
YÖNDERLİK PROGRAMI

YÖNLEN ARA DEĞERLENDİRMELERİ
Atölye Lideri: Tuba Çal



ATÖLYEDE 

NELER YAPTIK?



HANGİ 

DUYGULARLA 

GELDİNİZ?



HAYALİ 

BİR 

GEZİNTİYE 

ÇIKTIK!



GELECEĞİMİ TASARLIYORUM



NELER KONUŞTUNUZ?



DAHA NELER KONUŞABİLİRSİNİZ?



DAHA NELER KONUŞABİLİRSİNİZ?



POY’ladık!



Programın 

size 

kattıkları/

öğrettikleri 

neler?



‘Hayatımı olumlu yönde etkiledi. 

Arkadaşlık, meslek gibi alanlarda 

ne istediğimi daha düzgün bir şekilde belirtti.’

‘Daha sabırlı olmayı, daha sıkı çalışmayı, 

daha düzenli çalışmayı öğrendim.’

‘Eksiklerimi bulup gidermemde yardımcı oldu.

Yeni çözümler getirebildim sorunlarıma.

Kararsızlığımın ve korkularımın giderilmesini sağladı.’

‘Benim insanlarla iletişimi güçlendirdi. Ümit verdi.’

KAZANDIRDIKLARI

‘Yeni insanlar tanıdım. 

İlk defa gelecek planlarımla ilgili 

farklı biriyle konuştum. 

Sanırım daha iyi bir iletişim kurabiliyorum.’



‘Daha kararlı olmamı sağladı, 

azimli ve çalışkan olma özelliğimi arttırdı. 

Asla pes etmemem gerektiğini anladım.’

KAZANDIRDIKLARI

‘Kendime güvenmemi sağladı. 

Başarabileceğime inandım ve kararlılığımı arttırdı.’ 

‘İletişimime güveniyordum ama daha da güçlendirdi. 

Güven, özgüven ve empati konularında 

çok şey kattı. Tanımadığım bir büyükle 

nasıl konuşmam konusunda tecrübe kazandırdı.’

‘Kendime güvenmem gerektiği ve ders çalışma konusunda 

daha çok bilinçlendim. Kendimi ifade etmeyi öğrendim.’



Program’da zorlandığınız 

şeyler neler oldu?



‘Yönderim uzakta, 

ben bir garip aşık gibi onun gelmesini bekliyorum.’

‘İlk başta biraz çekiniyordum 

kendimi ifade etmek istemedim. 

Ders çalışmam gerekiyordu bu beni geriyordu mesela.’

‘Bu programa ben ne katacağım konusunda zorlandım, 

ben neler yapabilirim diye düşündüm.’

‘İlk zamanlarda birazcık heyecanlandım 

ama sonra zorlandığım konu olmadı.’

‘Başlarda tanımadığım insanlarla konuşurken çekinirdim 

ama şimdi eskiye göre daha iyiyim.’

‘Hiç zorlanmadım çünkü Yönderim 

bana hep destek oldu.’

ZORLANDIKLARI ŞEYLER



Program’da ne olsa daha iyi olurdu?



ÖNERİLERİ

‘Daha sık görüşebilsek güzel olabilirdi.’

‘Keşke daha fazla yönderimle buluşabilseydim.’

‘Her şey tam tamıyla iyiydi, eksik yoktu fazla vardı. 

Çok şey kattı.’

‘Zaten şu anda yeterli, daha çok gelebilirler.’

‘Yönderlik Programı 2 yıl ya da daha fazla süreli olmalı.’

‘Şu haliyle gayet iyi ve eğlenceli. Mükemmelsiniz.’



Yönderlik 

Programı

kapsamında 

ilk döneme 

ilişkin 

deneyimlerini 

değerlendirdiler.



Yönlen olmaktan 

ne kadar mutlu? 4.68

Programın iletişim becerilerini 

ne kadar geliştirdiğini düşünüyor? 4.00

Programın geleceğe olan bakışını 

ne derece olumlu etkilediğini düşünüyor? 4.32

Programın kendine olan bakışını 

ne derece olumlu etkilediğini düşünüyor? 4.32

Yönderiyle görüşmelerinde 

kendini ifade edebilmek için ne kadar olanak bulmuş? 4.21

Yönderinin program süresince kendisine 

ne kadar (sosyal) destek sağladığını düşünüyor? 4.61

Yönderinin hedeflerine ulaşmasında ve kariyerini planlamasında (bölüm, 

üniversite, meslek/çalışma alanları, vb.) onu ne kadar motive etmiş? 4.54

Diğer arkadaşlarının da bir Yönderi olması gerektiğini düşünen

Yönlen Oranı 100%
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PROGRAM DEĞERLENDİRMELERİ

Yönlenlerin %29’u Yönderi ile görüşme süresini 

yeterli bulmayıp arttırılmasını öneriyor.



ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ

Yönderiyle iletişiminde 

ne kadar girişimci ve açık? 3.68

Yönderine sürece ilişkin 

ne sıklıkta geribildirim veriyor? 3.86

Yönderinden sürece ilişkin 

ne sıklıkta geribildirim alıyor? 4.18

Yönderinle eğitim ve/veya kariyer hayatı ile ilgili 

isteklerini/hayallerini/hedeflerini ne sıklıkta paylaşıyor? 4.11

Kendisi için önemli olduğunu düşündüğü ya da kendini geliştirmek istediği 

alanları Yönderiyle ne sıklıkta konuşuyor? 3.86

Yönderiyle birlikte 

aldığı kararları ne derece uygulayabiliyor? 3.71
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Size Mektup Yazdılar…



Atölyede En Keyif Aldığınız Anlar



EN KEYİF ALINAN ANLAR

‘En başta duygularımızı ifade ettiğimiz anda keyif aldım. 

Bundan önceki atölyeye sıkılacağımı düşünerek gelmiştim 

ancak bugün heyecan, merak, sevinç gibi duygularla geldim.’

‘Yazarak kendimi ifade ettim ve 

yönderime mektup yazdım.’

‘Kendine hitap eden kartı seçme: 

Yüklerimin ve sorumluluklarımın farkına vardım.’

‘Kendi geleceğimi hayal etmem ve bunu yazmam…’

‘Yönderime mektup yazarken çok mutlu oldum.’

‘Eş değişimli kartla konuştuğumuz konular, 

gözlerimizi kapatıp hayal kurmamız…’

‘Her dakikasından keyif aldım.’



Atölyenin Size Kattıkları



ATÖLYENİN KATTIKLARI

‘Aldığımız kararları uyguluyoruz. 

Aslında "Belki kazanamam." diyordum ama 

şu anda ne olursa olsun uçak mühendisi olacağım.’

‘Hayal ettiğin sürece yaşıyorsun. 

Çünkü hayat hep hayalden ibaret.’

‘Çok şey öğrendim, herkesle iletişim halindeydik. 

Çok güzel bir ortam vardı.’

‘Bugün, bir kere daha kendime güvenmem 

gerektiğini fark ettirdi.’



ATÖLYENİN KATTIKLARI
‘Kendimi ifade ederken etrafımdakilerin ne düşündüğünü 

düşünmeden özgürce davranabileceğimi öğretti.’

‘Hedef belirlemek ve uymak…’

‘Kendimi kasmadan, heyecanlanmadan, 

stres yapmadan ifade edebilme’

‘Yönderimle ne konuşmam gerektiğini öğrendim.’

‘Hayal kurmayı, hayallerimin peşinden gitmeyi öğrendim.’

‘Hayallerimi kağıda dökmeyi…’

‘Gelişen teknoloji ve geleceğin meslekleri…’






