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Vakıf Başkanı’ndan 

Çelikel Vakfı olarak; çağdaş dünya görüşü ile donanmış, hür düşünme kültürünü 
benimsemiş, çevreye ve topluma duyarlı, öncü olma sorumluluğu kadar cesaretine 
de sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek için örnek çalışmalar geliştirmek ve uygulamak 
misyonuyla 2007 yılında yola çıktık. Kuruluşumuzdan bu yana, Türkiye’de eğitimli 
birey sayısının artması ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar 
yürütüyoruz.   

2010 yılı, Çelikel Vakfı için önemli dönemeçlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu dönemde, 
ülkemizde eğitim alanında yarattığımız etkiyi arttırmak ve çalışmalarımızı daha 
sistemli hale getirmek için yapısal bir kapasite geliştirme sürecini tamamladık. Vakfın 
organizasyon yapısını yeniden ele aldığımız bu dönemde hem kurumsal yönetimimiz, 
hem de programlarımız yeniden yapılandırıldı.  

2010 yılı aynı zamanda Türkiye’de örnek oluşturacağını öngördüğümüz yeni pilot 
programların uygulanmaya başlandığı bir yıl oldu. Bu yıl içerisinde geliştirdiğimiz 
yaratıcı Gelişim Programının ilk pilot uygulamasına Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu 
Lisesi’nde Kasım 2010 tarihinde başladık. Program kapsamında bütüncül bir 
yaklaşımla, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kişisel ve mesleki gelişim 
etkinlikleri yürütülüyor. Bu süreçte aynı zamanda eğitim alanında etkin sivil toplum 
kuruluşları ile işbirlikleri geliştirerek, programlarımızın tasarımı ve uygulanmasında 
onlarla birlikte hareket ettik. Türkiye’de değişim ve ilerlemenin, ortak çalışma ve 
işbirliği ile gerçekleşebileceği inancıyla, eğitim ve üçüncü sektör alanındaki sivil 
toplum ağları ile ilişkiler kurduk. Bu işbirliği ve ortaklıkların, önümüzdeki dönemde 
bizleri daha da güçlendireceğine ve yaratacağımız etkinin bu vesileyle artacağına 
inanıyoruz. 

Misyonumuz, ülkemizde her gencin kaliteli eğitime ulaştığı güne kadar devam edecek. 
O güne kadar, gücümüz yettiğince gençlerin kişisel ve mesleki yetkinliklerini artırmak 

ve toplumsal dönüşümde aktif bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çalışacağız.  

Bu yolda bizlere güç ve destek veren tüm kişi ve kurumlara; gönüllülerimize, 
bağışçılarımıza, Yürütme Kurulu ve Komitelerimizin Üyelerine, Yönetim Kurulumuz ve 
şahsım adına teşekkür ederim. Aydınlık yarınlar için çıktığımız yolda, sorumluluk 
sahibi tüm bireylerle çoğalarak ve güçlenerek yürümeye devam etmeyi temenni 

ediyorum. 

Çelikel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Mukaddes AKAY 

 

 



                                               

 

 

 

 

Vakıf Kuruluş Amacı 

Çelikel Vakfı, 9 Ocak 2007 tarihinde, eğitimli birey sayısı ve eğitimin kalitesini 

arttırarak; eğitimin her düzeyde çağdaş, akılcı, bilimsel ve demokratik niteliklere sahip 

olarak sürdürülmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Bu amaçlar 

doğrultusunda Vakfın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar arasında 

ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi, başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek; eğitim, 

kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme ve ilgili sosyal alanlarda çeşitli kurumlarla 

işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunmak; üretkenliği desteklemek ve eğitim amaçlı 

her seviyede tesis ve kurumlar oluşturmak yer alıyor.   

Kuruluş amacı ve hedeflerimiz çerçevesinde 2007 yılından bu yana, yüzlerce 

öğrenciye eğitim bursları verildi. Bursların yanında öğrencilerin mesleki gelişimleri, 

staj olanakları ile desteklendi. Sosyal Dayanışma Projeleri kapsamında, eğitim 

kurumları başta olmak üzere çok sayıda kurum için teknik donanım, laboratuar, kitap 

ve kırtasiye malzemesi, satranç eğitim seti gibi altyapı ve donanım desteği sağlandı. 

2008 yılında Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nin, 2010 yılında ise yurt 

binasının yapımı tamamlandı. Vakıf, 2010 yılı itibariyle kurumsal program ve projelere 

imza atmaya başladı.  



                                               

 

 

Vakıf Çalışma Alanları 

Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi  

Çelikel Vakfı, eğitime erişimin kolaylaşması ve yaygınlaşması amacıyla yürüttüğü 

çalışmaların önemli bir adımı olarak, Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi okul 

binasının yapımını üstlenmiş ve okul binasını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamıştır.  

2005 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan Anadolu Lisesi, 2008 yılında Rıdvan 

Çelikel (Çelikel Vakfı) tarafından yapılan yeni binasına taşınmıştır. 2000/5 tip proje 

olarak yapılan 360 öğrenci kapasiteli okul binası 17 derslik, 3 laboratuar ve yeteri 

kadar ek birimden oluşmaktadır. 

Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi Samsun’a 50 km uzaklıktaki Kavak ilçe merkezindedir. 

Sadece ilçeden değil çevre ilçelerden ve Samsun ilinden de talep gören okulun 120 

öğrencili yurt binası, 2010 yılı itibariyle yine Çelikel Vakfı tarafından tamamlanmıştır. 

2010-2011 öğrenim dönemi itibariyle okulda 139 erkek, 124 kız olmak üzere toplam 

263 öğrenci eğitim almaktadır. 2010 yılında ilk defa ÖSS sınavına giren Rıdvan Çelikel 

Anadolu Lisesi öğrencileri, %71 oranla üniversiteye yerleşme başarısı göstermişlerdir. 

 

 

Çelikel Vakfı, eğitime destek olmanın sadece okul yapmaktan ibaret olmadığı 

bilinciyle, Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde verilen eğitimin niteliğinin 

arttırılması konusunda da çalışmalar yürütmektedir. Orta vadede hedefimiz, Anadolu 

Lisesi’ni Türkiye’de bir “Model Okul” haline getirmek, yerel düzeyde sürdürülebilirliğini 

sağlamak ve uzun vadede bu modeli Türkiye’de diğer illerde de yaygınlaştırmaktır.  

 



                                               

 

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı 

 Çelikel Vakfı, inşa ettiği Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesindeki öğrenci, veli ve 

öğretmenlerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimini artırmaya yönelik geliştirdiği 

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programıyla bir model yaratma yolunda ilerlemektedir. 

Mikado Danışmanlık ile işbirliği içerisinde geliştirilen ve uygulanan Geniş Açı Yaratıcı 

Gelişim Programı kapsamında, konusunda uzman kişi ve kurumların da destekleriyle 

öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitim, kültür-sanat ve sosyal gelişim faaliyetleri 

yürütülmektedir. Özgüvenden hedef bağlılığına, sorumlu vatandaşlıktan proje 

geliştirmeye, girişimcilikten ergenlerle iletişime kadar çok çeşitli alanları içeren ve 

bütünsel bir yaklaşımla geliştirilen program, 2010-2011 eğitim öğretim yılında pilot 

olarak Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde uygulanmaya başlamıştır. 

Pilot uygulama çıktıları değerlendirilerek uygulamanın Türkiye çapında 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı, kapsamlı bir ihtiyaç analizinin ardından 

geliştirilmiştir. Özellikle öğrenci ve öğretmenleri hedef alan ihtiyaç analizi çalışması 

kapsamında öğrencilere kişisel ve sosyal yetkinlik durumlarını tespit amaçlı anketler 

ve profil formları uygulanmış;  öğrenci ve öğretmenlerle ayrı ayrı odak grup 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

 Öğrenci Kişisel ve Sosyal Durum Anketi:  

 

  

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin sınıf ve cinsiyet dağılımları, yukarıdaki gibidir. 
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Öğrenci Kişisel ve Sosyal Durum Anketi Çıktıları:  

 

 

 

  

 

 

 

 

Kişisel ve Sosyal Durum Anketi, Genel Öz Yeterlik (General Perceived Self Efficacy 

Scale, Schemarzer & Jerusalem) ve Sosyal Beğenirlik (Social Desirability Scale-17, 

Stober) adlı 2 psikolojik test birleştirilerek oluşturulmuştur. Tam puanın 50 olduğu 

anketin uygulama sonuçları, öğrencilerin hem kişisel yeterlilik hem de sosyal birey 

olma alanlarında gelişim desteğine ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Bu bağlamda, 

Geniş Açı Programı müfredatına kişisel ve sosyal özelliklerini destekleyici eğitim 

içerikleri yerleştirilmiştir. Pilot uygulama tamamlandıktan sonra anketin yeniden 

uygulanarak, gelişimin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 
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Öğrenci Profil ve İhtiyaç Belirleme Anketleri sonuçlarına göre, öğrencilerin en çok 

tercih ettiği meslekler öğretmenlik, avukatlık ve doktorluktur. Bu çıktı doğrultusunda, 

öğrencilerin farklı mesleklere yönelik bilgilerini artırmak, meslek hedefi yelpazelerini 

genişletmek amacıyla Geniş Açı Programına Melsek Sohbetleri bölümü eklenmiştir. 

Meslek Sohbetleri kapsamında farklı mesleklerden profesyonellerin sene boyunca 

öğrencilerle buluşması hedeflenmektedir.   

Öğrenci odak grup çalışmalarında ise, öğrencilerin talep ettikleri eğitimler arasında 

şunlar yer almaktadır: 

Özgüven 

Hedef seçimi 

Hedef bağlılığı 

Zaman yönetimi 

Konsantrasyon sorunu 

Kişisel gelişim 

Sınav kaygısı 

Motivasyon 

Öğretmen odak grup çalışmalarının çıktıları ise, öğretmenlerin aşağıdaki konularda 

faaliyetlere ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur: 

Mesleki gelişimi destekleyecek faaliyetler 

Farklı dallarda eğitimler (yeni eğitim metodları, algı yönetimi, sunum teknikleri 

ve iletişim eğitimleri gibi) 

Yaşam Bağlılığına yönelik eğitimler (motivasyon düşüklüğünü artırmaya 

yönelik) 

Drama eğitimi 

Gönüllülük ve proje yönetimi eğitimi 

Sanat atölyeleri (ebru vb gibi) 

AB Projeleri ile ilgili eğitimler 

Yaz kampı 

Geziler 

 



                                               

 

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı, ilgili tarafları kapsayan bu detaylı ihtiyaç 

analizinin ardından, ihtiyaç ve istekleri karşılayacak şekilde tasarlanarak, Samsun 

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayı ile uygulamaya konmuştur.  

Kurumlar Arası İşbirliği: 

İhtiyaç analizinin ortaya koyduğu bir diğer önemli nokta, çeşitlenen ihtiyaçların 

karşılanması için konularında uzman sivil toplum kurumlarıyla işbirliği yapma 

gereksinimi olmuştur. Bu çerçevede, tespit edilen ihtiyaçlara cevap verebilecek 

deneyim ve uzmanlığa sahip sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları ve 

özel kurumlar belirlenerek, ortak çalışmalar tasarlanmıştır.  

İşbirliği yapılan kurumlar: 

 

 
 

Toplum Gönüllüleri Vakfı 

 

 
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çoçuk Çalışmaları Birimi 

 

 
 

Genç Başarı Vakfı 

 

 
 

Devlet Planlama Teşkilatı, Ulusal Ajans 

 

 
 

Yöret 

 

 
 

Yaratıcı Çocuklar Derneği 

 

 
 

Mikado Danışmanlık 

 

 
 

Baransel Eğitim ve Yönetim Danışmanlık 

Her bir kurum, kendi uzmanlık alanlarındaki Program etkinliklerinin tasarımı, 

uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde Çelikel Vakfı ile iş birliği yapmaktadır. 

 



                                               

 

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı 2010-2011 içerik takvimi 

AY HAFTA GÜN TEMA HEDEF KİTLE EĞİTMEN 

   A  Aralık 

1 4-5 
Motivasyon & Yaşam 

Bağlılığı (İstanbul) 
Öğretmenler 

Mikado & Baransel 

Danışmanlık 

  

10 Kariyer Okulu Tüm sınıflar Rehber Öğretmen 

11 
Aile İçi İletişim & 

Çatışma Çözümü 
Veliler YÖRET 

11 Sanat Haftası Tüm sınıflar Yaratıcı Çocuklar Derneği 

3 16 Deneme Sınavı 12. sınıf Rehber Öğretmen 

4 

25 Girişimcilik Öğretmenler Genç Başarı Vakfı 

25 
Özgüven & Hedef 

Belirleme  
Tüm sınıflar Mikado 

29 Deneme Sınavı 12. sınıf Rehber Öğretmen 

Ocak 

2 

7 
AB Gençlik 
Programları Tanıtımı  

Öğretmenler DPT Ulusal Ajans 

8 Sorumlu Vatandaşlık  
Öğretmenler & 
Öğrenciler 

Mikado 

8 Proje Geliştirme 
Öğretmenler & Kulüp 

Öğrencileri 
Mikado 

8 
Sürdürülebilirlik Film 
Gösterimleri 

Tüm okul Mikado 

4 

14 Deneme Sınavı 12. sınıf Rehber Öğretmen 

21 Meslek Sohbetleri Tüm sınıflar 
Anel Grup Çalışanları 
(Mühendislik) 

22 
Ergen Ebeveyni 

Olmak 
Veliler 

Mikado & Baransel 

Danışmanlık 

Şubat 

3 
18 Meslek Sohbetleri Tüm sınıflar 

Anel Grup Çalışanları (Satış & 

Lojistik) 

19 Zaman Yönetimi Tüm sınıflar Rehber Öğretmen 

4 

23çrş Verimli Ders Çalışma  9., 10. & 11. Sınıflar Rehber Öğretmen 

23çrş Sınava Doğru 12. Sınıflar Rehber Öğretmen 

23 Deneme Sınavı 12. sınıf Rehber Öğretmen 

Mart 

2 

9 Deneme Sınavı 12. sınıf Rehber Öğretmen 

11cum Meslek Sohbetleri Tüm sınıflar 
Anel Grup Çalışanları (İnsan 

Kaynakları) 

  12 
Sınav Kaygısı ve Baş 
Etme Yolları 

(Seminer) 

Öğrenciler  YÖRET 

3 16 Deneme Sınavı 12. sınıf Rehber Öğretmen 

Nisan 
2 

15 Meslek Sohbetleri Tüm sınıflar 
Anel Grup Çalışanları 
(Mühendislik) 

16 

Haklarımız eğitimi ve 

Söz Küçüğün 
Demokrasi Oyunu 9. Sınıflar 

Bilgi Üniversitesi ÇOÇA 

16 
Demokrasi ve 
Haklarımız 

10. Sınıflar Toplum Gönüllüleri Vakfı 

16 Sağlık Okuryazarlığı 11. Sınıflar Toplum Gönüllüleri Vakfı 

3 20 Deneme Sınavı 11. & 12. sınıflar Rehber Öğretmen 

Mayıs 
2 14 Barışçıl İletişim  

Öğrenciler & 

Öğretmenler 
YÖRET 

4 26 Deneme Sınavı 12. sınıf Rehber Öğretmen 

Haziran 2   Kapanış Şenliği     



                                               

 

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı kapsamında yapılan eğitim, meslek sohbetleri ve 

atölye çalışmalarının yanısıra, okulda yeni kulüplerin kurulması ve ulusal proje 

yarışmalarına katılım da teşvik edilmekte, ilgili 

çalışmalara destek verilmektedir. Kavak Rıdvan 

Çelikel Anadolu Lisesi’ndeki uygulama sürecinde 

öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Satranç Kulübü, 

Tiyatro Kulübü ve Folklor Kulübü kurulmuş, Bilim 

Kulübü ve Sosyal Sorumluluk Kulüplerinin ise 

temelleri atılmaktadır.    

Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı kapsamında 

ayrıca, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavı 

hazırlıklarını desteklemek amacıyla düzenli olarak 

deneme sınavları yapılmaktadır.  

2010 yılında, Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı’nın 

Aralık ayı etkinlikleri tamamlanmıştır. 

Aralık ayı etkinlikleri, 4-5 Aralık 2010 tarihinde öğretmenlere Motivasyon ve Olumlu 

Düşünce Eğitimi ile başladı. Mikado Danışmanlık ve Baransel Eğitim ve Yönetim 

Danışmanlık işbirliği ile yürütülen eğitimlerde, öğretmenlere yönelik olarak “Yaşam 

Bağlılığı ve Motivasyon” temalı seminer ve grup çalışmaları gerçekleştirildi.  

 

8 Aralık 2010’da Final Dergisi Dershaneleri Rehber Öğretmenlerinden İlhan Sevin 

öğrencilerle Kariyer Okulu seminerinde buluştu. Seminer kapsamında meslek 

seçiminin önemi vurgulanarak farklı meslek dalları tanıtıldı. 

Bir öğrencimizden; 



                                               

 

11 Aralık’ta öğrencilere yönelik yapılan Sanat Haftası etkinliği, Yaratıcı Çocuklar 

Derneği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, eserleri ile 

Türkiye’de iz bırakan İbrahim Tapa, Su Yücel, Fersa Acar, Akdağ Saydut, Lerzan Özer 

gibi sanatçılar, Samsun Kavak’ta öğrencilerle sanat atölyelerinde bir araya geldiler.   

   

25 Aralık 2010’da, öğrencilere Mikado Danışmanlık tarafından Özgüven ve Hedef 

Bağlılığı Eğitimi; öğretmenlere Genç Başarı Vakfı tarafından Girişimcilik Programı 

Eğitici Eğitimi verildi. 

                                         

 

 

 

 

Yerel Danışma Kurulları 

Çelikel Vakfı’nın 2010 yılında geliştirdiği programlarda göz önünde bulundurduğu 

öncelikli konulardan biri de proje ve programların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. 

Orta ve uzun vadede Türkiye’nin diğer illerine de taşınması hedeflenen Geniş Açı 

Yaratıcı Gelişim Programı kapsamında, sürdürülebilirliğin güvence altına alınması 

amacıyla yerelde  danışma kurullarının oluşturulması öngörülmektedir. İlin ve ilçenin 

ileri gelen kamu temsilcileri, yerel yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum liderleri ve 

özel sektör temsilcilerinden oluşan bu kurulların ilkinin 2011 yılı içinde Samsun’da 

kurulması planlanmaktadır.  

 



                                               

 

Burs Programı 

Vakfımız, her yıl yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi başarılı öğrencinin eğitimini sürdürmesine 

katkıda bulunmaktadır. Üç farklı kategoride sürdürülen burs programı; Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği (ÇYDD) ile işbirliği içerisinde verilen burslar, Samsun Kavak 

Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nin başarılı öğrencilerine verilen Başarı Bursları ve çeşitli 

üniversitelerdeki başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik Özel Durum 

Burslarından oluşmaktadır. Burslar Çelikel Vakfı’nın yanısıra, Vakfın bireysel ve 

kurumsal bağışçılarının desteğiyle verilmektedir. 

ÇYDD ile işbirliği 

Çelikel Vakfı, ÇYDD’nin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri için 

yürütmekte olduğu burs programına katkıda bulunuyor. İşbirliğimiz çerçevesinde 100 

ilk ve orta öğretim ve 300 üniversite öğrencisinin bursları, Çelikel Vakfı aracılığıyla 

kurumsal destekçimiz Anel Grup’un katkılarıyla karşılanıyor. Bursiyerler, ÇYDD 

tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda belirlenmekte ve öğrencilerin başarı 

durumu göz önünde bulundurularak devam etmektedir.  

Başarı bursları (Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi) 

Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’ndeki başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencileri 

desteklemek amacıyla sürdürülen burs programı kapsamında, 50 civarında öğrenci 

desteklenmektedir. Başarı Bursları, bir Model Okul yaratma çabamızın yanı sıra, 

başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi ve başarılarının sürekli kılınmasına katkıda 

bulunmayı hedeflemektedir. Burs programından faydalanmak isteyen öğrencilerin 

Seviye Belirleme Sınavında yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.  

Özel durum bursları 

Özel durum bursiyerleri, yüksek başarı ile üniversiteye girmiş ve burs alamadığı 

takdirde eğitimine devam etme olanağı olmayan öğrencilerden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin başarı düzeyi, Çelikel Vakfı tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. 

Vakfımız, burs programlarından faydalanan öğrencilerle iletişim halindedir. Gerek e-

posta ve telefon, gerekse sosyal medya kanallarıyla oluşturulan iletişim ağları, 

öğrencilere deneyimlerini paylaşma, çeşitli haber ve duyuruları birbirlerine iletme, 

Vakıf etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olma olanağı sağlamaktadır.  

Ayrıca, Kurumsal Destekçimiz Anel Grup tarafından üniversite öğrencilerine staj 

olanakları sağlanmaktadır. Anel Grup firmaları, istihdam ve işe yerleştirmelerde 

Çelikel Vakfı bursiyerlerinin başvurularını değerlendirerek, öğrencilerin iş yaşamına 

giriş süreçlerine katkıda bulunmaktadır. 2010 yılında, 30’un üzerinde Çelikel Vakfı 

bursiyeri, Anel Grup firmalarında staj yapmış, bu öğrencilerden 6 tanesi daha sonra 

staj yaptığı firmada çalışan olarak işe yerleştirilmiştir. 



                                               

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Çelikel Vakfı, eğitim alanında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, dokunduğu her alanda 

sosyal sorumluluk bilincinin de artması ve güçlenmesi için çalışmalar yürütmektedir. 

Bu çerçevede 2010 yılı içerisinde Anel Grup çalışanları ile çok çeşitli çalışmalar 

geliştirilerek, Anel Grup şirketleri çalışanları arasında gönüllülük bilincinin ve böylece 

sosyal projelere katılımın artması sağlanmıştır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında 

yapılan çalışmalar arasında Gönüllü Eğitimleri, Komite Çalışmaları ve Meslek 

Sohbetleri yer almaktadır. 

Gönüllü Eğitimleri 

25 ve 26 Kasım 2010 tarihleri arasında, 

Anel Grup şirketlerinde çalışan ilgili tüm 

personele yönelik, “Gönüllülük-

Motivasyon Eğitimleri” düzenlendi. 

Eğitimlere, 57 profesyonel çalışan katıldı. 

Sorumlu vatandaşlık ve gönüllülük 

temalarının işlendiği eğitimlerde Çelikel 

Vakfı faaliyetleri de tanıtılarak gelecek 

hedefleri ve gönüllü ihtiyacı vurgulandı 

ve gönüllülük çağrısında bulunuldu. Gönüllülük yapmak isteyen şirket 

çalışanları ilgilendikleri proje ve etkinliklere kayıt olarak aktif gönüllü 

faaliyetlerine başladılar.                

Komiteler 

Vakıf ihtiyaçları çerçevesinde, çalışmalarımızda gönüllülerin destek, zaman ve 

uzmanlık alanlarını verimli bir şekilde kullanmak gayesiyle Aralık 2010’da 

Eğitim, Proje ve Kaynak Geliştirme ve İletişim Komiteleri kuruldu. Anel 

gönüllülerinin özverili katkılarıyla çalışmalarına başlayan Komitelerin çalışma 

alanları aşağıdaki gibidir:  

Proje ve Kaynak Geliştirme Komitesi: Vakıf çalışmalarını destekleyen projeler 

geliştirmek ve Vakıf bütçesi kapsamındaki çalışmalara kaynak bulmak 

amacıyla oluşturulan Komite’de 11 gönüllü yer alıyor. Komite üyeleri, yaratıcı 

kaynak geliştirici fikirler üretmek, sponsor bağlantıları kurmak, uzmanlıkları 

çerçevesinde Çelikel Vakfı proje ve kaynak geliştirme faaliyetlerine destek 

vermek amacıyla aktif olarak çalışmaktadırlar.  

Kurumsal Kimlik ve İletişim Komitesi: Çelikel Vakfı iletişim stratejisini oluşturmak, 

iç ve dış iletişim araçlarını belirlemek ve uygulamaya konmasını sağlayarak 

takip etmek konusundaki tüm çalışmaları üstlenen Komite, 8 gönüllüden 

oluşuyor. 



                                               

 

Eğitim Komitesi: Çelikel Vakfı’nın eğitim alanında yürüttüğü tüm program ve 

faaliyetlere destek vermek amacıyla kurulan Komite’de 8 gönüllü yer alıyor. 

Gönüllüler, devam eden programların zenginleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 

sürdürülebilir kılınması için geliştirdikleri önerileri, Vakıf Koordinatörlüğü ile 

birlikte hayata geçiriyorlar.  

Meslek Sohbetleri 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının bir diğer ayağını da, Meslek 

Sohbetleri oluşturuyor. Geniş Açı Yaratıcı Gelişim Programı’nın geliştirilmesi 

sürecinde, proje ekibinin tespit ettiği önemli bir ihtiyaç da gençlerin meslek 

seçimi ve gelecek vizyonu oluşturma konusunda karşılaştıkları sınırlar 

olmuştur. Geniş Açı Programı’nın pilot uygulamasının yapıldığı Rıdvan Çelikel 

Anadolu Lisesi’nde öğrenciler için yeni rol modeller oluşturmak; öğrencilerin 

gitgide çeşitlenen meslek dalları konusunda bilgi düzeyini arttırmak için 

tasarlanan proje kapsamında Anel Grup şirketlerinde çalışan çok sayıda 

profesyonel, gönüllü olmuştur. Meslek Sohbetleri kapsamında mühendislik, 

satın alma, satış, lojistik, insan kaynakları gibi çeşitli alanlardan uzmanlar, 

Samsun Kavak’da öğrencilerle buluşarak, eğitim ve meslek hayatı 

yolculuklarını öğrencilerle paylaşacaklar.  

Sosyal Dayanışma Projeleri 

Çelikel Vakfı, Sosyal Dayanışma Projeleri kapsamında eğitim kurumları başta 

olmak üzere, çeşitli kurumların ihtiyaçlarının tamamlanmasını sağlamaya 

devam ediyor. 2010 yılı boyunca Sosyal Dayanışma Projeleri kapsamında 

destek verilen kurumlar, şunlardır: 

Doğu Beyazıt Lisesi, Ağrı 

Reşat Erdem Lisesi, Ağrı 

Karaoğlan Köyü İlköğretim Okulu, Bursa 

75. Yıl Ticaret Meslek Lisesi, İstanbul 

Çatakköprü İlköğretim Okulu, Diyarbakır 

Koçaklar Köyü İlköğretim Okulu, Ağrı 

Yayla İlköğretim Okulu, Samsun 

Samandıra Endüstri Meslek Lisesi, İstanbul 

Çaylı Şehit Süleyman Adeka İlköğretim Okulu, Tokat 

Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Yuvası, İstanbul 



                                               

 

Denetçi Raporları 

 



                                               

 

 



                                               

 

Mali Raporlar 
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