
 

 

 

 

 

 

Meslek Lisesi Koçları Programı 
 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı 2012 yılında başlayan ve ÖSGD 
üye şirketlerin katılımı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü protokolü ile 
uygulanan gönüllülük temelli bir programdır. 
 
Program’ın kalbinde, ÖSGD üye şirketlerinden gönüllü çalışanların 10. ve 11. sınıf meslek lisesi 
öğrencilerine grup koçluğu uygulaması yatar. İki yıl boyunca aynı öğrenci grubu ile en az 12 defa 
bir araya gelen koçlar, her buluşmada öğrenciler ile farklı kişisel gelişim buluşmaları uygular. 
Böylece bir yandan sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek olurken, bir yandan da rol model 
olarak öğrencilerin hayatlarına dokunurlar. Koçlar ise, özel sektörde edindikleri becerileri 
değerlendirebildikleri ideal bir gönüllülük deneyimi yaşarlar.  
 
Koçluğun yanı sıra, programın diğer hedefi ise özel sektör ve meslek liseleri arasında kalıcı 
işbirlikleri yaratmaktır.  Koçluk üzerinden başlayan ilişkilerin, öğrencilere sağlanan 
burs/staj/istihdam önceliği gibi olanaklar ve ileriki dönemde meslek liselerine yapılabilecek diğer 
yatırımlar ile beslenmesi öngörülmektedir. 
 

İş Ortaklarımız



Programın Hedefleri: 
 

Meslek liseleri ve öğrencileri için; 

 
 İstekli meslek lisesi öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak, 

cesaret ve becerilerini geliştirip, öğrencilere yön göstererek geleceklerini istedikleri gibi 

çizmelerine yardımcı olmak,  

 

 Meslek lisesi öğrencilerini okudukları alanda başarılı olmuş rol modellerle buluşturup 

vizyonlarını genişletmek, 

 

 Öğrencilerin ileride çalışmak isteyebilecekleri sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri 

tanımalarını sağlamak, 

 

 Şirketler ve meslek liseleri arasında kurulan bağların, mesleki eğitimin kalitesini geliştirmeye 

yönelik sürdürülebilir işbirliklerine dönüşmesi için zemin hazırlamak, 

 

 Meslek Lisesi Koçluk Programı’nı sürdürülebilir, geniş bir çerçeveye oturtarak meslek 

liselerinin itibarını ve başarısını arttırmaya çalışmak. 

 
Şirketler ve çalışanları için; 

 
 Şirket çalışanlarının, Meslek Lisesi Koçlukları boyunca geliştirecekleri ilişkiler sonucunda 

sürdürülebilir okul-işletme işbirlikleri geliştirmelerini sağlamak, 

 

 Her pozisyondan özel sektör çalışanının bilgi ve becerilerini kullanarak kendi uzmanlık 

alanında gönüllülük yapmasını sağlamak, 

 

 Çalışanların öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini kolayca ve hızlıca görüp topluma 

yaptıkları katkıyı hissedecekleri bir gönüllülük fırsatı yaratmak, 

 

 Şirket çalışanlarının gönüllülük süreçleri boyunca ve sonrasında toplumsal konulara karşı 

farkındalıklarını artırmak, 

 
 Çalışanların koçluk uygulamaları boyunca kendi kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaktır. 

  



Koç adaylarımızda aradığımız özellikler: 

 Gönüllü olmak, 

 

 En az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 

 

 Deneyimlerini paylaşmak ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak için heyecan 

duymak, 

 

 Mesleki teknik eğitime inanmış olmak, 

 

 İş yoğunluğu arasında buluşmalara zaman bulabileceğini taahhüt etmek, 

 

 Program ile ilgili eğitimlere katılmak 

 

 Programın devamlılığı için, gerekli dokümanları ve bilgilendirmeleri Şirket Sorumlusu’na 

ve ÖSGD’ye düzenli olarak iletmek, geri bildirim vermek 

 

 Okul ve öğrenciler ile çalışırken, empatik, sabırlı, hoşgörülü ve pratik olmak 

 

Not: Bölüm, pozisyon fark etmeksiniz, her özel sektör çalışanı programa katılabilir. 

 
Koçtan beklenenler: 

 İlk sene 10. Sınıf, 2. sene  11.sınıf öğrencileri ile belirlenen içerikleri uygulamak. 

Uygulamalar için her sene 6 buluşma ve en az bir sosyal aktivite gerçekleştirmek. 

Program, “Sınırları tanımlanmış koçluk” modeli ile 10-12 öğrenciden oluşan bir gruba 2 

gönüllü koçun liderlik etmesi ile uygulanmaktadır. 

 

 Programda gönüllü olabilmek için; 2 tam günlük eğitime katılmak. Her sene başı, ara 

dönem ve sene sonunda düzenlenen buluşmalara katılmak.  

 

 Buluşmalarda uygulamaları rehbere göre uygularken, kendi beceri, uzmanlıkları ile 

programı zenginleştirmek. 

 

 Öğrencilerin seçim ve mülakat aşamalarında aktif rol almak. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Gönüllü Eğitimi: 

 
 İstanbul için 2 günlük Meslek Lisesi Koçları Programı Gönüllü Eğitimi düzenlenmektedir. 

Gönüllülerinin eğitime mutlaka katılmaları gerekmektedir.  

 

 İstanbul dışındaki illerde de şirketlerin talepleri doğrutusunda eğitim açılabilmektedir. 

(İzmir, Ankara, Eskişehir vb.) 

 
 Eğitimler, temel koçluk becelerileri, grup yönetimi, öğrenciler ile iletişim, buluşmaların 

içerikleri olmak üzere farklı başlıkları içerir.  

 
Program boyunca uygulanacak buluşma içerikleri: 

 

 
  

10. Sınıf

• Açılış Buluşması - Tanışma

• Güvenle Hedefe Doğru

• Zaman Yönetimi

• Sürekli Öğrenme ve Gelişme

• Sorumlu Vatandaşlık

• Kapanış Buluşması

11. Sınıf

• Açılış Buluşması

• Ekip Çalışması

• Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

• Problem Çözme

• İş Etiği

• Kapanış Buluşması



Programın Uygulandığı İller: 

2012’den Bu Yana Programı Uygulayan Şirketler: 

Akçansa, Anadolu ISUZU, Anadolu Motor, Arçelik, Aromsa, Bayraktar Grubu, Bayraktar Holding, 
Bilim İlaç, Borusan Holding, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Borusan Danışmanlık, Borçelik, 
Borusan Enbw Enerji, Borusan Kerim Çelik, Borusan Lojistik, Borusan Makine ve Güç Sistemleri, 
Borusan Manheim, Borusan Mannesmann Boru, Borusan Otomotiv, Supsan, Boyner Holding, 
Brisa, Bunge, Cargill, Defacto, Dell, Doğan TV, Eureko Sigorta, Enerjisa, Garanti Bankası, Garati 
Faktoring, Goodyear HP, HSBC, IBM, Koçtaş, Neptün Otelleri, Olmuksan, Opet, Organik Kimya, 
Panasonic Eco Solutions Türkiye, Parıltım, PepsiCo, Perfetti Van Melle, Pirelli, PwC, Roche, PPG 
Kimya, Roketsan, Rönesans Holding, Schneider Electric, Setur, TEB, TEI, Tribe, Türk Tuborg, 
TÜPRAŞ, Zorlu Enerji 

 

 

 

 

2015-2016 döneminde Meslek Lisesi Koçluk Programı ile tanıştım ve sizlerden aldığım 2 günlük eğitim 
ile birlikte önce okulun tespiti daha sonra öğrencilerin seçimi ile bu gönüllük programına başladım. 
Yaptığımız her buluşmada, uyguladığımız her modül de öğrencilerin gelişimi ve istekli olmaları bu 
programa olan bağlılığımı artırdı. Sonucunda bu öğrencilerimizde gördüğümüz somut gelişimler, okul 
bittiğinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğinin kararını vermiş olmaları, sosyal sorumluluk projelerinde 
olmak için çaba göstermeleri, sosyal faaliyetler içine girmeleri, bizleri rol model olarak görüp 
davranmaları, ne kadar kutsal bir görev üstlendiğimi hissettirdi. Bu görev ile birlikte kendi hayatıma 
yeni şeyler katmış oldum. Rol model olmanın gerekleri için buluşmalarda daha özenli ve hazırlıklı olma 
sorumluluğuna, bir şeyler üretebilmenin gururu eklendi. 
 
Ömür Güleç, BMGS Adana Bölge MD Satış Müdürü 



 

2012 – 2017 Program Verileri: 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Programın uygulandığı il sayısı 7 9 12 13 10 11 

Programın uygulayan şirketlerin 

sayısı 
30 40 36 35 31 

28 

Şirket sorumluları sayısı 57 76 66 54 38 31 

Her yıl programa katılan gönüllü 

koç sayısı 
301 222 211 181 190 

222 

Düzenlenen koçluk eğitimleri 10 12 7 3 4 8 

Programa katılan okul sayısı 55 73 54 52 50 59 

Programa katılan öğrenci sayısı 1500 2000 1800 1500 1500 1500 

Staj imkanı sağlanan öğrenci sayısı 123 172 171 146 187 135 

İstihdam edilen öğrenci sayısı - 4 1 20 10 12 

 

 

İzleme ve Değerlendirme 

Her eğitim dönemi başında ve sonunda öğrencilerle Öz değerlendirme Anketleri, her dönem 

sonunda koçlar ve öğrenciler ile ayrı ayrı Program Değerlendirme Formları uygulanmaktadır. Bu 

formlar doğrultusunda programın faydalarını görerek, değerlendirme yapılmakta, bu çıktılara 

göre de programın iyileştirilmesi hedeflenmektedir.  

Öte yandan, sene boyunca şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi örnekler belirlenerek, 

paylaşılmakta ve iyi uygulamaların artması sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 



Notlar; 

 Programa dahil olmak isteyen şirketler sağlanacak hizmetler için bir gönüllü koç için iki sene 

boyunca belirlenen 600 TL katılım bedelini ödemeyi kabul ederler. 

 Şirketler, iş alanı ya da farklı bir alanda meslek liseleri ile eşleştirilirler. Gönüllülük temelli 

programda öğrenciler çağrıyla programa davet edilirler ve gönüllü olarak dahil olurlar. 

İstekli öğrenciler mülakat sonrası programa dahil olurlar. 

 Program, 10. Sınıf öğrencileri ile uygulanmaya başlayıp, 11. Sınıfta yine aynı öğrenci grupları 

ile devam eder. 

 Buluşma uygulamaları dışında da öğrenciler ile, kültürel etkinlikler ve/veya saha gezileri 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nden 

Başak Güçlü Elbir’e basak@osgd.org ulaşabilirsiniz. 

mailto:basak@osgd.org

