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TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 

YESS AKADEMİ 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Aralık 2002’den bu yana çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, 

toplumsal barışı ilke edinen, üniversitelerde kulüpler/ekipler şeklinde kendi aralarında organize olan 

gençlerin katkılarıyla toplumsal değişimi yaratarak toplumsal barışa ulaşmaya çalışan bir vakıf. YESS 

Akademi, toplum gönüllüsü gençlerin SODEV raporunda belirtilen genç işsizlik oranından yola çıkıp 

pandemi ile birlikte daha da görünür hale gelen eğitimde fırsat eşitsizliğini gözlemleyip çözümün bir 

parçası olmayı hedeflediği bir akademi. 
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Biz toplum gönüllüsü gençler olarak sorun gördüğümüzde çözüm üretmek için harekete geçeriz. Bu 

harekete geçme haliyle üniversite okuduğumuz yıllarda projeler üretir, ürettiğimiz projeleri koordine 

eder ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmaya çalışırız. Çeşitli gönüllülük 

faaliyetleri ile edindiğimiz yetkinlikler (ekip çalışması, planlama, proje takibi, insiyatif alabilme vs.) iş 

hayatına atılmadan önce bizleri mezun olduğumuz gençlerden bir adım önde tutuyor. Üniversite 

yıllarını sosyal anlamda dolu dolu yaşayan toplum gönüllüsü gençler mezun olduklarında işsizlik 

kaygısının öznesi bireyler haline geliyor. Bu durum her genç gibi bizleri umutsuzluğa itiyor ve aslında 

üniversitede ürettiğimiz çözümlerin gerçeklikten uzak olduğunu düşündürebiliyor. Çeşitli araştırmalar 

ve raporlarla da yüksek oranlarla karşımıza çıkan genç işsizlik sorunu bizi umutsuzluğa itiyor ve bizler 

umutsuzluğu realizmin kendisi sanıyoruz. İşte YESS Akademi’yi hayata geçiren de bu düşüncedeki 

değişimi sağlamaya çalışmak ve toplum gönüllüsü gençleri mezun olduğunda iş hayatına bir adım 

daha hazır halde mezun etmek oldu. Eğitim, mesleki mentorlük ve stajı kapsayan 3 fazlı akademide 

toplum gönüllüsü gençler önce 21. Yy yetkinliklerini içeren 30’dan fazla dijital eğitim alarak çıktıkları 

yolda mesleki mentorleri ile iki haftada bir gerçekleştirdikleri görüşmelerle network rehberliği ve 

deneyim aktarımı alma imkanı elde ettiler. Son fazda ise YESS Akademi kurum/kişi iş birliği 

neticesinde gençlere staj imkanı sunmayı hedefledik. 

HİKAYEMİZ 
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ELİF SAĞLAM “Mezun Gönüllü – Avukat” 

Bir genç olarak topluma değer katabilecek motivasyona sahip 

olduğum her an üretmeye, eleştirmeyip değiştirmeye söz verdim. 

Gençlere inanmaktan asla vazgeçmeyen Toplum Gönüllüleri 

Vakfında gönüllü olan bizlerin enerjimizle üretebildiğimiz şeyleri 

hep hayranlıkla izledim. İşsizlik sorunu karşısında dimdik durabilmek 

toplum gönüllüsü bir gencin yapabileceği şeylerden biriydi. 

Sevdiğim vakıfta gündemimi meşgul eden işsizliğe dair YESS 

Akademi’yi hayata geçirmiş olmak soruna karşılık umudumu 

arttırıyor. Toplum gönüllüsü gençler işsizliğin de üstesinden gelir! 

  

 

EMRE YILMAZ “Toplum Gönüllüsü – PHP Developer” 

Merhaba ben Emre Yılmaz. 4 yıl önce toplumsal barış hedefiyle 

çevremde gördüğüm sorunları çözmek için yola çıktığım Toplum 

Gönüllülüğü maceramda benim için çok büyük anlam taşıyan ve 

ciddi bir toplumsal sorun olarak gördüğüm genç işsizliğine çözüm 

üretmek için bir şeyler yapmış olmanın huzurunu yaşıyorum. 

Birlikte saatlerce eğitimler ve toplantılar gerçekleştirdiğimiz 

katılımcı Toplum Gönüllüsü gençler ile proje koordinasyon ekibi ve 

TOG ofisine çok teşekkür ederim. 

 

  

 

MELİHA SUNAY TEKİN “Özel Sektörde İK Profesyoneli - TOG 

Mütevelli Heyet Üyesi ” 

Genç yeteneklere, onlar gençken ulaşabilmenin ve onların 

hayatında küçük ya da büyük bir fark yaratabilmenin 

hepimizin ortak bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. 

Hepimiz kariyer yolculuklarımızın başında bazen şans eseri, 

çoğu zaman da zorlanarak bir şeyler öğrendik.. Bazı zamansa 

yaptıklarımızla çevremizi büyüledik. YESS projesinin proje 

ekibinin ve katılımcılarının kendi yolculuklarında ‘büyüleme’ 

kısmının çok ağır basacağını düşünüyorum. YESS projesinin 

dizayn aşamasından bu yana kritik buldukları her süreçte beni 

dahil eden sevgili proje ekibinin, bu projenin hayata geçmesinde gönüllerini ortaya koyduklarını çok 

iyi biliyorum.Umuyorum iyi tasarlanmış ve önemli deneyimleri yaşatmış bu proje, gençlerin kariyer 

hayatlarında ufuk açan, ilham veren ve farkındalık yaratan misyonuna devam eden bir ağ projesine 

dönüşür. Mekandan ve zamandan bağımsız bu dünyada, konu gençlerse hiç bir zaman küçük 

düşünmemeliyiz! Sevgiler. 
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ÖMER ŞİRİN “Toplum Gönüllüsü – Bilgisayar Mühendisi” 

Genç işsizliğin makro bir sorun haline geldiği şu dönemde 

pandemi ile birlikte daha da görünür hale gelen fırsat 

eşitsizliğinin önüne geçmeyi hedefleyerek hayata geçirdiğimiz 

YESS Akademide gençler olarak sorunlara çözüm bulabilme, 

dayanışma halinde olmak bize güç kattı. Çözümün bir parçası 

olmak ve bunun için üretmek toplum gönüllülüğünün bir 

parçası. Makro sorunları çözmeye çalışırken “Gençlerin 

öncülüğü, yetişkinlerin rehberliği “mottomuzu net olarak 

hissettiğimiz bir proje oldu bizler için. Her geçen gün bizleri 

destekleyen ve üretmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın 

gençlerin sorunlarını gençler olarak konuşup çözüm bulmaya devam edeceğiz.  

 

 

ÖNDER GÜNHAN “TOG Vakfı İş ve Süreç Geliştirme Uzmanı” 

Gençlerin, okul sonrası iş gücü piyasasına katılım hızlarının 

özellikle pandemi koşullarında daha da düştüğü böylesi bir 

dönemde, yine gençlerin akranları için sarfettiği bir çabanın 

parçası olmak beni çok mutlu etti. 21. yy yetkinliklerini 

kavrayan ve sosyal sorumluluk bilincine sahip toplum gönüllüsü 

gençlerin dahil oldukları kurumlar üzerinden topluma 

katacakları değerin artarak devam edeceğine yürekten 

inanıyorum. 

 

 

RECEP YAKUT “Toplum Gönüllüsü - Mimar”  

Pandemi öncesi mesafelerin ve yüz yüze iletişim kurmanın 

vermiş olduğu alışkanlıktan ötürü çoğunlukla projeleri 

yerelde hayata geçirirdik. Ancak 2020 yılı pandeminin etkisi 

ile büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak başladı. Tüm 

eğitim sisteminin online olması ve uzaktan eğitim modeline 

geçilmesini bir fırsat olarak görüp Türkiye’deki 35 genç ile 

birlikte Akademimizi hayata geçirdik. 

Genç işsizliğin gün geçtikçe yüksek oranlara ulaştığı şu 

dönemde YESS Akademi’yi hayata geçirmek önceliğimiz 

oldu. Her zaman değişime inanan ve onun bir parçası olmak 

için uğraşan biz gençler için online bir Akademi ile birçok gence ulaşmak bir fırsattı. Eğitimde fırsat 

eşitsizliğini gidermek ve genç işsizliğine bir nebze de olsa çözüm üretmek için YESS Akademiyi kurduk. 

Akademi, toplum gönüllüsü gençlerin mezun olduktan sonra profesyonel iş ve sosyal hayatlarındaki 

yetkinliklerini geliştirmesini ve bu yetkinliklerini görünür kılmalarını sağlamak için 21. yy yetkinliklerini 

kapsayan eğitim modelleri, mentorlük ve staj programları fazlarını içeriyor. Karantina hiç bu kadar 

eğitici olmamıştı mottosu ile çıktığımız bu yolda bugün akademide öğrendiklerimiz profesyonel iş 

hayatına adım atmakta bize güven veriyor.  
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SERHAT DEMİR “Toplum Gönüllüsü – İstanbul Üniv./Fizik” 

YESS Akademi koordinasyon ekibine Şubat 2021’de dahil oldum. 

Ekibe katıldığım ilk günden bu yana çok sıcak ve samimi bir 

ortam var. Ekibe katılmadan önce projenin amacı ile ilgili bilgi 

sahibiydim. Ekibe girdikten sonra ise içinde bulunduğum 

projenin ne denli önemli bir proje olduğunu anladım. YESS 

Akademi kendimi geliştirmemde oldukça etkili oldu. Problem 

çözmeyi, ekip çalışmasını, üretkenliği,  disiplin ve programlı 

çalışmayı daha kapsamlı bir biçimde öğrendim YESS Akademide. 

Akademiye gelen eğitmenlerin donanımı ve bilgi birikiminden 

fazlasıyla yararlandım hatta kariyer planlamamda gözle görülür bir etki yarattı. *Örneğin; İş 

ortamında hitap biçimleri hakkında edindiğim bilgiler iş başvurularımda oldukça etkili oldu. 

Katılımcıların motivasyonu ve eğitimlerin etkileri ile ne kadar anlamlı bir projede görev aldığım ve 

ekip arkadaşlarımla verdiğimiz emeklerin çıktılarını bu şekilde görebilmenin beni oldukça mutlu 

ettiğini belirtmek isterim. TOG’da Gönüllülük yaptığım süre boyunca gönüllülük yaptığım en iyi 

projelerden biri oldu YESS Akademi. Sosyal, Eğitim ve İş hayatımda YESS Akademinin kattıklarını 

kullanabiliyorum. İçerikler tam da bu kısımlara oldukça etki ediyor. 

 

SUNA SÖZER “Toplum Gönüllüsü - Hemşire” 

 

Selam ben Suna! YESS Akademi olarak gençlerin kariyer hedefleri için 

görev alan 7 gençten biriyim. Akademi katılımcıları ile beraber geçirdiğim 

bu süreç benim için bol öğrenmeli ve heyecanlı geçti. Onları çok seviyor ve 

tüm eğitmenlerimize sarılıyorum. Çok iyi olmak zorunda değiliz ama 

başaracak çok hedefimiz var. :) 

 

 

 

ŞEYMA ÇETİN “Toplum Gönüllüsü – Marmara Üniv./İşletme” 

Merhabalar, işsizlik, istihdam ve yetkinlik kazanımı… Bunlar 

başta gençlerin sorunu olmakla birlikte ülkemiz için de çözümü 

bilinmeyen konulardan. ‘Okuduğumuz okul bizi gerçekten 

çalışma hayatına hazırlıyor mu, 21. yüzyıl yetkinliklerine uyuyor 

mu, genç istihdam edilebilirliği nasıl arttırılabilir? Sorularına 

çözüm sürecinde nasıl yer alabiliriz?’ diye düşünüyorduk. YESS 

Akademi tam da bu soruların izinde oluştu. Genç istihdamına 

katkı sağlayan ve gençlere 21.yüzyıl yetkinlikleri kazandıran bir 

akademi oldu. Akademimizin tüm fazlarını tamamlayıp bu günlere geldiğimiz için çok sevinçliyim. 

Bunun sebebinin YESS Akademiyi sahiplenme gücümüz ile Akademi’yi anlattığımız herkesin burayı 

sahiplenmesi olduğunu düşünüyorum. YESS Akademiyi hayata geçirdiğimiz bu yolculukta, 

yolculuğumuza katılan, bizi destekleyen, genç işssizliğini dert edinen ve yolda karşılaştığımız çok kişi 

oldu. Bu karşılaşmalar beni hep çok heyecanlandırdı ve yaptığımız projeye olan inancımı her zaman 

artırdı, YESS Akademi’yi hep birlikte büyüttüğümüzü hissettim. Tüm katılımcılarımıza ve 

destekçilerimize çok teşekkür ederim. 
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EĞİTİMLER 
YESS Akademinin ilk fazı olan eğitim fazı hali hazırda üniversite okuyan veya yeni mezun gençlerin 

ihtiyaçları ile kurumların/işverenlerin aradığı yetkinlikleri göz önünde bulundurarak 21. Yy yetkinlikleri 

ile temellendirilmiş eğitimlerden oluşuyor.  30+ dijital atölye alanında uzman gönüllü eğitmenler ile 

birlikte çevrim içi olarak gerçekleştirildi.  YESS Akademi %80 katılım şartı ile Türkiye’nin farklı 

şehirlerinde 4610 dakika eğitim verdi. 
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YESS 

AKADEMİ 

1.DÖNEM 

EĞİTMEN VE 

MENTORLERİ 
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Eğitmen-Eğitim İsimleri 
1- Meliha SUNAY, TOG Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Özel Sektörde İK Profesyoneli : CV hazırlığı ve 

mülakat teknikleri eğitimi 

2- Gamze Berçin EDİRNE, LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü : Sivil alan çalışanı mesleki aktarım atölyesi 

3- Serdar Özkaleli, Borusan Holding Koordinatörü : Üretim 

4- Murat Çitilgülü, TOG Vakfı Genel Müdürü : E-posta ve kurumsal hayatta etkili iletişim  

5- Sezgin ÇETİN, Novartis İlaç Nörobilim Takımı Türkiye Satış Müdürü : Satış Teknikleri 

6- Mutlu ŞEN, Ginini antipode Kıdemli Danışman :  

7- Harun TAŞCI, CMO Global Pazarlama Lideri : Dijital Okuryazarlık  

8- Yelda KOÇAK, Avukat : İş Hukuku ve Özlük Haklar  

9- Seçkin KARATAŞ, Agility & OKR Consultant at ACMAgile Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi : Pazarlama 

Teknikleri  

10- Maya Shener, Orascom TMT Investments S.à.r.l. İK Müdürü : İnsan Kaynakları mesleki aktarım 

11- Bülent ŞENVER, Etik Değerler Merkezi Derneği Kurucu Onursal Başkanı ve Herkese Kitap Vakfı 

Kurucu Genel Başkanı : Temel Finans ve Ekonomi Bilgisi 

12- Emin GÖRGÜN, Werk Kurucu Ortak, Girişimci : İşletme ve Girişimcilik Okuryazarlığı 

13- Görkem KÖSEOĞLU, ING Grubu Global Analitik Yapay Zeka Yönetimi, Avrupa Komisyonu Yapay Zeka 

Danışma Kurulu Üyesi, Avrupa Bankacılık Federasyonu Yapay Zeka Çalışma Üyesi : Yurt dışında 

Yaşam ve Çalışma Koşulları 

14- Ayzen Atalay DURMUŞOĞLU, PhotoLatte Editör, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Yönetim 

Kurulu Üyesi : Duygusal Kontrol ve Duygusal Zekanın önemi 

15- Eren DİKYOL, Avukat : Hukuk ve Sivil Toplum 

16- Abidin KARABULUT, LoOkum Kurucu Ortağı : Win-Win Kültürü  

17- Sezgin ÇETİN, Novartis İlaç Nörobilim Takımı Türkiye Satış Müdürü : Bağlılık Kültürü Oluşturmak ve İyi 

İş Ortamı İçin Çalışanın Etkisi 

18- Murat MORGÜL, Willis Towers Watson Merkez Doğu Avrupa ve Türkiye Pazarlama Lideri : İş 

Hayatında Farklılık ve Kapsayıcılık 

19- Yeliz Mercan, Willis Towers Watson Merkez Doğu Avrupa ve Türkiye Pazarlama İnsan Kaynakları 

Yöneticisi : İş Hayatında Farklılık ve Kapsayıcılık 

20- Nevin YAĞMUR, 1NeviMutluluk Kurucusu, İstanbul Cevahir AVM İş Geliştirme Direktörlüğü, TOG 

Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi : İş Geliştirme ve Planlama 

21- Yiğit AKGÜN, Zen Pırlanta Genel Müdür : İş Hayatında CEO olmak 

22- İbrahim BETİL, ASHOKA, TOG Vakfı, Sen De Gel Derneği, ALİKEV Kurucusu, TOG Vakfı Onursal Üyesi : 

İş Yerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

23- Ufuk ÇARŞIBAŞI, Communication Yönetici Ortağı, Paramita Partners Koç : Etkili Sunum Teknikleri 

24- Hürriyet Necdet AYDOĞAN, PlanetTEK Kurucu Ortağı ve CEO, TOG Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet 

Üyesi : Hesaplanabilir Riskler Almak 

25- Özgür Özçelik, Teknopark İş Geliştirme Direktörü : Kurumsal İletişim 

26- Volkan Hacıoğlu Endüstri Mühendisi, VSM Danışmanlık Kurucu Ortağı : Stratejik Focus ve Büyük 

Resmi Görebilmek  

27- Emin GÖRGÜN, Werk Kurucu Ortak, Girişimci : Değişim Yönetimi, İnovasyon ve Kutunun Dışında 

Düşünmek  

28- Seda ÖZÇELİK, Psikolog, Koç, VSM Danışmanlık Kurucu Ortağı, Great Place To Work Türkiye Partner : 

Motivasyon ve Dayanaklılık 

29- Nuran TAŞHAN, NBSHR Kurucu Ortağı, Yönetici ve Koç, Eğitmen, Yazar, Sanatçı : Proaktif Yaklaşım 

30- Burcu KUYUCU, GSK İK Direktörü : Yüksek Performanslı Kültür İçin Standart Geliştirmek  

31- Can ÖZBEK, GSK Türkiye Saha Sorumlusu : Yüksek Performanslı Kültür İçin Standart Geliştirmek  
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ABİDİN KARABULUT 
EĞİTMEN MESLEKİ MENTOR 
(Co-Founder Lookum.co CEO) 

YESS Akademi’nin enerjisine ve yaratacağı sinerjiye ilk günden itibaren 
inandım. 
Daveti ilk alışımda genç arkadaşlarıma katabileceklerim kadar onlardan 
öğreneceklerim beni son derece heyecanlandırdı ve süreç boyunca 
deneyimlediklerim, heyecanımın boşa olmadığını gösterdi. Salgının 
etkilerinin en yoğun hissedildiği bir süreçte umutsuzluğa kapılmak 
yerine geleceğine yön vermek için harekete geçen, kendilerini 

geliştirmeye istekli, dinamik ve oldukça yetkin bir genç grubuyla tanıştım. Bu gençler kendi gelecekleri 
kadar gönüllülük yaptıkları organizasyonu ve içinde yaşadıkları toplumu da önemseyen, sorumluluk 
bilinci yüksek, üretken bir profile sahipti. O sebeple deneyimlerimizi, hikayelerimizi ve kariyer 
planlarımızı birbirimize anlatarak pek çok konuda birbirimizden feyiz almaya çalıştık. Sunumlarım ile 
gençlerin belirsizliklerle dolu bu zorlu kariyer sürecinde en ufak bir katkım olduysa ne mutlu bana. 
Zira bu benim için çok özel bir ayrıcalıktı. 
Beni bu ayrıcalıkla ödüllendirdiği için YESS Akademi’ye, projenin her aşamasında görev alan tüm 
paydaşlarına ve gençlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 
 

 

AHU DİNLER 

EĞİTMEN   
(Psikolog - VSM Yönetim Danışmanlığı - Koç) 

Son yıllarda iş fırsatlarının daralması, rekabetin artması ve 

yeteneğin zor bulunması ile gerek işveren-gerekse iş arayan 

olarak oldukça zorlu bir dönemece girdik. Bu süreçte fark 

yaratan genç olmak; yarışı öncü bitirmeye sebep olmakta. 

TOG YESS Akademi’nin bu anlamda gençlerin hayata 

atılımlarında birebir destek veren, onlara yön gösteren 

uzmanlarla buluşturması, kişilerin kendini yakından 

tanımasına, bilinçlenmesine, farkındalık kanallarının 

açılmasına destek sunması gençlerimiz için eşsiz bir 

motivasyon. Bu süreçte gönüllü aktiviteleriyle özverili çalışan TOG YESS Akademi yaratıcı ekibinin 

parçası olmaktan gurur duydum. Akademide gönüllü gençlerimiz sayesinde 23.05.2021 tarihinde 

«Değerler» konulu eğitimimizde hayatımıza yön veren iç pusulalarımızı keşfettik. Bu pusulayı 

oluşturan temel prensiplerimizi, hayatımızda olmazsa olmazlarımızı, bunları nasıl belirlediğimizi, 

hayatımızda mutlu olmamızdaki, kararlarımızdaki, tercihlerimizdeki katkısını örnek uygulama 

üzerinden inceleyip geleceğimize yön vermek için kolları sıvadık. Bu eğitimin devamı olarak ileriye 

yönelik vizyon-misyon ve swot analizi tekniklerini içeren yeni dönem içerikleri sunmak ve  proje 

gönülüllerimizden seçilecek her ay 1 kişi dört seans koçluk izlemesi yapma sözüyle sürecimizi 

taçlandırdık. Haziran sonunda TOG YESS Akademi koordinasyon ekibinden bir gönüllüye kariyer 

seçimine yön verme aşamasında bir koç olarak yol arkadaşlığı yapma fırsatını elde ettim. Yeni 

dönemde de koçluk desteğim ve iş hayatına adaptasyonu kolaylaştıracak eğitim içeriklerimle gönüllü 

üyelerimize hep birlikte ışık tutmaya, motivasyona ve kazanımlara devam edeceğiz. Bu vesile ile 

koordinasyona ve tüm gönüllü üyelerimize bu platformda yer almaktan dolayı teşekkür eder tekrar 

buluşacağımız günlere kavuşmayı dilerim. 
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AYŞE NİL SARIGÖLLÜ 

MESLEKİ MENTOR 
(Managing Partner - Payolog) 

Kendini geliştirmek, sorularına cevap bulmak adına heyecan duyan, 

yol arayan sevgili bugünümüz ve geleceğimiz gençlerimiz, 

mentilerimiz ile alanlarında uzman, tecrübelerini ve bilgilerini 

aktarmak için gönüllü olan biz yetişkin mentorleri bir araya getiren bu 

organizasyonda görev alabildiğim için kendimi çok şanslı 

hissediyorum. Beraber öğrenerek gelişmemize fırsat sunan YESS 

Akademiyle birlikte mentorlük çok keyifli ve öğretici bir serüven oldu. 

Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

 

BÜLENT ŞENVER 

EĞİTMEN   
(Etik Değerler Merkezi Derneği Kurucu Onursal Başkanı – Herkese Kitap Vakfı Kurucu 

Genel Başkanı) 

Toplum Gönüllüsü gençler, oluşturdukları YESS Akademi ile kendilerini 

geliştirmek için çok önemli ve takdir edilecek bir oluşum 

gerçekleştirmişler. Ben de onların daveti ile tecrübe ve birikimlerimi YESS 

Akademi gençleri ile paylaşma imkanı buldum. TOG gençleri ile eski bir 

banka genel müdürü olarak bankacılık sistemi, mali okur-yazarlık 

konusunu ve kurucusu olduğum Herkese Kitap Vakfı çalışmaları hakkında 

bilgi ve tecrübelerimi üç ayrı eğitim buluşması ile paylaştım. Yaptıkları 

çalışmalar nedeniyle tüm TOG gençlerini kutluyor, hepsinin 

yanaklarından öpüyorum.  Türkiye’nin her konuda ve her alanda genç 

etik liderlere ihtiyacı var. Genç liderleri yetiştirmek hepimizin sorumluluğu. Gençlere imkanlar 

vermeliyiz ve onların önünü açmalıyız. Gençlere mutlu ve huzurlu çalışacakları iş imkanları bulmalıyız. 

Gençlere modern bir dünyada, refah içinde yaşamalarını sağlayacak ortamı yaratmalıyız. Çünkü 

gençler bizin her şeyimiz, en değerli hazinemizdir 

 

 

 

CAN ÖZBEK 

EĞİTMEN   
(Selling Excellence Manager-GSK) 

Okul hayatının sonu ve iş hayatının başlangıcı olan bu dönem, 

belki de insan hayatında en önemli dönüm noktalarından birisi. 

Çünkü hayal ettiğiniz kariyer yaşamının, gerçek dünyanın 

zorluklarıyla ilk çarpıştığı andır bu. Hayal kırıklıkları ve zorluklar 

vardır içinde. İşte bu sürece hazırlıklı ve güçlü girebilmeniz için iş 

dünyasıyla ilgili olabildiğince fazla bilgi almanız size büyük bir 

fayda sağlayacaktır. YESS Akademi’nin bu anlamda bulunmaz bir 

fırsat olduğunu düşünüyorum. Konuların ve konuşmacıların 

özenle seçildiği, içeriğin iyi dizayn edildiği ve katılımcıların yüksek 

bir konsantrasyonla dahil olduğu bir program olmuş. İş dünyasının olağan işleyişiyle ilgili oldukça 

değerli bilgiler barındırıyor. Umarım bu programın da verdiği güçle iş hayatınızda başarı sizlerle olur. 

Ben de bu programın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum ve tüm genç arkadaşlarıma 

mutlu, sağlıklı ve başarılı bir iş hayatı diliyorum. 
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 ÇAĞRI KÖSE 

MESLEKİ MENTOR 
(Head Of Human Resources-TOG) 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, 2002 yılından bu yana gençliğin 

öncülüğünde yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma 

ve değişimi sağlamak amacı ile faaliyetlerine devam ediyor. Her yıl 

Toplum Gönüllüsü gençler çevresindeki sorunlara çözüm üretmek 

için yüzlerce sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki genç işsizliği Türkiye’de 

gençlerin en yoğun yaşadığı zorluklar arasında. Bunda ekonomi, 

pandemi koşullarının etkisi ile kurumların aradığı birçok yetkinliğin akademi ile gençlere 

aktarılmasında yaşanan kısıtlar etkili oluyor. Genç işsizliği sorununu odağına alan Toplum Gönüllüsü 

Gençler, bir araya gelerek, gençlerin istihdam oranını artırmak amacıyla YESS Akademi’yi hayata 

geçirdiler. Akademi, yetkinlik gelişim eğitimleri, staj ve mentorluğu kapsayan bir program. 

Akademinin mentorluk kısmında ben de görev alıyorum. Sivil toplum alanında çalışmak isteyen genç 

arkadaşlarımla kendi tecrübelerimiz, sivil toplumun ihtiyaçları üzerine çok verimli bir süreç geçiriyor, 

karşılıklı öğreniyor, tazeleniyoruz. Projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum, tüm Toplum 

Gönüllüsü genç arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

 

DİDEM DURU 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR STAJ KOORDİNASYON   
(CISCO Türkiye Genel Müdürü – TOG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı) 

Günümüzde iş hayatındaki en önemli arayışlardan biri 

üniversiteden mezun olan gençlerin donanımlı, yetkin 

olması. Toplum Gönüllüsü Gençler de bu ihtiyaçtan yola 

çıkarak YESS Akademi'yi oluşturdular ve üniversite 

öğrencisi genç arkadaşlarının mezun olduklarında ihtiyaç 

duyulan yetkinliklere sahip olabilmesi için eğitim, 

mentorluk ve stajdan oluşan son derece üretken bir program hazırladılar. Bence bu programın en 

değerli kısmı da, programın gençleri tarafından tasarlanmış olması ve de yine tüm kaynaklarını 

gençlerin kendilerinin bulmuş olması. Ben de bu programda genç arkadaşlarıma mentorluk 

yapabildiğim için çok mutluyum. Bol şanslar!  
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 EMİN GÖRGÜN 

EĞİTMEN   
(WERK KURUCU ORTAĞI-GİRİŞİMCİ) 

Dünya teknoloji odağında büyük bir dönüşüm içerisindeyken başta 

çevresel faktörler olmak üzere birçok unsur geleceği belirsiz hale 

getiriyor. İşte bu noktada alışılmış kalıplardaki kariyer tanımları ve 

planlamaları geçersiz kalıyor. Eski dünyanın dinamiklerinde bir kişi 

hayatını tek bir kariyere göre hazırlarken bugün araştırmalar en az 

3 ayrı kariyeri sürdürmek zorunda olduğumuzu söylüyor. Her şey 

bu kadar değişirken kendimizi geleceğe hazırlamanın da farklı 

yöntemlerini bulmak zorundayız. İşte YESS projesi de bu noktada 

profesyonel hayatımızı ve tüm bu değişimi sorgulamak adına büyük 

bir öneme sahip. Projede gençlerle geleceği konuşmak, girişimiciliği 

ezbere bir kavram olarak değil tüm bu değişimin içerisinde bir çıkış 

noktası olarak ele almak benim için keyifli, bir o kadar da eğitici 

oldu. Projeyi hayata geçirenleri tebrik eder, tüm gençlere başarılar dilerim. 

 

 

 

 

EREN DİKYOL 

EĞİTMEN   
(AVUKAT) 

YESS Akademi; proje olmaktan öte gençlerden gençlere verilen bir 

hediye. Öğrencilikten iş yaşamına geçerken hemen hemen 

hepimizin yaşadığı endişeli, kaygılı, sancılı sürecin etkilerini azaltan 

ve burada yalnız değilsin iş hayatına hoş geldin diyen bir hediye. 

Gençlerden gençlere diyorum çünkü gelecekleri için endişe etmek 

yerine çözüm arayışına giren ve bu konuda çalışmalar yapan 

gençler sayesinde başladı. Hem katıldığım oturumda hem de 

projeyi takip ettiğim şekilde gördüğüm üzere, katılımcılar bu 

projeye o kadar aidiyet duyuyor ki bu çok değerli. Zira benzer 

duyguları benzer endişeleri paylaşmak ve birlikte büyümek, 

gelişmek ortak bilincin oluşmasını da sağlıyor. Değişimi istemekle 

yetinmeyen değişim için çabalayan bu başarılı projenin çok daha 

fazla hayata dokunacağına inanıyor ve projeye destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. 
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 FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR 
(Akademisyen – Danışman – Mentor – Koç – Dönüşüm Lideri) 

İletişim halinde olduğum bazı gençlerin mezuniyet sonrası birden 

büyük bir boşluğa düştüklerini görüyorum. Aile şirketinde 

çalışacak olan şanslı grup dışında iş aramak ve bulmak gençler için 

kolay süreçler değil. Doğrudur, bu süreçleri zorlaştıran çok sayıda 

faktör mevcut ancak bunların önemli bir kısmı eğitim sisteminin 

içinde: Gençlerin kendilerini gerçekten tanıyıp yeteneklerine 

uygun meslek ya da çalışma alanı seçimi yapmalarını sağlayan bir 

eğitim sistemimiz yok. Stajlar da işin/mesleğin öğrenildiği bir 

fırsat olarak değerlendirilemiyor çoğunlukla. Ekonominin 

daraldığı dönemde iş olanakları da kısıtlanıyor. Girişimcilik sıklıkla önerdiğimiz bir alan ve fakat her 

zaman uygun bir alternatif olmayabiliyor zira eğitim sistemimiz yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi 

destekleyen bir yapıda değil. Geçim sağlama önceliği de gençlerin risk alma iştahını törpülüyor. 

Durum umutsuz mu? Kesinlikle değil; sadece bir dönüşüm gerekli. Farklı düşünen, içindeki öz'ü 

hayata yansıtabilen ve hayal edebilen gençlerin cesaretle kendilerini geliştirmeleri ve sistemi 

dönüştürmeleri gerekiyor. Bugünkü üretim, tüketim ve değer paylaşım sistemlerinin ötesinde, daha 

adil, yepyeni modellerin geliştirilebileceğine inanıyorum. Bunu; başka türlüsünün mümkün olduğuna 

inanan ve kutunun dışına çıkabilen gençler yapacak. 

 

 

GAMZE BERÇİN EDİRNE 

EĞİTMEN 
(Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı-LÖSEV/İZMİR) 

YESS Akademi Türkiye’de Üniversiteden mezun olup hala kafasında 

soru işaretleri olan gençler için staj, dijital atölyeler, mentorlük 

imkanlarıyla fark yaratan yol gösterici bir oluşum. Burada enerjisi 

güçlü, genç arkadaşlarla bir arada olmak, onlara kendi hikayemi 

anlatmak beni inanılmaz mutlu etti. Teşekkürler YESS Akademi! 

 

 

 GÖRKEM KÖSEOĞLU  

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR STAJ KOORDİNASYON   
(ING GRUBU GLOBAL ANALİTİK YAPAY ZEKA YÖNETİMİ)  

TOG’un yeni bir üyesi olarak YESS Akademi’ye destek 

verebilmek beni çok mutlu ediyor. Genç 

arkadaşlarımın eğitim ve iş hayatı ile ilgili sorularını 

cevaplayarak, seçimlerinde yardımcı olmaya 

çalışıyoruz. YESS Akademi gerçekten de söylem ile 

eylem arasındaki okyanusları geçmeye çalışan çok 

özel bir girişim, parçası olmaktan gurur duyuyorum. 
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HÜRRİYET NECDET AYDOĞAN 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR  

(PlanetTEK Kurucu Ortağı ve CEO – TOG Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi) 

Genç mi, ben mi mentorüz,  bir süre sonra karışmaya başlıyor. 

Herkes birbirinden öğreniyor. Hele ki arada kuşaklar varsa.  Tek 

pişmanlığım daha önce yer almamış olmak bu programda. Tek 

üzüntüm daha fazla insanın bu deneyimi yaşamamış olması. Parayla 

satın alınamayacak bazı deneyimlerimi bir gence aktarmak ve onda 

bir heyecan, farkındalık yaratmak müthiş bir duygu. Müthiş keyifli 

bir ilişki mentor ve menti ilişkisi. İyi ki varsın TOG! Daha çok ol! Daha 

çok dokunalım birbirimize. O kadar çok ihtiyaç var ki buna. 

 

 

 

 

MAYA SHENER 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR 
(Orascom TMT Investnebts S,a.r.l. İK Müdürü ) 

YESS Akademi ile dolu dolu geçen uzun bir proje sürecinden 

sonra çok olumlu geri bildirimlerle selamlıyorum tüm 

katılımcıları. Öncelikle tüm katılımcıları pandemi sürecini ve 

online etkinlikleri çok güzel değerlendirip yönettikleri için tebrik 

etmek isterim. Emeği geçen herkes çok özveriliydi, 

organizasyonlar çok başarılı, iletişim ve takip becerileri çok 

iyiydi. Tüm katılımcıların cebinde birçok yeni bilgi ve daha fazla 

özgüven ile ayrıldıklarını düşünüyorum bu projeden. Hepsinin 

de daha fazla umutla dolu olduğuna eminim artık. Çünkü 

eğitmenler olarak hepsine umut da verdik bence ve onlara 

içlerindeki cevherleri görmelerini, kendilerine daha fazla 

güvenmelerini ve neleri yapabileceklerini bir kez daha gösterdik ve hatırlattık. Yolunuz açık olsun TOG 

gençleri, elim her zaman omuzunda olacak. Sizlerle bu yolda beraber olmaktan çok mutluyum. 
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MURAT MORGÜL 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR  

(Wills Towers Watson Merkez Doğu Avrupa ve Türkiye Pazarlama Lideri) 

Türkiye gibi genç nüfüsun çok fazla olduğu bir ülkeler “genç 

işsizliği” sorunuyla karşı karşıya. Genç işsizliği sorununu 

tetikleyen birçok neden var. Bunlardan en önemlisi 

üniversitenin genç arkadaşlarımızı iş hayatına tam anlamıyla 

hazırlayamaması. Çok yoğun teorik eğitime boğulan gençler, iş 

hayatının beklediği-talep ettiği becerileri göremiyorlar ve 

maalesef hazırlıksız yakalanıyorlar. Tüm bunlara ek olarak, 

işverenlerin yeni mezun gençlere tam olarak güvenmemesi ve 

genç iş gücünü eğitmek için gerekli eğitim yatırımlarını 

yapmaktan çekinmeleri genç işsizlik oranlarını arttırıyor. YESS Akademi’de görev alan mentorlerden 

biri olarak ilk hedefim genç arkadaşlarımızı dinlemek ve anlamak oldu. Bu verimli iletişim içinde, 

onlara iş hayatında bekleyen sürprizleri anlatmaya çalıştım, hazırlıklı olmaları için neler 

yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Gençleri dinlemek, anlamak ve fikir alışverişinde bulunmak 

benim için çok kıymetli bir deneyimdi. Beni de bu başarılı girişime dahil ettiğiniz için çok teşekkür 

ederim. Sizlerden çok şey öğrendim. 

 

 

 

 

NEVİN YAĞMUR  

EĞİTMEN STAJ KOORDİNASYON   

(PANDERA CEVAHİR AVM-İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ, TOG Vakfı Mütevelli Heyeti 

Üyesi)    

GENÇ NE GÜZELSİN … 

Toplum Gönüllüsü gençlerimizin YESS Akademi projesinde başından 

beri birbirimize nefes olduk. Birlikte enerjilerimiz, coşkumuz birleşti 

yolumuz su gibi akıp gitti. Projeyi incelediğimde gençlerin gözlerindeki 

ışıltıya ve özverili çalışmalarına hayran kaldım ‘’Keşke’’ dedim kendi 

kendime, bizlerin de yol haritası yine ‘’Genç’’ olsaydı… 

Yol haritasıyla ilerlemek ne güzel. 

Gururla arkanızdayım, sağınızda, solunuzdayım. Her daim siz istediğiniz sürece tecrübelerimi sizlerle 

paylaşmaya; size ablalık, mentorlük, rehberlik etmeye hazırım. 

Biz sadece sizin farkındalığınızı artırmanıza yardımcı oluruz. 

İnanarak, yorulmadan, birlikte omuz omuza çalışmak sizlerin elinde. 

Sürdürebilir projenizle uzun soluklu yıllarınız olsun. 

Yolunuz açık olsun TOG gençleri. 
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NURAN TAŞHAN 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR 
(NBSHR Kurucu Ortağı - Yönetici - Koç - Eğitmen - Yazar - Sanatçı) 

Bazen çok kıymetli bir yeteneğimiz onun tarifini yapmayı 

bilmediğimiz ve nasıl yöneteceğimizi öğrenmediğimiz için 

en büyük sorunumuz olarak çıkar karşımıza. Kariyerimizi 

başkalarının beklentilerine göre oluşturmaya çalışırken o 

en değerli hazinelerimizi bir yük gibi taşımak zorunda 

kalırız.  Benim hazinelerimi keşfetmem otuz yaşıma 

geldiğimde mümkün oldu. 8 iş değiştirdikten sonra:) hiç 

fark etmemiş olabilirdim. Bu yüzden YESS Akademiye 

dahil olduğumda ilk önceliğim bu farkındalığı 

kazandırmak oldu.  Biz bu yıl kendimizle yeniden tanıştık, 

doğru ve yanlış olmadığını, uygun ve uygun olmayan özelliklerimizi fark ettik. Şimdi yürüdüğümüz yol 

çok daha aydınlık. Kendimize tuttuğumuz ışık sayesinde dünyayı yorumlamayı öğrendik. Heybemizi 

genişlettikçe iletişim kurmamanın imkansız olduğunu gördük. Bu muhteşem ekibin potansiyelini 

keşfetmesini destekleyen kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulamaları ve kişisel gelişim 

eğitimleri ile sadece kendilerine değil onları takip eden genç kardeşlerine de ilham olacaklarını 

şimdiden görebiliyorum. Bu harika projeye hevesle dahil olan güzel kardeşlerim iyi ki varsınız. 

 

 

NURDOĞAN ARKIŞ 

 EĞİTMEN   
(Sosyolog-Yazar) 

İşsizlik iki boyutlu olarak ele alınmalıdır. İlki ekonomik... Para 

kazanmamız gerekiyor ve bunun için de bir işe girmemiz, meşgul 

olmamız lazım. Orada o işe ilişkin beceriler geliştirmemiz, gerekirse 

yeni yetkinlikler edinmemiz lazım. Böylece hayatımızı 

sürdürebilmek için gerekliliklerden biri olan maddi koşulları 

sağlamış oluruz. İkinci işsizlik boyutu ise kişisel... Burada şunu kast 

ediyorum. Diyelim ki bir iş yerinde bir işim yok... Peki, ben bu 

vaktimde, hayatımın bu döneminde neyle meşgul oluyorum? 

Diziler, videolar, TV, sosyal medya vb. mi, yoksa beni hayata 

hazırlayacak, hayata ilişkin beceri ve yetkinliklerimi geliştirecek 

olan alanlarla mı meşgul oluyorum. İlk işsizlik türünü iş bulur bulmaz halledersiniz. Ama ikinci işsizlik 

türü tamamıyla size ve sizin bu yaşama verdiğiniz anlama ve öneme bağlıdır. Belki de ömrünüzün 

sonuna kadar böyle bir işsiz olarak yaşar gidersiniz." YESS Akademi’nin her iki anlamda önümüze 

açtığı ufku saygıyla gözlemliyorum, başta emeği geçen tüm gönüllü arkadaşlarımızı selamlamakla 

birlikte yetişkin gönüllüleri de kutlarım.  

 



 

20 
 

NURAY ERDEMİR ÇAKMAK 

  MESLEKİ MENTOR 
(Hemşirelik Müdürü-MEDICALPARK) 

Günümüzde yaşanan teknolojik değişimler ve değişen çevre koşulları 

kendisini sağlık alanında da göstermektedir. Sağlık alanında değişim 

süreklilik göstermekte, değişen hasta potansiyelleri ve küreselleşen dünya 

da bu durumu tetiklemektedir. Tüm bu değişim ve gelişmeler hemşireleri 

ve hemşirelik yönetimini etkilemektedir. Bu etkileşimin dinamik olduğu bir 

çevrede insanın/bireyin değişimi ve gelişimi zorunlu olmaktadır. Özellikle 

son zamanlarda ülkemizde sağlık sisteminde olan köklü değişimler 

hemşirelik yönetiminde de önemli değişimlere neden olmuştur.  

Yeni mezun sağlık çalışanlarının, kuruma ve kurumun kültürüne daha rahat 

uyum sağlamaları, üstlerinin rehberliğinde gerçekleşmelidir. Günümüzde 

gerek özel sağlık kurumlarında, gerekse kamu kurumlarında istihdam 

edilen hemşireler, ne kadar iyi bir eğitim alsalar da kendilerini destekleyecek, rehberlik edecek bir uzman veya 

bir rehbere gereksinim duymaktadırlar. Özellikle kariyerlerinin başında olan yeni mezun hemşirelerin, her ne 

kadar iyi bir okuldan iyi bir dereceyle mezun olsalar da başarılı bir staj dönemi geçirse de meslekteki ilk yılları 

zorluklarla dolu geçmektedir. Teorik bilgiyi uygulamaya aktarırken yaşanılan güçlükler, farklı bir şehirde 

çalışmaya başlanmışsa yalnız kalmanın olumsuz ruh hali, yepyeni bir çalışma ortamının varlığı, kendinden daha 

deneyimli meslektaşlar, hasta ve hasta yakınları, diğer sağlık çalışanları, çalışma saatleri gibi pek çok faktör 

çalışma yaşamının ilk yıllarında stres yaratmaktadır. Bu projede, genç çalışanların çalıştıkları sektöre, kuruma ve 

kurumun kültürüne daha rahat uyum sağlayacakları kanaatinde olduğumu bildirerek, emeği geçen herkesi 

kutlar, gençlerimize başarılar dilerim.   

 

 

 

 

ÖZGÜR ÖZÇELİK 

EĞİTMEN 
(TEKNOPARK Kurumsal İletişim Müdürü) 
Değerli Gençler; 

Hiçbir meslekte kesin başarı yoktur, başarı o mesleği seçen 

kişilerdedir, farkı onlar yaratmaktadır. Bu tespit günümüzdeki 

gibi genç işsizliğinin yüksek olduğu bir dönem için çok daha 

anlamlıdır. Hangi alanda uzmanlaşmak isterseniz isteyin 

sektörünüzü ve pazarın nereye gittiğinizi iyi okumaya çalışın. 

Kendinizi ve sektörü iyi analiz edebilirseniz başarı da gelecektir.  

YESS akademinin bir parçası olarak zaten bir adım öne geçtiniz 

demektir, bundan sonra da aynı şekilde fırsatları görerek ve harekete geçerek istediğiniz yere 

gelebilirsiniz. Bu coğrafyanın insanları birlerce yıllık tarihiyle nice zorluklara çözümler üretmişlerdir. 

Böyle bir neslin torunları olarak her zorlukta bir çıkış göreceğinizi düşünüyorum, ya bir yol 

bulacaksınız ya da yeni bir yol açacaksınız. 
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 SELDA BAĞDAT BAHADIR 

EĞİTMEN   
(Fujitsu Türkiye Genel Müdürü) 

YESS akademinin çok sevdiğim, beğendiğim birçok özelliği ve 

faydaları arasında en sevdiğim özelliklerinden biri de 

Türkiye’nin dört bir yanından gençlere ulaşması ve bize de 

onlarla tanışarak destek vermek için platform sunması. Bu 

toplantılarda edindiğim en önemli izlenimlerden biri de çok 

tercih edilen üniversitelerden değil de diğer üniversitelerden 

mezun olacak/ olan arkadaşlarımın fırsat eşitliği konusundaki 

endişeleri idi. Hazır yeri gelmişken tüm bu endişeyi taşıyan 

arkadaşlarım için bir kez daha tekrarlayayım. Kariyer uzun, meşakkatli, emek, sabır ve en önemlisi 

kararlılık gerektiren bir yoldur. Hangi üniversiteden mezun olduğunuz sadece ilk işiniz için önemlidir 

daha sonra kimse sizin nereden mezun olduğunuzla ilgilenmez sadece işinizi nasıl yaptığınızla, nasıl 

bir takım oyuncusu olduğunuzla ilgilenir. Peki ilk iş deneyimindeki handikapı nasıl aşacağın diyenler 

için ise YESS Akdemi online toplantılarında katılımcılarla paylaştığım staj, network gibi aktarımlarla 

birçok aracın olduğunu bilmenizi isterim. Enerjinizi nasıl olmayacağına değil de hep nasıl oldururuma 

harcamanızı öneririm. YESS akademinin gençler tarafından ve yine gençler için hazırlanmış heyecan 

verici bir insiyatif olduğunu düşünüyorum ve elimden geldiğince de desteklemekten mutluluk 

duyuyorum. 

 

 SEDA ÖZÇELİK 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR 
(Founder VSM Consultancy) 

Öğrenme ve Merak & Benim Motivasyonum… Gönüllü olmak, 

topluma hele de çocuklara ve gençlere faydalı olabilecek bir 

oluşumun bir parçası olabilmek harika. Bu fırsatı sağlayan TOG’a ve 

bu vesile ile de YESS Akademi’ye çok teşekkürler. Bu programa 

katılan gençlere kocaman alkış. Öğrenmek için gelen, merak eden, 

isteyen, daha başka neler olabilir diye soran, sorgulayan, dönüp 

kendisine bakma cesaretini bulup kişisel farkındalığını artıran 

gençlerimize kocaman kocaman alkış. Bizi daha iyi versiyonlarımıza 

ulaştıracak şey öğrenme isteği, merak, hayal etmek ve soru 

sormak… Bununla ilerleyin… İş hayatına giriş aşaması korkutucu gelebilir korkabilirsiniz, 

kaygılanabilirsiniz (duygularınıza izin verin) ama devam edin. Stajlarla, gönüllü çalışmalarla, network 

geliştirerek, bol bol mülakata deneyimi edinerek, farklı alanlardaki işleri tanımaya çalışarak kendi 

yolunuzu açın, proaktif olun. Kimsenin sizi motive etmesini beklemeden kendi motivasyon 

kaynaklarınızı keşfedin. Duygularınızı fark edin, onları yaşamaya ve gelip gitmelerine izin verin, 

Negatif iç sesinizi yakalayın, kendinize söylediğiniz negatif mesajları durdurun, öz şefkatle sevdiğiniz 

bir kimseye aynı durumda olsa idi ne derseniz kendinize aynı tondan seslenin… Öğrenmekten, 

yaşamınıza yeni şeyler katmaktan vazgeçmeyin. Son 1-3 ayda hayatıma farklı neler kattım, neleri 

farklı yaptım, daha farklı nasıl yapabilirdim demeyi unutmayın. Tabi ki topluma katma değer katmaya 

devam edin, gönüllü olun, öğrendiklerinizi paylaşın… Yeni projelerde görüşmek üzere… 
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 SEZGİN ÇETİN 

EĞİTMEN   
(Sales Manager - Novartis) 

Gelecek bizi bugün var olan şartlar ile beklemeyecek. Bugünden 

geleceği bilemeyiz, ancak bu bizim geleceğin nasıl şekilleneceğini 

düşünmekten alı koymamalı. Elimizde geleceği karşılayacak 

araçlarımız var, bunların nasıl bir arada çalışacağını bulabiliriz. 

Bunun en temel dayanak noktası bugün bilgi, merak ve data olarak 

gözüküyor. Fakat önemli olan bunları bir ekip ile çalışma ve 

geleceği inşa etme çabası içerisinde olmamız. Bu anlamda YESS 

Akademi ile bu fırsatı yakalayan onlarca kişi tanıdım. Bunun bir 

parçası olmak beni çok mutlu etti. Gelecek için gençleri dinlemeli ve onlardan ilham almalıyız… 

 

 

SİBEL ÇETİNKAYA 

MESLEKİ MENTOR STAJ KOORDİNASYON   
(Sistem Global Yönetim Kurulu Üyesi) 

YESS Akademi’nin bir parçası olma şansını bana sağlayan sevgili 

arkadaşım Yeşim Meltem Şişli’ye gönülden teşekkür etmek 

istiyorum. Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Yıllarca gençlerle 

çalışarak öğrenme ve gelişme şansım oldu. YESS Akademi’de ise 

tamamen gençlerin yönettiği bir programda yeni ve çok zengin 

deneyimler kazanmış oldum. YESS Akademi ülkemizin genç 

istihdamını arttırabilmek için 35 genç ile pilot bir uygulama 

gerçekleştirdi ve bizler de karınca kararınca emeğimizle destek 

olmaya çalıştık. Gerek programın mentorluk aşamasında yaşadığım 

deneyim gerekse staj imkânı sağlamaya yönelik çalışmalarımız bu programın ne kadar güzel 

tasarlandığını ve hayata geçirildiğini bizlere gösterdi. Programı yöneten gençlerimizin gelişime açık 

yaklaşımları ile YESS Akademi’nin büyüyerek devam edeceğine inancım tam. Ben de gençlerimize 

katkı sağlamak ve kendi öğrenme/deneyimleme sürecimi sürdürmek için mümkünse Akademi içinde 

yer almaya devam etmeyi umuyorum. Çalışma/eğitim hayatları dolu dolu iken bu tür insiyatiflerin 

içinde yer alıp değer yaratmaya şimdiden başlamış olan ve her birimizi umutla yaşama bağlayan YES 

Akademi’ye emek veren gençlerimize gönülden teşekkürler… 
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TEMEL KEBABÇIOĞLU 

MESLEKİ MENTOR 
(Life Expert) 

YESS akademi ile mentorlük sürecinde tanıştım. Genç, dinamik, 

coşkuyla çalışan bir ekipten oluşan ve ayrıca çok iyi yönetilen bir 

organizasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.  Benim de bir çok 

şeyi öğrenmeme vesile olan mentim Barış ile çok verimli bir süreci 

beraber geçirdik. YESS Akademinin sağladığı eğitimler, Toplum 

Gönüllüleri Vakfı çatısı altında sunduğu çözümler ve en önemlisi de 

bizleri genç ve dinamik gençlerle tanıştırması sebebiyle YESS 

Akademi her zaman çok önemli bir yerde duracak benim için. Bir 

sonraki dönemde de hem mevcut mentimle devam etmek hem de yeni mentor-menti görüşmeleriyle 

her türlü desteği sağlamayı gönülden isterim.  

YESS Akademinin başarılı ve hedefe yönelik  çalışmalarının  devamını dilerim. 

 

UFUK ÇARŞIBAŞI 

EĞİTMEN 

(Yönetici Koçu-İletişim Danışmanı) 
YESS Akademi benim için öğrencisi-öğretmeni olmayan, tüm 

katılımcıların birlikte ve birbirinden öğrendiği bir gelişim ve büyüme 

evi oldu. Dışarda kar da yağmur da yağsa camları içerideki sıcaklık 

ile buğulanmış bu evde bulunmak bana iyi geldi. Yeniden YESS 

Akademi evinde olacağım günleri 4 gözle bekliyorum. Zira dışarısı 

soğuk. 

 

 

YELİZ MERCAN 

EĞİTMEN  MESLEKİ MENTOR 
(Associate Director, HR Central & Eastern Europe-Willis Towers Watson) 

Ülkemizde gençlerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan 

biri fırsat eşitliğinin sağlanamamasıdır. YESS Akademi, bu 

probleme uçtan uca somut şekilde çözüm bulmayı amaçlayan 

harika bir proje oldu. 

Bu proje, bambaşka şehirlerde yaşayan ve farklı eğitim geçmişine 

sahip birçok  genci bir araya getirdi.  Hem teorik eğitimlerle 

gençlerin gelişimleri desteklendi, hem de pratik deneyim 

kazanmaya yönelik fırsatlar sunularak potansiyellerini 

gerçekleştirmelerine öncülük edildi. Tüm bu süreçte gençler 

birbirinden öğrenmeye ve deneyimlerini paylaşmaya da devam 

etti. YESS Akademi’de yer almanın en güzel yani gençlerin 

öğrenme ve gelişme sürecine şahitlik ederken, onlardan çok fazla şey öğrenmek oldu. Bu deneyim 

kesinlikle paha biçilemez. Projenin bir parçası olmama fırsat verdiğiniz için sizlere çok teşekkür 

ediyorum. 

YESS Akademi’nin, yeni dönemde birçok gence farklı kapılar açmaya devam etmesini gönülden 

diliyorum. 
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YELDA KOÇAK 

EĞİTMEN  
(Avukat Yelda Koçak Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı) 

ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik krizler 

nedeniyle genç nüfus arasında hızla artan işsizlik ve bu işsizliğin 

artması ile bağlantılı olarak artan işçi haklarındaki kazanımların 

törpülenmesi genç nüfus için önemli ve üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Eğitimli ve yüksekokul mezunu genç 

nüfusun da çalışırken “beyaz yakalı” gibi çalışması ve maaş, sosyal 

ve özlük hakları, çalışma koşulları bakımından mavi yakalı gibi 

çalışmaları, genç nüfus arasında gri yaka diye niteleyebileceğimiz 

bir toplamın oluşmasına neden olmuştur. Tam da bu noktada 

eğitimli, genç işçilerin de ulusal ve uluslararası mevzuat gereği de 

işçi olduğunu bilmesi, yasalarla güvence altına alınan hakların 

korunması ve geliştirilmesi açısından da önemlidir. Bu nedenle 

YESS Akademi aracılığıyla yapmış olduğumuz İş Hukuk ve Özlük Hakları eğitimi çok kıymetli ve çok 

değerli bir eğitim olup, gençlerin çalışma hayatlarında kendilerine olumlu birçok katkısı olacağını 

düşünmekteyim. 

 

 

 

 

 

 

VOLKAN HACIOĞLU 

EĞİTMEN   
(VSM Danışmanlık Kurucu Ortağı) 

Toplum gönüllüsü genç arkadaşlarımızın kendi deneyimlerinden 

yola çıkarak yine toplum gönüllüsü öğrencilerin ve yeni mezunların 

iş hayatına daha donanımlı bir şekilde başlayabilmesi amacıyla 

hayata geçirdikleri YESS Akademi, fikir aşamasından uygulamaya 

kadar örnek bir proje. Toplumumuzun genç işsizlik istatistikleri göz 

önünde bulundurulduğunda böyle bir proje her anlamda 

desteklenmeyi hak ediyor. Özellikle yetkinlik gelişimini programın 

en temel unsurlarından biri haline getirmeleri, üniversitelerimizin 

genellikle eksik kaldığı bir alanı tamamlamak adına gençlerimize 

önemli bir kapı açıyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. 
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YEŞİM MELTEM 

MESLEKİ MENTOR STAJ KOORDİNASYON   
(İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI) 

Değerli Mentorum İbrahim Betil bey ile misafir olarak katıldığım TOG Yönetim 

Kurulu’nda tanıştığım YESS Akademi ekibi; genç istihdamına yönelik projeleri ile 

beni müthiş etkiledi. Bu etkilenim ile  girişimci ekibin bir paçası olabilmeyi çok 

istedim ve bu istemim karşılık bulduğu için çok mutluyum. YESS Akademi; genç, 

yetkin, heyacanlı ama her şeyden önemlisi geliştirdikleri programda anlam ve 

amaç bulmuş ve bu amaç için büyük bir tutkuyla hareket eden bir ekipti. Benim 

için YESS Akademi’nin tutkusu; hem biraz bulaşıcı hem de ilham verici olurken 

ATATÜRK’ün neden Cumhuriyetimizi gençlere emanet ettiğini hatırlattı. YESS 

Akademi ile birbirinize “küçük dokunuşlar ile büyük etkiler” yaratabilmeyi 

başaracak bu projeyi geliştirmeniz, kendi kendinize çözüm olmanız, insiyatifi ele 

almanız biz yetişkinlere örnek ve gurur kaynağı oldu. Diğer yandan YESS 

Akademi’deki mentor-menti sürecinde; karşılıklı öğrenme ve tersine mentorluk de 

ayrıca keyifli, geliştirirci  bir yolculuk oldu. YESS Akademi’ye hayalleriyle, 

emekleriyle destek veren, harekete geçen ve bizleri de bu hareketin içine alan 

girişimci gençlerimize teşekkür ediyor başarılarının katlanarak büyümesini ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum 
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HAKAN BİLGİN 

22.03.2021 

 

 

 

  

MOTİVASYON 

ETKİNLİKLERİMİZ 
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BORA DURAN 

22.03.2021  
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MEXT 

04.06.2021 
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YESS 

AKADEMİ 

STAJ 

FAZI 

 
Akademimizin son fazı olan staj fazımızda katılımcılarımız aldıkları eğitim ve mentorlük 

deneyim aktarımı ile güçlendirdikleri cvlerini, iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlara 

göndererek staj başvurularında bulunup deneyim elde ettiler. YESS Akademi kurumlar ile 

katılımcılar arasında bir köprü görevi üstlenerek başta tüm katılımcıların mülakat deneyimi 

elde etmesini sağlamış sonrasında ise kurum ve katılımcının kendi yetkinlikleri ve istekleri 

doğrultusunda staj sürecine kabul alıp almadığını takip etmiştir.  İş birliği içerisinde 

yolumuzun kesiştiği tüm kurumlara teşekkür ederiz. 

 Fazımızın sonunda; 
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• Yusuf Güner 

Staj- Soyak Holding  

 

• Buse Sevinç 

İletişim ve sosyal medya sorumlusu(yarı zamanlı iş) - Değişim liderleri derneği 

 

• Müzeyyen Tanrıverdi 

Staj - Toplum Gönüllüleri Vakfı 

 

• Dilek Yiğit 

Staj - Sistem Global 

 

• Muhammed Direkçi 

Mülakat - Sistem Global  

 

• Seher Söğüt 

Staj – Akbank 

 

• Hasan Karapınar   

Staj Mülakatı - İBB  

 

• Nursev Türkmen 

Mülakat - Sistem Global 

 

• Hamza Aşkın  

Mülakat - İBB  

 

• Havvanur Kılıç 

Staj - Meç Plastik 

 

• Berra Güneş  

Staj Mülakatı - Toplum Gönüllüleri Vakfı 

 

• Tuğba Erkonak 

İş - Apple 

 

• Rabia Çelebi 

Mülakat - Sistem Global 

 

• Esra ÖZTÜRK  

Staj - Puck Global 
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YESS 

AKADEMİ 

MENTORLÜK 

FAZI 
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Mentorlük yapan yetişkin gönüllülerimiz  alanında uzman gönüllüler olmakla birlikte Akademi 

katılımcılarımızın çalışmayı hedeflediği meslek dallarında edinmiş deneyimlerini network rehberliği ile 

katılımcılarımıza aktardılar. 

Bu kapsamda yetişkin gönüllü mentorlerimiz; kendi profesyonel kariyerlerine ilgi duyan YESS Akademi 

katılımcıları ile eşleştirildi. Eşleşme sonrası ilgili mentinin cv ve kişilik envanteri mentor ile paylaşılarak 

yol haritası çizildi. Mentor ve mentilerimiz başta kariyer olmak üzere mentinin kişisel gelişimini 

destekleyecek görüşmeler ile verimli bir süreç geçirdi. 
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YESS 

HAP 

22-23 MAYIS 

2021 
 

YESS Akademi birden fazla kriteri olmasına rağmen 311 başvuru almıştı. Başvuru sayısının fazla olması 

üniversitede okuyan veya yeni mezun olmuş gençlerin işsizlik kaygısını taşıdığını gösteriyordu. Bu 

durum YESS Akademi ekibi olarak bizleri başta başvurusuna olumsuz geri dönüş yaptığımız gençler 

olmak üzere herkesin katılımına hitap edecek eğitim serisi hazırlamaya yönlendirdi. YESS Hap ile 

gençler iş hayatına dair farkındalık kazanma, 21. Yy yetkinliklerini yakından tanıma fırsatı edindi. 

Birden fazla interaktif eğitim ile dolu dolu bir akademi süreci geçirdiler. 
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1- Selda BAĞDAT BAHADIR, Fujitsu Türkiye Genel Müdürü . 

Çalışma Hayatına Giriş Temelleri 

2- Seda ÖZÇELİK, Psikolog, Koç, VSM Danışmanlık Kurucu Ortağı, Great Place To Work 

Türkiye Partner  

Öğrenme, Merak ve Davranış 

3- Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU, Akademisyen, Danışman, Mentor, Koç, Dönüşüm Lideri 

Değerler Amaçlarını Gerçekleştirme ve Fark Yaratma Üzerine 

4- Ahu DİNLER, Psikolog, VSM Yönetim Danışmanı, Koç  

Değerlerimiz 

5- Nurdoğan ARKIŞ, Yazar, Sosyolog  

Yeni Tarz Liderlik 

6- Maya ŞENER, Orascom TMT Investments S.à.r.l. İK Müdürü  

İletişim ve İşbirliği Becerileri 

7- Didem Duru, CISCO Türkiye Genel Müdür, TOG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı  

İş Hayatında Kadın Olmak 
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ÇALIŞMA HAYATINA GİRİŞ TEMELLERİ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLER, AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRME VE FARK YARATMAK ÜZERİNE 
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DEĞERLERİMİZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ HAYATINDA KADIN OLMAK 
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İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ BECERİLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME, MERAK VE DAVRANIŞ 
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YENİ TARZ LİDERLİK 
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YESS 

AKADEMİ 

1.DÖNEM 

KATILIMCILARI 
 

YESS Akademi Türkiye’nin farklı farklı şehirlerinde projeler üretip hayata geçiren, üniversitelerin 3. 4. 

Sınıfı ve 2020 Haziran itibariyle mezun olmuş 35 tane toplum gönüllüsü gençten oluşuyor. Gençler 

çevrimiçi bir şekilde %80 katılım taahhüdü ile 3 fazın tamamına katılım gösterdi. 
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ABDULAZİZ AK 

 

YESS Akademi bir eğitim-staj-mentorluk programının çok ötesinde katkılar 

sağladı bana. Bu 6 aylık süreçte tanıştığım, dinlediğim herkesten altın 

değerinde bilgiler öğrendim güzel tecrübeler edindim. Arka planda çokça 

çabalayan bir ekip vardı. En iyisini yapmak için gösterdikleri çaba gerçekten 

de takdire şayan. Her eğitimde ufkumun biraz daha genişlediğini fark ettim. 

Böyle bir programın gerçekleşmesine olan katkılarından dolayı YESS 

Akademi koordinasyon ekibine ve tüm konuk eğitmenlerimize sonsuz 

teşekkür ederim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BARIŞ SAILGAN 

YESS Akademi 27 Aralık'taki ilk eğitimden bu yana sadece okuduğum 

bölümde kalmamamı, daha farklı alanları göstererek geniş bir bakış 

açsına sahip olmamı sağladı. Birbirinden değerli bağlantılar ile iş 

sahalarında yıllardır deneyim edinmiş eğitmen ve mesleki 

mentorlerin birikim ve tecrübelerini duymak benim için oldukça 

öğretici oldu. Edindiğim her bilgi ve deneyimin kayda değer 

olduğunun farkındalığıyla 5 yıllık kariyer hedefime istikrarlı bir 

disiplin ile daha yakın bir zamanda ulaşabileceğimi söyleyebilirim. 

Böylesi zor bir dönemdeki özveriniz, istikrarınız ve uyumunuz bana 

çok güzel bir örnek oldu.. 

 

 

 

BUSE SEVİNÇ 

 

YESS Akademi sayesinde iş hayatına dair daha planlı düşünmeye 

başladım ve kendim için bir şeyler yapma fırsatı edindim. Mentorlük 

sürecinde mentorümle kurduğum ilişki bana çok şey kattı. Onun 

vesilesiyle Part-time bir işe başladım. Bana sundukları katkılardan 

dolayı YESS Akademi ekibine teşekkürlerimi sunarım. 
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BURAK KANLI 

YESS Akademi pandemi dönemini verimli geçirmemizi sağlayan bir 

proje oldu. Alanında uzman eğitmenlerle birlikte iş hayatına yeni 

atılan veya atılacak gençleri bir çatı altında birleştirdi ve çok şey kattı. 

İyi ki bu projenin bir parçası oldum 

 

 

 

 

BETÜL ALKAN 

YESS hep aklımda olan soruların, cevaplarının ve fikirlerimin değişimine 

aylar boyunca tanıklık etmemi sağladı. Akademinin mezunu olduktan 

sonra kendimdeki değişimleri gözlemledim ve  her gencin böyle bir 

sürece ihtiyacı olduğu kanısına vardım. Dilerim ki ilerleyen süreçte çok 

daha fazla kişinin kariyer planlamasında YESS Akademi’nin değerli 

katkıları yer alır. Emeği geçen gönüllülere, eğitmenlerimize ve mesleki 

mentorlerimize sevgilerimi gönderiyorum. 

 

 

 

BERRA GÜNEŞ 
 

Alanıma dair pek çok konuda bilgi edindiğim, mentorlük desteğiyle hedeflerimi 

netleştirmeme katkı sağlayan bir süreçti. Süreç boyunca hem kedimi geliştirdim hem de çok 

güzel arkadaşlıklar edindim. 
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BURCU DEMİRTAŞ 
 

Çok çeşitli alanlarda aldığımız eğitimlerle dolu dolu bir dönem geçirdim. İş hayatıyla ilgili 

endişelerimi YESS sayesinde yendim. Edindiğim bilgilerle kariyerimi bilinçli bir şekilde 

planlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANSU NACAR 

 

YESS Akademi eğitim ve atölyelerle bizleri geliştirdi ve kendimizi 

bulmamızı sağladı. Bunların üzerine mesleki mentorlük desteğiyle 

yolumuzu çizmemize katkı sağladı. Akademiye başlarken mezuniyet 

korkusu olan bir gençken, mezun olurken iş hayatı konusunda özgüvenim 

arttı diyebilirim. 

 

 

 

 

DİLEK YİĞİT 

Toplum Gönüllüsü gençlerle her zaman toplum için proje yapardık; bu sefer 

bizim için yapılan bir projeye katılım sağladık. Benim için çok samimi ve 

unutulmaz bir süreçti. Bu muhteşem projeye katılım sağlama fırsatım 

olduğu için çok mutluyum. 
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DİLAN YALÇIN 

 
YESS bize eğitim sürecinde harika bir akademi deneyimi yaşattı. TOG Vakfı içerisinde 

gönüllülük yaparken gençlerin istihdam edilmesi ve aynı zamanda network ağının 

genişletilmesine duyarlı bir proje olması benim açımdan muhteşem bir alan yaratma fırsatı 

verdi. İş dünyasından farklı sektörden insanlarla bir araya gelmiş olmamız, keyifli oturumlar 

gerçekleştirmemiz ve aynı zamanda iletişimi çok güçlü mentorlerle zaman geçirmek ve hala 

iletişimde olmak benim için çok güzel bir alan. Bunun dışında anlayışlı ve iletişime açık 

organizasyon ekibine ve canım diğer arkadaşlarıma kocaman kalpler. 

 

 

 

 

ELANUR DOĞAN 

 

Uzman eğitmenler eşliğinde geçirdiğimiz akademi süreci 21.yy 

yetkinliklerine hakim olmama, kendimi geliştirmeme ve ifade 

edebilmeme oldukça katkıda bulundu. Bana bu fırsatı sağladığı için 

YESS Akademi ekibine ve değerli eğitmenlere çok teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

ESRA ÖZTÜRK 

YESS Akademide geçirdiğim 6 aylık süre boyunca gerek kişisel gelişim 

gerekse iş hayatına yönelik birçok bilgi edinme fırsatı elde ettim. 

Oturumların hepsi hem öğretici hem de bir o kadar da eğlenceli geçti. 

Özellikle akademi tarafından ayarlanan staj benim için en güzel 

deneyimlerden bir tanesiydi. İyi ki bu akademinin bir parçası oldum! Her 

sey için teşekkür ediyorum. 

 

 

 



 

44 
 

  

EYLÜL BAŞÇI 

 TOGYESS, benim için ne diye soruyorum kendime ve birçok cevap 

buluyorum. Öncelikle karantina döneminde karşıma çıktıkları için teşekkür 

ediyorum çünkü bol eğitimli aynı zamanda eğlenceli 6 ay geçirdim.  Her 

konuda eğitim alıp, sonra kendi alanlarımız hakkında eğitimler aldık ve her 

gün birsürü sürprizler ile  karşılaştık. Networklarımız artmakla birlikte, iş 

imkanı  ve staj imkanları sunuldu. Her zaman iyi ki TOGYESS diyorum ve 

demeye de devam edeceğim. Bizim için bu kadar emek veren her gönüllüye 

teşekkür ediyorum.   

 

 

EMİR OKUL 

vİş ve staj bulmak konusunda hiçbir şey bilmediğim ve çok tedirgin 

olduğum bir süreçte bana çok iyi geldi. Teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

  

ELİF ŞAHİNOĞLU 

YESS Akademi ile 21. Yy yetkinliklerine dair çok fazla bilgi edindim. 

Akademi başta çalışma hayatı olmak üzere hayatın birçok alanında 

bakış açımın değişmesini sağladı. İyi ki bu projede yer aldım, her şey 

fazla mükemmeldi. Katkısı olan ve bize nice güzel bilgiler aktaran tüm 

herkese teşekkür ederim 
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HASAN KARAPINAR 

YESS’in bana kattıkları saymakla bitmez. Kariyer planlaması konusunda 

aşırı  bilgi sahibi ve müteşekkir  durumdayım.  Yaptığımız çalışmalar ve 

bunlarla birlikte aldığımız eğitimler normal şartlarda kolaylıkla 

ulaşabileceğimiz çalışmalar ve eğitimler değildi. Özenle çalışılmış ve en 

ince detayına kadar düşünülmüş bu akademide kendime çok şey kattım 

ve en önemlisi network rehberliğinden yararlanarak kendime yeni alan 

açılmasını sağladım. Bana karar vermem için yardımcı olundu ilgi 

duymadığım alanlar aldığım eğitimler sonucunda ilgimi çekmeye başladı 

bu akademide gelecek var! 

 

 

 

HAMZA AŞKIN 

 

YESS Akademi bana çok şey kattı. Bunların en önemlisi eğitim almanın, 

yeni şeyler öğrenmenin ve kendimizi geliştirmenin bizi daha güçlü 

bireyler haline getirdiğiydi, herkese çok teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

HAVVANUR KILIÇ 

Biz gönüllüyüz. Nerede sorun görürsek ona koşarız, çözüm oluruz. 

Bunca zaman hep başkaları için çözüm bulduk, hep başkalarının 

yaralarını sardık. YESS ile birlikte aslında kendimize de kucak 

açmamız gerektiğini, çünkü gençler olarak da oldukça zorlu 

süreçlerle mücadele ettiğimizi hatırladık. İş hayatına dair 

eğitimlerin yanı sıra, çok değerli isimlerle tanıştık. Özellikle 

mentorlük eşleşmesi çok değerliydi benim için. Kuşak fark 

etmeksizin öğrenmenin devam etmesi ve iş hayatından birinin 

size yol göstermesi, önünüzdeki belirsizliği belirli hale 

getirebiliyor. Süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kendini geliştiren yapısıyla her 

dönem daha da iyiye, YESS Akademi'yle! 
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İBRAHİM HALİL ASLAN 

YESSTOG üniversite okuyan gençlerin çalışmak istediği alanda nasıl 

ilerleyebileceklerine rehberlik etmek amacıyla eğitim, mesleki 

mentorlük ve staj fazlarını planlayarak gençlerin mezun oldukları 

sürece değer katmayı hedefleyen bir akademi, katkıları için çok 

teşekkür ediyorum.   

 

 

 

 

 

 

 

İLAYDA KATILMIŞ 

Pandemi sürecini verimli, eğlenceli ve bilgi dolu geçirebildiysem, 

mesleki anlamda kendimi tekrardan keşfetme yolculuğuna çıkıp yeni 

yollar keşfettiysem bunun sebebi YESS AKADEMİ.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

İKRA NUR KÜÇÜK 

Yess Akademiyle yolum kesiştiğinde çok heyecanlıydım.Bir yandan " 

neler olacak zaten çok da sevimli olmayan bir akademik dönem 

geçirdik  sanal ortamdan hem eğleneceğim hem de ilgimi çeken 

konulara değinebilecek bir yer olabilir mi ? Diye düşünüyordum . 

Sürecin sonuna doğru bitmesinin burukluğunu yaşamama rağmen 

harika eğlendiğim,bilgilendiğim  kariyerime de enteresan düzeyde 

katkı sağlayan bu akademinin bir öğrencisi olmak beni mutlu etmişti. 

Arka plandaki planlı düzenli ve hummalı çalışmayı görmemek 

mümkün değil! Emeklere fikirlere sağlık. İyi kilerimin neredeyse 

başlarında yer alan bir proje. Emeği geçen gece gündüz demeden 

zaman kavramının ne kadar da izafi olduğunu gerçek manada gösteren ekibe minnettarım. Teşekkür 

ederim.  Nice 3. 5. 9. Mezuniyetlere 

 

 



 

47 
 

  

 

 

 KIYMET AYDOĞDU 

Farklı alanlarda 21.yy yetkinliklerini kapsayarak genç istihdamını 

arttırmak için verilen eğitimler, eğitim sonrası alınan geri bildirimler, 

mentorlük programı, staj imkanı, sosyal iletişimi güçlendirme  gibi 

süreçleri kapsayan verimli bir akademiydi, herkese teşekkür ederim 

 

 

 

 

 

 

MERVE BAYRAM 

 

YESS Akademi pandemi zamanı boş vakitlerimizi güzelleştiren, yeni arkadaşlıklar kurduran, 

alanında uzman eğitmenlerle tanışmamızı sağladı. Bize güzel deneyimlerini aktaran emeği 

geçen herkese teşekkür etmekle başlamak istiyorum. YESS Akademi hayatıma yeni bakış 

açısı kattı. Kendimi daha fazla tanımama yardımcı oldu. İlerleyen zamanlarda da 

kullanabileceğim bilgiler ve deneyimler edindim. Ki umarım benimde insanlara kendimden 

aktarabileceğim şeyler olur. Her şey için sonsuz teşekkürler 

 

 

 

 

 

MELİS DALBUDAK 

TOGYESS’in ilk katılımcılarından olma imkanına eriştiğim için çok 

mutluyum. İlerleyen yıllarda çok daha iyi sonuçlar alınacağına eminim. 

Detaylı planlanan, alanında uzman eğitmenlerle bizleri buluşturan ve 

canla başla her yere gönülden koşturan organizasyon ekibine çok 

teşekkür ediyorum 
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MÜZEYYEN TANRIVERDİ 

YESS Akademi ile umutlarımın tükendiği noktada karşılaştık, imkansız 

olarak gördüğüm şeylerin aslında çok mümkün olduğunu ve başarmak 

için asla pes etmemem gerektiğini anladım. Benim için harika bir 

deneyim oldu, Akademiyle birlikte staja başlama imkanım oldu. 

Herkese çok teşekkür ederim 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHAMMED DİREKÇİ 

YESS Akademi’nin ilk gününden son gününe kadar, birçok farklı 

yetkinliği kazandığımı gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum. Alanında 

uzman eğitmenlerle gerçekleştirilen oturumlarda kendimi test etme 

imkanı buldum. Gelecek planlaması yaparken böyle bir projede yer 

almaktan ve bu fırsatı yakalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Kendimi tanıma ve tanımlamamda YESS Akademi’nin katkısını hayatımın 

her alanına taşıyacağıma inancım sonsuz 

 

 

NURCAN DURAK 

21.yüzyılda iş arayan bir genç olmak, ormanda yolunu kaybetmek 

gibidir. Elinizde pusula olarak sadece eski tip formal eğitim sisteminin 

öğretileri vardır. Yolunuzu bulmanız için kullanacağınız bu pusula bir 

yerden sonra bozulur, yanlış yön göstermeye başlar, yetersiz kalır. Tam 

da bu noktada kutup yıldızının hangisi olduğunu bilirseniz, yolunuzu 

bulmanız için bir şansınız daha olabilir. YESS Akademi, ormanda 

kaybolmuş gibi hissettiğim bir anda bana kutup yıldızını göstererek 

yolumu bulmamı sağladı. 
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NURSEV TÜRKMEN 

YESS Akademi’yi hayallerime giden yolda 6 ay süren bir 

otobüs yolculuğu diye tanımlayabilirim. Her durağında yeni 

bir şeyler öğrendiğim, alanında çok başarılı insanlarla 

tanıştığım ve onların tecrübelerinden yararlandığım bir 

otobüs yolculuğu... Otobüsün içinde öğrenmeye, keşfetmeye 

meraklı, heyecanlı 35 genç ve bu yolculuğu bize hazırlayan 

güzel bir ekip vardı. Yolculuk boyunca arka fonda 21. yy 

yetkinliklerinden bahsediliyordu, ee daha ne olsun :) Son 

durakta koluma bir mentor girdi ve hayallerime giden yolda 

yol haritası oldu. Simdi tam gaz ilerleme vakti, artık o is bulunacak kaçışı yok :) Eğer siz de benim gibi 

hayallerinize giden yolda nereye gideceğinizi bilmiyorsanız ve verimli bir yolculuğa çıkmak 

istiyorsanız, biletleri TOG YESS’ten bulabilirsiniz.  

 

 

 

RABİA ÇELEBİ 

Yepyeni ve heyecan veren bir projeyle neredeyse her hafta 

alanında uzman kişilerle farklı bilgiler öğrenme fırsatı yakalayıp, 

Akademi ekibiyle devam eden bir öğrenme sürecinden geçiyor 

olmak en iyi hissettiren yanlarındandı. Akademiye katkı sunan 

herkese teşekkür ederim 

 

 

 

 

 

 

 SEHER SÖĞÜT 

Bu projeyle birlikte gençler, gelecek kaygısı yaşadıkları ve belirsizlik 

içerisinde oldukları zamanda, daha önce bu kaygıları yaşamış, alanında 

uzman kişilerin deneyimlerini dinleme ve anlama fırsatı yakaladı. 

Eğitimlerden sonra herkesin alanına uygun mentor seçimleri yapıldı. 

Menti-mentor uygulaması sayesinde gençler  bireysel olarak kendilerinin 

bilmedikleri özelliklerini fark etmiş oldu. Hem eğitim,  hem mentor  hem 

de staj imkanları sunan harika bir deneyimdi YESS Akademi. 
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TUĞBA ERKONAK 

 

YESS Akademi ile tanıştıktan sonra birçok konuda kendimi geliştirme 

fırsatım oldu. Birçok konuda bilgi sahibi oldum. Bu durum gerek kişisel 

gelişimim gerek kariyer planlamamı konusunda birçok yeni pencereler 

açtı. YESS Akademi ile yolum kesiştiği için çok şanslıyım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UĞUR KARAKAŞ 

 

İki tarafı kapalı kapılar ile dolu koridor gibi her kapının ardında ne gizli 

bilmiyorsunuz...İşte YESS Akademi ile birlikte mesleki anlamda birçok 

deneyimi dinleme ve yetkinlikler ile farkındalık sağlama imkanım oldu. 

Katkıları için herkese teşekkür ederim 

 

 

 

 

 

 

YEŞİM DEMİRCİ 

Muhteşem ekiple her hafta yenilenen bilgi akışlarıyla dolu dolu geçen bir 

dönem. İyi kii başvurup bu sürece dahil oldum dediğim bir alandı. 

Ögrenme sürecimiz, heyecanımız hiç bitmesinn:) 
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YUSUF GÜNER 

Öncelikle böyle bir proje yaptığınız için teşekkür ederim. 
 

21.yy yetkinliklerini en iyi şekilde öğrenme imkânı yakaladım. Birçok 
eğitmenden değerli eğitimler alarak bakış açımı daha da genişlettim. 
Eğitmenler, Akademi koordinasyon ekibiyle birlikte yeni networkler 

edindim. Birbirinden değerli deneyimler yaşadım.  
 

  



 

52 
 

 

YESS  

AKADEMİ 

 
PAYDAŞLARIMIZ  
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YESS AKADEMİ DESTEK EKİBİ-OSMAN ÇAĞRI AKGÜL 

STAJ KOORDİNASYON   
YESS Akademi’yi tanımam Yeşim Meltem ŞİŞLİ ve Sibel ÇETİNKAYA ile gençlerle bir arada 

olma, genç zihinleri anlamdırma ve konumlandırma arzusunu paylaşmam neticesinde 

gerçekleşti. Burada beklediğimin aksine genç istihdamının önemi ya da gençlerin sorunları 

üzerine üzerine uzun konuşmalar yapılmadı. Bu kararlı ve fedakar ekip, aslında yaraya reçete 

yazmıyor, sınırlı olanakları ile yarayı tedavi etmeye çalışıyordu.  

Gençleri çalışma yaşamına hazırlayabilmek adına hazırlanmış dört başı mamur bu projeyi 

yöneten ekibin içinde gençlerin yer alması ise projenin en hoşuma giden yönünü oluşturdu. 

Gençlerimizin staj yapması, mentorluk alarak deneyimli zihinlerin tecrübelerinden 

faydalanması ve işe girmesi konusunda gençlere destek veren YESS Akademi ekibinin çalışmalarını gözlemleme fırsatı 

buldum.  Bu süreçte onlarda gördüğüm azim, heyecan ve kararlılık bana onların ve onlar gibi tüm gençlerimizin ülkemizin 

aydınlık yarınlarının teminatı olacağını bir kez daha anımsattı. Bu güzel yolculukta sizinle birlikte olmaktan dolayı büyük bir 

keyif aldım. YESS Akademi’ye emek veren herkese teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

ABILITYPOOL-ÖZLEM ÜLKER 
 

Üniversite de  TOG Vakfı ile tanışmak, gönüllülük esaslı bir çok projede yer 

almak bambaşka bir pencereden bakmamı öğretti. Bununla da kalmadı 

Toplum Gönüllüsü bir Mezun olarak şu an o zamanlar sahada yapmış 

olduğumuz süreci sosyal girişimümiz AbilityPool ile harmanladık. Günümüzde 

Gittikçe değişen iş hayatındaki anlam arayışına kurumsal bir gönüllülük alt 

yapısı getirdik  takip edilebilir ve sürdürülebilir gönüllülük esaslı platformumuz 

ile Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlar arasında bir köprü görevi görüyoruz. 

yess projesi başvurularında Türkiyenin farklı yerlerinden ve üniversitelerinden öğrenci arkadaşlarımızın başvurularını 

platformumuz aracılığı ile toplayıp detaylı verileri paylaştık. Baştan sona emek emek işlenen bir proje harika fikirleri ve 

içeriği ile devam ediyor. AbilityPool olarak bu süreci takip etmek çok kıymetli Projede katkısı olan ve hayata geçiren katılım 

sağlayan herkesin emeğine sağlık. İyi ki Toğ ile yollarım kesişmiş ve içinde fayda, gönüllülük yatan bir işe vesile olmuş. 

Bir sonraki süreçte daha çok başvuru için sabırsızlıkla bekliyoruz..  
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 BİLGİN YAZAR 
 

Vedubox sistemimiz ile YESS Akademi bünyesinde Toplum Gönüllüsü 

arkadaşlarımıza online sosyal bir ortamda hem öğrenebildiği, hem bilgi 

paylaşabildiği, hem görüşme, canlı ders, toplantı yapabildiği hem de 

webinarlara katılabildiği bir sistem sunduk. 

Bu güzel projede emeği geçen arkadaşlara teşekkür etmek isteriz. 

 

 

 

TEB CETELEM 

 

TEB Cetelem olarak finansal okur yazarlık ve dijital okur yazarlık konularında 

yeni nesilleri desteklemeyi önemsiyoruz.  Bu kapsamda, gençlerin 

karşılaştıkları engelleri tek başlarına aşmak zorunda kalmamaları için iş 

hayatında yetkinlik kazanmalarını sağlayan YESS Akademi projesinin parçası 

olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerin; deneyim ve yetkinliklerini destekleyen eğitimler, atölyeler, mentorluk ve staj 

programları içeren bu programın, katılımcılara iş hayatlarında yeri doldurulamaz bir deneyim kazandıracağına eminiz. TEB 

Cetelem olarak bu programa katılan gençlerimizin ileride güzel başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz. 
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Kişilik Envanteri ;  Akademi katılımcılarımızın tamamına Davranış Bilimleri 

Enstitüsü tarafından kişilik envanteri yapılarak kendilerini tanıma ve 

yetkinlikleri doğrultusunda gelişim göstermelerine rehberlik edildi. 
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LinkedIn ; https://www.linkedin.com/in/yess-youth-employment-support-scheme-

366bb720a/ 

 

 

Aktif Bağlantı Sayısı: 365 

Aktif Takipçi Sayısı: 392 

Aktif Gönderi Görüntülenmesi: 392 

Aramada Görüntülenme:181 

Paylaşılan Gönderi Sayısı: 67 

 

 

 

 

Instagram; https://www.instagram.com/togyess/ 

 

Aktif Takipçi Sayısı: 669 

Aktif Takip Edilen Sayısı: 30 

Paylaşılan Gönderi Sayısı: 82 

En Çok Erişim Alan Gönderi: 1063 

Link; https://www.instagram.com/p/CIOdHlxhGxZ/ 

En Çok Beğeni Alan Gönderi: 115 

Link; https://www.instagram.com/p/CIbVLx9BRZ0/ 

En Çok Gösterim Alan Gönderi: 1432 

Link; https://www.instagram.com/p/CIOdHlxhGxZ/ 

En Çok Kaydetme Alan Gönderi: 41 

Link; https://www.instagram.com/p/COf3lLzh_Jd/ 

En Çok Paylaşılan Gönderi: 100 

Link; https://www.instagram.com/p/COf3lLzh_Jd/ 

En Çok Görüntülenen Video: 574 

https://www.linkedin.com/in/yess-youth-employment-support-scheme-366bb720a/
https://www.linkedin.com/in/yess-youth-employment-support-scheme-366bb720a/
https://www.instagram.com/togyess/
https://www.instagram.com/p/CIOdHlxhGxZ/
https://www.instagram.com/p/CIbVLx9BRZ0/
https://www.instagram.com/p/CIOdHlxhGxZ/
https://www.instagram.com/p/COf3lLzh_Jd/
https://www.instagram.com/p/COf3lLzh_Jd/
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Link; https://www.instagram.com/p/CMhPp2GhRbR/ 

En Çok Yorum Alan Gönderi: 33 

Link; https://www.instagram.com/p/CIOdHlxhGxZ/ 

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/CMhPp2GhRbR/
https://www.instagram.com/p/CIOdHlxhGxZ/


 

59 
 

İYİLİK PEŞİNDE KOŞ 

ADIM ADIM TOG 

(Toplanan bağışlar ve koşucularımız) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 
 

 

TEŞEKKÜRLER 

 

 

Genç istihdamını desteklemek için çıktığımız bu yolda; 

Gençlerin enerjisine ve potansiyeline inanan Toplum Gönüllüleri Vakfı’na, 

Eğitim, staj ve mesleki mentorluk fazlarında bilgi, birikim ve uzmanlıkları ile bizi destekleyen 

TOG ofis çalışanlarına, yönetim kuruluna, mütevelli heyet üyelerine ve mezun gönüllülere; 

Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yolları kesişip gönülden bağ kurduğumuz sevgili eğitmen ve 

mentorlarımıza, 

Network desteğiyle gençlere staj imkanlarını yaratan yetişkin gönüllülerimize ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’ne, 

Kurum çalışanlarını Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşturup onlara gönüllülük deneyimini 

yaşatan dijital platform Abilitypool’a, 

Sponsorluk desteği ile projenin hayata geçmesini sağlayan ana sponsorumuz Tebcetelem’e, 

Sağladığı uzaktan eğitim teknolojisiyle en iyi online eğitim deneyimini yaşadığımız 

Vedubox’a, 

Kişilik envanteri ile toplum gönüllüsü gençlerin yeteneklerini keşfedip onların kariyer 

yolculuğuna ışık tutan Davranış Bilimleri Enstitüsüne, 

Teşekkür ederiz. 

Rehberliğinizle birlikte bize olan inancınızla, genç istihdamını desteklediğiniz bu yolculukta 

toplum gönüllüsü gençler olarak artık daha kendinden emin, daha donanımlı ve güçlüyüz. 

Ve son olarak; 

 

YESS Akademi’nin 1. Döneminde gönüllülük yaptıkları projelerde göstermiş oldukları yüksek 

özveri ve motivasyonu aynı hassasiyetle akademi sürecinde de gösteren sevgili akademi 

katılımcılarımız… En büyük teşekkür sizlere! 


