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GLOBAL IMPACT MIDDLE SCHOOL
PROGRAMI HAKKINDA YORUMLAR

Bu yaz kızım yurtdışında bir çok programa katıldı.
Ama YGA onların çok ötesinde bir yerde.

YGA’nın gençlere sağladığı şey okulun ve öğrenmenin 
çok ötesinde. On binlerce gencin hayatına büyük 
katkı sağlıyorsunuz, üniversitelerin yapamadığını 
yapıyorsunuz.

Benzersiz bir deneyim.

Keşke benim zamanımda da YGA olsaydı, kendimi 
geliştirmek için Amerika’daki Liderlik Kamplarına 
gitmek zorunda kalmazdım.

Kamuran Uçar
Unilever Orta Asya, İran Genel Müdürü

Prof. Mehmet Toner
Harvard & MIT 

Miray Topal
Harvard University

Murat Özyeğin
FİBA Holding YK Üyesi



YGA GLOBAL IMPACT MIDDLE SCHOOL

Global Impact ortaokul öğrencileri için özel olarak hazırlanmış 2 yıllık bir sosyal inovasyon programıdır. Çift kanatlı; dünya sorunlarına 
duyarlı ve o sorunlar için köklü çözümler üretebilecek gençler yetiştirmeyi hedefler. Mehmet Toner, Aziz Sancar gibi YGA hayal ortaklarına 
tanıklık eden yıldızlar, YGA’nın dünya çapında ödüllü sosyal inovasyonlarında sorumluluk alarak kendilerini çift kanatta geliştirir.  

Global Impact programı ortaokul seviyesiyle başlayan ve üniversite seviyesinin sonuna kadar devam eden kümülatif bir programdır. 



Çocukların doğru rol modellere tanıklık etmeleri bizim için çok önemli.

Yıldızlar, online programlarda YGA Hayal Ortaklarının videoları ile onların hayat hikayelerinden ve tecrübelerinden beslenirler. Aynı 
zamanda kamplara konuşmacı olarak katılan Hayal Ortaklarıyla bir araya gelerek üzerinde çalıştıkları projeleri ile ilgili sorularını sorarlar. 

Doğru Rol Modellere Tanıklık:
YGA Hayal Ortakları 

YGA modeli öğrenmeyi en kolaylaştırdığını düşündüğüm modelin üzerine kurulu. 
Bu model tanıklık, iç tanıklık, geliştirici tanıklık modelidir.

Doğan Cüceloğlu

Prof. Dr. Aziz Sancar, Bilim İnsanı Prof. Mehmet Toner, Harvard & MIT 

Doğan Cüceloğlu, Psikolog

Prof. Mehmet Öz, Columbia Prof. Washington Y. Ochieng, Imperial College

Ali Koç, Koç Holding YK Başkanı
Derya Matraş , Facebook
Türkiye Ülke Direktörü 



Yıldızlar YGA’nın sosyal inovasyon projelerinde sorumluluk alarak kendilerini geliştirirler. 

Kamplarda, YGA mezunlarının hayata geçirdiği dünya çapında ödüller alan sosyal inovasyonlar üzerine ekip olarak çalışırlar. 
Onların kamplarda çıkan fikirleri YGA mezunları tarafından hayata geçirilir. 

Yıldızların fikirleri ile hayat verdikleri projelerin bir kaçını aşağıda görebilirsiniz. YGA’nın bir sonraki sosyal inovasyonları da 
kampa katılacak yıldızların çalışmaları sayesinde filizlenecek. 

Twin, çocukların hayal gücünü geliştiren öğretici ve eğlenceli 
bir robotik seti ve online platformdur. Kolayca birleşebilen 
renkli ve elektronik bloklar sayesinde karmaşık görünen 
teknolojik cihazların çalışma mantığını anlatır ve anlaşılmasını 
kolaylaştırır. Aynı zamanda Twing uygulaması ile online 
ortamda her çocuğun bilim içeriklerine ulaşmasını sağlar.

Görme engelliler için geliştirilen, devrimsel özellikler 
taşıyan dünyanın en akıllı bastonudur. WeWALK, alışılageldik 
beyaz bastonu yenilikçi ve akıllı bir hale getirerek görme 
engellilerin daha bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket 
etmelerine imkan tanır. WeWalk 2018 yılında sağlık ve iyi 
yaşam kategorisinde Edison ödülüne layık görülmüştür. 

Sahada Öğrenme: Dünya Çapında Ödüllü
Sosyal İnovasyonlarda Çalışma 

Liderlik kabiliyetleri sahada sorumluluk alırken ve karar verirken gelişir.

Peter Drucker



Dünyanın En İyİ Ünİversİtelerİ İle
Stratejİk İş Bİrlİklerİ

Yurtdışında Okuyan Program
Mezunlarından Mentorluk 

Global Impact Programı, Columbia Business School iş birliği ile geliştirilmiş ve YGA stratejik ortaklıklarıyla desteklenmektedir.

Yıldızlar, daha önce programdan mezun olmuş YGA’lı üniversite öğrencilerinden mentorluk alırlar. 
Yıldızlar program mezunlarıyla kamplarda fiziksel olarak bir araya gelirken online programda gerçekleştirilen canlı yayınlar ile bir araya 
gelirler. Program mezunu olan bazı mentorlarımız;

CAN YEŞİLDERE
Harvard, History & Philosophy 

Baha Topbaş 
Columbia, Mathematics

Lara Orcaner
Georgia Institute of Technology, 
Mechanical Engineering

Yasmİn Ortaeskİnazİ 
Upenn, Biological Basis of Behavior



Özenle seçİlmİş Lİder Koçları

Lider Koçları her yıl YGA Zirvesi’ne başvuran 50.000 kişi arasından 3 aşamalı
başvuru ve mülakat süreci sonunda YGA Danışma Kurulu tarafından seçilir.

Hayal Ortakları ve YGA Mezunları’ndan 1.000 saatin üzerinde eğitim alırken,
500 saatin üzerinde de gönüllü olarak sahada projelerde çalışırlar. 

Lider koçları online programlar ve kamplar boyunca proje üzerinde
çalışırken yıldızlarla birebir ilgilenir ve gelişimlerini takip eder.

Çiğdem Över
Boğaziçi Üniversitesi, Işletme

Doğu Balaban
Bilkent Üniversitesi,
Makine Mühendisliği

Ayşe Nur Sancak
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Endüstri Mühendisliği

Onat Yapıcı
Koç Üniversitesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği



Çocukları geleceğe hazırlayan, güçlü yönlerini ve geliştirmeleri gereken yönlerini fark 
etmelerini sağlayan bunu da olumlama yöntemiyle başaran bir program.

Yaşadığımız zor günlerde, seçilen konular üzerinde farklı boyutlarda düşünüp, 
düşüncelerini özgürce ifade etme yetisine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. 
Ayrıca söylemek istediği çok şeyi kısıtlı sürelere sığdırıp işin özünü vurgulayabilme 
konusunda da geliştiğini görüyorum.

Kamp fiilen bitti ama evde hala devam ediyor :) Mezuniyetten bu yana Can’ın anıları, 
üzerinde çalışılan proje, görme engellilerle olan yakın arkadaşlıkları ve paylaşımları, tüm 
süreçteki deneyimi ve kamp süresinin yetmemesi sık sık sohbetlerimizin konusu...

Program boyunca oğlum o kadar pozitif, istekli ve heyecanlıydı ki sizlerin şahsında tüm 
YGA ailesine teşekkürü borç bilirim. YGA ailesinin gerek bilgi  ve sorumluluk, gerek takım 
ruhu ve vicdan bakımından kattıklarını bu kadar kısa sürede başka bir ortamda edinmesi 
gerçekten çok zor olurdu düşüncesindeyim. Ekipleriyle ve koçlarıyla birbirlerinden 
ayrılamamaları, hepsinin yüzlerindeki mutluluk ve bir yandan ayrılacakları için duydukları 
hüzün, diğer yandan projelerinin ileride hayata geçirilmesi umudu ve hayalini bizler de 
aileleri olarak şükranla gözlemledik.

Sinem Ağar

Ebru Gürdal

Özlem Söylemez

Seden Özoran
TEB Direktör

VELİ YORUMLARI



YGA bana çift kanatlılık terimini öğretti. Bu programda hem ödevlerime odaklanmayı hem 
de kendime eğlenecek vakit ayırmayı öğrendim. YGA’nın bana kattığı ikinci bir şey ise 
zaman yönetimi. Ben eskiden oyun oynamaya o kadar dalıyordum ki derslerime zamanım 
kalmıyordu. Artık kendime bir plan oluşturup zamanımı iyi yönetebiliyorum.

Challengelar ile bu süreç gerçekten çok verimli geçti. YGA, öğrenmek, eğlenmek ve sıkı 
hayallerle başlayan girişimler için muhteşem bir platform. Bu platformun bütün dünyaya 
yayılabileceğine inanıyorum çünkü sağlam gönül bağları YGA‘nın altyapısını oluşturuyor. 
Arkadaşlarımız ve YGA arasındaki gönül bağları ışıldayan ama asla eskimeyecek bağlar.

Hiç bitmesini istemediğim bir programın daha sonuna geldik. Bu süreçte çok eğlendim 
ve hayatımın önemli kısımlarında işe yarayacak çok özelliğimi geliştirdim. Bir sonraki 
programa katılmak için can atıyorum.

Çok öğretici ve aynı zamanda eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşadım. Hayata farklı bakış 
açılardan bakmayı öğrendim. Takım arkadaşlarımın fikirlerine kat çıkmayı ve birlikte yeni 
fikirler üretmeyi öğrendim.

Barış Falay
Koç Ortaokulu

Murat Eren Kutlu
Doğa Koleji

Selin Arıcan
TED Ankara Koleji

Alp Aydınlar
ENKA 

YILDIZ YORUMLARI



Yıldızlar; Dünya’daki problemlerle ilgili farkındalık kazanırlar, çevresindeki kişilerin 
farkındalığını arttırmayı ve bu sorunların çözümü için sorumluluk almayı öğrenirler,

Twin, WeWALK ve Hidrosolar gibi dünya çapında ödüller alan insanlığa faydalı teknoloji girişimlerini
kuran YGA Mezunlarının, bu girişimleri kurma yolculuğundaki ilham veren hikayelerinden beslenirler,

Daha iyi bir dünya için sosyal inovasyonlar gerçekleştirmenin 3 adımı olan Insight, Innovation, 
Implementation (içgörü, inovasyon ve hayata geçirme) kavramlarını önce içselleştir ve sonra iş - selleştirirler,

Sadece bireysel olarak değil, birbirlerinin fikirlerinden de beslenerek 
ekip olarak geliştikleri bir ortamda yeni sosyal inovasyon fikirleri geliştirirler,

Design thinking, storytelling, product design, pitching, campaign design, 
networking gibi çift kanatlı girişimcilik için gerekli becerileri kazanırlar,

YGA Hayal Ortaklarının özfarkındalıkla ilgili öğretilerinden beslenirler. YGA Mezunu mentorlarının ileri
bildirimlerinden ve doğru rol modellere tanıklık ederek kendileriyle ile ilgili derin farkındalık kazanırlar.

GlobAL Impact Middle School programının
dİğer programlardan farkı ne? 



Global Impact Middle School, okul dönemi yıldızların okul süreçlerini aksatmayacak online program ve
yaz dönemi fiziksel kamplar ile know-self ve know-how alanında çift kanatlı bir deneyim sunar. 

Program toplam 5 basamaktan oluşmaktadır. 

* Program basamaklarının detaylı açıklamalarına sağdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.

PROGRAM SÜRECİ

Temmuz 2022, 4 Gün

Discovery Hub 

DEEP DIVE INNOVATION CAMP

IMPACT LAB

Kasım 2020 – Ocak 2021

Nisan – Haziran 2021 Temmuz 2021 – 5 gün

Aralık 2021 – Ocak 2022

1

2 3

4

SEED JOURNEY5



10 Haftalık online program

10 Kişilik gruplar

İlgi alanlarına göre gruplar

      - Bilim & Teknoloji

      - Sanat & Tasarım

      - Spor & Liderlik

Haftada bir video challenge tamamlama

İki haftada bir Lider Koçu ve ekip arkadaşlarıyla online görüşme

Hayal Ortaklarına tanıklık

YGA Mezunu Canlı Yayınları

Community Grup ile tüm grup içeriklerine erişim

1-     Discovery Hub 

6 Haftalık online program 

5 Kişilik özel gruplar

İki haftada bir Lider Koçu ve ekip arkadaşlarıyla online görüşme

İki haftada bir video challenge tamamlama

Hayal Ortaklarına tanıklık

Community Grup’da isteğe bağlı challenge’lar

2-     DEEP DIVE

5 Günlük Sosyal İnovasyon Kampı 

Birebir Lider Koçu mentorluğu  

Google Design Sprint tekniğiyle YGA’nın teknoloji
temelli sosyal inovasyonlarını geliştirme

Hayal Ortakları seansları  

Yurtdışında okuyan YGA mezunları ve YGA’lı girişimcilerle seanslar

Velilere özel Ailede Birlikte Başarma Eğitimi

Yıldıza özel Star Track Gelişim Raporu 

3-     INNOVATION CAMP

8 Haftalık online program

5 Kişilik özel gruplar

YGA’nın Bilim Seferberliği projesinde sahada sorumluluk alma 

Lider Koçu mentorluğunda online görüşmeler 

4-     IMPACT LAB

Anadolu’da 4 günlük kırsal kamp deneyimi 

Hayal Ortakları seansları  

Birebir Lider Koçu mentorluğu  

İmkanı kısıtlı çocuklarla bilim seansı 

Yurtdışında okuyan program mezunları ile birlikte seanslar

Yıldıza özel Star Track Gelişim Raporu 

5-     SEED JOURNEY

PROGRAM SÜRECİ



PROGRAM
YAPISI

PROGRAM
BASAMAKLARI

Discovery Hub

Innovation Camp

Deep Dive

Impact Lab

Seed Journey

Program 
SüresİProgram İçerİĞİ

Lİder Koçu 
Eşleşmesİ

Grup ÇALIŞMASI Velİ İletİŞİMİCanlı Yayın
Yıldızın Ayırması 
Gereken Süre
*ORTALAMA

•    Yıldızlar ilgi alanlarına göre aşağıda belirtilen gruplardan birini tercih eder.

 •Bilim & Teknoloji

 •Sanat & Tasarım

 •Spor & Liderdik

•    Yıldızlar online video platformu üzerinden dahil oldukları grubun konusu ile 

ilgili her hafta bir tane challange tamamamlarlar.

•    Yıldızlar online platform üzerinden Hayal Ortaklarının öğretilerinden 

beslenir.

*Discovery Hub demo içeriklerini buradan inceleyebilirizsiniz.

•    Yıldızlar online video platformu üzerinden iki haftada bir kendilerine verilen 

challenge’ları tamamlarlar.

•    Yıldızlar Lider Koçu ve ekip arkadaşlarıyla birlikte iki haftada bir YGA 

kavramlar üzerine derinleşmek için online görüşmelere katılırlar. 

•    Kamp boyunca yıldızlar Google mühendisleri tarafından tasarlanan Design 

Sprint tekniğiyle YGA’nın teknoloji temelli sosyal inovasyonlarını geliştirler.

* Yıldızların daha önce geliştirdiği sosyal inovasyonları sayfa’dan inceleyebilirsiniz.

•    Yıldızlar kampta Hayal Ortakları seanslarına katılarak bir yandan onların 

tecrübelerinden beslenirken bir yandan geliştirdikleri inovasyon fikri için 

danışmanlık alırlar.

•    Yıldızlar yurtdışında okuyan program mezunları ve YGA mezunlarıyla birlikte 

seanslara katılırlar. 

•    Yıldızlar YGA’nın Bilim Seferberliği projesi kapsamında kendi okullarında 

proje liderliği yaparlar. İmkanları kısıtlı öğrencilere bilim kitleri ulaştırmak 

için bir kampanya hazırlarlar. Hedeflerini kendileri beliler ve yarattıkları maddi 

kaynakla bilim setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırlar. 

•    Yıldızlar Lider Koçu ve ekip arkadaşlarıyla birlikte öğrendikleri kavramları 

içselleştirmek ve iş-selleştirmek için online görüşmelere katılırlar

•    Hayal Ortaklarının ilham veren hikayelerinden beslenirler.

•    İmkanları kısıtlı çocuklara bilimi sevdirmek için bilim seansları 

gerçekleştirirler.

•    Yurtdışında okuyan program mezunları ile birlikte seanslar gerçekleştirirler.

Yıldızlar programdaki tüm yıldızların 

olduğu ortak grup üzerinden kendi 

alanları dışındaki diğer alanlarda 

da isteğe bağlı olarak challenge’ları 

tamamlayabilirler.

Yıldızlar programdaki tüm yıldızların 

olduğu ortak grup üzerindeki 

içeriklerde de isteğe bağlı olarak 

challenge’ları tamamlayabilirler.

•    Yıldızlar sosyal inovasyon projelerini 

ekip arkadaşlarıyla birlikte geliştirirler.

•    Eğlence ve paylaşma odaklı 

aktivitelere katılırlar.

•    Hayal Ortakları konuşmalarından 

sonra ve gün sonunda Lider Koçları 

ve ekip arkadaşları ile birlikte günü 

değerlendirdikleri Deep Dive seansına 

katılırlar.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte kendi 

okullarında ve çevrelerinde Bilim 

Seferberliği projesi için kaynak 

yaratırlar.

•    Ekip arkadaşlarıyla doğa ile bir araya   

geldikleri seanslara katılırlar.

•    Eğlence ve paylaşma odaklı

aktivitelere katılırlar.

•    Hayal Ortakları konuşmalarından 

sonra ve gün sonunda Lider Koçları 

ve ekip arkadaşları ile birlikte günü 

değerlendirdikleri Deep Dive 

seansına katılırlar.

Konu ve yetkinlik bitimlerinde 

programda işlenen konuların özetleri ve 

yıldızların programdaki durumu ile ilgili 

bilgileri içeren rapor velilerimize eposta 

ile iletilir.

Konu ve yetkinlik bitimlerinde 

programda işlenen konuların özetleri ve 

yıldızların programdaki durumu ile ilgili 

bilgileri içeren rapor velilerimize eposta 

ile iletilir.

•    Inovation Camp’in ilk günü veliler 

kendilerinle özel olarak hazırlanmış 

Ailede Birlikte Başarma Eğitime 

katılırlar. 

•    Kamp sonrası Lider Koçunun yıldız 

hakkında gözlemlerini, yıldızların ilgi 

alanlarını ve yetkinlikleri içeren Star 

Track Raporu velilerimize iletilir.

•    Kamp sonrası Lider Koçunun yıldız 

hakkında gözlemlerini, yıldızların 

ilgi alanlarını ve yetkinlikleri içeren 

Star Track Raporu velilerimize 

iletilir. Velilerimizin katılımıyla Global 

Impact Middle School mezuniyeti 

gerçekleştirilir.

Dönemde 3 kez YGA 

Mezunlarının yıldızlarımıza 

özel olarak yaptıkları canlı 

yayınlara katılırlar.

Dönemde 2 kez YGA 

Mezunlarının yıldızlarımıza 

özel olarak yaptıkları canlı 

yayınlara katılırlar.

Dönemde 2 kez YGA 

Mezunlarının yıldızlarımıza 

özel olarak yaptıkları canlı 

yayınlara katılırlar.

Dönemde 2 kez YGA 

Mezunlarının yıldızlarımıza 

özel olarak yaptıkları canlı 

yayınlara katılırlar.

Online 10 Hafta 10 Yıldız - 
1 LK

Haftada 2 saat

Online 6 Hafta 5 Yıldız -
1 LK

Haftada 2 saat

Fiziksel
5 günlük
sosyal 
inovasyon 
kampı
Özyeğin 
Üniversitesi
kampüsünde
gerçekleştirilir.

5 Yıldız -
1 LK

* Yıldızlar 
kamp 
boyunca Lider 
Koçlarından 
birebir 
mentorluk 
alırlar.

Yıldızlar 
Anadolu’da 
4 günlük 
kırsal kamp 
deneyimi 
yaşarlar.

5 Yıldız -
1 LKFiziksel

Online 8 Hafta 5 Yıldız -
1 LK

Haftada 1 saat



Global Impact Middle School YetkİnlİKLerİ ve Kazanımları

YGA Programları,  aşağıdaki değerlere sahip, insanlığa faydalı ilkleri birlikte hayata geçirebilen çift kanatlı girişimciler yetiştirir. 

Resourceful: Koşullardan bağımsız bir şekilde hayallerini gerçeğe dönüştürmenin en etkili yolunu bulabilecek bakış açısında olmak.

Pioneer: Dünya çapında ilklere imza atabilecek kadar cesur olmak.

Selfless: Başkalarının ihtiyaçlarını ve eksikliklerini kendi çıkarlarının üstünde tutabilecek kadar cömert olmak.



Discovery Hub

Innovation Camp

Deep Dive

Impact Lab

Seed Journey

Yetkİnlİk AçıklamasıProgram Yetkİnlİğİ

YGA’ daki tanımıyla Grateful & Hopeful “Kendindeki ve başkalarındaki güzeli görmek; takdir etmek, sorunların çözülebileceği ile ilgili umutlu olmak.” demek. Pozitif psikolojinin en önemli kavramları 
arasında bulunan Happiness ve Gratefulness artık YGA’nın da stratejik ortakları olan Harvard, Berkeley gibi saygın üniversitelerde de işleniyor, hatta en popüler dersler arasında yer alıyor. 
Yıldızlarımızın, Grateful & Hopeful olmak ile ilgili farkındalığı arttıkça ve hayat içerisinde kendilerini bu gözle değerlendirme alışkanlığı kazandıkça güzeli görme ve takdir etme davranışı artacak. Daha 
iyi bir dünya için hayaller kuracak, karşılaştıkları sorunların çözülebileceği ile ilgili umutlu olacaklar ve o hayallerini gerçekleştirmek için azimle çalışacaklar. Tüm bu gelişmeler önce kendilerindeki 
güzellikleri görmeleri ve umutlu olmaları ile başlayacak. Bu nedenle bu programın ilk yetkinliğini Grateful & Hopeful olarak belirledik.

Stanford Üniversitesi Advisory Board, liderlerde olması gereken en önemli özelliğin ‘’self-awareness’’ olduğunu söylüyor. Programda, Doğan Cüceloğlu’nun öğrenme için en iyi yolu olarak gösterdiği 
“Doğru Rol Modellere tanıklık etme” süreci ile yıldızların öz-farkındalıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Dünyamız,  şu anda eğitimde fırsat eşitsizliği, iklim değişikliği, çevre sorunları gibi büyük problemlerle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler’in dünyamızın yüzleştiği büyük sorunların çözümü için 
belirlediği 17 hedefi de bu gerçeğin altını çiziyor. * ‘’Global awareness’’ yetkinliği ile yıldızlarımızın, dünyamızı ve insanlığı etkileyen bu sosyal sorunlarla ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. 
Farkındalıklarının artması, karmaşık problemlerin kök sebepleri üzerine düşünüp, doğru çözümleri üretebilmelerinin ve bu sorunların çözümü için sorumluluk alarak dünyadaki ilklere imza atma 
yolculuklarının temelini oluşturacak. *Birleşmiş Milletler (2015). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

Eleştirel düşünme (critical thinking), 21. yüzyılın en önemli bilişsel yetkinliklerinden kabul ediliyor.* Sağduyu ve bilimsel kanıtlara dayanarak net karar verebilme becerisi, hayatın her aşamasında 
ihtiyaç duyacağımız önemli bir değer. Bu düşünce alışkanlığının kazanılması ise ancak bağımsız düşünce yetisinin gelişmesiyle mümkün oluyor. Yıldızlarımız, özgürce düşüncelerini paylaşabilecekleri 
bir ortamda, kendileri ve içinde yaşadıkları dünya hakkında farkındalık kazandıkça bağımsız düşünce alışkanlıklarını da artıracaklar. Böyle bir düşünce özgürlüğüne sahip olduktan sonra ise kendisi 
ve çevresindeki doğru bildiği yanlışları sorgulamaya başlayacak ve neyi daha iyi yapabileceğiyle ilgili kendilerineözgü bir bakış açısını geliştirecekler. Böylece kendi kararlarını verebilme konusunda 
hızla ilerleme kaydedebilecekler.  *World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018. www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

Generous Listening’i YGA’da ‘’can kulağıyla dinleme’’ olarak tanımlıyoruz. Dünyamızın giderek artan bir hızla dijitalleşmesinin önemli bir sonucu da bizlerin ve özellikle çocuklarımızın dikkat 
sürelerindeki azalma, yaptıkları şeylerde daha hızlı ve daha kadar kolay bir şekilde sıkılması oldu. Bunun sonucu olarak önemli bir öğrenme tekniği olan ‘’can kulağıyla dinleme’’yi daha az 
kullanmaya başladık. Özellikle başarılı girişimciler, yeni projeler geliştirmek için ihtiyaçları belirlerken ve içgörüleri alırken bu yetkinliği çok kullanıyor. Biz de yıldızlarımızda, kendi iç seslerine de 
kulak vererek anlatılanları bilinçli ve odaklı bir şekilde dinleme yetisini geliştirmek istiyoruz. Yıldızlarımızın pasif birer dinleyiciden ziyade aktif birer katılımcı olmaları bütün yaşam deneyimlerini 
ve geliştirecekleri sosyal inovasyonları etkileyecek bir özellik. Programda da girişim fikirleri için içgörü toplarken konuşmaların özüne odaklanma ve karşılarındaki kişiye yeterli zamanı ve ilgiyi 
verebilecek kadar cömert olma becerilerini geliştirecekler.

YGA’nın sosyal inovasyonlarının temelini oluşturan W3D (We Discuss, We Decide We Deliver) yetkinlikleri YGA Hayal Ortakları ve Mezunlarının, bilgi birikimleri ve saha tecrübelerinden süzülerek 
geliştirilmiştir. Yıldızlar, kampta birlikte başarmanın önemli adımları olan birlikte tartışmayı, birlikte karar vermeyi, birlikte hayata geçirmeyi önce içselleştirip sonra sahada proje üzerinde çalışırken 
hayata geçirerek iş-selleştirecekler. Yıldızların sadece kendilerinin bireysel olarak geliştikleri değil, birbirlerini de geliştirecekleri bir ortamı da sağlayan Birlikte Başarı - W3D yetkinliklerini içerir. 
Geliştirmeyi amaçladığımız W3D yetkinlerini aşağıda görebilirsiniz:

20. yüzyılın en önemli yönetim gurusu Peter Drucker liderlik kabiliyetlerinin sahada karar verirken ve sorumluluk alırken geliştiğini vurguluyor. Biz responsible decision – making (verilen kararların 
sorumluluğunu alabilme) yetkinliğinde, “Doğru ve hızlı karar vermek için içgörü, data ve test etmenin önemi, duygularımızın, doğru ve yanlış kararlarımızın farkında olma ve kendi kararlarının 
sorumluluğunu alma, önceliklendirme ve birlikte karar vermenin başarı için önemi” üzerine odaklanıyoruz. Yıldızlarımızın karar verirken daha geniş bir çerçeveden bakma ve verdikleri kararların 
sonuçlarıyla dünyayı ne yönde etkileyebileceklerini değerlendirme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. (vicdani kararlar almanın da önemini eklemek istedik ama tam cümle olarak bulamadık - 
kararlarının potansiyel sonuçlarının sorumluluğunu alma)

Dünyanın ilk 10 üniversitesi sıralamasına giren University College London’da Deneysel Psikoloji bölümünde bilişsel sinirbilim profesörü olan Tali Sharot, çocuklarımızın başarılı olması için en önemli
kişisel özelliklerden birinin ‘’grit’’ olduğunu ve buna odaklanılması gerektiğini paylaşıyor.* Grit ve resilience gelişim odaklı bir zihne sahip her liderin sahip olması gereken özelliklerin başında 
geliyor. Grit, uzun dönemli bir hedefi gerçekleştirmek için sahip olunması gereken azmi, resilience ise bu hedefe giderken karşılaşılaşabilecek zorlukları bir gelişim fırsatı olarak görebilmek için 
sahip olunması gereken iyimserliği temsil ediyor. YGA, kurulduğu 2000 yılından beri liderlik kabiliyetlerini sınıfta veya seminerde değil, sahada projeler üzerinde çalışarak geliştirmeyi hedefliyor. Bu 
şekilde yıldızlarımız sahada gerçek bir kampanya hayata geçirirken karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında karamsarlığa düşmeden başladıkları işin sonunu getirme alışkanlığı kazanıyorlar. *•Tang, 
X., & Wang, M., & Guo, J., Salmela-Aro, K. (2019). Building Grit: The Longitudinal Pathways between Mindset, Commitment, Grit, and Academic Outcomes. Journal of Youth and Adolescenc,.  48,  5,  
850–863. Doi: 10.1007/s10964-019-00998-0

Networking temel olarak “çevre geliştirmek” olarak özetlenebilir. Kişileri tanımak ve onlarla stratejik bağlantı kurmak iş hayatında büyük bir avantajdır. Fakat anlamlı bir network yaratmaya her yaşta 
başlanabilir. Sosyal medya platformlarının hayatımızda büyük bir yer kaplaması sonucunda “networking” daha önce hiç olmadığı kadar dinamik ve efektif bir hale geldi. Özellikle bir hedefi olan ve 
bununla büyük bir etki yaratmayı hedefleyen  girişimciler için teknolojiyi doğru çevreyi yaratmak için kullanmak daha büyük bir önem taşıyor. Yıldızlarımız, kampanyalarını duyururken etkisi büyük 
şeyler yapmanın doğru insanları tanımayla ve doğru koşulları yaratan kişilerle olmakla mümkün olduğu konusunda farkındalıklarını geliştirecekler.

M.Ö 1. Yüzyılda Efes’te yaşamış filozof Heraklitos “Dünya’da değişmeyen tek şey değişimdir.” der. 2018 yılında kaybettiğimiz ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking ise zekayı “değişime uyum sağlama 
yeteneği” olarak tanımlar. Bu iki söz belki de şu şekilde özetlenebilir: Dünyanın onlara uyum sağlamasını bekleyenler değil, ancak dünyaya uyum sağlayabilenler başarılı olabilmiştir. YGA’nın bir başka 
temel değerleri de bireysel hataların ve öğretilerin çekinmeden, çevremdeki kişiler ne der korkusu olmadan paylaşılmasıdır. Değişen koşullardan etkilenmeden birlikte gelişmek en hızlı bu şekilde 
gerçekleşir. Yıldızlarımız kamp sürecinde  başarılı olabilmek ve daha iyisini ortaya koyabilmek için değişmekten korkmamayı ve bu şekilde yüksek bir adaptasyon kabiliyetinin önemini keşfedecekler.

Dünya çapında ilklere imza atmış kişileri bu kadar özel kılan şey nedir? Bizce bunun en temel nedeni onların hangi alanda tutkulu olduklarını keşfetmiş olmalarıdır. “Sevdiği işi yapan kişi ömür 
boyu çalışmak zorunda kalmaz” der Konfüçyüs. İnsanın hangi konuları öğrenmekten, hangi projeler üzerinde çalışmaktan keyif aldığını fark etmesi, onun bir hayat amacı kazanmasında büyük rol 
oynar. Hayat amacını belirlemiş bir kişi içinse yaşamak bir serüvene dönüşür. Kendi hikayelerinin kahramanı diyebileceğimiz bu kişiler yaptıkları bütün işleri heyecanla yapar ve hedeflerine koşarken 
yolculuktan da keyif almayı bilirler. Bu kampta da yıldızlarımız kendi tutkularını keşfedecekleri bir yolculuğun temellerini atıyor olacaklar.
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•    Geleceğe umutla bakmak ve hayalleri gerçekleştirmek için kendini, çevresini takdir etmenin önemi kavrama.
•    Zorluklar, başarısızlık karşısında karamsarlığa düşmeden umutlu bir şekilde devam etmenin önemini rol modellerin hikayeleri ile anlama.

•    Kendini değerlendirme; güçlü yönleri ve geliştirebileceği yönleri ile ilgili öz farkındalığının artması.
•    Sosyal etkisi yüksek, gelecek için umutlandıran inovasyonlarla ilgili farkındalık kazanma.
•    Dünyamızın yaşadığı büyük sorunlarla ilgili farkındalık kazanma ve çevresindeki birçok kişinin farkındalığını arttırma.

•    Özgürce ve özgün bir şekilde düşüncelerini ifade edebilme.
•    Bilgi ve öğretileri kavramsal açıdan düşünme, yorumlayabilme, kendilerini ve projeyi geliştirmek için kullanabilme.
•    Kendisi ve çevresi hakkında doğru bildiği yanlışları sorgulama.

•    Sosyal inovasyonlar gerçekleştirmenin 3 adımı olan insight, innovation, implementation 
(içgörü, inovasyon ve hayata geçirme) kavramlarını içselleştirme.
•    Can kulağıyla dinleyerek doğru içgörüleri yakalayabilme.
•    Problemi ve içgörüyü anlamaya yönelik gerekli becerileri kazanma.

•    Fikrini dağılmadan, net bir şekilde anlatır. 
•    Daha iyisi için soru sorar ve yeni fikir önerileriyle gelir. 
•    Fikrine takılıp kalmaz doğru argümanla gelindiğinde ikna olur. 
•    İleri bildirimleri alınganlık göstermeden alır. 
•    Etrafındakilerin iyi yaptıkları şeyleri görür ve takdir eder. 
•    Her işi tek başına yapmaz, birlikte sonuca ulaşmaya çalışır. 

•    YGA Girşimleri WeWALK, Twin, Hydrosolar gibi girişimlerin yaşadığı karar verme vakaları (case study) üzerinden karar verme mekanizmasını 
etkileyen faktörleri anlama
•    Projesini geliştirirken, hızlı ve doğru karar vermek için data ve iç görülerin önemini anlama.
•    Karar verirken, önemli ve acil olan işleri önceliklendirme, önemsiz ve acil olmayanları eliminine etme, yapmama.

•    Süreçte karşılaşacakları problemleri öğrenme fırsatı olarak görürme ve yaratıcı çözümler getirme.
•    Zorluklar karşısında karamsarlığa düşmeden başladıkları işin sonunu getirme.
•    Başarısızlık karşısında sıfırdan başlayacak azme sahip olma.

Projelerini yetkili kişilere etkili şekilde, az ve öz anlatabilme.
Sosyal bir fayda yaratmak  için çekinmeden taleplerini paylaşabilme.
Network’ünü genişletmenin önemi konusunda farkındalık kazanma.

Değişen dünya koşullarına uyum sağlama ve bu doğrultuda yeteneklerini geliştirme
Yaptığı hataları bir deneyim fırsatı olarak görme, kazandığı deneyimleri başkaları için bir gelişim fırsatı olarak değerlendirme
Belirsizlik karşısında karamsarlığa düşmeden neyi daha iyi yapabileceğine odaklanma

•    İlgi alanlarını yeniden sorgulayarak gerçek tutkusunun nerede olduğunu keşfetme.
•    Gelecekle ilgili  hayal ve hedeflerinin kendi potansiyelini ortaya koymasına hizmet edip etmediği konusunda farkındalık kazanma.
•    Uzun vadeli hedeflerinin şu anda yaptıklarıyla ne derece örtüştüğünü değerlendirme.



Star Track Nedİr? 

Star Track, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençlerin kendilerini tanımları için geliştirilmiş bir değerlendirme modelidir. 

2 yılı kapsayan Yıldızlar Liderlik Programı’nda, yıldızımızın hem kendini tanıması (know-self) hem de kendi ilgi alanını (know-how) 
keşfetmesi hedeflenmektedir. Bu değerlendirme modeli iki kanadını daha yakından tanımasını amaçlar. 

Star Track’i neden yapıyoruz? 

Öz farkındalıklarının 
(know-self) artması

İlgi alanlarını tanımalarına 
yardımcı olması

Güçlü ve gelişim alanlarını 
keşfetmesi & güçlü alanlarına 

odaklanması

Gelecekte başarılı olmak için 
gerekli olan yetkinlikler konusunda 

farkındalıklarının artması 

Birbirlerini geliştirdikleri bir ortamda 
kendi tutumları ile ilgili kişisel 

farkındalıklarının artması



Interest: İlgi alanını derinlemesine keşfetmesini amaçlar.

Competency: YGA Programı 21.yy yetkinliklerini kendilerinde fark ettirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Yıldızlar bahsedilen 
yetkinliklerde kendilerini değerlendirir.

Attitude: YGA uzmanları tarafından uzun yıllar boyunca saha deneyimleri sonucunda oluşturulan, yıldızların birbirlerini 
geliştirdikleri bir ortam için gerekli davranış göstergelerini içerir. Bu davranışları 50.000 başvuru arasından seçilen YGA Yönetim 
Kurulunca beş aşamalı mülakatla seçilen lider koçları gözlemler. 

Future Trends: Geleceğin yetkinlikleri, geleceğin meslekleri, trendler, veli ve yıldız için önerilerden oluşan bir rapordur. 

Star Track modeli 4 bölümden oluşuyor: 
interest, competency, attitude, future trends.  



İlk kamptan bugüne kadar her geçen gün daha özgüvenli, olaylara berrak ve pozitif bir zihinle bakan, farkındalığı 
artmış, önyargıların yanlış olabileceğini öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçmayan, hata yaptığında hemen feedforward 
alıp daha iyi nasıl olabilirdi diye düşünen, her kamptan her sahadan mutluluk içinde dönen bir kızım var benim... 

Yasemin Yıldız
Veli



2 yıllık bir sosyal inovasyon programı olan Global Impact Middle School’u başarıyla tamamlayan yıldızlar YGA Global Impact High 
School Program (YGA Lise Programı) başvuru sürecinin birinci basamağı olan YGA Zirvesine direk katılmak hakkı kazanır ve ikinci 
basamağında gerçekleştireceği başvurusu referanslı olarak değerlendirilir. 

Global Impact Middle School programını başarıyla tamamlayan yıldızlar diğer okul, eğitim vs başvurularında kullanmak üzere özel 
referans mektubu alabilirler.

Global Impact Middle School Sertİfİkası



2019 - 2020 program ücretlerİ
YGA kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 20 yıldır toplumsal sorunlara teknolojik çözümler getiren projeler geliştiriyor. 
YGA 3 yoldan kaynak yaratıyor: 

 Sponsorluklar
 Bireysel bağışlar
 YGA projelerinden gelen YGA öz kaynağı

YGA öz kaynağı ile toplumsal fayda yaratan projelerimizin sponsorlara daha az bağımlı ve sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. 

Bu programın geliri ile Darüşşafaka’dan seçtiğimiz öğrencileri burslu olarak programımıza dahil ediyoruz.

Program

Discovery Hub
Kasım 2020 -
Ocak 2021

Açıklama Ödeme Paketi
2019 - 2020
Ücreti

10 haftalık online program

YGA Hayal Ortakları ve 

mezunlarından öğretiler

İlgi alanlarına göre sınıflar

       Bilim & Teknoloji       

       Sanat & Tasarım

       Spor & Liderlik

2.000 ₺  2.000 ₺

*Discovery Hub programından seçilen yıldızlar sonraki programa devam ederler. 

Program

Deep Dive
Nisan - Haziran 
2021

Innovation Camp
5 Gün - Temmuz

Açıklama Ödeme Paketi2019 - 2020
Ücreti

8 haftalık online program 
5 kişilik özel gruplar 
Lider koçu ve ekibi ile kavramlar üzerine derinleşmek için online görüşmeler 

5 günlük sosyal inovasyon kampı 
Birebir lider koçu mentorluğu  
YGA’nın teknoloji temelli sosyal inovasyonlarını geliştirme
Hayal Ortakları seansları  
Veliler için ailede birlikte başarma eğitimi 
Star Track Raporu - 1 : Yıldızın 1 sene içerisindeki ilgi alanları ve 
yetkinliklerinin gösterildiği, lider koçu ve uzman YGA mezununun
yıldız hakkındaki kişisel yorumlarını içeren rapordur.

1.500 ₺₺

6.500 ₺

8.000 ₺



Burslu Öğrenci Kontenjanı

Global Impact Middle School olarak her yıl 5 öğrenciden 1’ine burs vererek daha fazla öğrenciye ulaşmayı 
amaçlıyoruz. 

Okullarında aşağıdaki kriterlerden dolayı en az birinden dolayı burs alan yıldızlarımız program bursu için 
gasia.cavusyan@yga.org.tr adresine mail atarak başvuru yapabilirler. Program burslu kontenjanına göre sizlere 
burs imkanı ile ilgili geri dönüş yapılacaktır.
 
1- İhtiyaç Bursu 

2- Okul Öğretmen Bursu

**Innovation Camp’tan seçilen yıldızlar devam eder. 

Program ödemeleri havale, EFT ya da kredi kartı yoluyla taksitli olarak yapılabilir. 
Program ücretleri programa seçilen yıldızlar açıklandıktan sonra kayıt aşamasında alınmaktadır. 

Program

Impact Lab
Aralık 2021 - 
Ocak 2022

Seed Journey
4 Gün - 
Temmuz 2022

Açıklama Ödeme Paketi2019 - 2020
Ücreti

Sahada sorumluluk alma 
Lider koçu mentorluğunda online görüşmeler 
Kendi okullarında bilim seferberliği proje liderliği 

Anadolu’da 4 günlük kırsal kamp deneyimi 
İmkanı kısıtlı çocuklarla bilim seansı 
Yurtdışında okuyan program mezunları ile birlikte seanslara
Star Track - 2 :  Yıldızın 2 yıllık gelişimini gösteren, geleceğin yetkinlikleri 
ile ilgili kapsamlı bir araştırmanın da sunulacağı bir rapordur. Bu rapor
ayrıca yıldızın ilgi alanları ve yetkinliklerini, lider koçu ve uzman YGA
mezununun yıldız hakkındaki kişisel yorumlarını da içerir.

2.200 ₺₺

6.800 ₺

9.000 ₺



Global Impact Middle School başvuru sürecinde yıldızlarımızdan kendilerine ileteceğimiz formu doldurmalarını bekliyoruz. Yıllar 
boyunca programdan en çok verim alan yıldızların ortak özelliğinin programa karşı ilgili ve katılmaya istekli olmaları olduğunu 
gözlemledik. 

Bu sebeple başvuru formunda yıldızlarımızın programa karşı ilgilerini ve katılmaya istekliliklerini değerlendireceğiz. Programa karşı 
ilgili ve istekli olan ve başvuru formunda bunu açıklayan tüm yıldızlar Discovery Hub programına katılabilirler. Program boyunca 
Lider Koçları tarafından yakından gözlemlenen yıldızlar aktifliklerine, katılım oranlarına ve challenge’ları tamamlarken ne kadar özen 
gösterdiklerine göre değerlendirilirler.

Değerlendİrme Krİterlerİ



Global Impact programına kayıtlar her yıl Eylül ayında başlar. Programa katılmak için yıldızın www.ygagims.com adresindeki başvuru 
formunu doldurması gereklidir.

Ayrıntılı bilgi ve program ücreti için program koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz.

Program Başvuru 

gasia.cavusyan@yga.org.tr
+90 536 923 43 33

Gasia Çavuşyan
Global Impact Program Koordinatörü



Sıkça Sorulan Sorular

Program boyunca velilerden beklentiniz nedir?
Global Impact Middle School’da yıldızların sorumluluk bilinçlerinin artması için süreci onlar üzerinde ilerletiyoruz. Ancak programa başlangıç döneminde yıldızların 
sizinle paylaşacağımız challenge ve online görüşme tarihlerini kaçırmaması için onlara hatırlatma konusunda destek olmanızı rica ediyoruz.

Aynı zamanda bazı challenge’larda yıldızların velileriyle röportaj yapmasını veya sizlere soru sormasını istiyoruz. Bu gibi durumlarda onlara vakit ayırarak sorularını 
cevaplamanızı bekliyoruz.

Son olarak bazı konu bitimlerinde yıldızların aileleriyle birlikte sohbet edeceği veya film izleyeceği aile challenge’larını sizlerle paylaşacağız. Bu challenge’ları 
yıldızınızla birlikte tamamlamanızı bekliyoruz.

YGA’nın uluslararası arenada çocuklarımıza sağlayacağı fırsat/repütasyon nedir?
Yurtdışı üniversite başvurularında en çok önem verilen şeylerden bir tanesi SAT puanı ve okul ortalamasının yanında çocukların sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almış olması. Global Impact Middle School programında yıldızlar sadece sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almazlar aynı zamanda dezavantajlı kesimler için 
sosyal inovasyon projeleri geliştirerek var olan toplumsal sorunlara kökten çözümler üretirler. Bu yolculukta yıldızlar aldıkları sorumluluk ve geliştirdikleri farkındalık 
sayesinde program başvurularında öne geçerler.
Discovery Hub programına seçilmesi programda diğer basamaklara da kabul edildiği anlamına geliyor mu?
Program boyunca Lider Koçları tarafından yakından gözlemlenen yıldızlar aktifliklerine, katılım oranlarına ve challenge’ları tamamlarken ne kadar özen gösterdiklerine 
göre değerlendirilirler. Discovery Hub programı sonrası yıldızlar bu kriterlere göre sıralanır. İlk 80 yıldız Deep Dive programına devam etmeye hak kazanır.

Neden ücretli bir program?
Young Guru Academy geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştirmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. 
YGA 3 yoldan kaynak yaratıyor: Sponsorluklar, bireysel bağışlar, YGA projelerinden gelen YGA öz kaynağı. Global Impact Middle School YGA’nın kendine öz kaynak 
yarattığı projelerden bir tanesi. Program ücreti tüm program maliyetlerini karşılamak için kullanılmakta.

Online programın nasıl bir maaliyeti var?
Global Impact Middle School program ekibi yıldızlarımızın iyi bir deneyim yaşaması için her gün çalışıyor. Online programlar, sadece bu program için çalışan ekibin 
maaşları ve programın operasyonel online giderlerini karşılaması için ücretli.

12 - 13 yaşında çocukların gelişimi için rol modeler ve çocukların kime tanıklık ettikleri çok önemli. Global Impact Middle School programında yıldızlarımıza rol model 
olan Lider Koçları her yıl 50.000 başvuru arasında özenle seçilmektedir. Lider Koçlarını yetiştirme süreci programın başlı başına giderlerinden birini oluşturmaktadır.

Global Impact Middle School’u sonuna kadar tamamlamazsa sertifika alamayacak mı?
Yıldızlar programın her basamağının sonunda katıldıkları dönemle ilgili sertifika alırlar. 

Discovery Hub sonrası seçilemezse ne olacak?
Discovery Hub programı sonrası seçilmeyen yıldızlar lise seviyesine geldiklerinde YGA Lise programına başvurabilirler. YGA Lise başvurularında yıldızların daha önce 
Discovery Hub programını tamamladığı göz önünde bulundurulmaktadır.

Okulla birlikte aynı anda programı yürütmekte zorlanır mı?
Yıldızların haftada ortalama olarak 1,5 – 2 saat ayırmaları programı hakkıyla tamamlatabilmeleri için yeterlidir. Aynı zamanda canlı yayınlar ve challenge tamamlama 
tarihleri yıldızların okul programlarıyla çakışmayacak şekilde belirlenir. Online görüşmeleri Lider Koçları gruptaki tüm yıldızlar için uygun olan saatleri göz önüne 
alarak planlar.
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