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Esas Sosyal’in ilk sosyal 
yatırımı olan İlk Fırsat 
Programı, işverenler 
tarafından daha az bilinen 
devlet üniversitelerinden 
mezun gençlerin 
mezuniyet sonrası ilk 
işlerine geçiş yaparken 
yaşadıkları zorluklara 
odaklanarak yeni bir 
çözüm modeli sunuyor.

E sas Sosyal’in eğitimli genç nü-
fusu ekonomiye kazandırmak 
için hayata geçirdiği “İlk Fırsat 
Programı” üniversiteden yeni 

mezun gençlerin maaşlarını karşılayarak, 
Türkiye’nin önde gelen STK’larında 12 ay 
tam zamanlı olarak ilk iş deneyimi sağlıyor.

Gençlik ve istihdam alanında sosyal 
yatırımlar yapan Esas Sosyal’in ilk sosyal 
yatırımı olan İlk Fırsat Programı, 2016 yılın-
dan bu yana işverenler tarafından daha az 
bilinen devlet üniversitelerinden mezun 
gençlerin mezuniyet sonrası ilk işlerine ge-
çiş yaparken yaşadıkları zorluklara odakla-

narak yeni bir çözüm modeli sunuyor. Her 
yıl yeni bir grup gencin başladığı program 
kapsamında, 2019 katılımcılarının İlk Fırsat 
yolculuğu Aralık ayı itibarıyla sona erdi ve 
iş arama süreçleri başladı.

Program hakkında bilgi veren Esas 
Sosyal Kurucu Direktörü Filiz Bikmen, “İlk 
Fırsat Programı ile işverenler tarafından 
daha az bilinen devlet üniversitelerinden 
yeni mezun gençlerin maaşlarını karşılaya-
rak, Türkiye’nin önde gelen STK’larında 12 
ay tam zamanlı olarak ilk iş deneyimlerini 
edinmelerini sağlıyoruz. Program kapsa-
mında gençlere sadece ilk iş deneyimlerini 

'İlk Fırsat' katılımcıları 
iş dünyasını bekliyor
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sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda 250 
saatten fazla onların ilişki yönetimi, takım 
çalışması, sonuç odaklılık gibi 21. yüzyıl 
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler, 
İngilizce ve office programları eğitimleri 
almalarını da sağlıyoruz” dedi. 

2019 katılımcılarının Aralık ayı itiba-
rıyla programı tamamladıklarını ifade 
eden Bikmen, “Program seçim sürecin-
de, Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet 
üniversitelerinden mezun adayları eşit 
şartlarda ayrım gözetmeksizin mülakatlara 
tabi tutuyor ve içlerinden iş hayatında 
başarıyı getiren özelliklere sahip olanla-
rı programa seçiyoruz. İlk Fırsat katılım-
cılarıyla mentorluk ya da söyleşiler gibi 
vesilelerle birebir tanışma fırsatı bulan İK 
profesyonelleri; bu gençlerin yaklaşımları, 
duruşları, özgüvenleri, kendilerini ifade 
etme kabiliyetleriyle iş hayatında başarı 
vadeden gençler olduklarını söylüyor, ka-
tılımcılardan övgüyle bahsediliyor. Aralık 

ayında programı tamamlayan 35 genci-
miz, edindikleri deneyim ve donanımla 
iş dünyasında yerini almaya hazır. İş dün-
yasını fırsat eşitliğine ve bu gençlere şans 
vermeye davet ediyorum. http://ilkfirsat.
org/tr/Katilimcilar/2019 linkinde 2019 ka-
tılımcılarımızla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak 
mümkün” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadar 13 binin 
üzerinde başvuru alındı”

İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne 
kadar 13 binin üzerinde başvuru alındı, 2 
bine yakın özgeçmiş değerlendirildi. Bun-
ları takiben online ve yüz yüze mülakatlar 
gerçekleştirildi. İlk Fırsat katılımcılarının 
program bitmeden iş teklifi alma oranı yüz-
de 80, program sonrası altı ay içinde işe gir-
me oranı ise yüzde 100 olarak gerçekleşti. 

İlk Fırsat’ın özel başarı 
hikayelerinden bazıları
✔ Ali Yıldırım  (İlk Fırsat 2018 Katı-

lımcısı):  Uludağ Üniversitesi İşletme Bö-
lümü’nden mezun olan Yıldırım, üniversite 
son sınıfta Türk Otomobil Fabrikası A.Ş 
tarafından Prova Plus Programı’na kabul 
edilerek dokuz ay Dış Ticaret Operasyonları 
Müdürlüğü’nde staj yaptı. Staj süresi bo-
yunca TOFAŞ Akademi tarafından verilen 
iş yerinde profesyonellik, çözüm üretme ve 
etkili sunum teknikleri eğitimlerine katılan 
Yıldırım, İlk Fırsat kapsamında TÜBİSAD 
Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu olarak 
çalıştıktan sonra EY (Ernst & Young) Türki-
ye’de Denetim Asistanı olarak çalışmaya 
başladı. Şu an Mazars Denge’de Dene-
yimli Denetim Asistanı olarak görev alan 
Yıldırım, aynı zamanda mezunlar grubu 
tarafından yapılan oylamayla seçilerek Esas 
Sosyal Danışma Kurulu’nda görev alıyor.
✔ Oğuzhan Gökçek  (İlk Fırsat 2019 

Katılımcısı): İlk Fırsat Programı kapsamın-
da Türk Eğitim Vakfı Kurumsal İletişim 
Sorumlusu olarak çalışan Gökçek, Trakya 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’n-
den mezun oldu. Ardından University of 
Humanities and Economics Siyaset Bilimi 
Bölümü tezli yüksek lisansı tamamladı. 
Şu an ise Anadolu Üniversitesi Medya ve 
İletişim Bölümü'ne devam ediyor. Let’s Do 
It Akdeniz Projesi’nde Edirne İl Temsilcisi 
olarak görev aldı. Trakya Üniversitesi Türk 
Kızılayı Topluluğunu kurdu. Dailymotion 
Türkiye MCD Digital Şirketi’nde web içerik 

editörlüğü alanında staj yapan Gökçek, ça-
lıştığı kurumun görünürlüğünü artırmayı 
ve bağış kampanyaları için yeni etkinlik-
ler oluşturarak kurumuna destek olmayı 
planlıyor.
✔ Ebru Saka (İlk Fırsat 2019 Katı-

lımcısı):  İlk Fırsat 2019 katılımcısı Saka, 
Program kapsamında Darüşşafaka Cemi-
yeti Kaynak Geliştirme Uzman Yardımcısı 
olarak görev alıyor. Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Hizmet Bölümü’nden mezun olan 
Saka, üniversitede Dans Kulübü'nde aktif 
olarak rol aldı. Aynı zamanda üniversitede 
proje dersine bağlı olarak, medya ve ka-
muoyunda oldukça dikkat çeken "Kadına 
Şiddete Hayır" projesini ekip arkadaşlarıyla 
beraber yürüten Saka, takım çalışması-
na yatkın, toplumsal olaylara sağduyulu 
olduğunu gösterdi. Türk Kızılayı, LÖSEV, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllülük 
yaptı. Stajlarını Sosyal Hizmet Merkezi ve 
Sosyal Gelişim Merkezi'nde tamamladı 
ve bu süreçte alanıyla alakalı raporlama 
yapma, vaka incelemelerini oluşturma ve 
müracaatçılarla oluşturulan eğitimlerin 
oluşumunu sağlama gibi konularda des-
tek verdi. İnsan ilişkilerine güvenen Saka, 
program bünyesinde çalıştığı kurumu ve 
kendini geliştirmeye devam edeceğine 
inanıyor.

Esas Sosyal Kurucu Direktörü Filiz Bikmen


