
Yönlen Ara 
Değerlendirme Atölyesi

8 Şubat 2020

Atölye Lideri: Tuba Çal
Asistanlar: Nisanur El, Sude İnan

Saha Sorumlusu: Büşra Yayla



Atölye kurallarını Yönlenlerin 
katılımı ile belirledik.



‘Geleceğime Yolculuk Gezisi’ ile 

atölyemize başladık.





‘Geleceğimi Tasarlıyorum’ 

Afişlerini oluşturdular.





“Bu etkinliği, daha önce de 

‘Geleceğimi Tasarlıyorum 

Atölyelerinde’ yapmıştık. 

O zamandan bu zamana 

bende olumlu anlamda çok 

fark olduğunu 

hissediyorum.

Bunda da Yönderimin çok 

etkisi oldu, onunla her 

hafta düzenli konuşuyoruz, 

benim eksik olduğum 

konularda bana yardımcı 

oluyor.”



“Geçen sene katıldığımız 

ve sizin yaptığınız 

‘Geleceğimi Tasarlıyorum’ 

Atölyelerinde ben çok 

karamsar olduğumu fark 

ettim. Kendime hiç 

güvenmediğim… Ama o 

Atölye’den ve Yönderim 

Ezgi Abla ile görüştükten 

sonra her şey çok değişti. 

Artık çok daha 

özgüvenliyim.”



‘Yönderimle ... konuştum. / ... 

konuşabileceğimi fark ettim.’ çalışması ile 

Yönder&Yönlen ilişkileri üzerinde duruldu.







POY Coaching Game ile 

Kendimle Randevu



Yönderlik Programı’nın 

şu ana kadar kendisine kattıkları



Kendime güvenimi 

arttırdı ve

asıl ilgi alanlarımı fark 

etmemi sağladı. 

Enerjimi doğru olarak 

kullanmayı öğretti. 
Kendimi ifade etmek ve 

özgüvenim konusunda beni 

geliştirdi. Olumlu düşünüp 

hayata bardağın dolu 

tarafından bakmamı 

sağladı ve

başarısızlarımda pes 

etmeyip, azimli olmayı 

öğretti.



Motivasyonumu çok 

yükseltiyor, kendimden emin 

olmamı sağlıyor. Bana güven 

duygusunu çok farklı bir 

şekilde hissettiriyor. 
Meslek seçimi konusunda 

yardımcı oldu.

Güçlü yanlarımı 

keşfetmemi sağladı ve 

hayata bakışım değişti.

Artık daha sağlıklı 

fikirlere sahibim. 



Mesleki anlamda karar 

vermemi sağladı ve sosyal 

anlamda gelişmemi sağladı. 

Dikkat dağınıklığıma çözüm 

buldu. Üniversiteler ve 

üniversite okumak hakkında 

bilgim arttı. 

Kendimi tam olarak 

tanıyamadığımın farkına 

vardım. Ders çalışmam 

konusunda istikrarsızlığımın 

önüne geçtim.



Yönderlik Programı’nda 

Zorlandıkları Konular



Yönderimle görüşme 

sürecimde asla hiçbir 

konuda zorlanmadım. 

Hatta, Yöndere sahip 

olmadan önce gelecek ile 

ilgili hedeflerimde, ders 

çalışma düzenimde epey 

kararsızdım. Ne yapacağımı 

bilmiyordum. 
Görüşme günü, saati ve 

hangi konulardan 

bahsedeceğim hakkında 

karar vermekte zorlandım. 



Meslek seçimi 

konusundaki 

kararsızlıkları

1 İlk görüşmelerde 

kendilerini ifade 

etmeye ilişkin 

çekingenlikleri

2Görüşmelerinin 

sıklığı ve 

süresinin az 

olması

3



Zorlandıkları Şeyleri Değiştirebilmek 
için Alacakları Aksiyonlar



Yönderim ile, önceden ne 

konuşacağımı 

düşünebilirim. 

Programıma, Yönderime 

vakit ayırabilirim. 

Daha çok üzerine 

düşerek yöntemlerimi ve 

bakış açımı değiştiririm. 



Kendine daha çok 

vakit ayırmak

1 Yönderleriyle daha 

sık görüşmek ve  

konuşmayı ön 

hazırlıkla verimli hale 

getirmek

2Konular üzerinde 

araştırma 

yapmak

3



Yönderlik Programı 

Değerlendirmeleri



Yönderi ile görüşme süresini

yeterli bulmayıp arttırılmasını öneren

Yönlen oranı %28

Yönlen olmaktan ne kadar mutlu? 4,6

Programın iletişim becerilerini ne kadar geliştirdiğini düşünüyor? 4,1

Programın geleceğe olan bakışını ne derece 

olumlu etkilediğini düşünüyor?
4,3

Programın kendine olan bakışını ne derece 

olumlu etkilediğini düşünüyor?
4,5

Yönderiyle görüşmelerinde kendini ifade edebilmek 

için ne kadar olanak bulmuş?
4,2

Yönderinin program süresince kendisine ne kadar (sosyal) 

destek sağladığını düşünüyor?
4,3

Yönderinin hedeflerine ulaşmasında ve kariyerini planlamasında (bölüm, 

üniversite, meslek/çalışma alanları, vb.) onu ne kadar motive etmiş?
4,3

Diğer arkadaşlarının da bir Yönderi olması 

gerektiğini düşünen Yönlen Oranı
100%
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(*) Son kriter dışındaki tüm kriterler 5’lik değerlendirme sistemine göre değerlendirilmiştir.



Neden 

Yönderleri Olmalı ?



‘

Yönderi kesinlikle olmalı 

çünkü Yönderler, en zor 

kaldığın anda sana 

destek olabiliyor.

Olmalı çünkü, Kavak gibi 

bir yerde olmasına ihtimal 

bile verilemeyecek bir 

olay. Bence bu okula 

gelen öğrenciler de bunun 

bilincinde olup şanslarını 

denemeli. 



Öz Değerlendirmeleri



Yönderi ile iletişimindene kadar girişimci ve açık? 4

Yönderine sürece ilişkine sıklıkta geribildirim veriyor? 4,1

Yönderinden sürece ilişkin ne sıklıkta geribildirim alıyor? 4,2

Yönderiyle eğitim ve/veya kariyer hayatın ile ilgili 

isteklerini/hayallerini/hedeflerini ne sıklıkta paylaşıyor?
4,1

Senin için önemli olduğunu düşündüğün ya da kendini geliştirmek 

istediğin alanları Yönderinle ne sıklıkta konuşuyor?
4

Yönderiyle birlikte aldığı kararları ne derece uygulayabiliyor? 3,6
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(*) Tüm kriterler 5’lik değerlendirme sistemine göre değerlendirilmiştir.



Hedeflerin Netleştirilmesinde 
Yönderlik Desteğinin Etkisi 



Çocukluğumdan beri tek hayalim doktor 

olmak. Fakat liseye geçtiğimde bazı 

sebepler yüzünden çalışmayı bıraktım 

ve daha sonra Tıp benim için çocukken 

kurduğumuz uçmak vs. gibi hayallerden 

biri haline geldi. Çünkü yapabileceğime 

dair inancım %0 falandı. 

Yönderim beni hayallerin ne kadar 

önemli olduğu ve insanın isterse her 

şeyi yapabileceğine inandırdı. 



Daha önce kafamda çok farklı bir 

bölüm vardı. Yönderimin de 

yardımıyla bana uygun olmadığını 

fark ettim ve gerçekten istediğim 

bölüme yöneldim. Evet , var. 

Daha önceden sadece eczacılık 

düşünüyordum ama şu an 

fizyoterapistlik de düşünüyorum. 

Yönderimle konuşurken aslında 

neler sevdiğimi, nelerden 

sıkıldığımı detaylıca konuştum ve 

fizyoterapistliğin bana daha yakın 

olduğunu hissettim.



Herhangi bir hedefi 

yokken hedeflerini 

kararlaştıran ya da 

hedeflerine 

alternatifler 

ekleyen 

Yönlenler

5 Hedeflerine olan 

bağlılığı artan 

Yönlenler

11Hedeflerinde 

tamamen değişim 

yaşayan Yönlenler
2

YÖNDERLİK DESTEĞİ İLE (*)

(*) 22 Yönlenin 18’i Üniversite ve bölüm hedeflerine ilişkin çalışmalarda Yönderlik desteğinin olumlu etkisinin olduğunu

paylaştı. Kalan 4 Yönlenden

• Üçü, Üniversite ve bölüm tercihlerinde herhangi bir kararsızlık yaşamadığı için bu süreçte Yönderlik desteğinin herhangi

bir etkisinin olmadığını ifade ederken

• Diğer Yönlenin ise, kendisine atanan Yönderi ile Yönderinin kişisel sebepleri dolayısıyla yeterli sayıda görüşme

gerçekleştiremediği anlaşıldı. Yönderinin süreçten çekilmesiyle, İlgili Yönlen öğrenciye ikinci dönem için yeni bir Yönder

ataması yapıldı.



‘Kelime Birleştirme Haritası’ ile zihin 
akışında Yönderlik Programı’nın 

onlardaki karşılıkları



Sevgi

Birey

Yönlen

Başarı

Birliktelik

Hedef

Meslek

Yaşam

Yönder

İstediğim 

Meslek

Hedef

Doğru Yol

Yönlen

Seçim

Paylaşım

Başarı

Başarı

Yaşam



Yönderlik Programı: 2020 - 21

Aday Yönlen Çağrısı Afiş Tasarımları



2020 – 21 eğitim öğretim 
yılı ‘Aday Yönlen’ Çağrısı 
için afiş tasarladılar.











Size mektup yazdılar...



Atölyeden Neyle Ayrıldıkları



Motivasyonla 

ayrılıyorum çünkü son 

3 ay içinde 

sınavlardan dolayı 

motivasyonum 

düşmüştü ve bu atölye 

motivasyonumu 

arttırdı.

Bugün buradan daha 

kararlı ayrılıyorum. Afiş 

tasarımı esnasında en 

güzel afişin bizimki 

olduğunu düşünüyorum. 

Özellikle de hayal 

kurduğumuz çalışma çok 

güzeldi.



Buradan mutlu 

ayrılıyorum, çünkü 

bayadır toplu bir şeyler 

yapmamıştım; 

bana iyi geldi.
Bugün buradan 

eğlenerek, motivasyonlu 

ayrılıyorum. 2-3 aydır 

hayatım hep ev - okul -

yurt arasında geçiyor ve 

çok sıkılıyorum. 

Bugünden çok keyif 

aldım.



Ben arkadaşlığa çok önem 

veren birisiyim ama 

arkadaşlarımla bir araya 

geldiğimde onların yanından 

yalnızca keyifli ayrılıyorum 

ama bugün buradan hem 

keyifli hem verimli bir gün 

geçirerek ayrılıyorum. 
Çok keyifli geçti. 

Hedeflerime bir bakınca 

çok azimle doldum. 

Keşke Yönderlik Programı 

9. sınıftan beri olsaydı. 

Çok keyifli zaman 

geçirdim.





Teşekkürler

www.celikelegitimvakfi.org

Bizi takip edin:

http://www.celikelegitimvakfi.org/
https://www.instagram.com/celikelegitimvakfi/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A7elikel-e%C4%9Fitim-vakf%C4%B1/

