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varoluş
sebebimiz

2007 yılından bu yana, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik 

sürdürülebilir programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyoruz. Gençlerin 

okul başarısını etik değerlere dayalı, dengeli ve verimli bir yaşam 

biçimine dönüştürmelerini önemsiyoruz.

Yaratıcı, öğrenme tutkusuna sahip, yapıcı ilişkiler geliştiren, yaşam 

amaçlarını sorgulayan bireyler yetiştirmek için, eğitim kurumları, 

ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi 

hedefliyoruz. Yaşadığımız çağda gençlerin yüz yüze oldukları sorunları 

ve fırsatları onlarla birlikte tespit ederek çözümler oluşturup, kişisel, 

sosyal ve mesleki gelişim olanakları yaratıyoruz.



kurumsal yapımız
Kurul üyelerimiz ve ekibimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizde

(www.celikelegitimvakfi.org) Kurumsal Yapımız sayfasından ulaşabilirsiniz.

ilkelerimiz
İşbirliğine 

önem verir ve 
kararlarımızı 

paydaşlarımızla 
birlikte almaya 

çalışırız.

Bütün 
çalışmalarımızın daha 
yaşanır bir dünyanın 
yaratılmasına katkıda 
bulunmasına dikkat 

ederiz.

1

İnsanca 
yaşamaya katkıda 
bulunabileceğini 
düşündüğümüz 

bakış açılarıyla kendi 
çalışmalarımızı ve 

paydaşlarımızın 
çalışmalarını 
geliştirmeye 

çaba gösteririz.

4

Bu amaç için 
yaptığımız çalışmaların 
sürdürülebilir olmasına 

ve kesintisiz olarak 
devam etmesine önem 

veririz.

2
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Bütün 
çalışmalarımızın 

örnek alınabilecek 
nitelikte olmasına 

özen gösteririz.

3

Çalışmalarımızda 
insan haklarını 
korumaya ve 

mevcut koşullarda 
gerektirdiklerini 
yerine getirmeye 

çalışırız.
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2018’de sayılarla biz

alev topları
programı

Akademik başarı ile sınırlı kalmayan, kişisel farkındalığı 

yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara köklü 

çözümler üretebilen, etik bakış açısı ile değerlendirme 

yapabilen gençlerin yetişmesine katkıda bulunmayı 

hedefliyoruz.



bir burs
programından
daha fazlası...



mevcut
kıvılcımlarımızdan
Alev Topları Programı benim için daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir hayatı 
ifade ediyor. Yeni bakış açıları kazanarak, farklı fikirler keşfederek, yorumlayarak 
daha güzel bir dünya yaratılmasına ve insan yaşamına katkıda bulunmayı, saygı 
duymayı, elimizdeki fırsatları en iyi şekilde kullanıp geliştirmeyi ifade ediyor.

Alev Topları Programı’na kabul edildiğim tarihten itibaren içimdeki heyecan hiç 
azalmadı. Her eğitimden sonra bunun gelişimim için ne kadar önemli olduğunu 
fark ediyor ve kendimi tamamlamam için çeşitli fırsatlar sunan bu Program’a 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Fakat beni en çok etkileyen olay daha farklı. 
Çevremdekilere Alev Topları Programı’nı anlattığımda gözlerindeki ışıltıyı 
görüyorum, umudun ışıltısını. İşte ben en çok bu ışıltıyı seviyorum.



317 saat gönüllü desteği ile 
değerlendirme süreçlerimizi 

tamamladık ve  bu yıl aramıza 
18 yeni kıvılcım katıldı!

yeni kıvılcımlarımızın
‘ideal geleceğimi keşfetmek’ mektubu’ndan

Peki ben ne istiyorum? Mesela bu dünyada iz 
bırakmak, bir şeyleri değiştirmek, ölümümden 
sonra yaptıklarımla zihinlerde kalmak mı, yoksa bu 
dünyadaki canlılığa, ekosisteme zarar vermeden ve 
olabildiğince faydam dokunarak, ‘insan’ olarak, iç 
dünyamı zenginleştirip bir birey olarak anılmak mı 
isterim? Şu an için her ikisini de zaman zaman arzu 
ediyorum.
Aleyna Sağlam, Marmara Üniversitesi, Hukuk

Sırada zorunlu görev var. Şans benden yana olsa 
gerek en çok istediğim yer çıktı: Diyarbakır! Buranın 
bana birçok tecrübe katacağına eminim. Bu göreve 
yeni başlamış olsam da çevremdekilerden çok güzel 
şeyler duyuyorum. TUS’ta elde ettiğim başarıyı 
duymuş olsalar gerek. Cerrahi’yi seçtiğim için de ilginç tepkilerle karşılaşıyorum. Yok 
efendim kadından Cerrah olur mu hiç? Olur, hem de çok iyi olur!
Arya Çetin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tıp

Kendimi ertesi gün bile bugünden daha gelişmiş görüyorken 5 sene sonra kim olduğumu 
iyice anlamış olacağımı düşünüyorum. Düşünme sistematiğimi oturtmuş ve geleceğe 
ateşten gözlerle baktığımı şimdiden görebiliyorum. O ateş dünyayı daha güzel bir yer 
yapmak için yanıyor olacak. Her şeyden önce bir bilim insanıyım ve üreteceğim. Her şeyini 
güzel vatanının güzel insanları için feda edebilen bir Berivan görüyorum geleceğimde.
İdil Berivan Kaya, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji



kıvılcımlarımızla
birlikte değer
yaratıyoruz

mülakat organizasyonları:1
Yeni kıvılcımlarımızın keşif sürecinde aday mülakatlarının daha etkili 
yürütülmesi için 2015 yılından bu yana mülakat organizasyonunu 
kıvılcımlarımızla birlikte yürütüyoruz. Kıvılcımlarımız, bu yıl, 
değerlendirmeler süresince 171 saat gönüllü destek sağladı. Bu deneyim, 
kıvılcımlarımızı, mezuniyetleri sonrasında birer değerlendirici olma 
yolunda da geliştirmeye devam ediyor. 

Bu süreci tekrar hatırlayıp adaylarla aynı sandalyede otururken söylediğim şeylerin 
ne kadarını gerçekleştirebildiğimi, amaçlarıma ne kadar ulaşmıştığımı görme fırsatı 
yakaladım. Kısacası kendimi ne kadar geliştirebildiğimi, nereden nereye geldiğimi 
değerlendirdim.
Cansu Yalavaç, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Gelecekte, bir gün, ben de değerlendirici olabilirim. Bunun için ekipte yer 
almak benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Eğer günün birinde değerlendirici 
olursam, neyi nasıl yapacağımı daha iyi biliyorum.
Menderes Özdemir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi



akran danışmanlık sistemi 
(ADS):

2
Deneyimli kıvılcımlarımız, 2016 yılından bu yana, yeni kıvılcımlarımızın ilk yıllarında 
uyum süreçlerini kolaylaştırabilmek için akran danışmanlık desteği sunuyor. Akran 
danışman kıvılcımlarımız, bu yıl 478 saat gönüllü destek sundu.

İlk zamanlar Üniversiteyle ilgili konular, daha sonra sınavlar hakkında, sonra Çelikel 
Eğitim Vakfı hakkında. Akran Danışmanım her konuda onunla konuşabileceğimi tüm 
samimiyetiyle hissettirdi. İyi ki böyle bir sistem var, hiçbir şey olmasa bile, okulda 
arkanda bir desteğin varlığını hissediyorsun.
İhsan Gözel, İstanbul Üniversitesi, Hukuk (2018 – 19 Akran Danışmanlık Sistemi 
Faydalanıcısı)

EGAP akran buluşmaları:3
Kıvılcımlarımızın, zorlu yaşam hikayelerinden elde ettikleri kazanımları, 
bu zorluklara rağmen hayallerine giden yolda devam edebilmelerini 
sağlayan motivasyon kaynaklarını, Üniversite sınavlarına hazırlık 
deneyimlerini ve bir Üniversiteli olarak kendileri için belirledikleri gelişim 
planlarını liseli akranları ile paylaşmalarını ve onlara ilham olmalarını 
hedefliyoruz. 

2015 yılından bu yana Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’nde uyguladığımız Akran 
Buluşmaları ile bu yıl yeni liselerde de gençlerle buluştuk.

Beni en çok etkileyen bölüm kesinlikle konuşmacıların hayat hikayeleri oldu. Açıkçası 
ben daha sevdiklerimi kaybedeceğim zaman ne yapacağımı bile bilemiyorken, 
konuşmacıların tüm zorluklara rağmen çok iyi yerlere gelmesi bana çok büyük bir 
motivasyon oldu, çok teşekkür ederim.
Teknoloji ve İnsan Kolejleri Öğrencisi

Okulumuza yıllardır öğrenci koçları geliyor, seminerler veriyor. Fakat daha önce hiçbir 
semineri böyle dikkatli, merakla ve hevesle dinlediğimi hatırlamıyorum. Hayatta 
ne yaşarsak yaşayalım, hangi engeller karşımıza çıkarsa çıksın pes etmememiz 
gerektiğini konuşmacıların yaşanmış hikayeleriyle çok daha iyi kavradım. Kendimi en 
umutsuz hissettiğim anlarda tavsiyeleriniz, motivasyonlarınız zihnimde belirecek. Bir 
kıvılcımdan aleve dönüşme sürecimde tavsiyeleriniz, hep benimle olacak. Bu seminerin 
daha fazla yayılmasını ve bu seviyede akılları karışık olan gençlere motivasyon kaynağı 
olmasını temenni ediyorum. İnanın birçok öğrenci koçundan daha etkiliydiniz. 
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi Öğrencisi



geleceğin şifresi: kodlama4

Dijital kültürün ortak dili olan kodlama dilini bilmeyen ve öğrenme imkanı olmayan, 
Anadolu’daki lise öğrencilerine kodlama dilinin mantığını öğretmek hedefiyle yola 
çıkan kıvılcımlarımız, Eğitimde Geniş Açı Programı kapsamında Geleceğin Şifresi: 
Kodlama Projesi’ni bu yıl da uygulamaya devam ettiler. 

Kıvılcımlarımız bu yıl;
• Proje Ekibi’nin yeniden yapılandırılması,

• Atölye Programı’nın ve atölye içeriklerinin geliştirilmesi,

• Eğitici Eğitimi Programı’nın ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, 

uygulanması ve yeni eğiticilerin yetiştirilmesi,

• Atölye Programı’nın Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’nde uygulanması 

ve raporlanması,

• Atölye Programı’nın daha verimli yürütülmesi için süreç ve 

sistem geliştirme çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

gibi pek çok süreci deneyimleme fırsatı yakaladı. 

Proje Ekibi,
bu yıl

2.532
saatini

bu Proje için
ayırdı.



yönderlik programı
proje ekibi:

5

Öğrendiğim temel kodlama bilgisi sayesinde hem akademik hem de günlük 
hayatta deneyimlediğim karmaşık problemleri farklı bakış açılarıyla analiz 
ederek daha kolay çözüme kavuşturabiliyorum. Bu projedeki deneyimlerim, 
ekip çalışması için gerekli olan iletişim becerimi daha da güçlendirmemi 
sağladı ve birlikte uyumlu çalışmayı öğretti. En önemli kazanımım ise 
bir sosyal sorumluluk projesinde etkin rol alarak ‘yardımlaşma, empati, 
duyarlılık’ gibi erdemli davranışlara ilişkin kişisel farkındalık kazanmak ve 
bu duygu ve düşüncelerle birlikte doyum yaşamak oldu.
Ahmet Hamiyet, İstanbul Üniversitesi, Hukuk (Proje Ekibi Üyesi)

Bu Proje sayesinde hedeflerim değişti. Eskiden Tıp okumak istiyordum 
fakat şimdi Bilgisayar Mühendisliği okumak istiyorum. Liseye gelene kadar, 
Program sayesinde hiç tahmin etmediğim bir konuda ilgi alanım oluştu.
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Öğrencisi 
(Kodlama Atölyeleri Katılımcısı)

Yönderlik Programı’nın sürdürülebilirliğini sağlamak ve olumlu 
sosyal etkisini arttırabilmek için Psikoloji alanında öğrenim 
gören kıvılcımlarımız gönüllülük esası ile proje asistanlığını 
deneyimlemeye devam etti. Programın her aşamasında aktif 
sorumluluklar yürüten kıvılcımlarımız proje için bu yıl toplam 
376 saatini ayırdı.

Henüz üniversite yaşamımın ikinci yılı olmasına rağmen böyle bir programda 
projede asistanlık yapma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. 
Yönlenler ve Yönderlerle yaptığımız görüşmeler iletişim becerilerimi 
geliştirebilmek için bana fırsat sağladı. Atölyeler süresince etkili gözlem 
yapabilmeyi ve bu gözlemler sonucu raporlama yapabilmeyi deneyimledim. 
Çeşitli bilgisayar programlarını ve uygulamaları kullanmaya adapte oldum. 
Başlangıçta hata yapmaktan çok korkuyordum, Program sayesinde bu 
korkularımla yüzleşerek korkularımı yönetebilmeyi öğrendim. Yönlenlerin 
süreç içinde gelişimini görme fırsatımız oldu ki aslında yaptığımız şeyin 
ne kadar özel olduğunu hissettiren şey buydu. Tüm bunlar beni daha da 
özgüvenli bir birey yaptı.
Ece Çolak, İstanbul Üniversitesi, Psikoloji (Yönderlik Programı, Proje 
Asistanı)



  

Kıvılcımlarımızın sürdürülebilir gönüllülük 
yapabilecekleri kurum/kuruluş ve proje 
alternatifleri ile tanışabilmeleri ve ilgi alanlarını 
etki alanlarına dönüştürebilmeleri için onlarla 
birlikte “Kıvılcımdan Topluma Projesi”ni 
geliştirdik ve Nisan ayında uygulamaya başladık.

Proje’nin çalışmalarını kıvılcımlarımızdan 
Dilara Uzunalioğlu (Boğaziçi Üniversitesi, 
Felsefe), Mehmet Mustafa Alptekin 
(İstanbul Üniversitesi, Hukuk) ve Şevval 
Güzel (İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk 
Tam Burslu) gönüllü koordinasyonu ile 
yürüttük.
Proje kapsamında bu yıl Çimenev Merkezi 
ve Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile işbirliği 
yaptık. Ayrıca Avusturya Liseliler Vakfı ile 
yakaladığımız işbirliği fırsatı kapsamında 
kıvılcımlarımız sanatçı Ömer Pekin’in “Prosedürel 
Gerçeklik” isimli sergisinde gönüllülük deneyimi 
yaşadılar, eserleri kendi bakış açıları ile 
yorumlayarak isimlendirdiler.

Toplumsal fayda ve olumlu sosyal etkimizi 
artırabilmek ve bunun sürdürülebilirliğini 
sağlamak için mezunlarımız ile işbirliği 
fırsatlarımızı geliştirmemiz gerektiğine 
inanıyoruz. Bu yıl  mezunlarımızla birlikte 
yapılandırdığımız Mezunlar Komitesi öncülüğü 
ve yürütücülüğünde iki ayrı çalıştay gerçekleştirdik. 

Mezun kıvılcımlarımızdan Ezgi Tomruk ve Kardelen Ateşci 
liderliğinde “Sözleşmelerde Bedelin Döviz Endeksli Kararlaştırılması 
ile İlgili Değişiklikler” ve “Hakaret Suçu” çalıştaylarına çeşitli disiplinlerde 
öğrenim gören pek çok kıvılcımımız katıldı.

Türkiye burs analizi 
araştırma raporu
Şeffaf ve erişilebilir bir burs sistemi hayali ile yola çıkan E-Bursum tarafından 
Türkiye’deki burs ekosistemine ilişkin pek çok verinin analiz edilmesiyle 
yayımlanan Türkiye Burs Analizi Raporu’nda yer alan 22 kurumdan biri olarak, 
ülkemizde şeffaf ve erişilebilir bir burs sisteminin yapılandırılması sürecine katkı 
sunduk. 

kıvılcımdan
topluma:

mezunlar
komitesi:
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eğitimde geniş
açı programı

	 2017	 yılında,	 Samsun	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 ve	 Siemens	 Türkiye’nin	
işbirliğiyle	 Samsun	 İl	 Geneli’nde	 düzenlediğimiz	 “Öğretmenler	 için:	
Dijitalizasyon	 ve	 Endüstri	 4.0”	 Semineri’nin	 olumlu	 sosyal	 etkisini	
artırabilmek	için	KodlaSam	Projesi	Eğitici	Eğitimlerini	destekledik.

 Proje iştirakçisi olduğumuz KodlaSam 
Projesi’nin hazırlık aşamasında finansal 
desteğimiz ile uygulanan “Robotik 
Eğitici Eğitimi’nden toplam 38 
öğretmen faydalandı. Ardından, 
Öğretmen Akademisi çatısında 
tasarım, robotik ve kodlama 
alanlarında eğitimlerini tamamlayan 
öğretmenlerimiz, hizmet içi eğitimler 
ile ilk etapta çeşitli branşlarda görev 
yapan (Bilişim Teknolojileri, Fen ve 
Teknoloji, Teknoloji ve Tasarım, Sınıf 
Öğretmeni) yaklaşık 200 öğretmenin 
mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

	 Öğretmen	 Atölyeleri	 kapsamında	 Mindfulness	 Temelli	 Koçluk	 Eğitimi	
gerçekleştirdik.

 Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerimiz, Mindfulness 
Temelli Koçluk Eğitim Programı’nın sağladığı kazanımlar ile, 2 ayrı projeyi 
hayata geçirdi. Rıdvan Çelikel Fen Liseli 53 öğrenci hem akademik hem de 
kişisel gelişim için öğretmenlerinden koçluk desteği almaya başladı.

 Mindfulness etkinliklerini koçluklarını yaptığım öğrencilerimle yapıyorum. 
Eğer buluşmaya geç kalırsam, öğrencilerim gelip beni buluyor ve etkinlikleri 
yapmayacak mıyız diye soruyorlar. İnanın ki, çok mutlu oluyorum.

 Fatma Torun, RÇFL Fizik Öğretmeni 



 Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ve Kavak Yaşar Doğu İlkokulu arasında “İlk Adımım 
Bilime” Projesi uygulanmaya başladı.

 Koçluk ve mindfulness (bilinçli farkındalık) çalışmaları projemizin çıkış noktası 
oldu. Bu eğitim sonunda, kendimde ne olduğunu keşfettiğimi fark ettim 
ve öğrencilerimin de kendilerinde olanı keşfetmelerine olanak sağlamam 
gerektiğine inandım. Sonrasında bunu bir adım öteye taşıdım ve kendilerini 
keşfetmesi gerekenlerin sadece kendi öğrencilerim olarak sınırlandırmamam 
gerektiğinin farkına vardım. Birey kendini ne kadar erken keşfederse, alacağı 
yol o kadar uzun ve bir o kadar da başarılı olacaktır. Ülkemizin en çok yol 
alması gereken alanın da bilim olduğunu düşündüğümüzde tek bir soruya 
ulaştım. Neden çocuklar kendilerinde var olan bilim tutkusuyla ve merakıyla 
daha yolun en başında tanışmasın? Bu kısa vadede hemen ulaşılabilecek bir 
şey değil elbette. Uzun vadede çocuklarımızın içlerinde yeşerecek ve filizlenecek 
duyguları düşünmek en büyük motivasyonumuz oldu.

 Ahmet Yavaş, RÇFL İngilizce Öğretmeni

	 İç	 kaynaklarımız	 ile	 ilk	 Veli	 Seminerimizi	
geliştirerek	 160	 velinin	 katılımı	 ile	
gerçekleştirdik.

 Çocuğumu geleceğe hazırlamak 
konusuna bakışımı geliştirdi. 
Gelecekle ilgili çocuğuma yön verme 
konusunda daha da bilinçlendim.

 Katılımcı Veli

	 EGAP	 ile	 eğitimin	 tüm	bileşenlerinin	 işbirliği	halinde	 “Mutlu,	Öğrenen	
ve	 Üreten	 Bir	 Ekosistem”	 yaratabilmesi	 için	 gençlerin	 katılımcı	
sorumluluklar	üstlenmesini	hedefliyoruz.

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gönüllü öğrencilerimizin 
katılımıyla, okul bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. 
Yeşillendirdiğimiz bahçeye ‘Eğitimde Geniş Açı Bahçesi’ ismini verdik.



yönderlik
programı

Gençlerin kendilerini tanıma, potansiyellerinin 

farkına varma, hedeflerine ulaşma konusunda 

destek ile yönlendirmeye en çok ihtiyaç 

duydukları dönem olan lise çağında, temel 

beceri alanlarında gelişimlerini sağlayabilmeleri 

için onları destekliyor, öğrenme yoldaşı oluyoruz.

EMCC Türkiye 21 – 22 
Kasım 2018 tarihlerinde 
düzenlenen Mentorluk, 
Koçluk ve Süpervizyon 

Konferansı’nda yaptığımız 
sunum ile Program’ın 

olumlu sosyal etkisini daha 
geniş kitlelere ulaştırdık.

5 yılın sonunda 
toplam 120 

öğrenciye ulaşarak 
gelişimlerine katkı 

sağladık.



yönlenlerden
 Hayalime ramak kalan yolda son hız ilerliyorum. Küçük küçük başarılarla büyük 

başarılara ulaşıldığını bildiğim için bir süre sonra elde edebileceğim başarının hayalini 
ve mutluluğunu yaşıyorum. Bir yandan çalışıp bir yandan okuyorum. Hayata alışıyorum.  
Amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Bölümleri hazır olan kitabımı yayınlıyorum. Belki 
en sevdiğim spor dalı olan futbolu oynuyorum...

 Yönlen Ara Değerlendirme Atölyesi, Geleceğimi Tasarlıyorum Posteri’nden

 Kendimi sevmeyi/kendime değer vermeyi, hayata olumlu 
açıdan bakabilmeyi, paylaşım yapmaktan korkmamayı 

ve kendimi ifade edebilmeyi öğrendim. 
Yönderlik Programı’nın Şu Ana Kadar 

Kendisine Kattıklarından

 İnsanlarla iletişim kurma isteğimi 
artırdı. Çok fazla hayal kurmazdım, 
şimdi daha güzel ve olumlu hayaller 
kuruyorum. Bana olumsuz şeyler 
söylendiğinde hemen reddetmeyip 
nedenini sormayı öğrendim. Meslekleri 
daha çok araştırmayı öğrendim.
Yönderlik Programı’nın Şu Ana 

Kadar Kendisine Kattıklarından

yönderlerden
 Karşılıklı öğrenme ve katma değer sağlayan bir 

program. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptığında 
sonucu ve gelişimi net ortaya konan ve görünen 
bir program... En önemlisi de bir genci hayata 
hazırlama misyonu çok değerli. 

 Birebir iletişim ile yürüdüğü için kişisel 
gelişimi ve motivasyonu yüksek bir 
program olduğunu düşünüyorum. 
Birebir kurulan ilişkiler program 
sona erdikten sonra da yerini 
uzun soluklu bir bağa ve ablalık/
ağabeylik ilişkisine bırakıyor. 
Bunun gençler için kıymetli 
olduğunu düşünüyorum. 

 Yönderlik deneyimi genç kuşaklar 
ile iletişim şansımı güçlendiren, 
onların hayata hazırlanırken geçirmiş 
oldukları dönemlerde yanlarında olduğumu 
hissetmem dolayısı ile bana yeni bakış açıları 
katan bir süreç oldu.

 Güzel bir yolculuk, kendime dışardan bakmama ve 
gelişimime vesile oluyor.



Gençlerin;

• Gelecekte ne yapmak istediği ve bunun için nelere sahip olduğu 
ile ihtiyacını sorgulayabilmesi, 

• Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile birlikte değişen ve gelişen dünyaya 
uyum sağlayabilmek için kendilerini geliştirmeleri gereken alanları 
tanıyabilmesi,

• Kariyer ve gelecek planlamalarını etkileyecek değişim ve gelişim 
alanlarının neler olduğuna ilişkin farkındalık kazanabilmesi 

amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Balıkesir İş-KUR işbirliği 
ile düzenlenen Balıkesir Kariyer Fuarı’nda Üniversiteli gençlerle,

Teknoloji ve İnsan Kolejleri öğrencileriyle,

Bursa Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda akademisyenleri 
ve öğrencileriyle buluştuk.

sürdürülebilir kişisel 
gelecek seminerleri



bizi takipte kalın

Bizi Instagram ve LinkedIn hesaplarımız ile
internet sitemizden takip edebilirsiniz.

 celikelegitimvakfi   çelikel-eğitim-vakfı

www.celikelegitimvakfi.org I iletisim@celikelegitimvakfi.org 

mali tablolarımız

2018 yılı bilanço ve gelir & gider tablolarımıza internet 
sitemizdeki (www.celikelegitimvakfi.org) Faaliyet ve 

Finansal Raporlar sayfasından ulaşabilirsiniz.



2018 FAALİYET RAPORU


