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Rapora İlişkin
Bu rapor, Yönderlik Programı kapsamında yönderlik desteği alan 28 liseli gencin
(‘Yönlenler’) sürece ilişkin deneyimleri ile bu desteğin Yönlenlere sağladığı katkı
alanları ve onlarda yarattığı etkiyi analiz edebilmek için hazırlandı.

Raporda yer alanlar,

• 5’i 2020 – 21 eğitim öğretim yılından (Kasım 2020’den)

• 23’ü ise 2021 – 22 eğitim öğretim yılından (Kasım 2021’den)

itibaren yönderlik desteği alan Yönlenlerden %54’ünün katıldığı 11 Şubat 2022
tarihli ‘Çevrimiçi Yönlen Ara Değerlendirme Atölyesi’ ile bu Atölye’nin devamında
24 Yönlenin doldurdukları ‘Yönlen Ara Değerlendirme Formu’ aracılığıyla
sağlanan çıktılar ve tüm bu çıktılardan üretilen analizler ile yorumlardır.

Raporda yer alan analizler, öncelikli olarak, Yönlen Ara Değerlendirme Atölyesi 
Gözlemci Raporu ile Yönlen Ara Değerlendirme Formlarından elde edilen nitel ve 
nicel veriler üzerinden yapılmıştır. 

Analizlerde, ek olarak, Yönlenlerin ön anket uygulamalarından sağlanan veriler 
ile ara değerlendirme formlarından sağlanan verilerin karşılaştırmaları ve Yönlen 
Eğitimi ile Yönlen Ara Değerlendirme Atölyesi Gözlemci Raporlarından sağlanan 
çıktıların karşılaştırmalarından da yararlanılmıştır.



Yönlenlerin 
Atölye’nin 
İşlerliği için 
Talepleri: 

Atölye 
Kuralları Hoşgörülü Olmak: 

Belirtilen her ifadeye ön yargısız 
yaklaşmak, paylaşılan tüm görüşleri 

yargısızca dinlemek 

Saygılı Olmak: 

Her katılımcının birbirinin görüşlerini 
anlayışla karşılaması

Katılımcı Olmak: 

Her katılımcının kendisini şeffaf bir 
şekilde ifade etmeye gönüllü olması



Atölye’ye katılan Yönlenlerin tümünün hemfikir 
olup onayladığı bu kurallar,

Yönderlik Programı’nın hizmet ettiği 5 temel 
alandan 3’ünün liseli gençlerin talep ettiği 
ihtiyaç alanlarıyla örtüştüğünü ifade ediyor 
diyebiliriz.

YÖNLENLERDE GELİŞTİRMEYİ 

HEDEFLEDİĞİMİZ ALANLAR (*)

YÖNLEN ARA DEĞERLENDİRME 

ATÖLYESİ – ATÖLYE KURALLARI 

İletişim Katılımcı Olmak,

Öz Saygı ve Özgüven Katılımcı Olmak,

Saygılı Olmak,

Hoşgörülü OlmakSosyal Destek

(*) İşbu alanlar, Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesi ile Yönder Rehberi’nde

yayımdadır.

https://celikelegitimvakfi.org/tr/programlarimiz/yonderlik/


Yönlenlerin o ana kadar 
deneyimledikleri

Yönderlik sürecinin 
onlar için ne ifade ettiği ile
bunların ‘Yönlenler Geliştirmeyi 
Hedeflediğimiz Alanlar’ ile 
Bağlantısı

(*) 2021 – 22 Yönlen Ara Değerlendirme Formu’ndan sağlanan veriler



Yönderlik Programı, 

kendime güvenmemi, 

iletişimde rahatlığımı 

artırmamı ve hedeflerime 

daha kararlı yaklaşmamı 

sağladı ve sağlamaya 

devam ediyor.

Psikolojik açıdan özgüven 

eksikliği yaşıyordum. Hâlâ 

devam ediyor ama Yönderim

ile yaptığı konuşmalar olumlu 

yönlerde ilerliyor. Kendimi 

sevmeye başlıyorum. Ayrıca 

başarısızlık korkusuyla 

yaşıyordum ve bu konu 

hakkında da ilerleme 

kaydetmeye başlıyorum.

• Öz Saygı & Özgüven,

• Hedef Belirleme, 

Motivasyon ve Gelecek 

Planlaması

• Öz Saygı & Özgüven,

• Sosyal Destek,  

Motivasyon



Kendimi daha iyi tanımam 

konusunda çok büyük 

faydası oldu. Tereddütle 

yaklaştığım bazı meslek 

gruplarına kendimi yakın 

hissetmemi sağladı.

Özgüvenimin artmasına 

yardımcı oldu. Daha iyi 

konuşma yapabilmeyi, 

zamanımı daha iyi 

kullanarak yönetebilmeyi 

sağladı. • Sosyal Destek,

• Hedef Belirleme,

• Motivasyon ve Gelecek 

Planlaması

• Sosyal Destek,

• Motivasyon,

• Öz Saygı & Özgüven



Yönderlik sürecinde 
Yönlenler için 

yolunda giden şey(ler)

(*) 2021 - 22Yönlen Ara Değerlendirme Formu’ndan 

sağlanan veriler



Yönlen paylaşımlarından, Yönderlik 
sürecine ilişkin yolunda giden / katkı 
sağlanan 13 konu başlığı olduğu tespit 
edildi.

Kendinin 

Farkındalığı 

& Kendini 

Tanıma

7 Etkili 

İletişim

6
Kendine 

Güven (Öz 

Güven) & 

Motivasyon

7



Yönlen paylaşımlarından, Yönderlik 
sürecine ilişkin yolunda giden / katkı 
sağlanan 13 konu başlığı olduğu tespit 
edildi.

• Akademik Konulara İlişkin Destek için 2, Yeni
Bakış Açıları için 2, Zaman Yönetimi için 2,
Akademik Motivasyon için 2, Hedef Belirleme için
2 paylaşıma rastlandı.

• Diğer paylaşımlar ise, Meslekleri Tanıma, Karar Alma, Sorumluluk
Alma, Stres ve Kaygı Yönetimi üzerineydi.



Kişisel gelişim ve 

akademik anlamda birçok 

şeyi fark etmemi ve 

öğrenmemi sağladı. 

Sınav ve bölüm seçimi 

konusunda yardım aldım, 

bu konu hakkında aldığım 

bilgilerin beni 

geliştirdiğini düşünüyorum. 



İletişim, kendimi tanıma, 

hedeflerime odaklanma 

gibi konularda katkı 

sağladı.

Stres ve kaygı yönetiminde 

daha çok gelişmemi 

sağladı.



Yönderlik sürecinde 
Yönlenlerin 

zorlandıkları / 
değiştirmeyi talep 

ettiği şey(ler)
(*) 2021 – 22 Yönlen Ara Değerlendirme Formu’ndan 

sağlanan veriler



Yönlenlerin %37’si
sürece ilişkin zorlandıkları herhangi 
bir deneyimlerinin olmadığını 
belirtti.
Sürece ilişkin zorlandığı deneyimleri
paylaşan 15 Yönlenin
• 6’sı süreç içinde kendisini ifade edebilmekte zorlandığını

paylaşırken, bu öğrencilerden 3’ü ise bu zorlanmanın sürecin
başlangıç dönemlerinde yaşandığını net bir şekilde belirtti.

• 4’ü Yönderlik Programı içerisindeki süreçlere aktif katılım
sağlamakta ve zaman ayırmakta zorluk yaşadıklarını ifade
etti. Bu öğrencilerden 1’i yaşadığı bu zorluğun tüm süreçlerin
online olmasından kaynaklandığını belirtti.

• 5’inin ise zorlandıklarını ifade ettikleri konular bire bir
örtüşmese de yukarıdaki 2 madde altında ele alınabilecek
niteliktedir.



İlk başlarda biraz 

çekingendim. Ancak 

ilerleyen zamanlarda 

çekingenliğim ortadan 

kalktı.
Zorlandığım bir an 

olmadı diyebilirim 

çünkü her şey akışında, 

doğal ve karşılıklı bir 

anlayışla ilerliyor.



Sanırım iletişim. Çünkü 

kolay iletişim kurabilen 

biri değilim ve ilk adımı 

atmak bana çok zor 

geliyor, hep karşı 

taraftan bekliyorum ve 

bu beni zorladı. Yönderlik Programı’nda 

en çok atölyelere 

katılmakta zorlandım. 

Katılım sağladığım 

atölyelerde de çok 

aktif olamadım. 



Yönlenlerin Yönderlik 
sürecine yeni neler 

katacakları
(*) 2021 – 22 Yönlen Ara Değerlendirme Formu’ndan 

sağlanan veriler



Program'a ve 

Yönderi ile 

görüşmelerine 

daha fazla 

zaman 

ayırmak

1
Program’a 

(daha) aktif 

katılım 

sağlamak

3
Yönderiyle 

daha çok 

iletişim 

kurmayı ve 

görüşmeyi 

talep etmek

2



Yönderlik Programı 

Değerlendirmeleri



(*) Tüm kriterler 5’lik değerlendirme sistemine göre değerlendirilmiş olup, 

bu veriler Yönlen Ara Değerlendirme Formu’ndan sağlanmıştır.



Neden 

Yönderleri Olmalı?



Yönderi olmalı çünkü birçok 

arkadaşımın içten içe 

anlaşılmaya, kendi yolunda 

destekçi olarak birinin 

varlığına ihtiyacı olduğunu 

görebiliyorum. 

Hepsinin kafasında 

gelecekleri hakkında soru 

işaretleri olduğunu biliyor ve 

görüyorum, bu soru 

işaretlerinin giderilmesi için 

diğer tüm arkadaşlarımın da 

Yönderleri olmalı.



Çünkü yeterince stresli geçen 

bu sınav yolculuğunda beni 

anlayan, problemlerimi 

dinleyip çözüm bulmaya 

çalışan birinin desteğini 

görmek kesinlikle çok motive 

edici💗 .

Herkesin görüştüğü, fikirlerine 

karşı çıkmayacak ama rahatça 

iletişime geçebileceği birisi 

olmalı.



Çünkü tek başımıza bütün her 

şeyi halledemeyiz, bizi 

destekleyen biri olmalı. 

Olmalı çünkü Yönder, sana 

yepyeni bir bakış açısı 

kazandıran, yeni biri ama bir 

o kadar da sana benzeyen 

biri. 



Öz Değerlendirmeler



(*) Tüm kriterler 5’lik değerlendirme sistemine göre değerlendirilmiş olup, 

bu veriler Yönlen Ara Değerlendirme Formu’ndan sağlanmıştır.

Yönderi ile iletişiminde

ne kadar girişimci ve açık?
3,54

Yönderine sürece ilişkin 

ne sıklıkta geribildirim veriyor?
3,75

Yönderinden sürece ilişkin 

ne sıklıkta geribildirim alıyor?
4,21

Yönderiyle eğitim ve/veya kariyer hayatın ile ilgili 

isteklerini/hayallerini/hedeflerini ne sıklıkta paylaşıyor?
3,96

Senin için önemli olduğunu düşündüğün ya da kendini geliştirmek istediğin 

alanları Yönderinle ne sıklıkta konuşuyor?
4,13

Yönderiyle birlikte aldığı kararları 

ne derece uygulayabiliyor?
3,58

ÖZ DEĞERLENDİRME ORTALAMASI 3,86



Akademik Hedeflerin Netleştirilmesinde 
Yönderlik Desteğinin Etkisi 



Yönderimle nelerden 

hoşlandığımı, becerilerimi 

vs. konuşarak kendimi 

daha iyi tanıdım. İş hayatını yakından 

tanıyabilmek, o aşamaya 

gelinceye dek kat edilen 

yolları öğrenmek, eğitim 

sürecinde bir danışman 

edinmek hedeflerimi 

belirlememde etkili oldu. 



Kararlaştıramadığım ve 

emin olamadığım 

konularda yol alabilmekte 

yardımcı oldu.

Karar alma aşamasında 

Yönderimden destek ve 

bölümler hakkında bilgi 

aldım.



Henüz öğrenim 

görmeyi 

hedeflediği lisans 

programı / bölüm 

bazında 

netleşemeyen 

Yönlenler 

(Bu öğrencilerden 

1’inin bu eğitim 

öğretim yılı başında 

en az 1 lisans 

programı / bölüm 

hedefinin var olduğu 

görülüyor)

10

Akademik hedeflerini 

netleştirebilmek ya da 

bunlara alternatifler 

ekleyebilmek sürecinde 

Yönderlik desteğinin 

doğrudan katkısı 

olduğunu ifade eden 

Yönlenler

4
Akademik 

hedeflerinin 

netleştirilmesine 

ilişkin Yönderlik 

desteğinin 

doğrudan 

herhangi bir 

katkısı olmadığını 

ifade edenler

10



Yönderlik Programı’nın Güçlü 
VS Gelişime Açık Yönleri



Yönderlik Programı, biz 

Yönlenlere kendilerini 

geliştirebilmeleri için verilmiş 

şahane bir fırsat. Yönderlik 

ilişkisi içinde birbirimize çok iyi 

katkılarda bulunabiliyoruz ve 

günlük hayatımızda 

karşılaşamayacağımız 

insanlarla görüşme imkanı 

sunuyor.

Sıcak ve saf bir ortam olması, her 

ne kadar ben pek başaramasam da 

içtenlikle davranabilmemizi 

sağlıyor. Bir dost, hatta bir sürü 

dost edinebileceğimiz bir yer... 

Bizden büyük, belirli bir tecrübeye 

erişmiş insanların bu tecrübelerini 

bize aktarması aracılığıyla bir 

rehber olmaları… Tek kavramla 

açıklamam gerekirse bir aile gibi.



Bana göre Yönderlik 

Programı’nın disiplinli 

olması ve 

sorumluluklarını bilen 

ve yerine getiren 

üyelere sahip olması 

güçlü yönleri. 

Bir nevi bir rehbere, yol 

göstericiye, danışmana 

sahip oluyoruz. 

Yönderlik Programı, 

gelecek planlamamızda 

yardımcı oluyor.

Yönderlik Programı 

çözemediğim 

sıkıntılara ışık 

tutuyor. 

Bu şekliyle benim 

için harika, 

Yönderimin bu 

noktada faydası 

büyük.



Rapora ilişkin sorularınız 
için bize yazın.

danismayonderlik@celikelegitimvakfi.org

mailto:danismayonderlik@celikelegitimvakfi.org


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/

