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BAŞKANIMIZIN MESAJI
Çelikel Eğitim Vakfı olarak, kendini bilen, değer bilgisine
dayanarak değerlendirme yapabilen, değerli amaçlara
yönlenen, yaratıcı ve sorumluluk sahibi bireylerin
yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 10 yıldır
çalışıyoruz. Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar
geliştiriyor ve uyguluyoruz. Eğitim kurumları, sivil toplum
kuruluşları ve ebeveynler arasında işbirliğinin gelişmesi için
gayret gösteriyoruz.
Ortaöğretim düzeyinde ilk eğitim programımız olan,
Eğitimde Geniş Açı Programı’nı (EGAP) 2010 – 11 eğitim
öğretim yılında başlattık. EGAP’ı öğrenci, öğretmen ve
ebeveynlere katkı sağlayan bir gelişim fırsatı olarak Rıdvan
Çelikel Fen Lisesi’nde uyguluyoruz.
2012 yılında, üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla
başlattığımız Alev Topları Programı’nı, bir burs ve gelişim
programı olarak uygulamaya devam ediyoruz.
2014 yılında, programlarımızın arasına Yönderlik
Programı’nı da ekledik. Lise öğrencilerine, yönlendirilmeye
ihtiyaç duydukları bu yaş döneminde destek oluyoruz.
Yine, 2014 yılında, Gönüllülük Komitelerimizi kurduk. Daha
büyük ve donanımlı bir ekip olarak yolumuza devam
ediyoruz.

Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine katkıda bulunmak amacıyla,
Çelikel Eğitim Vakfı 2007’de kuruldu.
Ocak 2017’de 10. yılımızı kutlayacağız.
Eğitimde Geniş Açı, Yönderlik ve Alev Topları Programları ile, hayata değer katan,
doğru, erdemli ve çalışkan gençlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Sevgi ve Saygılarımızla,
Rıdvan Çelikel
Kurucu, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi birikimi ve deneyimlerimizi alanında uzman işbirlikleri
ile güçlendirdik. 2007 yılından bu yana, mesleki ve teknik
liselerde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 4 uluslararası
proje uyguladık.
Proje ve programlarımız ile, 10 yılda, 23.000’den fazla
kişiye katkı sağladık.
Bize güç veren tüm gönüllü ve destekçilerimize teşekkür
ederiz.
Sevgi ve Saygılarımızla,
Avniye Mukaddes Çelikel
Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı
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VARLIK SEBEBİMİZ

KURUMSAL YAPIMIZ

Ülkemizin, insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası
başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

Bu amaçla, kendini bilen, değer bilgisine

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre 2020'de

dayanarak değerlendirebilen, değerli amaçlar

ihtiyaç duyulacak temel yeteneklerin başında karmaşık

için

problem çözümü, eleştirel düşünce, yaratıcılık, başkaları

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

ile beraber çalışabilme ve duygusal zeka geliyor.

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

yaratıcı,

sorumluluk

sahibi

insanların

yetişmesine destek vermek için eğitimin niteliğini

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat

artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve
bunları uyguluyoruz.

Danışma Kurulu

Biz, bu temel yeteneklerin gelişimi için yaratıcı ve kültürel
eğitimin

desteklenmesinin
okul

başarısını

gerekliliğine
etik

inanıyoruz.

değerlere

dayalı,

Fakültesi Dekanı

Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

Avniye Mukaddes Çelikel

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları

Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı

Vakıf Ekibi

Hale Nilgün Ertop

Tuba Çal Çavdar

Gençlerin hayata atıldıklarında yeni fikir ve

Gençlerin

eylemler geliştirebilmeleri ve bunu yaparken de,

dengeli ve verimli bir yaşam biçimine dönüştürmelerini

Araştırma ve Uygulama Merkezi

gittikçe karmaşıklaşan, çeşitlenen toplumsal

önemsiyoruz. Bu gerekçelerle, 2007 yılından bu yana,

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı

değerler ve hayat biçimleri ile yapıcı ilişkiler

15-24 yaş arası gençler için programlar geliştiriyor ve

Prof. Dr. Üstün Ergüder

kurabilmeleri gerekiyor.

bunları uyguluyoruz.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ayça Arslan Ergül
Hacettepe Üniversitesi, Uzman

Dr. Kayhan Karlı
Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucu Başkanı

Mütevelli Heyet Başkan Vekili,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Rıdvan Çelikel
Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyesi

Mahir Kerem Çelikel
Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyesi

Süreç ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi

Nergis Aydın Uzun
Eğitimde Geniş Açı Programı ve
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Sorumlusu

Gamze Algül
Uzman Yardımcısı

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu
Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Sevin
Eğitim Danışmanı

“Gençlerin hayata atıldıklarında yeni fikir ve
eylemler geliştirebilmeleri ve bunu yaparken de,
gittikçe karmaşıklaşan,çeşitlenen toplumsal değerler
ve hayat biçimleri ile yapıcı ilişkiler
kurabilmeleri gerekiyor.”
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“2007 yılından bu yana, 15-24 yaş arası gençler
için programlar geliştiriyor ve
bunları uyguluyoruz.”

2016 FAALİYET RAPORU

ÇEV'DE GÖNÜLLÜLÜK
Programlarımızın sosyal etkisinin yüksek ve sürdürülebilir olması, paydaşlarımızın katılımcı ve gönüllü oldukları
bir yapılanma ile mümkün. 2014 yılında kurduğumuz Gönüllülük Komitelerimiz ile birlikte üretmeye ve
geliştirmeye devam ediyoruz.

─ Yeni Gönüllü Kazanımlarımız
Yeni gönüllü kazanımlarımız için Anel Grup ve mevcut
gönüllülerimiz ile işbirliğini önemsedik. Anel Grup
profesyonelleri ve mevcut gönüllülerimizin referansları
ile farklı kurumlardan ya da bireysel

olarak gönüllü

olabilecek kişileri belirledik ve “Hedef Gönüllü Liste”mize
yönelik iletişim faaliyetleri ile yeni gönüllüler kazandık.

─ Gönüllülük Komitesi Eğitimlerimiz

Değerlendirme Kurulu Alev Topları Programı
Değerlendirici Oryantasyonu

Yönderlik Komitesi
Yönder Eğitimi

Organizasyon Komitesi
Eğitim & Etkinlik Yönetimi Oryantasyonu
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KURUMSAL GELİŞİM
FAALİYETLERİMİZ
─ Danışma Kurulumuz Büyüyor
Danışma Kurulumuza değerli bir isim daha katıldı. Sabancı
Vakfı Fark Yaratanlar Programı kapsamında “Haydi
Gençler Bilim Başına" Projesi ile “Fark Yaratan“ seçilen
Dr. Ayça Arslan Ergül, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik lisans programından 2001 yılında mezun
oldu. Uzmanlığını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel
Hepatoloji Bölümü’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde yaptı. İskoçya,

“Sürekli gelişim temel ilkelerimizden biri.”

Glasgow’da hücre hedefli kanser terapileri üzerine çalıştı.
Bilkent Üniversitesi’nde beyin yaşlanması ve yeni hücre
oluşumu üzerine çalıştı ve Sinirbilim Programı’nda ders
verdi. Araştırmalarına Hacettepe Üniversitesi Transgenik
Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
uzman olarak devam ediyor. Eğitimde Geniş Açı Programı
kapsamında, gençlerin bilim ve fene ilgi ve merakını
uyandırarak onlara rol model olma konusunda gönüllü
destek veriyor.

─ Program Geliştirme ve Yapılandırma
Alev Topları Programı

─ Farkındalık ve İşbirliği Geliştirme
Toplantıları

•Başvuru ve Ön Değerlendirme Koşulları:
Programa başvuru ve ön değerlendirme koşullarını her yıl yeniden değerlendiriyor ve geliştiriyoruz. Başvurularda
bölüm çeşitliliğini sağlayabilmek için 2015 ÖSYS Yerleştirme Başarı Sıralamalarını inceledik. Ardından, yerleştirme
puan türleri bazında başarı sıralamaları koşulumuzu esnettik. Böylelikle, sosyal bilimler alanında öğrenim gören

Vakfımız ve faaliyetlerimiz ile ilgili farkındalık kazandırmak,

gençlere de programa başvuru için fırsat yarattık.

görüş ve önerilerini almak, sosyal etkimiz ile kaynaklarımızı
geliştirebilmek amacıyla 8 kurum ve 8 akademisyen/

•Aday Kıvılcım Değerlendirme Süreci:

uzman ile ‘Farkındalık ve İşbirliği Geliştirme’ görüşmeleri

Grup ve bireysel mülakatlarda, değerlendirmelerin subjektif etkisini minimize edebilmek için, standardizasyon

yaptık.

formül ve yöntemleri geliştirdik. Bu formül ve yöntemleri, bu yılki değerlendirme sürecimizde de uyguladık.
•Akran Danışmanlık Sistemi (ADS):
Yeni başlangıçlar güzeldir ancak bir o kadar da zor olabilir. Üniversiteye başlamak ise yepyeni bir başlangıçtır.
Bir üniversiteye başlamanın da kendine özgü zorlukları olabilir: Yeni insanlarla tanışma, yeni bir ders çalışma
biçimi, öğretim üyelerinin farklı beklentileri, daha fazla “boş vakti” yönetebilme becerisi, yeni bir özgürlük, ek
sorumluluklar. İşte tam da bu sırada, üniversiteye uyum süreci, aynı deneyimi yaşamış ve işlerin nasıl yürüdüğünü
bilen birilerinin yardımıyla çok daha kolay deneyimlenebilir.
Buradan yola çıkarak, 2016 – 17 eğitim öğretim yılında Akran Danışmanlık Sistemi’ni uygulamaya başladık.
Üniversite ve bölüm benzerliklerini gözeterek, Akran Danışman & Akran Danışan eşleştirmeleri yapacağımız bu
sistemi Program’a yeni kabul ettiğimiz her kıvılcım grubunun ilk yılı için uygulayacağız.
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Yönderlik Programı

Eğitimde Geniş Açı Programı (EGAP)

2014 – 15 eğitim öğretim yılından bu yana, her yıl 25 farklı Yönlen öğrenciyle Rıdvan Çelikel Anadolu ve Fen

2016 yılı, EGAP’ı sürdürülebilir ve kopyalanabilir bir modele dönüştürebilmek amacıyla, hedef, yöntem ve

Lisesi’nde uyguladığımız program kapsamında gelişime açık yönlerimizi ve ihtiyaçlarımızı analiz ettik.

uygulamalarımızı yeniden değerlendirdiğimiz bir yıl oldu. Farklı sistem ve uygulamaları araştırdık. Alanında uzman

Süreçlerimizi yeniden yapılandırdık ve dokümanlarımızı tamamladık.

kişi ve kuruluşlarla görüş ile önerilerini almak, olası işbirliklerini görüşebilmek için bir araya geldik. Böylelikle, EGAP
kapsamındaki çerçevemizi ve ekibimizi (bileşenlerini) netleştirdik. Ayrıca, gönüllü ve yerel işbirliklerle kaynak
geliştirme çalışmaları yaptık.

Neler mi yaptık?

Yönlen Öğrencilerde
Gelişim Hedeflediğimiz
Beceri Alanları:
Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve
yerelin dinamiklerini gözeterek
Yönlen öğrencilerde
geliştirmeyi hedeflediğimiz
beceri alanlarını netleştirdik.

Yönlen Öğrenci Keşfi:
2014 – 15 ve 2015 – 16 eğitim
öğretim yıllarında, belli atölye
çalışmaları sonucunda “liderlik”
yönünün daha güçlü olduğu tespit
edilen ve Yönderlik Programı’ndan
faydalanmaya istekli öğrenciler
Yönlen olabiliyordu. Ancak bu
yöntemin uygun ve adil bir
seçme yöntemi olmadığını tespit
ettik. Tüm bu gerekçelerle, Yönlen
öğrencilerin keşfi için
yöntem değiştirdik.
Yönlen öğrencilerde geliştirmeyi
hedeflediğimiz beceri alanlarını
esas aldık. Geçerliği ile
güvenilirliği kanıtlanmış çeşitli
bilimsel ölçeklerden “Ön Testler”
yapılandırdık ve okulun tüm
öğrencilerine uyguladık. Ön test
analizleri sonucunda, bu beceri
alanlarında desteklenmeye en çok
ihtiyaç duyan ve Program’dan
faydalanmaya istekli öğrencileri
programa dahil ettik.

Yönder & Yönlen
Eşleşmeleri:
2014 – 15 ve 2015 – 16 eğitim
öğretim yıllarında eşleşme
yöntemimiz ile, etkili ve sağlıklı
Yönder & Yönlen iletişimi
sağlayamadığımızı tespit ettik.
2016 – 17 eğitim öğretim yılında
ise, Yönder ve Yönlenlerin kişilik
özellikleri, cinsiyet, Yönderlerin
kendilerini güçlü hissettikleri
alanlar ve Yönlenlerin
kendilerini geliştirmek istedikleri
alanlardaki benzerliklere göre
eşleştirmeleri yaptık.

Veli İzin Süreçleri:
2014 – 15 ve 2015 – 16
eğitim öğretim yıllarında, veli
bilgilendirme ve izin süreçlerini,
öğrencileri Program’a kabul
ettikten sonra gerçekleştirdik. Bu
sebeple Yönlen kaybı yaşadık ve
uygulama takvimimiz gecikti. Veli
bilgilendirme ve izin süreçlerini
sadece yazılı bir mektup üzerinden
yürütmemizin, velilerin bilgi sahibi
olabilmesi konusunda yeterli bir
uygulama olmadığını gözlemledik.
2016 – 17 eğitim öğretim yılında
ise, velilerin güvenini kazanabilmek
ve bu Program kapsamında bilgi
birikimi ve deneyimlerini yerele
aktarabilmek amacıyla okulun
Psikolojik ve Rehberlik Danışmanlık
Servisi ile işbirliği yaptık. Ön
testler sonucunda Yönlen olma
potansiyeli olan öğrencilerin velileri
ile sözlü ve yazılı iletişime geçtik.
İzinlerini aldığımız öğrencileri
Programımıza dahil ettik.

Ölçme & Değerlendirme
Süreçleri:
Programın gelişime açık
ve güçlü yönlerini tespit
edebilmek ve olumlu
sosyal etkisini analiz
edebilmek amacıyla ölçme
değerlendirme yöntemlerimizi
geliştirdik.
2014 – 15 ve 2015 – 16
eğitim öğretim yıllarında
uyguladığımız Yönder ve
Yönlen grup görüşmelerine
ek olarak, 2016 – 17 eğitim
öğretim yılında aşağıdaki
yöntemleri de uygulamaya
başladık:
1. Tüm öğrencilere yönelik
mevcut durum analizi ve
hedeflediğimiz beceri
alanlarında gelişime en çok
ihtiyaç duyan öğrencileri
keşfedebilmek amacıyla ön
testler,
2. Yönlen öğrencilere yönelik
nitel ve nicel yöntemlerle ara
değerlendirmeler ile son testler,
3. Yönderlere yönelik nicel
değerlendirmelerin alındığı
Yönderler Buluşması,
4. Tüm bu değerlendirme ve
testlere ilişkin raporlar.

Eğitimler ve Dokümanlar:
Hem Yönderlerin hem
Yönlenlerin Program’dan etkili
şekilde faydalanabilmeleri ve
sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri
amacıyla eğitim içeriklerimizi
ve materyallerimizi geliştirdik.
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─ Online Sistemlere Geçiş
Alev Topları Programı Başvuru Sistemi
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PROGRAMLARIMIZ
─ Alev Topları Programı

İç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz başvuru sistemi üzerinden ilk başvurularımızı Ağustos 2016’da aldık. Başvuru ve ön
değerlendirme süreçlerimizi yönetebildiğimiz başvuru sistemi ile hedef kitlemize daha hızlı erişim sağladık.

Office 365 ve Yammer’a Geçiş
• Mezun kıvılcımlarımızla sürdürülebilir iletişim,
• Mevcut kıvılcımlarımızla daha etkili ve hızlı iletişim ve

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak’ın anısı

• Tüm kıvılcımlarımızın birbirleriyle paylaşım yapabilecekleri sosyal bir alan ihtiyacı ile;
Microsoft Office’in sivil toplum kuruluşları için ücretsiz uygulamalarından biri olan Office 365 ve 		

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğum sıralar, okul duvarında bir

onun bir modülü olan, kurum içi iletişim platformu; Yammer’ı kullanmaya başladık. Bunun için tüm 		

ilan gördüm: "Avrupa'ya talebe yollanacaktır." Allah Allah, dedim!

kıvılcımlarımıza kişiye özel Çelikel Eğitim Vakfı e-posta hesapları tanımladık. Hazırladığımız ‘Office 365 ve
Yammer Kullanıcı Rehberi’ ile bu sistemi aktif kullanabilmeleri için kolaylaştırıcı olduk.

Ülke yıkık dökük, her yer virane, Lozan yeni imzalanmış, bu durumda
Avrupa'ya talebe... Lüks gibi gelen bir şey... Ama bir şansımı denemek

Online Bağış Sistemi

istedim. 150 kişi içinden 11 kişi seçilmişiz. Benim ismimin yanına

Farkındalığı artırmak, bağış yöntemlerimizi çeşitlendirip, elektronik ortama taşıyabilmek için Online Bağış

Atatürk, "Berlin Üniversitesi’ne gitsin." diye yazmış. Vakit geldi, Sirkeci

Sistemi’ni kurduk. Böylelikle, bir sosyal girişim olan FonZip uygulaması ile tek bağış yöntemimiz olan EFT/
Havale’nin yanı sıra, Online Bağış Sistemini de kullanıma sunduk.

Garındayım; ama kafam çok karışık. Gitsem mi, kalsam mı? Beni orada
unuturlar mı? Para yollarlar mı? Tam gitmemeye karar verdiğim, geri
döndüğüm sırada bir posta müvezzi ismimi çağırdı. "Mahmut Sadi!
Mahmut Sadi! Bir telgrafın var." , "Benim" dedim. Telgrafı açtım, aynen
şunlar yazıyordu: "Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak
geri dönmelisiniz." Mustafa Kemal. Bunu okuyunca düşündüklerimden
olağanüstü utandım. "Simdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu
ülke için canını verme" dedim. Düşünün 1923'te o kadar işinin arasında
11 öğrencinin nerde, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen, ona göre
telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi?"
Çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak dondum. Önce İstanbul
Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsü’nü kurdum. Kürsü başkanı
oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ben kim miyim?
Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim adamıyım.

www.celikelegitimvakfi.org/onlinebagis
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Program Hakkında
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 yılında daha nitelikli eğitim
için yurt dışına gidecek gençlere yazdığı telgrafta, “Sizleri birer

“Bugünün kıvılcımları, yarının alev topları.”

kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz.”
anekdotundan ilham aldık. Böylece, bugünün kıvılcımı olup,
yarının alev topları olabilecek gençlerimizin yetişmesine katkıda
bulunmak için 2012 yılında Alev Topları Programı’nı kurguladık.
Kıvılcımlarımıza neler sunuyoruz?
• Yılda 12 ay süre ile burs desteği: 2016 -17 eğitim öğretim yılı
için aylık burs desteğimiz 400,00 TL
• Eğitim Programı: Her kıvılcım grubu için ayrı ayrı olmak üzere,
4 yıl süreli kişisel ve sosyal gelişim eğitimleri
• Kültürel gelişim desteği: Konser, tiyatro, müze ve sergi
ziyaretleri, kitap hediyeleri, Müze Kart Plus, İKSV Sarı Lale Kart
abonelikleri
• Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alma fırsatı
• Staj olanakları ve mezuniyetleri öncesinde, akademik
ya da profesyonel çalışma hayatlarının ilk yıllarında veya
ilerleyen yıllarda kariyer danışmanlığı (Anel Grup çalışanları
gönüllülerimizin desteği ile, kıvılcımlarımıza doğrudan destek

Eğitim ve etkinliklerin kıvılcımlar, eğitim/

olabildiğimiz gibi, alanında uzman kişiler ile görüşmeleri için

etkinlik

de aracı olabiliyoruz: Ön yazı ve/veya özgeçmiş hazırlamak,

tarafından değerlendirilmesini sağlıyoruz.

seçme ve yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgilendirmek, sektör,

Değerlendirme

meslek, uzmanlık alanı seçme gibi konularda yönlendirmek,

eğitimlerin/etkinliklerin etki ve verimliliği ile

staj ve/veya iş başvurularında referans , profesyonel gelişim,

kıvılcımlarımızın ilgi, potansiyel ve katılım

çalışma hayatına uyum gibi konularda yönderlik desteği)

istekliliklerini

sorumluları

ve

eğitmenler

verilerine

yorumluyor,

göre,

gelişime

açık

yönlerimizi tespit ediyoruz.
İlgili

Eğitimler & Etkinlikler

eğitim

öğretim

yılı

kıvılcımlarımızın

katılımıyla

Değerlendirme"

toplantıları

sonunda
"Yıl

Sonu

yapıyoruz.

Kıvılcımlarımızın kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine yönelik eğitim ve etkinlik faaliyetlerimizi her kıvılcım grubu için

Bu

ayrı ayrı olmak üzere 4 yıl süreli bir "Eğitim - Etkinlik Programı" çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim ve etkinliklere

değerlendirme verilerini inceliyor, bir yıla

katılımlarını önemsiyor, devamlılıklarını ve gelişimlerini düzenli olarak takip ediyoruz.

ilişkin güçlü ve gelişime açık yönlerimizi

toplantılarda,

İletişim becerilerini
geliştir, ilişkilerini etkin yönet

Sosyal sorunları fark et,
köklü çözümler üret ve hayata geçir.

kıvılcımlarımızın

birlikte tespit ediyor ve programı birlikte
şekillendiriyoruz.

Kendini Keşfet

İyi insan ol...
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Başvuru, Değerlendirme ve Programa Kabul
Yeni kıvılcımlarımızın değerlendirme süreçlerimize ilişkin geri bildirimlerini ilk Yıl Sonu Değerlendirme toplantısında
Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerini Alev Topları Programı Başvuru ve Kabul Yönergesi
esaslarına göre yürütüyoruz.

gündem maddesi olarak ele alırız. Yeni kıvılcımlarımız, değerlendirme sürecimizi 5’lik puan sisteminde
“4: Beklenenin Üstünde” olarak değerlendirdiler.

Her insan bizim için değerlidir. Bu anlayışla, Program kapsamında,
• Değerlendirme sürecimiz boyunca tüm adaylara bireysel geri dönüş yapar; internet sitemiz ve sosyal medya
hesaplarımız üzerinden duyurularla sürece ilişkin adayları bilgilendiririz.
• Grup ve bireysel mülakatlarda mülakat zaman planlarına özen ve uyum gösterir, adayları bekletmeden, tüm
adaylara eşit mesafe ve yaklaşım çerçevesinde mülakatlarımızı gerçekleştiririz.
2016 – 17 eğitim öğretim yılında başvuru sayısı 2015 – 16 eğitim öğretim yılına göre % 35 oranında arttı ve bu yıl 1.996
başvuru aldık. Tüm başvuruları değerlendirdik, 162 adaydan başvuru belgelerini talep ettik.
Başvuru belgelerini zamanında ve eksiksiz şekilde sunan adayların belgeleri üzerinden yaptığımız incelemeler ve

“Alev Topları Programı’nı burs arayışındayken fark ettik. Ancak daha
sonra adını ve hikayesini öğrendiğimizde hayran kaldık. Bugüne kadar
eğitimlerde beraber çok güzel deneyimler edindik. Mülakatlar süresince
herkesin kendini çekinmeden ifade ettiği bir ortamla karşılaştık ve
bu bağlamda mülakatlar sürecinin eksiksiz, mükemmel ve fazlasıyla
profesyonelce ilerlediğini söyleyebiliriz.”
(2016 Girişli Kıvılcımlarımız – Kıvılcım 5)

telefon mülakatlarının ardından 93 aday ile grup mülakatlarımızı gerçekleştirdik. Olumlu değerlendirdiğimiz 60 aday
ile bireysel mülakatlar yaptık.
Yetkinlik bazlı tasarladığımız mülakatlarımız sonucunda, yeni kıvılcımlarımızı belirledik. Yeni kıvılcımlarımızın da aramıza
katılmasıyla, kıvılcım sayımız 59’a ulaştı.

Mülakatlarımızda her adayın kendisini rahat hissetmesi
bizim için önemlidir.
“Alev Topları Programı, kariyerim ve sosyal aktivitelerim konusunda
hayatımda yakaladığım belki de en büyük fırsattı. Bu programda sizinle
birlikte ilerlemeyi gerçekten çok istiyordum. Maalesef bu yolda sizlerle
devam edememekten dolayı çok üzgünüm.
Fakat her şeye rağmen böyle bir programla biz gençlere destek veren,
gerek grup mülakatında, gerekse bireysel mülakatta değerli kişilerle
tanışma fırsatı sağlayan, mülakatlarda sunduğu ikramlarla bizlere
gerçekten değer verdiğini gösteren Çelikel Eğitim Vakfı’na
sonsuz teşekkür ederim.”

Alev Topları Programı Grup Mülakatları

Yasin Arpacı, Kıvılcım Adayı
(İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi)

Kıvılcım 5 Tanışalım Kaynaşalım Etkinliği
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Alev Topları Programı Faaliyetleri

2015 – 16 eğitim - öğretim yılında

63,5 saat

2016 – 17 eğitim - öğretim yılının

ilk yarıyılında

27 saat

ARALIK

eğitim & etkinlik

(*) İletişim ve İlişki Yönetimi
Kıvılcım 4

ŞUBAT
Kıvılcımlarımız, eğitim ve
etkinlikleri 2015 – 16 eğitim
öğretim yılında 4,32 (5’lik
sistem), 2016 – 17 eğitim
öğretim yılının ilk yarıyılında
4,40 (5’lik sistem) puanla
değerlendirdiler.

Etik ve Etikler
Kıvılcım 1

“Faaliyetlerimizi
Organizasyon Komitesi
gönüllülerimizin desteğiyle
gerçekleştiriyoruz.”

Eğitmen:
Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Eğitim Sorumlusu:
Oğuz Torunoğlu

(*) MS. Excel ile
Bağlan Hayata
Kıvılcım 3
Eğitmen:
Ernoyan Çavdar
Eğitim Sorumlusu:
Tayyip Adal & Tuba Çal

MART

KASIM

İnsan Hakları
Kıvılcım 1

Bağlantı Kurma Sorunları
Kıvılcım 2

Eğitmen:
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
Eğitim Sorumlusu:
Damla Kayhan

Eğitmen:
Doç. Dr. Hülya Şimga
Eğitim Sorumlusu:
Mehmet Gürbüz

(*) Nasıl Anlatsam
Bilemiyorum
Kıvılcım 4

(*) Tanışalım & Kaynaşalım
Kıvılcım 5

Eğitmen:
Yordam Yönetim
Danışmanlık
Candan Schabio
Eğitim Sorumlusu:
Özlem Köroğlu

Sosyal Girişimcilik ve Liderlik
Kıvılcım 2
Eğitmen:
Dr. Kayhan Karlı
Eğitim Sorumlusu:
Tuba Çal

Eğitmen:
Tuba Çal
Eğitim Sorumlusu:
Gülcan Tuna

Kişisel Farkındalık
Kıvılcım 5
Eğitmen:
Dr. Şenay Baransel
Eğitim Sorumlusu:
Nurcan Kazak

(*) Bu eğitimler, ilgili eğitim kurumlarının ya da eğitmenlerin gönüllü destekleriyle gerçekleştirildi.

Eğitmen:
Yordam Yönetim
Danışmanlık
Şebnem Tezcan
Eğitim Sorumlusu:
Murat Özmen

Değer ve Değerlendirme
Sorunları
Kıvılcım 2
Eğitmen:
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
Eğitim Sorumlusu:
Ayşenur Sancaklı

(*) Özgeçmiş Hazırlama ve
Mülakat Teknikleri
Kıvılcım 3
Eğitmen:
PWC Türkiye
Eğitim Sorumlusu:
Özlem Köroğlu

Kültürel Etkinlik:
Ölü Ozanlar Derneği
Tüm Kıvılcımlar
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İlk Mezunlarımız
İlk kıvılcım grubumuz olan Kıvılcım 1’ler eğitim & etkinlik programını başarıyla tamamlayarak, Alev Topları
Programı’ndan mezun oldu. Düzenlediğimiz mezuniyet yemeğine Vakfımız Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Rıdvan
Çelikel ve Vakfımız Başkanı Mukaddes Çelikel de katıldı.

Kıvılcımlarımızdan

Boğaziçi

Üniversitesi

İşletme

öğrencisi Emre Öztürk’ün gönüllü eğitmenliği ve
FODER’in gönüllü içerik danışmanlığı ile, Rıdvan
Çelikel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik

Kıvılcımlara sertifikalarını verdiğimiz etkinlikte, kendilerine Alev Topları Programı’na ismini veren ve Mustafa Kemal

‘Harçlığımı Yönetiyorum’ seminerini gerçekleştirdik.

Atatürk’ün daha nitelikli bir eğitim için yurt dışına gönderdiği 11 Türk gencinin hikayesini anlatan “Türk Promethe’ler:
Cumhuriyet’in Çocukları Avrupa’da” kitaplarını da hediye ettik.

Kıvılcımlarımızdan Haberler
Hukuk fakültelerinde okuyan öğrencileri, insan hakları
hukuku alanındaki bilgilerini artırmaya

teşvik etmek

ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapma
konusunda

bilgilendirmek

amacıyla

düzenlenen,

üniversiteler arası Raoul Wallenberg Varsayımsal Bireysel

Kıvılcımlarımızdan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji

Başvuru Yarışması’nda 29 takım arasından kıvılcımımız,

öğrencisi Buse Beytekin ve Simge Ersönmez,

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Kardelen

Yönderlik Programı Proje Ekibi’ne gönüllü proje

Ateşci ekip arkadaşlarıyla birlikte birinci oldu.

asistanı olarak dahil oldular. Program süreçlerinin
etkin ve zamanında uygulanabilmesi için
destek olan kıvılcımlarımız, böylelikle akademik
ve mesleki gelişimleri için de önemli bir fırsat
edindiler.

Kıvılcımlarımızdan; Yıldız Teknik Üniversitesi
Makina Mühendisliği öğrencisi Samet Türhan
ve YTÜ’lü arkadaşları, Hollanda’da Den
Helder’de düzenlenen yarışmada 15.000

Kıvılcımlarımızdan

liralık bütçe ile 8 yıldır katılan takımları ve son

Bilgisayar

Mühendisliği

öğrencisi

3 yılın birincisi olan takımı da geride bırakarak,

Aksoy’un

gönüllü

eğitmenliği

4. sıraya yerleşen ilk Türk takımı oldu.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri için
‘Programlamaya
gerçekleştirdik.

Kıvılcımlarımızdan

İstanbul

Üniversitesi

Konservatuvar - Oyunculuk lisans öğrencisi
Yunus Emre Çoldur "Ölü Ozanlar Derneği"
ile

tiyatro

sahnesindeydi.

Emre,

TRT’de

yayımlanan ‘Suda Balık’ filmi ile ilk uzun metraj
film tecrübesini de yaşadı.

Boğaziçi

Giriş

Üniversitesi

Atölyesi’nin

Çağla
ile,
ilkini
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“Bu yazıyı İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisans öğrencisi Nisanur El ve İstanbul Üniversitesi Çapa
Tıp Fakültesi öğrencisi Mustafa Kemal Karahan olarak, birlikte hazırladık.

Yazımızda sizlere “Alev Topları Programı’na neden başvurduğumuzdan, neler
yaşadığımızdan, bu süreci özel ve farklı kıldığını düşündüğümüz özelliklerden ve programda
ilk senemiz olmasına rağmen bize kazandırdıklarından” bahsetmek istiyoruz.

İstanbul’da üniversite öğrencisi olmak hem maddi hem manevi açıdan zorlayıcı bir süreç. Bu
nedenle biz de, bize destek olabilecek vakıf arayışına girdik. Çok şanslıyız ki karşımıza Çelikel
Eğitim Vakfı çıktı. Başvuru için internet sitesine girdiğimizde, ilk olarak programın adının “Alev
Topları” olması ve bu ismin hikayesi bizi çok etkiledi. Alev Topları Programı’nın, diğer burs
programlarından farklı ve maddi desteğin yanı sıra, bizleri üniversite hayatımız boyunca her
anlamda donanımlı bireyler haline getirmeyi amaçlayan eğitim faaliyetleri olduğunu gördük.
Tüm bu sebeplerden dolayı çok büyük bir istekle bu programa başvurduk.

Grup mülakatına davet edildiğimiz e-postayı okuduğumuzda çok gururlandık ve
heyecanlandık. Mülakat için geldiğimizde bizi karşılayan herkes çok güler yüzlü ve samimiydi.
Mülakatın her aşamasında bize değer verdiklerini ve her birimizin çok özel olduğunu
hissettirdiler ve mülakatların üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen vakfa her gidişimizde
yine aynı şeyleri hissediyoruz, yıllar geçse de hissedeceğimizden eminiz.

Çelikel Eğitim Vakfı’nın burs veren diğer vakıflardan farklı olduğunu düşündüğümüz
noktalardan birisi, hem mülakatlar hem de eğitimler esnasında “maddi” konulara değil de
daha çok, kişiliğimizi, ideallerimizi keşfetmeye yönelik konulara yoğunlaşmalarıydı. Mülakatlar
esnasında bu bursa ne kadar ihtiyaç duyduğumuzdan çok, kendimizi ne kadar geliştirmek
istediğimiz ve kariyer hedeflerimiz üzerine konuşuldu.

Grup ve bireysel mülakatlar esnasında daha çok yaratıcılığımızı ölçmeye yönelik sorular
soruldu. Daha üniversiteye yeni başlamış bireyler olarak böyle profesyonelce mülakat
deneyimleri yaşamış olmanın bizim için kesinlikle çok özel ve faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Henüz bir yıldır Alev Topları ailesinin üyesi olmamıza rağmen, katıldığımız her etkinlik bizlere
kesinlikle çok şey kazandırdı. Alanında uzman kişilerden edindiğimiz bilgiler bizi daha
donanımlı bireyler haline getirdi.

Eğitimler dışında tüm kıvılcımların bir arada katıldığı etkinlikler hem sosyalleşmemize hem de
		

birbirimizi daha yakından tanımamıza olanak sağlıyor.

“Çok samimi bir şekilde söyleyebiliriz ki;
Çelikel Eğitim Vakfı bizim için yalnızca bir vakıf değil,
aynı zamanda bizim ikinci ailemiz ve bizler de bu ailenin;
Türkiye’nin çok farklı şehirlerinden gelmiş,
farklı fikirlere sahip ama her fikre ve görüşe saygılı,
farklılıkların bizi değerli kılan yanımız olduğunu
düşünen üyeleriyiz.”
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─ Eğitimde Geniş Açı Programı
(EGAP)
Okulların öğrencilere heyecan veren, benlik saygısını
pekiştiren, yaratıcılık ve ilişki yönetimi becerilerini
geliştiren

kurumlar

olması

gerektiğine

inanıyoruz.

Eğitimde rol alan tüm paydaşların birlikte, çözüm odaklı
ve işbirlikçi bir tutum ile eğitimi sahiplenmesi gerektiğini
savunuyoruz.
Ortaöğretim düzeyinde eğitimin niteliğini artırmaya
katkı sağlamak için, Eğitimde Geniş Açı Programı’nı
(EGAP) kurguladık. EGAP modelini, 2010 – 11 eğitim
öğretim yılından bu yana, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’nde
uyguluyoruz.
EGAP, eğitimdeki ana bileşenlerin, yani lise öğrencileri,
öğretmenler & okul yönetimi ve ebeveynlerin, birlikte

Öğrenciler İçin EGAP

gelişimini ve işbirliğini hedefleyen bir program.

1

2

3

Neleri kapsar?

Hedeflenen Çıktılar Neler?

Bu Gelişim (Çıktılar) Neler Sağlar?

• Kişisel, kültürel ve sosyal
gelişime yönelik atölye,
seminer ve söyleşiler

• Benlik saygısı gelişmiş,

• Kişisel & sosyal ve kültürel
donanımı kuvvetli,

• Hedeflerimiz ile tutarlı
öğrenci kulüpleri,

• Hedeflerini bilen ve buna 		
yönelik ne yapması gerektiği
konusunda bilinçli,

• Tecrübe paylaşımına
yönelik programlar: Yönderlik
Programı, Akran Buluşmaları,
Meslek Tanıtım Günleri, İlham
Veren Konuşmalar
• Sosyal sorumluluk bilincini
aşılamaya ve geliştirmeye
yönelik projeler
• Görsel hafıza ile farkındalık
ve öğrenmeye yönelik
uygulamalar: 2013-14 Çevre,
2015-16 Bilim İnsanları Sergisi,
2016-17 İlham Veren Başarı
Öyküleri

• İletişim becerileri kuvvetli,

• Geleceğe umutla
bakabilen,
• Gelişime açık,
•Sosyal farkındalığı ve katma
değeri yüksek,
• Yaratıcı bir gençlik

• Refah düzeyi yüksek,
• Ekonomik özgürlüğe sahip,
• Kendisine, çevresine,
ülkesine katma değer ve
fayda sağlayabilen,
• Yarına güvenle bakan mutlu
gençler
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Öğretmenler, Okul Yönetimi ve Ebeveynler için EGAP

Eğitimde Geniş Açı Programı Faaliyetleri
2016 – 17 eğitim öğretim yılı için faaliyetlerimizi planlarken gönüllü eğitmen ağımızı genişletmeyi hedefledik. Böylelikle,

1

2

Neleri kapsar?

Hedeflenen Çıktılar Neler?

Öğretmenler ve Okul
Yönetimi:
Kişisel ve mesleki gelişime
yönelik eğitimler

• İç motivasyonu ve aidiyet
duygusu yüksek,

Ebeveynler:
İhtiyaçlarına yönelik sınıf içi
seminerler

• Öğrencisi/çocuğu ile daha 		
barışçıl iletişim kurabilen,
• Çözüm odaklı anlayış ve 		
işbirlikçi tutum sergileyen 		
öğretmenler & okul yönetimi
ve ebeveynler

3
Bu Gelişim (Çıktılar)
Neler Sağlar?
Kendisinin, öğrencilerinin/
çocuklarının ve ülkesinin
bugünleri ve yarınları
için değer yaratabilen,
daha bilinçli, daha etkin
ebeveynler, öğretmenler ve
okul yönetimleri

2016 – 17 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl faaliyetlerinin % 62’sini gönüllü eğitmen ve seminer konuşmacısı desteği ile
sağladık. 66 saat eğitim & etkinlik ile tamamladığımız ilk yarıyıl faaliyetlerine ilişkin öğrenci, öğretmen ve velilerimizin
değerlendirmelerini analiz ettiğimizde; eğitim ve etkinliklerimizin genel değerlendirme puanını 4,40 (5’lik sistem) olarak
tespit ettik.

319 saat

eğitim & etkinlik
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Eğitmen:
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
PDR Servisi

Eğitmen:
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
PDR Servisi

(*) Sınav Süreci ve
Hedef Belirleme
9. Sınıflar

(*) Haydi Arkadaşlar
Bilim Başına
Tüm Sınıflar

Eğitmen:
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
PDR Servisi

Konuşmacı:
Dr. Ayça Arslan Ergül

(*) Veli Semineri
Tüm Veliler

Arkadaş ve Aile ile
İlişkiler
11. Sınıflar

Özgüven ve
Motivasyon Temalı
Sınav Danışmanlığı

(*) Geleceğin İş Alanı:
3D Üretim Teknolojileri
Tüm Sınıflar

Eğitmen:
İnanç Sümbüloğlu

Eğitmen:
Yılmaz Irmak

Eğitmenler:
Burhan Uyan,
Mesut Cemil Aslan

(*) Hayatın Şifresi:
Programlama
9. ve 10. Sınıflar

(*) Sınav Sistemi ve
Rehberlik
11. ve 12. Sınıflar

Öğretmen Eğitimi:
Stres Toleransı
Tüm Öğretmenler

Eğitmen:
Ernoyan Çavdar

Eğitmen:
İlhan Sevin

(*) İlham Veren
Konuşmalar: Bir Sosyal
Girişimcinin Hikayesi
11. Sınıflar

(*) İlham Veren Konuşmalar:
Dünya Mühendisler Günü
10. Sınıflar
Konuşmacılar:
Anel Grup Mühendisleri
Fatma Özküçük, Serkan Kılıç,
Ümit Balaban

NİSAN

Eğitmen:
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
PDR Servisi

Özgüven Temalı
Motivasyon Atölyesi
9. Sınıflar
Eğitmen:
Deniz Doğruöz

Eğitmen:
Abdullah Oskay

Akademik Motivasyon Günleri
(1.Gün)
Meslek Meselesi Semineri ve
Okulumu Anlatıyorum Atölyesi

(*) Akademik Motivasyon Günleri
(2.Gün)
Kıvılcımların Başarı Hikayeleri ve
YGS & LYS Forumu

Eğitmen ve Konuşmacılar:
Bir-İZ Derneği Ekibi

Konuşmacılar:
Abdullah Çölçınar,
Merve Oral

Veli Semineri
Tüm Veliler

Arkadaş ve Aile ile İlişkiler
10. Sınıflar

Eğitmen:
Özlem Mumcuoğlu

Eğitmen:
İnanç Sümbüloğlu

Eğitmen:
Dr. Süleyman Çakıroğlu

EKİM

Eğitmen:
Rıdvan Çelikel Fen
Lisesi PDR Servisi

(*) Doğru Ders Çalışma
Yöntemleri
9. Sınıflar

(*) Kişisel Farkındalık
9. Sınıflar

Takım Çalışması
10. Sınıflar

Harçlığımı Yönetiyorum
12. Sınıflar

Eğitmen:
Anel Grup Profesyoneli
Gülay Savaşan

Eğitmen:
Betül Özlü

Eğitmen:
Finansal Okur Yazarlık Derneği &
Emre Öztürk

(*) Bu eğitimler, ilgili eğitim kurumlarının ya da eğitmenlerin gönüllü destekleriyle gerçekleştirildi.

(*) Öğretmen Eğitimi:
Farkındalık Becerisi Geliştirme
Tüm Öğretmenler
Eğitmen:
Dr. Süleyman Çakıroğlu

(*) Programlamaya
(Kodlamaya)
Giriş Atölyesi 1
İstekli Öğrenciler
Eğitmen:
Çağla Aksoy

Doğru Ders Çalışma
Yöntemleri
9. Sınıflar
Eğitmen:
Yılmaz Irmak

Sınav Süreci ve
Hedef Belirleme
10. Sınıflar
Eğitmen:
Yılmaz Irmak

KASIM

(*) Doğru Ders Çalışma
Yöntemleri
11. Sınıflar

ŞUBAT

(*) Doğru Ders Çalışma
Yöntemleri
10. Sınıflar

ARALIK

MAYIS

MART

OCAK
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(*) Gençler için Avrupa
Fırsatları
Tüm Sınıflar
Eğitmen:
TOG İğne Deliği Gençlik
Merkezi &
Sevcan Koç

(*) Sınav Kaygısı ile Baş Etme
12. Sınıflar
Eğitmen:
Dr. Gökçe Bulgan

Rıdvan Çelikel Anadolu ve Fen Lisesi öğrenci,
öğretmen ve velilerine yönelik atölye, eğitim
ve seminerlerin yanı sıra Felsefe, Müzik ve
Tiyatro kulübü çalışmaları için de destek
sağlamaya devam ettik.
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─ Yönderlik Programı
Yönderlik Programı,
• Rıdvan Çelikel Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri
arasından,
• Desteklenmeye ihtiyacı olduğu tespit edilen istekli
öğrencilerin,
• “Geliştirmeyi hedeflediğimiz beceriler” konusunda
gelişimleri için,
• Gönüllü Yönderlerimizin katılımıyla yürüttüğümüz bir
destek programıdır.
Yönderlik Programı, Yönlen öğrencinin belli beceri
alanlarındaki gelişimininin yanı sıra Yönderlerin de kendi

Nasıl İlerliyoruz?

Neden Yönderlik?

beceri ve yetkinliklerini geliştirebilecekleri bir programdır.
Gençlerin, hayata atıldıklarında yeni fikir ve eylemler
geliştirebilmeleri

ve

bunu

yaparken

de,

Yönderlik Komitesinin Oluşturulması

gittikçe

2. Yönder & Yönlen Buluşması (Yüz Yüze)

karmaşıklaşan ve çeşitlenen toplumsal değerler ve hayat
biçimleri ile yapıcı ilişkiler kurabilmeleri gerekiyor.

''Yönder Eğitimi'nin Tüm
Yönderlere Verilmesi

Temel becerilerini

Eğitime Katılmayan Yönderlere
''Yönder Rehberi'nin Gönderimi''

geliştirebilmeleri için gençlerin

desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Kişiye özel bir
destek ile daha etkili ve kalıcı olacağı yaklaşımıyla,
bire bir iletişime ve karşılıklı öğrenmeye dayalı Yönderlik
Programı’nı ilk kez

2014 – 15 eğitim öğretim yılında

uyguladık.

Belirlenen Ölçeklere Göre Tüm RÇAL /
RÇFL Öğrencilerine Yönelik İlk Testlerin
Uygulanması

Yönlen Öğrencilerin Velilerinin Program ve
Uygulama Hakkında Sözlü ve Yazılı Olarak
Bilgilendirilmesi ve Onaylarının Alınması

Gençlerin kendilerini aradıkları ve destek ile yönlendirilmeye en çok ihtiyaç duydukları bu dönemde, aşağıdaki
temel becerilerini geliştirmeleri için onlara destek oluyoruz.
• (Algılanan) Sosyal Destek

• Umut (Geleceğe Olumlu ve Umutlu Bakabilme)

• Benlik Saygısı ve Öz-Yeterlik

• Sınav Kaygısı ile Baş Etme

• İletişim

• Gelecek Planlaması (Hedef ve Beklentilerine Netlik Kazandırmak)

YILLIK RAPOR

Belirtilen Ölçeklere Göre Yönlen Öğrenciler
ile Kontrol Grubuna Yönelik Son Testlerin
Uygulanması
Yönder Değerlendirmelerinin Alınması

Yeni Yönlen Öğrencilerin Keşfedilmesi

Ne Hedefliyoruz?

YILIN KAPANIŞI

Yönder Eğitimi'nin Tüm Yönlen Öğrencilere
Uygulanması

Yönder & Yönlen eşleşmesinin yapılması

Yönlen Öğrenciler ile Ara Değerlendirmeler
Yönderler Buluşması
(Yönderler ile Ara Değerlendirmeler)

Yıl Boyunca Görüşmelerin ''Etik ve Davranış
Kuralları'' Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi

İlk Yönder & Yönlen Buluşması (Yüz Yüze)

Yönderlere ve Yönlen Öğrencilere Eşleşme
Bilgilerinin Yazılı Olarak Bildirilmesi
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Yönlenlerimizden
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Yönderlerimizden

“Hayatımdaki bazı çizgileri değiştirdi. Daha sosyalim. Ben çok kadın erkek
ayıran biriydim. Orta yolu buldum.”

“Yoğun iş, aile yaşantısı yanında bir sosyal sorumluluk projesinde yer
alarak, ilerinin yetişkini olacak bir gencin hayatında bir ışık açmak, onun
gelişimine yönderlik edebilmek; hayatın rutininden uzaklaşıp, hayallerin
ve umutların her daim canlı kalması gerektiğini bana hatırlattı.”

“Yaşıtım olmasa da arkadaşım oldu. Hayattaki her şeyi konuşuyorum. Sınavları
konuşuyoruz. Onun ailesini tanıdım. Çok motive etti başarısız olduğumda.
Ailemin yanında olduğum için çok konuşamadık. Destek oluyor. Mutluyum.”

“Genç bireylerin yaşamdan beklentileri, hedefleri, yaratıcı ve yapılandırıcı
yönlerini tanımak ya da şekillendirmek ve iletişim becerimi arttırmak
konularında cesaretlenmemi sağladı.”
“Yönderimi çok seviyorum. Bana her konuda elinden gelenin fazlasıyla yardım
ediyor. Beni bilgilendirmek için önerilerde bulunuyor. Meslek seçimimde,
sınavlar hakkındaki bazı bilgilerde kararsızlığımı gideriyor.”

“Yönderim gerçekten çok iyi bir insan. Çok pozitif bir insan. Onunla her derdimi
paylaşabiliyorum ve beni hep dinliyor, bana öneride bulunuyor. Bana hep

“Her ne koşulda olursa olsun umut hep yeşermeli. Kuşaklar arası bakış
açılarının değişimini, yaşarken gözden kaçırıyoruz. Bu şekli ile ekibimizde
bulunan genç arkadaşlarımızla kolay diyalog kurabildik.”

‘senden bir tane daha yok diyor’ kendimi değerli ve
anlamlı hissetmemi sağlıyor.”

“Hiç tanımadığımız insanlarla nasıl mucizeler yaratabiliriz, bunu gördüm.
Aslında hiç yalnız değilmişiz. Hiç tanımadığımız bir ortamda bile ne çok ortak
noktalarımız olan insanlar varmış. Bugün 3-4 saatte yaşadıklarımı, aslında
sayfalara sığdıramam. Farklı insanlar, farklı gözler farklı düşünceler ve
farklı hisler… Sizi çok sevdik…”

Lise seviyesinde genç arkadaşlara destek olmak, sorunlarını dinlemek,
gerektiğinde motive etmek kişisel gelişimime olumlu katkı sağladı. Bunun
dışında bir vakıf gönüllüsü olmak ayrıca mutluluk vesilesi. Mesleki açıdan
yöneticilik ve insan ilişkileri alanlarında katkıları oldu.”
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Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Burs Programı

2008 yılından bu yana, Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nin
başarılı öğrencilerinin eğitimlerine, devamlılık koşullarını
sağlamaları halinde, mezun oluncaya kadar destek
oluyoruz. Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nin Mayıs 2015
itibariyle Fen Lisesi’ne dönüşümü ile birlikte burs programımızı
da “Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Burs Programı” olarak
kurguladık, uygulama esaslarımızı yeniden belirledik.
2016 yılında, 9’u Fen Lisesi öğrencisi olmak üzere, toplam 18
başarılı öğrencimizi burslarla destekledik.

2017 – 18 eğitim öğretim yılında ise, bu öğrencilerimize ek
olarak, kayıtlı olduğu sınıf düzeyinde, 2016 - 17 eğitim öğretim
yılı not ortalaması 80 ve üstünde olan ve ilk 3 dereceye giren
öğrencileri, akademik başarı koşullarını sağlamaya devam
ettiği sürece başarı bursları ile desteklemeye devam edeceğiz.
Rıdvan Çelikel Anadolu ve Fen Lisesi’nden mezun olmaya
hak kazanan öğrencilerimizden ilk üç dereceye girenlere
yönelik, eğitim alanında değerlendirecekleri hediye çeki
uygulamalarımıza devam ediyoruz.
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10 YILDA BİZ
Yaklaşık

2.500 saat
kişisel, sosyal ve
kültürel eğitim

Yaklaşık

4.500 kişiye

desteği

eğitim desteği

711 gence
toplam

5,5 milyon TL
burs ve sosyal
yardım

MALİ TABLOLARIMIZ

23.000 'den

Toplam 14 proje

fazla kişinin

ve program

hayatına katkı

DESTEKÇİLERİMİZ
Abdulkadir Çağırıcı

Defne Yılmaz

Merve Şirin Çelikel

Sertan Çelik

Ahmet İsmail Yalçın

Derya Ağırbaş

Muhammet Sabri Yumuk

Özyeğin Üniversitesi

Anel Grup

Duygu Gönenç

Müşerref İpek Gider

Red Bull

Necmettin Mehmet Ürgüplü

Rıdvan Çelikel

Nejat Yaman

Sandra Erdemanar

Neocom İletişim Teknolojileri

Seren Selvin Korkmaz

Hüseyin Ayduk Esat Koray

Nergis Aydın Uzun

Şule Emrem

Bora Hamdullahpur

İnci Kader Kantarcı

Nesrin Bayraktar

Tuba Çal

Ceren Küçükyurt

Kerem Aydoğan

Nilgün Tetik

Utku Kantarcı

Aycan Güngör
Ayduk Koray
Aylin Karaca
Ayşe Yeniçeri

Elif Çohaz
Erdi Yerebasmaz
Gökhan Güney
Gülcan Yılmaz
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''Yarını yaratacaklar''
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