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%100’ü
gönüllü iç ve dış 

kaynakların desteğiyle

171
saatlik eğitim ve etkinlik

Geliştirdiğimiz ekosistem ile, 2020-21 eğitim öğretim yılı ile 

2021-22 eğitim öğretim yılının ilk yarısında

171
saat

Programlarımız ve 

bunların altında 

yapılandırdığımız 

projelerimiz kapsamında 

gerçekleştirdiğimiz 

eğitim ve etkinliklerin 

toplam süresi

34
saat

Çeşitli eğitim 

metodolojileri konusunda 

kendisini geliştiren 

profesyonel kadromuz 

tarafından

gerçekleştirilen eğitim ve 

etkinliklerin toplam 

süresi

28,5
saat

Kendilerine çeşitli 

deneyim alanları 

yarattığımız mezun ve 

öğrenimine devam eden 

üniversiteli 

bursiyerlerimizin

yürütücülüğünde 

gerçekleştirilen eğitim ve 

etkinliklerin toplam 

süresi
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733

Eğitim ve etkinliklerimiz ile çoğunluğu lise ve lisans düzeyinde öğrenim 

gören gençler başta olmak üzere…

%50
kişiye katkı sağladık. Katkı sağlanan kişilerden, 

ekosistemimize yeni katılan 

gençler ve yetişkinlerin 

(ebeveynler, öğretmenler 

ve gönüllülerimiz) oranı



733 kişiye katkı sağladığımız bu eğitim ve etkinlikleri, gönüllü iç/dış kaynaklarımız 

ile yapılandırdığımız ekosistem kapsamında gerçekleştirdik.
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112.450,00 ₺

Eğitim ve etkinlikler için 

gereken danışmanlık 

bedeli 

Yaratılan kaynak miktarı

Eğitim / etkinlik yatırım 

maliyetlerimiz çerçevesinde 

yaratılan kaynak oranı

122.850,00 ₺
asıl maliyeti,

112.450,00 ₺
sağlanan tasarruf / kaynak



Bu ekosistemde, Üniversiteli bursiyerlerimiz ile mezunlarımıza 

‘Değer Yaratan’ rolünde deneyim alanları yarattık.
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1.732
gönüllülük saatinin

%59'u
öğrenimine devam eden 

bursiyerlerimiz ile 

mezunlarımız tarafından 

sağlandı.

928
saat

Öğrenimlerine devam 

eden bursiyerlerimizin 

‘Değer Yaratan’ rolünde 

proje ve 

programlarımıza 

sağladıkları gönüllü 

katkı süresi

82
saat

Mezun 

bursiyerlerimizin ‘Değer 

Yaratan’ rolünde proje 

ve programlarımıza 

sağladıkları gönüllü 

katkı süresi



PROGRAMLARIMIZIN 

NİTEL ETKİSİ
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Başlangıç yılı 2010 2012 2014

Eğitimde Geniş Açı 

Programı (EGAP)

AlevTopları

Programı (ATP)

Yönderlik 

Programı (YÖP)

Hedef kitle Başta Rıdvan Çelikel Fen Lisesi (RÇFL) öğrencileri 

olmak üzere RÇFL öğretmenleri ve ebeveynleri

Başarılı, ihtiyaç sahibi uyguladığımız kişilik envanterleri 

ile yetkinlik bazlı mülakatlar sonucunda belli yetkinlikler 

bağlamında “kıvılcım” potansiyeli taşıdığını keşfettiğimiz 

Üniversiteli gençler (kıvılcımlarımız)

Bire bir destek ve yönlendirme ihtiyacı olduğunu bildiren 

RÇFL öğrencileri

Amaç Geliştirdiğimiz uygulamalarla, liseli gençlerin benlik 

saygısını pekiştiren, yaratıcılık ve ilişki yönetimi 

becerilerini geliştiren ve onlara heyecan veren bir okul 

kültürü ve gelişim ekosistemi yaratabilmek

“Bugünün Kıvılcımı” gençleri “Yarının Alev Toplarına” 

dönüştürebilmek için çok yönlü gelişimlerini 

desteklemek

Gençlerin kendilerini tanıma, potansiyellerinin farkına 

varma, hedeflerine ulaşma konusunda destek ile 

yönlendirmeye en çok ihtiyaç duydukları dönemde, belli 

beceri alanlarında gelişimlerini sağlayabilmek

Uygulama-

larımız

İlham Veren Konuşmalar / Söyleşiler Serisi,

Akran Buluşmaları (Grup Akran Danışmanlık Sistemi),

“Mutlu & Öğrenen & Birlikte Üreten” bir ekosistemin 

yapılandırıldığı RÇFL için RÇFL Okul Yönetimi ve 

öğretmenleri ile çeşitli iş birlikler

Yılda 12 ay süreyle burs,

4 yıl üzerinden tasarlanmış duygusal ve sosyal gelişim 

odaklı atölye ve seminerler (Bakınız: Programlar Künyesi 

Tablosu I Program Hakkında 2021 Yayınları I 2021-22 

Alev Topları Programı Eğitim ve Gelişim Metodolojisi),

Akran Danışmanlık Sistemi,

Kitap hediyeleri, dergi abonelikleri vb. kültürel gelişim 

destek paketi,

Staj olanakları ve akademik/profesyonel çalışma hayatları 

için kariyer danışmanlığı,

Sürdürülebilir Gönüllülük Fırsatları ve Deneyimleyerek 

Öğrenme Ekosistemi (Bakınız: Sayfa 19 – 24 Arası)

Profesyonel yaşam deneyimi olan gönüllü Yönderlerimiz 

aracılığıyla bire bir yönderlik desteği,

Hem Yönderlerimiz hem de Yönlen öğrencilerimiz 

(yönderlik desteği alan RÇFL öğrencileri) kolaylaştırıcılık 

ve süpervizyon destekleri ile eğitimler

12.
yıl

10. 
yıl

8. 
yıl
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12.
yıl

10. 
yıl

8. 
yıl

Kaç kişiye 

katkı 

sağladık? 

Bugüne kadar 2.987 liseli genç, ebeveyn ve 

öğretmene katkı sağladık.

Bugüne kadar 136’sı Alev Topları Programı kapsamında 

olmak üzere toplam 388 çocuk ve gence burs, eğitim 

ve gelişim desteği sağladık

Bugüne kadar 161 liseli gence yönderlik desteği 

sunduk

Eğitimde Geniş Açı 

Programı (EGAP)

AlevTopları

Programı (ATP)

Yönderlik 

Programı (YÖP)

Program 

hakkında 

2021 yayınları
2021-22 

Eğitimde 

Geniş Açı 

Programı 

Takvimi

2021-22 

Alev Topları 

Programı 

Eğitim ve 

Gelişim 

Metodolojisi

Alev Topları 

Programı 

2020-21 ve 

2021-22

Takvimleri

Alev Topları 

Programı 

Mezunları

2020-21 

Yönlen Ara ve 

Yönder & 

Yönlen Yıl Sonu 

Değerlendirme 

Raporları

Yönderlik 

Desteği Alan 

Öğrencilerin 

YKS Yerleştirme 

Süreçlerine 

İlişkin Özet 

Analiz I 2021

https://celikelegitimvakfi.org/wp-content/uploads/2021/11/CEV-I-EGAP-2021-22-Takvimi-WEB.pdf
https://celikelegitimvakfi.org/wp-content/uploads/2022/04/2021-22-Alev-Toplari-Programi-Egitim-ve-Gelisim-Metodolojisi-yayimda.pdf
https://celikelegitimvakfi.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-21-Alev-Toplar%C4%B1-Program%C4%B1-Takvimi.pdf
https://celikelegitimvakfi.org/wp-content/uploads/2021/10/Alev-Toplari-Programi-Takvimi-son.pdf
https://celikelegitimvakfi.org/wp-content/uploads/2022/03/ATP-Mezunlari.pdf
https://celikelegitimvakfi.org/tr/programlarimiz/yonderlik/#1614934141433-92421d85-18db
https://sway.office.com/e1NzdHRafd9BiObu?ref=Link&loc=play


Şu an, “İyi ki ‘Alev Topları Programı’na burs arayış sürecimde 

rastlamışım.” diyorum. Çelikel Eğitim Vakfı ile ilgili araştırma 

yaparken “İşte bu!” dedim. Kendimi bulabileceğim ve bir burstan 

daha fazlasını veren, tamamen eğitim odaklı bir Vakıf olduğunu 

görür görmez ise Alev Topları Programı’na başvurdum ve 

Program’a kabul edildim. Alev Topları Programı kendimi 

keşfedeceğim ve ilerisi için bize hedef olarak gösterilen Alev 

Toplarından birine dönüşeceğim bir alan... Bu yıl ilk adımlarımızı 

attık ve bilgi ve düşüncelerimize katkı sağlayacak, önümüzü daha 

net görebileceğimiz bir programla adımlarımızı sürdürüyoruz. Bu 

Program’ı başarıyla tamamladığımız zaman hem Vakfın temel 

amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde gururla mezun olacağız 

hem topluma katkıda bulunan, kendisinin farkında olan bireyler 

olarak var olacağız. 

Alev Topları Programı, kendini geliştirmek isteyen 

gençler için inanılmaz bir fırsat sunuyor

2020-21 Girişli Bursiyerlerimiz

Kıvılcım 9’lardan

ALEV TOPLARI PROGRAMI
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Alev Topları Programı, öğrencilik ve iş hayatımda her konuda 

donanımlı olmamı sağlayabilecek ve kendimi geliştirmem için 

harekete geçmemi sağlayan tam bir motivasyon kaynağı. 

Eğitimleri, atölyeleri, sunduğu fırsatlar ve sağladığı tüm gelişim 

imkânları ile öğrencilik hayatımın maddi & manevi en büyük 

destekçisi... 

Edindiğim birçok kazanımın yanında güzel dostluklar 

kurmamı sağlayan, daima iyiye ve doğruya yönelten, 

toplum içinde öne çıkmamı sağlayan ve her alanda 

katkı sunan harika bir Program.

2019-20 Girişli Bursiyerlerimiz

Kıvılcım 8’lerden…

ALEV TOPLARI PROGRAMI
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İstanbul'a ilk gelişimi çok iyi hatırlıyorum. Ders çalışmak dışında çok 

şeye ilgisi olan bir öğrenciydim. Daha yolun başındaydım ve birçok 

farklı alanda kat etmem gereken uzun mesafeler olduğunun da 

bilincindeydim. Ama bunu bir handikap olarak görmüyordum. 

Hedeflerim vardı ve gerçekleştirmek için enerjim de… 

Alev Topları Programı'nın hedeflerime ulaşmam için bana büyük bir 

katkısı olacağını düşünüyordum ve Program’a “kıvılcım” olarak seçil-

diğimi öğrendiğim gün çok mutlu olmuştum. Doğduğu ve büyüdüğü 

şehirden ilk defa ayrılan biri olarak İstanbul'a adaptasyonumu 

kolaylaştırması, arkadaş çevremi ve bağlantılarımı genişletmesi, 

sunduğu maddi destek ile bana kendimi gerçekleştirebilmek için alan 

tanıması (ki 6 öğrencili bir aile olarak çok ihtiyacım olduğunu belirteyim), 

sunduğu eğitimler ve diğer olanaklarla kişisel gelişimime sunduğu 

katkılar…

Şu anki Ömer Hayri ile yıllar önce İstanbul’a gelen Ömer Hayri’yi 

kıyasladığımda birçok alanda kendimi geliştirerek ilerlediğimi görüyo-

rum. Hedeflerime daha yakınım. Alev Topları Programı için minnettarım.

2020-21 Alev Topları Programı Eğitim ve Gelişim Ekosistemi Mezunlarından,

Ömer Hayri Kaya I İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi I Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi

ALEV TOPLARI PROGRAMI



Alev Topları Programı’na başvurduğumda, liseden henüz mezun 

olmuş, dünyada “işe yarar bir şeyler” yapmak için yanıp tutuşan 

biriydim. Alev Topları Programı’nın bir burstan çok daha fazla 

olması beni oldukça heyecanlandırmıştı. Üniversite sürecim, 

kendime yöneldiğim, olaylara/olgulara dair etik ve değer bilgisine 

dayanarak analiz yapabilmeyi öğrendiğim bir dönem oldu. Bu 

süreçte Alev Topları Programı kapsamında katıldığım eğitim ve 

etkinlikleri ve içinde olduğum Çelikel Eğitim Vakfı topluluğunun da 

etkisi büyük oldu.

2020-21 Alev Topları Programı Eğitim ve Gelişim 

Ekosistemi Mezunlarından,

Zeliha Uluağaç I İstanbul Üniversitesi I Hukuk Lisans 

Son Sınıf Öğrencisi

ALEV TOPLARI PROGRAMI

13

Alev Topları Programı’nın 2021-22 eğitim öğretim yılı 

için güncellenmiş Eğitim ve Gelişim Metodolojisi 

Sunumu’na Programlar Künyesi Tablosu I Program 

Hakkında 2021 Yayınları bölümünden erişebilirsiniz.



Alev Topları Programı

Alev Topları Programı’nın 2021-22 eğitim öğretim yılı 

için güncellenmiş Alev Topları Programı Mezunları 

Sunumu’na Programlar Künyesi Tablosu I Program 

Hakkında 2021 Yayınları bölümünden erişebilirsiniz.

Sevgili Mezunlarımız, “Sizleri birer kıvılcım olarak 

yolluyoruz, alevler olarak geri dönünüz.”

Alev Topları Programı’ndan ve 

öğrenim gördükleri lisans 

programlarından çeşitli yıllarda 

mezun olan kıvılcımlarımızın 2021 yılı 

süresince yurt dışı üniversitelerinden 

yüksek lisans ve doktora kabul 

haberlerini kutladık.
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Eğitimde Geniş Açı Programı

“Birlikte üreten, öğrenen ve mutlu bir 

ekosistem” inancıyla 2010-11 eğitim 

öğretim yılından bu yana Rıdvan Çelikel 

Fen Lisesi’nde uyguladığımız Eğitimde 

Geniş Açı Programı’nın katkı sağladığı 

alanlardan bilim ve teknoloji, spor ve 

satranç alanlarında liseli gençlerimizin 

başarılarıyla sevindik.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi (RÇFL) 1919 Teknofest

Takımı, RÇFL için kilometre taşı kabul edilebilecek 

önemli bir başarı ile bizleri gururlandırdı. 1919 

Takımı, tasarladıkları “Kurtuluş” aracıyla, 

“Teknofest Liseler Arası Efficiency Challenge 

Elektrikli Araç Yarışları” kapsamında Ocak 2021 

itibariyle başlayan ve devam eden tüm aşamaları 

başarıyla tamamladı. Böylelikle 4-5 Eylül 

tarihlerinde düzenlenen finallere katılmaya hak 

kazandı. “Kurtuluş” aracı hiç pist dışı kalmadı 

ve 21 takım arasından pil gücü bakımından

az enerji harcayan ilk 10 takım arasında 

yer aldı.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Oryantiring Takımı 

sporcularımızdan ve aynı zamanda Rıdvan 

Çelikel Fen Lisesi başarı bursiyerlerimizden

Emre Can Arslan, Temmuz ayında katıldığı 

Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye 

3.'sü oldu. Emre Can, bu başarısıyla, 

Oryantiring Milli Takım Kampı'na da katılmaya 

hak kazandı.

15

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi (RÇFL) hakkında tüm 

gelişmelerden haberdar olmak için RÇFL Instagram 

hesabını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/ridvancelikelfenlisesi/
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Yönderim ile iletişime geçtiğimden bu yana insanlara kendimi öncesine 

kıyasla daha iyi ifade edebiliyorum, kararsızlığım konusunda ise Yönderimin

önerdiği şeyleri uyguladıkça bu kararsızlığın çoğu konuda azaldığı fark 

edilmeyecek gibi değil. Ders çalışma düzenini bir türlü oturtamayan ve yaptığı 

programları devam ettiremeyen ben, oluşturduğumuz yöntemler ve bana 

uygun, beni bunaltmayan çalışma programları sayesinde daha verimli ve 

düzenli ders çalışıyor olmam, Yönderimin ve Yönderim ile bir araya gelmemi 

sağlayan Yönderlik Programı sayesinde gerçekleşti.

2020-21

Yönlen Öğrencilerinden

YÖNDERLİK PROGRAMI

Bu Program, sorgulamak demek… Genel olarak sorgulamayı seven bir 

çocuktum fakat daha çok dışarıdaki şeyleri sorgulardım. Şu an ise daha çok 

kendime dönüp kendimi sorguluyorum ve bunun bana pozitif pek çok şey 

kattığına inanıyorum.

2020-21

Yönlen Öğrencilerinden

Yönderlik Programı hele ki bu dönemde sosyalleşmek için büyük fırsat 

ortamları yaratan, adım atmadan önce o adımı atanların nelerle 

karşılaştıklarını öğreten ve bu tecrübeleri sıkmadan, usandırmadan bizlerle 

buluşturan bir program.

2020-21

Yönlen Öğrencilerinden



12
Kendinin 

farkındalığı 
ve kendini 

tanıma

9
Akademik 

motivasyon

7
Yeni bakış 

açıları

8
Meslekleri 

tanıma

7
Hedef 

belirleme ve 
gelecek 

planlama6
Kendine 
güven

5
Sosyal 
destek

4
Etkili 

iletişim

Yönderlik Programı

Yönderlik Programı’nın 2020-21 Değerlendirme 

Raporları’na, Programlar Künyesi Tablosu I 

Program Hakkında 2021 Yayınları bölümünden 

erişebilirsiniz
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5
Akademik 
konulara 

ilişkin destek

2020-21 eğitim öğretim 

yılı süresince yönderlik 

desteği alan Yönlen 

öğrencilerin, Yönlen Yıl 

Sonu Değerlendirme 

Formları aracılığıyla elde 

edilen verilere göre, 

yönderlik süreci ile 15 

ayrı konu başlığı altında 

kazanımlar sağlayabildiği 

tespit edildi.

Diğer paylaşımlar ise, karar alma, akademik ve sosyal yaşam dengesi, yurt dışında 

akademik fırsatlar, şimdiye odaklanma ve kaygı yönetimi, sorgulayabilme ve çeşitli 

diğer konular üzerineydi.
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Pandemi sürecinde sürekli değişen şartlarda üniversite sınavına hazırlanan 

bir gence yol arkadaşlığı, yönderlik yapmak şu ana kadar yaşadığım hiçbir 

mentorluk ya da koçluk sürecimle karşılaştırılamaz bir deneyimdi... Bana 

sağladığı kazanımların kelimelerle ifadesi zor.

2020-21

Yönderlerinden

YÖNDERLİK PROGRAMI

Onunla aynı pencereden bakabilmeyi sağladı. Takıldığı yerden nasıl güçlü 

çıkacağının yollarını beyin fırtınası ile bulduk. Pes etmeyip yol aramak, 

enerjimin düşmemesini sağladı.

2020-21

Yönderlerinden

Genç bir öğrenciye katkı sağlamanın ne kadar mutluluk ve tatmin verdiğini 

öğrendim. Çok iyi örgütlenmiş bir sistem ile ne kadar uzaklara ulaşmanın 

mümkün olduğunu, güç birliği yaparak büyük işler yapılabileceğini yaşayarak 

görmüş oldum.

2020-21

Yönderlerinden



PROJELERİMİZİN NİTEL ETKİSİ
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Geliştirdiğimiz “Deneyimleyerek Öğrenme Ekosistemi” ile, “Birlikte 

Gelişim”i mümkün kıldık ve programlarımızın altında 

yapılandırdığımız projeler ile bu programlarımızın “Yararlanıcısı / 

Hedef Kitlesi” olan Üniversiteli bursiyerlerimize (kıvılcımlarımıza), 

‘Değer Yaratan’ sorumluluğunu alabilmeleri için alanlar yarattık. 

Böylelikle, 

— Alev Topları Programı ekosistemi kapsamında katıldıkları çeşitli 

eğitimlerde edindikleri farkındalıkları birer beceriye 

dönüştürebilmeleri için onlara güvenli deneyim alanları yarattık, 

— Duyarlı oldukları alanları birer etki alanına dönüştürebilmelerini 

destekleyerek anlam arayışlarına katkı sağladık. 

Tüm bunlar, Üniversiteli bursiyerlerimizin de katkılarıyla yarattığımız 

olumlu sosyal etkiyi artırırken, programlarımızın da sürdürülebilirliğini 

desteklemeye devam ediyor. (Bakınız: Sayılarla Etkimiz)

A

B

A

B



Beyza Güzelbaba
Alev Topları Programı’na 2019 yılında kabul aldı. Yönderlik Programı’na 2019-20 eğitim öğretim 

yılından bu yana katkı sağlıyor. Yönderlik Programı Proje Koordinatörlerinden Beyza, Boğaziçi 

Üniversitesi Sosyoloji lisans programında öğrenim görüyor.

Beyza’nın Deneyimi

Sosyoloji öğrencisi olarak başta bireysel gibi görünen birçok sorunun derinlerine indiğimizde, bu sorunun 

toplumsal bir damardan beslendiğini her geçen gün daha iyi öğreniyorum. Bu yüzden Samsun’un Kavak 

ilçesindeki bir lise öğrencisinin hayatını etkileyen bir durumun yalnız o kişiye özel olmadığını biliyorum. Lise 

öğrencilerinin geleceğe dair ortak kaygılar taşıdığını ve yönderlik desteği alan bir öğrencinin Programla 

doğrudan bağı bulunmayan başka bir akranını da olumlu yönde etkileyebildiğini gözlemliyorum. 

Nasıl ki ben, bu Program’da kurduğumuz pozitif iletişimin özel hayatımda da pozitif bir etki yaratabildiğini 

gözlemliyorsam, Yönderlik desteği alan bir öğrenci de bu deneyimi diğer arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. 

Diğer taraftan Yönderlik desteği veren yetişkin bir insanın kendi lise çağını hatırlamasını da çok değerli 

buluyorum. Kuşak farklarının aramızda aşılması imkânsız uçurumlar yarattığına inanmıyorum. Programın 

da aslında ne kadar benzer deneyimlerden geçtiğimizi hatırlatarak farklılıklarımızla birlikte bir arada hareket 

edebileceğimizi gösterdiğini düşünüyorum. Sanırım kilit nokta, yaklaşımımızı ve beklentilerimizi gözden 

geçirip içtenlikli bir iletişim kurmak...

Bununla birlikte, Yönlen öğrencilerin çok büyük bir kısmının üniversite odaklı destek almak için Program’a 

katılmak istediğini ama zaman içinde Yönderleri ile daha derinlikli ilişkiler kurabildiğini gözlemledim. Bu 

Program’a gönüllülük desteği veren bursiyerler olarak bizim de halen öğrenci olduğumuz için 

yolculuğumuzun testler ve ödevlerden öte bir değeri olduğunu hatırlamamız hepimiz için önemli. 

Hatalarımız ve eksikliklerimizle daha iyisi için emek gösterdiğimiz için mutluyum. Günün sonunda pozitif ve 

etkili bir iletişimin ne kadar çok durumu “sorun” olmaktan çıkardığını da gördüm, yaşadım. Durup soluklanıp 

neyi neden yaptığımızı sorgulayabildiğimiz ve çalışmadığını düşündüğümüz noktaları değiştirme cesareti 

gösterebildiğimiz için bu Program’ın tam ortasında duruyoruz. Hepimiz için dilerim ki kendi hayatlarımızın 

da tam ortasında durup, tüm ihtimalleriyle, sorumluluk alıp bir fark yaratabilelim
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Şeref Örensoy
Alev Topları Programı’na 2018 yılında kabul aldı. Akran Buluşmaları Projesi’ne 2020-21 eğitim 

öğretim yılından bu yana katkı sağlıyor. Akran Buluşmaları Proje Koordinatörlerinden Şeref, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği lisans programında öğrenim görüyor.

Şeref'in Deneyimi

Akran Buluşmaları Projesi Ekibi’ne katılmamın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu süreç içerisinde 

liseli gençlerin gelecek planlarını yaparken, ilgi duydukları alanlara ilişkin çevrelerinde o alanlarda öğrenim 

gören insanlar olmadığında bilgi edinebilmek noktasında ne kadar eksik kalabildiklerini fark ettim.

Bu yıl, ekip arkadaşlarımla birlikte Proje’yi Akademik Akran Buluşmaları başlığı altında da birden fazla 

temaya ayırarak etkiyi daha derin ve bilgi aktarımını daha yoğun kılmaya çalıştık. Aynı zamanda çevrimiçi 

platformlara taşıdığımız buluşmaları birden fazla lisenin katılımına açtık. Tüm bunlar için yoğun bir iletişim 

ve koordinasyon trafiği gerekti, ben de kendimi tüm bu konularda sınamış ve geliştirmiş oldum. Aynı 

zamanda e-bülten ve konuşma içerikleri geliştirebilmek için çeşitli sorumluluklar aldım ve içerik geliştirme 

konusunda deneyimler edindim.

Proje kapsamında yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar sayesinde gelecek planlaması ve meslek seçimleri 

alanlarında daha bilinçli ilerlemeyi talep eden liseli gençlere yardımcı oluyoruz, onların kendileri için 

olabildiğince doğru kararlar vermeleri adına gerekli uzman kaynakları ile deneyimleri onlara sunmak için 

çabalıyoruz. Bu sayede onların geleceğe olan umudunu destekleyerek mutlu ve başarılı bireyler olmasını 

destekliyoruz.
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Toprak Arı
Alev Topları Programı’na 2020 yılında kabul aldı. Akran Danışmanlık Sistemi’ne 2021 – 22 eğitim 

öğretim yılı süresince çeşitli katkılar sağladı. Akran Danışmanlık Sistemi Proje Koordinatörlerinden 

Toprak, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı lisans programında öğrenim görüyor.

Toprak'ın Deneyimi

Akran Danışmanlık Sistemi (ADS) ekibine neredeyse bir yıl önce dahil oldum. ADS, Program’a yeni katılan 

kıvılcımların Çelikel Eğitim Vakfı'na, üniversitelerine ve bölümlerine uyum sağlamayı kolaylaştırmak 

amacıyla gönüllü danışmanlardan oluşan dinamik ve işlevsel bir sistem olarak sizi karşılıyor. Biz 

Koordinatörlerin de asli görevi Eğitim Vakfı rehberliğinde, bu gönüllü danışmanlar ile danışmanlık desteği 

sağlanan kıvılcımların ilk etkileşimini başlatmak ve bu sistemin işlerliğini sağlamak...

ADS çerçevesinde her şey yıllık plana göre hazırlanmış da olsa zaman zaman saat gibi çalışan 

sistemlerimizde ön görülemeyen problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bu sistemin aslında en güçlü yanlarından 

birinin bu olduğunu söylemek mümkün… Bu deneyimler, bana hayattaki kriz anlarında alınan aksiyonları 

gözlemlemek, ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiği konusunda bir ön izleme sunuyor diyebilirim.

ADS Proje Koordinatörlüğü bana kurumsal iş hayatı hakkında çok gerçekçi ve besleyici bir simülasyon 

işlevi de görüyor diyebilirim. Bu simulasyon, verilen misyonu gerçekleştirmeye çalışmamla şimdiden nasıl 

bir sosyal ağ kurulur ve hem samimi hem de kurumsal bir hitap dili nasıl edinilir bunları bana çok yakından 

öğretti. Adeta bir saat gibi işleyen sistemimiz sayesinde zamanın, akan her bir saniyenin ne kadar kritik 

olduğunu öğrendim. ADS kapsamında edindiğim tüm bu deneyimler için kendimi şanslı olarak 

değerlendiriyorum
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Zülal Onuk
Alev Topları Programı’na 2020 yılında kabul aldı. Kıvılcımdan Topluma Projesi’ne 2021 – 22 eğitim 

öğretim yılı süresince çeşitli katkılar sağladı. Kıvılcımdan Topluma Projesi Koordinatörlerinden 

Zülal, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans programında öğrenim görüyor.

Zülal'in Deneyimi

Liseden beri farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapma fırsatım oldu ve Çelikel Eğitim Vakfı'na bursiyer

olmak üzere başvurduğum andan itibaren Kıvılcımdan Topluma Projesi'nde yer almayı çok arzuluyordum. 

Bu Proje’de aldığım sorumluluklar ile rapor içeriği geliştirilmesinden e-posta yazışma kültürüne kadar pek çok 

teknik alanda deneyim elde edebildim ve vakfın ekosistemindeki diğer gönüllüler ile tanışma fırsat yakalayarak 

bağlantılarımı genişlettim. Tüm bunları ise, ilk kez, sürdürülebilir bir gönüllülük yapma fırsatına borçluyum. Bu 

fırsat ile, yıllarca sahada sürdürdüğüm gönüllülük çalışmalarının arka planını gözlemleme ve gelecekte çalış-

mayı düşündüğüm alanlara ilişkin tercihlerimi netleştirme olanağım oldu. Öte yandan, sivil toplum kuruluşlarıyla 

sürekli iletişim hâlinde kalmak ve sivil toplum alanının ihtiyaç duyduğu gönüllü ihtiyaçları ile çağrılarını düzenli 

olarak takip ederek diğer kıvılcımlara ulaştırmak da sorumluluklarım arasında yer alıyor. Bu sorumluluklar ile, 

başkalarının gönüllü hayatlarına başlamaları ya da yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olmanın bana 

verdiği doyum duygusunun yanı sıra, STK'lar bünyesinde çalışan insanlarla birebir tanışma fırsatı da yakaladım.

Bursiyerlere gönüllülük fırsatı sağlamakla birlikte, ki bu bence büyük bir toplumsal fayda olarak gözlemlenebilir, 

projede görev alan her birimiz yakın çevremizdeki insanlara ilham oluyoruz. Örnek vermem gerekirse, benim 

Vakfımızın bursiyerleriyle sınırlı kalmayıp sivil topluma aktif bir gönüllü olarak kazandırdığım pek çok insan oldu. 

Gelecekte de sivil toplum alanında çalışmayı düşünen biri olarak bu deneyimin, Vakıf Yöneticimizin de 

katkılarıyla, benim için mini bir staj deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Özetle, parçası olmaktan sonsuz mutluluk 

duyduğum Kıvılcımdan Topluma Projesi sayesinde, toplantı raporu hazırlayabilmek gibi teknik alanlarda gelişim 

fırsatının yanı sıra kendime olan güvenimin artmasını sağlayan destekleyici bir ortama da kavuştum
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MEZUNLAR EKOSİSTEMİZ ile 

ETKİMİZ
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Süreçler Bazında Gönüllülük Komitelerimiz

Etki Değerlendirme 

ve Ölçme Komitesi

Çelikel Eğitim Vakfı’nın tüm uygulamalarının etki ölçme 

değerlendirme süreçlerinin (doğrudan / alanında uzman 

kişi/kurumlarla iş birliği ile) tasarlanması, yürütülmesi ve etki 

alanının genişletilmesine yönelik çalışmaların planlanması

Dijital Medya ve 

Basın İlişkileri 

Komitesi

Çelikel Eğitim Vakfı’nın ulusal ve uluslararası çapta bilinirliğini 

artırmaya yönelik dijital medya çalışmaları ile basın 

ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi

STK İş Birlikleri ve 

Kaynak Geliştirme 

Komitesi

Çelikel Eğitim Vakfı’nın uygulamalarının ve yarar sağladığı 

kişi (bursiyer, kıvılcım, vb.) sayısının arttırılabilmesi ile vakfın 

ayni, nakdi kaynakları ve gönüllü/işbirlikçi kurum portföyünü 

genişletmeye yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi

Ulusal/Uluslararası 

Projeler Araştırma 

ve Geliştirme 

Komitesi

Çelikel Eğitim Vakfı’nın ulusal/uluslararası fon ve hibe desteği 

alarak yeni projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi için her türlü 

ön araştırmanın yapılması ile danışmanlık şirketleri ile 

gerçekleştirilmesinin sağlanması

2021 yılında, “Deneyimleyerek 

Öğrenme Ekosistemi”ni, daha ileriye 

taşımayı hedefledik. Halihazırda, 

çeşitli proje ile programlarımızda 

faaliyet bazlı gönüllü destekler 

sağlayan mezunlarımızın bilgi, 

deneyim ve uzmanlıklarıyla 

sürdürülebilir yapılar çerçevesinde 

sistematik katkılar sunabilecekleri 

“Süreçler Bazında Gönüllülük 

Komiteleri”ni yapılandırdık.

Böylelikle, mezunlarımızın Çelikel 

Eğitim Vakfı süreçlerinde daha fazla 

aksiyon ve söz sahibi olarak katılımcı 

olmalarını ve Çelikel Eğitim Vakfı 

olarak etki alanımızı genişletmeyi 

amaçlıyoruz.

Eş zamanlı olarak, 

yine mezunlarımızın 

katılımcısı ve üyesi 

olmasını 

hedeflediğimiz Genç 

Danışma Kurulu’nun 

yapılandırılmasına 

yönelik 

çalışmalarımızı 2021 

yılında başlattık.



MALİ TABLOLARIMIZ
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2021 yılı bilanço ve gelir/gider tablolarımıza internet sitemizde yayımda olan “Faaliyet ve Finansal Raporlar” isimli 

sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

https://celikelegitimvakfi.org/tr/faaliyet-ve-finansal-raporlar/


BİZİMLE İLETİŞİMDE KAL!
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Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, olası iş birlikleriniz

için bizimle iletişim e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

celikelegitimvakfi

çelikel-eğitim-vakfı

iletisim@celikelegitimvakfi.org

www.celikelegitimvakfi.org
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