olduğunu vurguladılar.



Mentorlar, görüşmelerde profesyonel ağ oluşturma, iş yerinde ilişki yönetimi, karar alma ve stres yönetimi
konularında ve sıklıkla kariyer planlama ve kişisel gelişlim alanında sorular sorduğu ve Haziran sonrası ise
yoğunlukla iş arama sürecine dair ipuçları konusunda konuşacaklarını paylaştılar. Sürecin verimli olduğunu,
eşleştirmenin doğru yapıldığını paylaşan mentorların büyük çoğunluğu tekrar mentor olmak istediklerini
paylaştılar.



Menteeler, özellikle ilişki yönetimi ve stres yönetimi alanında gelişim gösterdiklerini, kariyer planlama, kişisel
gelişim ve iş yerinde ilişki yönetimi konusunda bolca soru sorduklarını paylaştılar.
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İZLEME DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - Analizler


4 yıllık sonuçlar göz önüne alındığında tüm paydaşlarda benzer değerlendirmeler görülmektedir.



Katılımcıların kuruma ve işlere adapte olması 6.ayı bulmaktadır. 6.aydan itibaren katılımcılar aktif olarak görev
alarak, sonuçlandırabildikleri vurgulanmıştır.



Bütçesi geniş ve çalışan sayısı yüksek olan kurumlarda katılımcıların iş süreçlerine daha hızlı dahil oldukları
ve daha fazla gelişim gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca bu kurumlarda birden fazla departmanın olması nedeniyle
katılımcılar farklı departmanların yaptığı işleri de gözlemleme ve birlikte çalışma fırsatı yakaladıkları
gözlemlenmiştir.



Gelecek yıllarda kurumlarda pozisyon sayısını arttırmak için fonksiyonel departmanların alt birimlerinde (Örnek:
Kurumsal İletişim departmanlarında Dijital Medya ve Geleneksel Medya alanında 2 pozisyon açılması) katılımcıların
desteklenmesi önerildi.



Mentorların üst düzey değil daha orta kademe yöneticilerden seçilmesinin randevu ayarlama ve katılımcıların
daha rahat soru sorması için önemli olduğu görülmüştür.



Söyleşilerde üst düzey yöneticilere ek olarak kurumlardaki departman yöneticilerine de yer verilmesinin faydalı
olabileceği önerilmiştir.



Katılımcılara ek olarak mentor ve yöneticileri de bir araya getirebilecek eğitim/etkinliklerin yapılmasının paydaş
aidiyeti için önemli olduğu gözlenmiştir.
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İLK FIRSAT MEZUNLAR GRUBU


Nisan sonunda Esas Sosyal ekibi ve İlk Fırsat mezunları 3. Geleneksel İlk Fırsat Mezunlar Buluşması' nda bir araya
geldi. Mezun olan katılımcılar ile Esas Sosyal’in keyifli buluşmasında anılar tazelenirken iş dünyasına ait deneyimler ve
gelişmeler paylaşıldı.



Bu dönem mezunlar grubu sektörel bazlı toplantılar kapsamında Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kurumsal Satış
Müdürü Emrah Orkun, Kurumsal İletişim Müdürü Berkan Karakurt ve İdari İşler ve Satın Alma Uzmanı Alper Sağ ile bir
araya gelerek sigorta ve bireysel emeklilik sektörüne dair bir çok önemli bilgiler edindi.



Mezunlar AdımAdım Kasım 2019 koşusu için bir İlk Fırsat koşu takımı kuruyorlar. Her genç istediği STK için
koşup para toplayacak ancak koşu grubu olarak İlk Fırsat adına koşacaklar ve böylece program hakkında farkındalık
yaratacaklar.

Vakıf Emeklilik ile Söyleşi

Mezunlar Buluşması
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MEZUNLAR ARAŞTIRMASI (Nisan)
Mezun katılımcılarla programın etkisini gözlemlemek, program sonrası yeni işleri hakkında bilgi edinmek için anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankette çalıştıkları sektör, iş değiştirme sıklıkları, maaşlarındaki değişim/terfi hakkında
soruların yanı sıra İlk Fırsat’ın kişisel gelişimleri ve kariyerleri için katkısı/önemi ile ilgili anonim olarak yanıt verebilecekleri
sorular sorulmuştur. Özet sonuçlar ise:
 59 mezuna gönderildi ve 36 kişiden yanıt alındı.
 36 katılımcının %94’ü aktif olarak çalışıyor; 2 katılımcı iş arıyor (daha önce işe girmiş kişiler).
 %48’i sivil toplum alanında; %52’si özel sektörde ve en fazla ticaret, denetim ve eğitim alanında çalışıyorlar.
 %72’si program sonrası girdiği ilk işinde çalışmaya devam ediyor.
 %28’i program sonrası yeni işinde terfi aldığını paylaştı.

 En çok iş değiştiren 2017 katılımcıları, iş değişikliği nedeniyle maaş zammı almadıkları gözlemlendi.
 %83’ü eğitimlerin faydalı olduğunu paylaştı; %92’si işbaşı deneyiminin iş dünyasına hazırladığını vurguladı.
 Mentorluk görüşmelerinin kariyer planlama ve sorularına yanıt bulmak için faydalı olduğunu paylaştılar.
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