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YILINDA
ETKİMİZ



SAYILARLA
ETKİMİZ



2018 – 19 eğitim öğretim yılı ile 
2019 – 20 eğitim öğretim yılının ilk 
yarıyılında,
geliştirdiğimiz eko sistem ile,

→ Programlarımız ve bunların altında yapılandırdığımız 
projelerimiz kapsamında 345 saat eğitim / etkinlik 
düzenledik.

→ 345 saatin %91’ini (yaklaşık 313 saat) gönüllü iç ve dış 
kaynaklarımız ile gerçekleştirdik.

→ Bu %91’lik dilimde yer alan eğitimleri/etkinlikleri ise, 105 
saat eğitim metodolojileri konusunda kendisini geliştiren 
profesyonel kadromuz, 91.5 saat ise kendilerine deneyim 
alanları sağladığımız üniversiteli bursiyerlerimizin
eğitmenliği ve yürütücülüğünde gerçekleştirdik.

345 Saat
Eğitim/
Etkinlik

%91’i
Gönüllü İç ve 

Dış Kaynak

196,5 
Saat

Gönüllü İç 
Kaynak



YENİ UYGULAMA ALANLARI

Mehmet Pisak Anadolu Lisesi (İstanbul)

Behçet Canbaz Anadolu Lisesi (İstanbul)

Teknoloji ve İnsan Koleji (İstanbul)

Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi (Van)

Biovacık Derneği (Ovacık Köyü / İstanbul)

Yeni iş birlikleri ile 
programlarımızın ve altında 
yapılandırdığımız projelerin 
uygulama alanlarını geliştirdik. 
Böylelikle,

→ 1.680 faydalanıcıya ulaştık.

→ Bu faydalanıcıların %53’ünü ise standart 
faydalanıcılarımızın (RÇFL Öğrencileri + 
Üniversiteli Bursiyerlerimiz + 
Gönüllülerimiz) dışında olan yeni 
faydalanıcılar oluşturuyor.



132.766,9 TL Asıl 
Maliyeti

1.680 faydalanıcıya ulaştığımız 
eğitim ve etkinliklerimizi, 
sağladığımız gönüllü iç ve dış 
kaynaklarla geliştirdiğimiz eko 
sistem ile,

→ Danışmanlık hizmet bedeli 132.766,90 TL iken

→ 109.087,20 TL kaynak yaratarak

→ Sadece 23.679,60 TL danışmanlık hizmet bedeli ile 
gerçekleştirmiş olduk.

Bu yıl, 2018’e göre;

→ Sağladığımız kaynakta %19’luk artış gerçekleşmiş oldu.

109.087,2 TL
Sağlanan 

Tasarruf/Kaynak



Yapılandırdığımız bu eko sistemde, 
proje ve programlarımız 
kapsamında

→ 4.025 saat gönüllülük desteği sağladık.

→ Bu eko sistemde, Üniversiteli bursiyerlerimize ‘Fayda 
Sağlayan’ rolünde deneyim alanları yaratarak, sağladığımız 
gönüllülük desteğinin %74’ünü Üniversiteli 
bursiyerlerimizden oluşmasını desteklemiş olduk.

→ Öğrenimlerine devam eden bursiyerlerimizden 2.980 saat, 
mezun bursiyerlerimizden 112 saat gönüllü destek 
sağladık.

4.025 
Gönüllülük Saati

%74’ü  
Üniversiteli 

Bursiyerlerimizin



5.121
BaşvuruGönüllülük desteği aldığımız önemli 

süreçlerimizden biri olan Alev Topları 
Programı 2019 – 20 Başvuru, 
Değerlendirme ve Kabul Sürecinde 
ise,

→ 5.121 başvuru aldık,

→ Bu başvurulardan 2.540’ı uygun (başvuru koşullarını 
sağlayan) nitelikte idi.

Bu yıl, 2018-19’a göre;

→ Başvuru sayımızda %99,

→ Uygun başvuru sayımızda ise %60 oranında artış sağlamış 
olduk.

2.540 
Uygun başvuru 

niteliğinde

76 Aday 
ile grup mülakatı

25 Aday 
ile bireysel 

mülakat



PROGRAMLARIMIZIN 
NİTEL ETKİSİ

(Ana Faydalanıcılarımız)



ALEV TOPLARI PROGRAMI

Alev Topları Programı, bana bir sorumluluk ve 
vazife yüklüyor. Bu vazife, içinde bulunduğum 
dünyaya, insanlığa ve kendimi gerçekleştirme 
yolunda varlığıma karşı uyaran bir düşünce. 

Bu Program bize her adımı kendimizin atacağı, 
yolunu kendimizin belirleyeceği bir yolculuk 
vadediyor. Bu yolda bize çeşitli noktalarda 
destek olduğunu ve rehberlik ettiğini 
söyleyebilirim. 

Kendimi, insanları ve yapacağım mesleği daha 
iyi tanıma fırsatı bulmamı sağlıyor bu 
Program.

Kıvılcım 7’lerden…



İlk zamanlar sadece öğrencilik 
hayatım için mali açıdan destek 

sağlanması beklentisi 
içerisindeydim, fakat sonrasında bu 
programın mali destekten çok öte 

bir amacı olduğunu fark ettim. 
Program beklentilerimin de üstünde 
bir katkı sağladı. Topluma ne şekilde 

dahil olması gereken bir birey 
olduğumu fark etmem konusunda 

önemli gelişim alanları yarattı.

Bize sunduğu birçok alandan eğitimler ile 
farklı alanlarda bilgi ve fikir sahibi olmamı 

sağladı. Programın, kıvılcımların aktif 
katkıları ile sürdürdüğü projelerinden 

birinde yer almak sorumluluk bilincimi 
artırdı, grup çalışmasının zorluklarını ve 

avantajlarını anlamamı sağladı ve 
gönüllülük yolumda bana büyük bir 

adım attırdı. Diğer yandan da oturup fikir 
paylaşımında bulunabileceğim ve 

samimiyetine inandığım güzel insanlarla 
tanıştırdı.

Mezunlarımızdan
Turan Özbay, Kıvılcım 4

İstanbul Üniversitesi Hukuk

Mezunlarımızdan
Simge Ersönmez, Kıvılcım 4

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce)



EĞİTİMDE GENİŞ AÇI PROGRAMI

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi 
10. Sınıf Öğrencilerinden



Eğitimde Geniş Açı Programı
Akran Buluşmaları Projesi Katılımcılarından

Çok teşekkür ederiz, 
çok etkilendiğim bir konferans oldu. 

Tekrar buluşmak dileğiyle, 
bu sefer biz sizi ziyaret etmek isteriz 

gerçekleşen hayallerimizle...

Okulumuza yıllardır öğrenci koçları geliyor, seminerler 
veriyor. Fakat daha önce hiçbir semineri böyle dikkat, 

merak 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. Bu kısa zaman zarfında bize kattıklarınız için çok 

teşekkür ediyorum. 
İnanın birçok öğrenci koçundan  daha etkiliydiniz.

Van Niyazi Türkmenoğlu 
Anadolu Lisesi Öğrencilerinden

Mehmet Pisak Anadolu Lisesi 
Öğrencilerinden



YÖNDERLİK PROGRAMI
2018 – 19 Yönlen Öğrencilerden

Kendimi tanımama yardımcı oldu, 
özgüvenimi arttırdı ve 

potansiyelimin farkına varmamı 
sağladı, hiç tanımadığımız bir 

insanın, birçok tanıdığımız insandan 
daha yakın olabileceğini ve bize 

destek olabileceğini gösterdi.



YÖNDERLİK PROGRAMI
2018 – 19 Yönlen Öğrencilerden

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.



Kendimi sürekli yenilemem, güncel 
tutmam ve sürekli araştırmam 

gerektiğini bir kez daha anladım. 
Küçük bir destekle insanların 

içindeki gücün ve cevherin ortaya 
çıkarılabileceğini gördüm. Daha 

güçlü, daha bilinçli bireyler 
yetişmesinde pay sahibi olmak çok 

mutluluk verici bir şey.

YÖNDERLİK PROGRAMI
2018 – 19 Yönderlerinden



2018 – 19 Yönlen Ara 
Değerlendirme Raporu’na

buradan

2018 – 19 Yönder & Yönlen Yıl Sonu
Değerlendirme Raporu’na

buradan
ulaşabilirsiniz.

https://celikelegitimvakfi.org/wp-content/uploads/2019/04/2018-19-Y%C3%B6nlen-Ara-De%C4%9Ferlendirme-Raporu.pdf
https://celikelegitimvakfi.org/wp-content/uploads/2019/06/Yonlen_Yonder_Yil_Sonu_Degerlendirme_Raporu.pdf


PROJELERİMİZİN  NİTEL ETKİSİ
(Deneyim Sağlayan Faydalanıcılarımız)



Sadece ‘Faydalanan’ rolünde olan Üniversiteli 
bursiyerlerimize, ‘Fayda Sağlayan’ sorumluluğu için alan 
tanıdık. 

Ayrıca, programlarımızın ve projelerimizin dijital 
platformlara daha yoğun entegrasyonu ve 
uyumlanmasıyla birlikte,

→ Eğitimlerde edindikleri kazanımları birer beceriye 
dönüştürebilmeleri için onlara güvenli deneyim 
alanları yarattık,

→ Duyarlılık / ilgi alanlarını etki alanlarına 
dönüştürebilmelerini destekleyerek anlam 
arayışlarına katkı sağladık. 

Tüm bunlar, sınırlı profesyonel iş gücü bulunan 
Vakfımızın mevcut kaynaklarıyla yarattığı olumlu sosyal 
etkiyi artırırken, programlarımızın da sürdürülebilirliğini 
destekledi. (Bknz: Sayılarla Etkimiz)

Geliştirdiğimiz eko 
sistem ile, 

‘Birlikte Gelişim’i
mümkün kıldık ve 
programlarımızın 

altında 
yapılandırdığımız 

projeler ile



GELECEĞİN ŞİFRESİ:
KODLAMA PROJESİ
PROJE
KOORDİNATÖRÜ

CANSU YALAVAÇ
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Lisans, 
Kıvılcım 6



Geleceğin Şifresi: Kodlama Projesi, akademik (lisans) dönemim sonrası için çok önemli boyutta bana 
deneyimler kazandırdığını düşündüğüm bir proje.

Projede bulunduğum süre boyunca üstlendiğim görev ve sorumluluklar sayesinde bir projenin gelişim 
süreci ve içerik üretim safhalarını birebir gözlemleme ve bu durumlarda nasıl aksiyon alınabileceğini 
deneyimleme fırsatım oldu. Tüm bunları gerçekleştirirken, tabi ki de, teknolojinin imkânlarından da 
fazlasıyla yararlanıyoruz.

Günümüzde teknolojiye uyumlanma ve güncel kalabilmek artık her sektörün her kademesinde mihenk 
taşlarından biriyken, Geleceğin Şifresi: Kodlama Ekibi olarak biz de ekip içi çalışmalarımızda (içerik 
hazırlanmasından, raporlamalara kadar her kademede) teknolojik kanallardan fazlasıyla 
yararlanmaktayız. Örneğin, ekip içi iletişimimiz için duyuru ve toplantılarımızı MS Teams üzerinden 
düzenleyip kayda alırken aynı zamanda projeye ilişkin dokümantasyonları da MS Teams üzerinden 
paylaşıyoruz. Proje’nin yönetimsel süreçlerine ilişkin görev atamaları için MS Planner gibi görev takibini 
kolaylaştıran kanallardan faydalanıyoruz. 

Bu kanallar aracılığı ile Koordinatör olarak akışı sağlamak ve ekip içi iletişimi sürekli tutmak daha da 
kolaylaşıyor. Tüm bunlar projeyi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirirken aynı zamanda ekip 
arkadaşlarıma ve bana kendi sınırlarımızı aşma fırsatı sunuyor. Bu projeye dâhil olmadan önce, proje 
yönetimi hakkında kısıtlı fikrim varken; şu an bir projeyi verimli hale getirmeyi ve daha önemlisi bir 
projeyi inovatif bir bakış açısıyla nasıl sürdürülebilir kılabileceğimizi öğrenme fırsatını yakaladım. Bunun 
Geleceğin Şifresi: Kodlama Projesi’nin; ekip içi iletişim ve koordinasyon, etkili zaman yönetimi gibi 
kazanımlarının yanında bana sağladığı en büyük gelişim alanı olduğunu söyleyebilirim. 



AKRAN BULUŞMALARI 
PROJESİ 
KOORDİNATÖRÜ

MUSTAFA KEMAL 
KARAHAN
İstanbul Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Kıvılcım 5



4 yıldır, Çelikel Eğitim Vakfı eko sistemindeyim. Bu süreçte kendimi birçok alanda geliştirdim, geleceğim 
için pek çok deneyim ve kazanım elde ettim. İlk uygulamasının 2016 – 17 eğitim öğretim yılında 
gerçekleştirildiği Akran Danışmanlık Sistemi’nin 2017 – 18 eğitim öğretim yılı itibariyle Koordinatörü 
olarak atandım ve 2 yıl boyunca bu görevi yürüttüm. 

Bu süreçte, kişiler arası etkin iletişim nasıl kurulur, stres anları nasıl yönetilir, hazırlıksız yakalandığımız 
sorunlara en net ve  hızlı çözümler nasıl bulunur, bir ekip nasıl yönetilir, görev paylaşımı nedir ve nasıl 
yapılır, toplantı raporu nasıl hazırlanır, etkinlik planlarının süreçleri nasıl yönetilir, aktif iletişim nasıl 
sağlanır... ve daha sayamadığım bir sürü konuda en etkin deneyimlerimi kazandım. Üniversiteye ilk 
başladığım yıllarda mailleşme hakkında hiçbir şey bilmeyen ben artık tüm süreçleri mail üzerinden 
raporlayabilir oldum...

Şu an, Akran Buluşmaları Projesi Koordinatörüyüm. Bu projede de henüz 5-6 ayı geride bırakmama 
rağmen bürokrasi ile iletişim halinde olma, projenin uygulanacağı hedef kitle arayışında dikkat edilmesi 
gerekenler, resmi kurumlar ile izin alma süreçlerinde bağlantı kurma... gibi yine hayatıma etki eden birçok 
kazanım sağladım. Bunların yanında, koordinatörlük deneyimlerim, bana, teknoloji alanında farklı 
uygulamaları kullanabilme ve bu uygulamalar ile projeleri entegre edebilme yetisi de kazandırdı. Office 
365’in Yammer, Teams gibi alt uygulamalarını kullanarak proje toplantılarımızı herkesin görebileceği 
takvimlere ekliyor, raporları aynı platformlardan herkes için erişebilir kılıyor ve her dokümanın en güncel 
haline daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz. 

İyi ki bu ailenin içindeyim. 



YÖNDERLİK
PROGRAMI
PROJE
KOORDİNATÖRÜ

ECE ÇOLAK
İstanbul Üniversitesi, 
Psikoloji Lisans, Kıvılcım 6



2014 – 15 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Yönderlik Programı’nın  Proje Ekibi’ne 2017 – 18 
eğitim öğretim yılının son döneminde dahil oldum. 

Yürüttüğümüz eğitimler ve etkinliklerde etkili gözlem nasıl yapılır ve bu gözlemler kapsamlı bir rapor 
haline getirilerek projenin hafızası nasıl oluşturulur; bunları deneyimledim. Proje’nin verimliliğini ve 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için Office 365’in sunduğu uygulamalar ile çeşitli bilgisayar 
programlarının nasıl kullanılabileceğini deneyimledim ve böylelikle dijital uygulamalara uyum 
becerilerimi geliştirme fırsatı yakaladım. Doğru ve etkili bir e-posta nasıl yazılmalı, bunu öğrendim. 

Tüm bunlar, sadece Proje kapsamında yürütmekten sorumlu olduğum görevler için bana yardımcı olmadı. 
Üniversitemde, farklı kurumlarla ve diğer kişilerle iletişim, iş birliği ve ortak çalışma gerektiren 
durumlarda, bu Proje’de edindiğim becerilerle farkımı ortaya koydum. 

Ayrıca, bu Proje’de, farklı yaşamlardaki insanlarla ortak bir paydada buluşma ve onlardan hayata dair yeni 
şeyler öğrenme fırsatı da yakalıyorum. Proje kapsamında Yönderlik desteği alan öğrencilerle zaman 
geçirmek, onların benimle konuşurken gözlerindeki pırıltıları görmek şu yaşamda bir işe yaradığımı 
hissettiriyor ve bu ise paha biçilemez bir deneyim...



SAMSUN SAHA 
SORUMLUSU

BÜŞRA DÜLGER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Hukuk Lisans, EGAP Bursiyeri



Çelikel Eğitim Vakfı Samsun Saha Sorumlusu olarak yaklaşık 6 aydır bu eko sistemin içindeyim. Ekip 
arkadaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans öğrencisi adaşım Büşra 
ile birlikte Çelikel Eğitim Vakfı’nın Samsun’daki proje ile programlarından sorumluyuz.

Bu 6 aylık süreçte kendimi birçok alanda geliştirme fırsatım oldu. İç motivasyonu yüksek, çevresi ile daha 
barışçıl iletişim kurabilen, çözüm odaklı anlayış ve iş birlikçi tutum sergileyen biri haline geldim. Sosyal 
sorumluluk bilincini aşılamaya ve geliştirmeye yönelik bu Proje sayesinde hem yürüttüğüm çalışmalar 
hem de tanıdığım yeni insanlar ile kişisel, sosyal ve kültürel donanımım oldukça gelişti ve gönüllülük 
yönüm kuvvetlendi. Bunların yanında iş birliği ve ekip çalışmasını, ekip olabilmeyi ve birlikte sistemli 
hareket edebilmeyi, sorun çözebilme odaklı olmayı, etkin iletişim kurabilmeyi, toplantı raporu 
hazırlamayı, etkinlik planlarını ve süreçlerini yönetebilmeyi, bir etkinliğe dair program akışı 
oluşturabilmeyi, sunum hazırlamayı öğrendim ve deneyimledim.

Bu sosyal yetkinliklerin yanı sıra, Teams, Yammer, Planner gibi birçok dijital uygulamayı bu Proje 
sayesinde tanıdım ve öğrendim. Böylelikle, yeni dijital uygulamalara uyumlanma becerim de oldukça 
gelişti. Etkili ve doğru mailleşmenin önemini de bu Proje ile deneyimledim. 

Stres yönetimini, beklenmeyen bir sorunla karşılaştığımda telaş etmeden çözümleyebilmeyi, bilmediğim 
farklı becerilerimi keşfetmeyi ve en önemlisi kendimi tanımayı öğrendim. Bu projeye dahil olabildiğim ve 
liseli gençlere ışık olma yolunda katkı sunabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki bu ailenin 
içindeyim.



AKRAN
DANIŞMANLIK
SİSTEMİ
PROJE
KOORDİNATÖRÜ

İHSAN GÖZEL
İstanbul Üniversitesi, 
Hukuk Lisans, Kıvılcım 7



Bu yıl itibariyle Çelikel Eğitim Vakfı’nda 2. yılım. Bu ekibe dahil olduğumdan beri hayatıma birçok güzel 
insan, fikir ve deneyimler dahil oldu.  Ayrıca, profesyonel hayata ve ilişkilere ilişkin bilgim oldukça 
sınırlıyken, vakfımızın destekleri ile henüz Üniversite öğrencisiyken kendimi profesyonel hayata ilişkin 
pek çok alanda geliştirdim, geliştirmeye devam ediyorum. 

Başta, ekip arkadaşım İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bengisu Tunçbacak ile birlikte 
yürüttüğümüz Akran Danışmanlık Sistemi Proje Koordinatörlüğü olmak üzere Vakfımızdaki diğer gönüllü 
faaliyetlerimiz ile birlikte çalışabilmeyi, iş bölümü yapabilmeyi, farklı şirket ve kurumlarla ilişki kurmayı 
fazlasıyla deneyimledim. İş hayatında kullanılan uygulamalardan bihaberken hatta akademik yaşamım için 
kullandığım dijital uygulamalar ile programlar Word ve Power Point ile sınırlıyken, hayatımı 
kolaylaştırabilecek pek çok dijital uygulama olduğunun farkına vardım. Üniversite hayatımda bu gibi 
deneyim alanları sağlayan bir vakıfta olduğum için kendimi her daim iyi hissediyorum. Proje kapsamında 
yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı bu dijital uygulamaları kullanarak kayıt altına alıyor ve Proje’nin 
dokümantasyon süreçlerini kolaylıkla halledebiliyoruz. 

Bu deneyim, pek çok sosyal becerimi geliştirme fırsatı sağlarken farklı dijital uygulamaları anlayabilen 
ve hayatımın diğer alanlarında da bunları aktif olarak kullanabilen biri olmam konusunda beni 
destekliyor.



KIVILCIMDAN
TOPLUMA PROJESİ
PROJE
KOORDİNATÖRÜ

ALEYNA SAĞLAM
Marmara Üniversitesi, 
Hukuk Lisans, Kıvılcım 7



Bir süredir, ekip arkadaşım Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Lisans öğrencisi Berivan ile birlikte, Çelikel 
Eğitim Vakfı projelerinden biri olan Kıvılcımdan Topluma Projesi koordinatörlüğünü yürütüyoruz. Bu 
koordinatörlük sürecini, üst sınıflarda öğrenim gören Vakfımızın diğer bursiyerlerinden devraldık, şimdi ise 
Berivan ile birlikte bu sorumluluğu yürütüyoruz.

Bu deneyim ile ekip çalışmalarında iş birliği ve etkili görev dağılımının öneminin farkına vardım. 
Planlama ve görev dağılımı yapabilmeye yönelik iletişim becerilerim gelişti. Projenin iş adımlarını 
zamanında gerçekleştirmek için okul ve günlük yaşamımdaki diğer işlerimi de daha planlı ve koordineli 
yürütmeye dair çabam arttı ve zamanımı daha iyi yönetebilmeyi öğrendim.

Çalışmalarımızı yürütürken Microsoft’un Yammer, Teams, Forms gibi uygulamalarını kullanıyoruz. Bu 
uygulamalar ile projenin sürdürülebilirliğini mümkün kılarken, iş adımlarının ekip üyeleriyle birlikte hızlı 
ve sağlıklı şekilde yürütülmesini bu uygulamalar sayesinde gerçekleştiriyoruz. İş adımlarımıza ilişkin 
raporlamaları Teams üzerinden yaparak ekip üyeleri arasında yardımlaşma ve iş birliğini kolayca 
sağlayabiliyoruz. Bu Proje ile teknolojik araç ve uygulamalara uyumlanma esnekliğimiz gelişti ve ekip 
üyeleri olarak bu gelişimimizin çalışmalarımızın verimliliğini arttırdığını deneyimliyorum.

Alışkanlıklarımız hayatımıza sandığımızdan çok daha fazla yön veriyor. Bu anlamda günlük hayatta genç, 
yaşlı pek çok insanın teknolojik araçlara uyumlanma sorunu yaşadığını görüyoruz. Bu deneyim ise, bize, 
henüz Üniversite öğrencisiyken alışılagelmiş çalışma yöntemlerinin dışında bir deneyim ortamı sağlıyor.



MEZUNLAR KOMİTESİ 
KURUCU ÜYELERİ

Avukat Ezgi Tomruk
ÇEV Yönderlik Komitesi ve

Değerlendirme Kurulu Üyesi

Pazarlama Uzm. Burak Kara
ÇEV Değerlendirme 

Kurulu Üyesi



Akademik başarı yahut mesleki hedefler hakkında sorular sorulduğunda her birimizin verecek cevabı 
vardır değil mi?  Kısa ve uzun vadeli planlarımız, amaçlarımız doğrultusunda adım adım kat edeceğimiz 
başarı basamakları, zaman çizelgelerimiz ve daha pek çoğu...  

Birkaç ay önce bana sorulsaydı ben de bu saydıklarım minvalinde bir yanıt verirdim muhtemelen. Ama bir 
şey oldu...

Henüz ilk yılımı deneyimlediğim Yönderlik Projesi kapsamında eşleştiğim Yönlen öğrencim, beni 
hayatındaki "umut ışığı" olarak niteledi. Ona gerçekten bir umut olabildim mi bilmiyorum. Ama onun 
bana ışık olduğundan hiç şüphem yok. Benim için sarf ettiği bu iki eşsiz kelime, yoluma öylesi güzel bir 
aydınlık sundu ki; hedeflerime giden süreçte ihtiyaç duyduğum ve çoğu zaman dışarıda aradığım pek çok 
şeyin benliğimde mevcut olduğunu gösterdi.

Bir masa başında kitaplar içine gömülü halde geçen saatlerden sonra, yahut pes etmeye hayli 
yaklaşmışken; birinin umut ışığı olduğumu anımsayıp daha büyük bir azimle devam ediyorum artık... Bu 
projede edindiğim deneyimler beni içsel yolculuğumda öyle bir noktaya eriştirdi ki hedeflerime giden 
yoldaki kazanımlarım, belki amacıma ulaşmaktan bile daha kıymetli bir hal aldı.



Alev Topları Programı’nın ilk bursiyerlerindenim. 2012 yılında başladığım bu program dahilinde maddi 
burs almanın yanı sıra kültürel ve sosyal açıdan kendimi geliştirirken, aynı zamanda bireysel ve toplumsal 
farkındalığımı artırma fırsatı buldum. 2017 yılından bu yana ise Mezunlar Komitesi'nin bir üyesi olarak, 
Program bünyesinde bir yandan kazanımlarımı artırırken bir yandan da deneyimlerimi yeni bursiyerler
ile paylaşarak eko sistemin içerisinde kalmaya devam ediyorum.

Program’a ilk başladığımızda basılı davetiyeler ve katılım dilekçeleri ile ilerleyen süreçlerin 2015 yılı 
itibariyle dijital ortama taşınmış olması hem verimliliğe hem de sürdürülebilirliğe büyük katkılar 
sağlıyor. Ayrıca Yammer, Teams vb. dijital platformların vakıf içi iletişim kanallarına entegre edilmesi, 
mezun bir Kıvılcım olarak programla ve program dahilindeki insanlarla bağımın güçlü kalmasına 
yardımcı oluyor. 

Bu sayede projelerden haberdar olmam ve yeni gelişmeleri takip ederek güncel kalmam daha da 
kolaylaşıyor. 



PROGRAMLARIMIZIN 
YARATTIĞI ETKİ İLE 

OLUŞAN DİĞER 
RÇFL PROJELERİ



İçinde bulunduğu eko 
sistemin sunduğu kaynakların 
farkında ve bu kaynaklarla 
iş birlikleri geliştirerek 
projeler üreten bir 
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi...



İLK ADIMIM BİLİME PROJESİ
2018 – 19 UYGULAMASI



İLK ADIMIM BİLİME PROJESİ
2019 – 20 UYGULAMASI



İLK ADIMIM
BİLİME PROJESİ
ÇIKIŞ NOKTASI:

2018 – 19 EGAP
ÖĞRETMENLER İÇİN 

MINDFULNESS TEMELLİ 
KOÇLUK EĞİTİM 

PROGRAMI



RÇFL MATEMATİK SOKAĞI



RÇFL
MATEMATİK 

SOKAĞI
ÇIKIŞ NOKTASI

BİLİM İNSANLARI 
SERGİSİ



MÜZİK KULÜBÜ
MUSTAFAM KEMALİM ESERİ & 

DİĞER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ



RÇFL YAŞAYAN BAHÇE



SAMSUN’UN TEMA GÖNÜLLÜSÜ İLK OKULU



RÇFL MÜZİK KULÜBÜ 
FAALİYETLERİ & 

YAŞAYAN BAHÇE & 
TEMA GÖNÜLLÜLÜĞÜ 

ÇIKIŞ NOKTASI:

2018 – 19 EGAP & RÇFL 
YILLIK HEDEFLERİ



SS TALKS & İLERLEME ÇEMBERİ & 
VELİ ATÖLYELERİ PROJELERİ



İLK ERASMUS + PROJESİ



YILDIZ YOLU PROJESİ
UYGULAYICISI



SSTALKS & İL-ÇE & 
VELİ ATÖLYELERİ & 

ERASMUS + & 
YILDIZ YOLU 

PROJELERİ ÇIKIŞ 
NOKTASI: 

EĞİTİMCİLER İÇİN 
21. YY BECERİLERİ 
EĞİTİM KAMPI’NA 

RÇFL ÖĞRETMENLERİNİN 
KATILIMI İÇİN DESTEK



MALİ TABLOLARIMIZ

2019 yılı bilanço ve gelir & gider 
tablolarımıza internet sitemizdeki 

(www.celikelegitimvakfi.org) 

Faaliyet ve Finansal Raporlar 
sayfamızdan ulaşabilirsiniz.



Bizi takipte kalın

celikelegitimvakfi çelikel-eğitim-vakfı

www.celikelegitimvakfi.org
iletisim@celikelegitimvakfi.org

https://www.instagram.com/celikelegitimvakfi/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A7elikel-e%C4%9Fitim-vakf%C4%B1/

