
KENDİ YOLUMDA 
GÜNLÜĞÜ



EN ÇOK DA 
İNANILMAYAN HAYALLER 

VE SINIR�YAN BEKLENTİLER 
GELECEK İÇİN 

CESARETLERİNİ KIRIYOR. 
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“HAYALLERİMLE
ARAMDA

ENGELLER VAR”
DİYOR. 

TÜRKİYE’DE HER
10 GENÇ 

KADINDAN 6’SI



EĞİTİM BURSU, KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI VE 
ÖZEL EĞİTİM İÇERİKLERİ SAĞLAYARAK

BİNLERCE GENÇ KADINA YOL ARKADAŞI OLUYOR

ELİDOR VE 
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI, 

PROJESİYLE  



HAYALLERİNE
           GİDEN
       YOLDA NELER

YAPABİLECEĞİNİ
ÖĞRENMEYE

HAZIR MISIN?

GÜÇLÜ
YÖNLERİNİN

FARKINA
VARMAK, DESTEK

NOKTA�RINI
BULMAK VE

YOLCULUĞUNU

P�N�MAK
İÇİN



HAYALLERİNİ KEŞFETMEYİ 
 
GÜÇLÜ YÖNLERİNİ BELİRLEMEYİ
 
DESTEK NOKTA�RINI BULMAYI
 
YOLCULUĞUNU P�N�MAYI
 
ZORLUK�RIN ÜSTESİNDEN GELMEYİ

NELER
ÖĞRENECEKSİN?

HAYALLERİN! 
HAYALLERİNİ YANINA ALMAYI UNUTMA VE 
ON�R HAKKINDA YAZMAYA HAZIR OL!
 
KENDİ YOLUMDA GÜNLÜĞÜN! 
SANA YOL GÖSTERMESİ İÇİN 
BU GÜNLÜĞÜ İNDİR VE 
ÇIKTISINI AL!

NELERE İHTİYACIN
OLACAK?



HAYALLERİN! 
HAYALLERİNİ YANINA ALMAYI UNUTMA VE 
ON�R HAKKINDA YAZMAYA HAZIR OL!
 
KENDİ YOLUMDA GÜNLÜĞÜN! 
SANA YOL GÖSTERMESİ İÇİN 
BU GÜNLÜĞÜ İNDİR VE 
ÇIKTISINI AL!

Tanım

Adım Adım Kendi Yolumuzda kişisel gelişim programı ile hayallerini 
keşfedeceğin ve onları gerçekleştirmek için harekete geçeceğin bir 
yolculuğa çıkacaksın. Bu yolculukta hayal gücünü ve motivasyonunu 
kullanarak hayallerini belirlemen, seni sınırlayan düşüncelerin 
üstesinden gelmen ve hayattaki olasılıklarını artırman için seni 
destekleyecek ilham verici rol modellerle tanışacaksın. Hayallerine 
giden yolda kendine inanmanın ve güçlü yönlerini fark etmenin ne 
kadar önemli olduğunu öğreneceksin. Kendi “destek sistemi”ni 
belirlemek ve geliştirmek için neler yapabileceğini göreceksin. Ve 
hayallerini hayata geçirilebilir hedeflerle somutlaştıracak ve olası 
zorlukların üstesinden gelmek için çözümler üreteceksin.

HAYALLERİNE DAİR BİR VİZYON,

DESTEK NOKTA�RI,

HAYALLERİN İÇİN MÜCADELE ETMENİ 
SAĞ�YACAK BİR P�N GELİŞTİRMENİ 
SAĞ�YACAK YETENEKLER VE 
ÖZ GÜVENE SAHİP O�CAKSIN. 

18-24 yaş arası genç 
yetişkinler, özellikle 
genç kadınlar

BU PROGRAMI
TAMAMLADIĞINDA…

BU EĞİTİM KİMLER İÇİN?



“Bir şey için yetenekli 
olduğumuza inanmalıyız 
ve ne pahasına olursa 
olsun bu şeye ulaşılmalı.”           
                 Marie Curie



“Bir şey için yetenekli 
olduğumuza inanmalıyız 
ve ne pahasına olursa 
olsun bu şeye ulaşılmalı.”           
                 Marie Curie

1. Adım:
Adım adım

Etkinlik Taslağı



Senin için hayal kurmak ne anlama geliyor? 

Sence hayalini gerçekleştirmek ile yaşam öykünü oluşturmak 
arasında nasıl bir bağlantı var?

1. Adım:
Adım adım

Etkinlik Taslağı





“Hayal kurmanın ve 
hayal gücü olmadan, 
hayatta karşımıza 
çıkabilecek olasılıklarla 
ilgili tüm heyecanımızı 
yitiririz. Çünkü nihayetinde 
hayal kurmak plan yapmak 
demektir.”         Gloria Steinem



2. Adım:
HAYALİNİ KEŞFET 
Etkinlik Taslağı



Hayalin nedir? Bu hayali gerçekleştirdiğin anı hayal edebiliyor 
musun? Neler oluyor anlatır mısın? Yanında kimler var? Kendini 
nasıl hissediyorsun?

2. Adım:
HAYALİNİ KEŞFET 
Etkinlik Taslağı

Kendini tanıt! 

Kendimizi tanımadan hayalimizin ne olduğunu nereden bilebiliriz? 
‘Kendini tanımak’ derken neyi mi kastediyoruz? Esas değerlerinin, 
önceliklerinin ve hayallerinin farkında olmayı…

Şunu düşün: Seni ne mutlu eder? Seni en çok ne heyecanlandırır? 
Hayallerine yer açmak için ne yapmalı, nelerden vazgeçmelisin? 





3. Adım:
GÜCÜNÜ FARK Et
Etkinlik Taslağı



‘Yanına Al’ bölümünde, yönünü bulmakta zorluk çektiğinde aklına 
gelen, seni güçlendirecek olan şeyleri yaz. 

Yanına Al

3. Adım:
GÜCÜNÜ FARK Et
Etkinlik Taslağı

Şimdi, ‘Geride Bırak’ bölümünde, hayalini gerçekleştirirken 
cesaretini kırabilecek düşünceleri yaz. 

Bunları bilmek hayalini ve bu hayale ulaşmak için yapman gereken 
hazırlıkları netleştirmene yardımcı olacak. Bu, yoluna kararlı bir 
biçimde devam etmen için önemli. Bunun için biraz zaman ayır… 

Geride Bırak
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HAYALLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 

EN ÇOK AİLELERİNİN 
DESTEĞİNE İHTİYAÇ 

DUYDUĞUNU SÖYLÜYOR.

TÜRKİYE’DE
GENÇ KADINLARIN 

%43’Ü 



4. Adım:
GÜÇLÜ YÖNLERİNİN
FARKINDA OL &
DESTEK NOKTALARINI 
KEŞFET
Etkinlik Taslağı



4. Adım:
GÜÇLÜ YÖNLERİNİN FARKINDA OL & 
DESTEK NOKTALARINI KEŞFET
Etkinlik Taslağı

Şunlarda gerçekten iyiyim:

…ve bunlar hayallerime ulaşmamda bana yardımcı olacak! 

1.

2.

3.

4.

5.

              Bu beş şey en iyi özelliklerini veya niteliklerini tanımlamalı. 
Arkadaşlarının veya sana yakın olan insanların senin hakkında neler 
söylediğini düşün. En çok hangi özelliklerine hayranlık duyuyorlar?

İPUCU:

ÖRNEK:                  İyi yazı yazmak, matematikte iyi olmak, inandığın şeyleri 

savunmak, bir konuda başarısız olduğunu düşündükten sonra tekrar denemek.

Hayallerime ulaşmak için şu konularda hala kendimi geliştirebilirim:

1.

2.

3.

4.

5.

               Hayallerine ulaşmak için sana yardımcı olacak becerilerini 
düşünmeyi unutma. Hangi niteliklerin sayesinde hayallerine 
kavuşacaksın? 

İPUCU:

ÖRNEK:                   Daha düzenli olmak, İngilizce çalışmak, daha çok çalışmak, 

daha iyi sunum yapmak, ihtiyaç duyduğumda yardım istemek, sabırlı olmaya 

çalışmak.



Henüz tanımadığın ama hayallerine ulaşmanda seni destekleyerek 
sana yardımcı olabilecek kişileri yaz. Bunların belli kişiler olmasına 
da gerek yok. Temas kurmayı düşünebileceğin kişilere veya kurum-
lara dair fikirlerin de olabilir. Yakın çevremizde olmayan kişiler ve 
kurumlar önemli ilişki ağları kurmamıza yardımcı olabilir:

ÖRNEK:                   Bir öğretmen, hayalindeki mesleği yapan biriyle bağlantı 

kurmanı sağlayabilir. Bir kurum, başka bir şehirde yer alan ve hayalindeki 

alanda çalışan başka bir kurumla iletişim kurmanı mümkün kılabilir. 

Hayallerine ulaşmana ve yukarıda yazdığın konularda kendini 
geliştirmene yardımcı olabilecek kişilerin adını yaz:

İPUCU:

İPUCU:

               Tanıdıkların arasında hayallerine ulaşmanda ve kendini 
geliştirmende sana kimlerin yardımcı olabileceğini düşün. Bunlar 
aile üyeleri, arkadaşlar, komşular, öğretmenler, kurumlar, akıl 
hocaları ve daha niceleri olabilir! 

               Bu kişilerin tamamının illa fiziksel olarak sana yakın olmak 
zorunda olmadığını unutma, uzakta yaşasa da kendini yakın 
hissettiğin kişiler olabilir. 





“Neyle karşı karşıya 
olduğuma odaklanmam. 
Hedeflerime odaklanırım 
ve geri kalanlara aldırış 
etmem.”           
            Venus Williams   



5. Adım:
HAYALLER 
PLANLARLA 
GERÇEKLEŞİR
Etkinlik Taslağı



5. Adım:
HAYALLER 
PLANLARLA GERÇEKLEŞİR
Etkinlik Taslağı

Hayallerimize ulaşmak için bu hayalleri gerçekleştirmek üzere 
atmamız gereken adımları düşünmeliyiz. İşte bunlara “hedef” 
diyoruz. Hedefler, hayallerini gerçekleştirmende sana yardımcı 
olacak elle tutulur nitelikler, beceriler ve başarılardır. 

İlk olarak 2. adımda belirlediğin hayalini yaz. Daha sonra 
hayallerini gerçekleştirmek için faydası dokunabilecek belli hedefler 
düşün. Bu hedefler, planının bir parçası olacak, yani hayallerini 
gerçekleştirmek için atacağın adımlar... Adım adım belli hedefler 
koyduğumuzda hayallerimizi gerçekleştirmek daha gerçekçi bir 
hal alır. Bu genelde geleceğe dönük plan yapmayı ve karar almayı 
da kapsar. Bu hedefleri oluştururken 2. adımda vurguladığın 
geliştirmek istediğin alanlara dönebilirsin. Daha sonra bu hedeflere 
ulaşmak için atman gereken adımları, yerine getirmen gereken 
görevleri ve bunlar için ihtiyaç duyacağın zaman planını düşün:

1. Hedef:
Etkİnlİk:                     Zaman:

2. Hedef:
Etkİnlİk:                     Zaman:

3. Hedef:
Etkİnlİk:                     Zaman:



Bu plan hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı 
olacak mı? 

Bu plan bana uygun mu? Güçlü olduğum alanları 
besliyor mu? 

Bu planı gerçekleştirirken kimden ve nasıl destek 
isteyeceğim net mi? 

Bu planın gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak 
günlük ve haftalık rutinlerimde neler var? 

Bu plan ne kadar süre geçerli olacak? 

Bu planı uygulamamın ardından veya 
uygulayamazsam sonraki adımlarım ne olacak? 

Hayallerinin her biri eşsiz… 

Ancak aşağıdaki soruları takip ederek ve 

onlara verdiğin cevaplar doğrultusunda planı 

geliştirerek tamamını değerlendirebiliriz. 
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GELECEKLERİNİN
KADINLARA YAKIŞTIRILAN 

BELİRLİ KALIPLAR İÇERİSİNE 
SIKIŞTIRILMASINI
KABUL ETMİYOR. 

TÜRKİYE’DE HER
GENÇ KADINLARIN 

%78’Sİ 



6. Adım:
ZORLUKLARA
MEYDAN OKU 
Etkinlik Taslağı



Yolculuğumda karşılaşabileceğim zorluklar veya 
beni kısıtlayan düşünceler:

6. Adım:
ZORLUKLARA
MEYDAN OKU 
Etkinlik Taslağı

Bu zorlukları aşmak için yapmam gerekenler ve bu süreçte bana 
yardımcı olabilecek destek noktaları:

İPUCU:                Bu zorlukların seni kısıtlayan düşünceler olabileceğini unutma. 
Mesela hedeflerimizi düşündüğümüzde genelde aklımıza doluşan ve 
tereddüt etmemize veya kendimizden şüphe etmemize neden olan o 
korkular ve şüpheler... Bizi kısıtlayan düşünceler genelde yaşamlarımızda 
aslında olup bitenlere dair yetersiz bir resim çizerler. Yaşamımızdaki bazı 
olaylar gerçekten de kontrolümüz dışında olsa da düşüncelerimiz ve 
deneyimlerimiz üzerinde genelde sandığımız daha çok gücümüz var. Bu 
düşünceleri yeniden çerçevelendirmek, durum üzerinde kontrolü yeniden 
ele geçirmemize yardımcı olabilir ve hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda 

kendimize daha çok güven duymamızı sağlayabilir. Bazen 
düşüncelerimizi yeniden çerçevelendirmek zor gelebilir. Bunu şu şekilde 
daha kolaylaştırabilir ve sonunda amaçlarına erişebilirsin: 

    Seni kısıtlayan düşüncelere tek tek odaklan.
    Neden böyle düşündüğünü kendine sor. Bunun bir anlamı var mı?
    Bu düşüncenin aslında gerçek olmayabileceğine dair bulgular ara. 
Mesela bu düşünceyi geçersiz kılacak veya bu zorluğu aşmana yardımcı 
olacak ne tür deneyimlere, değerlere ve destek ağlarına sahip olduğunu 
düşün? 





“Büyük başarılar 
            zaman ister. ”          Maya Angelou



ADIM ADIM
HAYALLERİNİN
PEŞİNDE
İLERLEMEYE
HAZIRSIN!



HAYALİNİ
BİZİMLE DE
PAYLAŞMAYA
NE DERSİN?

elidorturkey

#KendiYolumuzda 

etiketiyle hayalini 
Instagram’da paylaş, 
@elidorturkey’i etiketle, 
Udemy’de senin için seçtiğimiz 
eğitimlerde kullanabileceğin 
indirim kodu  kazan!




