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EGAP HAKKINDA 

Okulların öğrencilere heyecan veren, öğrencilerin benlik saygısını pekiştiren, yaratıcılık ve ilişki yönetimi 
becerilerini geliştiren kurumlar olması gerektiğine inanıyoruz. Bu dönüşümün etkin ve kalıcı olması için; 
eğitimde rol alan tüm paydaşların bu dönüşümü birlikte, çözüm odaklı ve işbirlikçi bir tutum ile 
sahiplenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bunun için, öğrenci başta olmak üzere, öğretmen, okul yönetimi ve 
ebeveynlerin aktif katılımları ile yerel iş birliklerinin en etkin şekilde kullanılması gerekliliğini 
önemsiyoruz. 

 

Bu hedefler ile, ortaöğretim düzeyinde eğitimin niteliğini artırmaya katkı sağlamak için, Eğitimde Geniş 
Açı Programı’na (EGAP) hayat verdik. EGAP modelini, 2010 – 11 eğitim öğretim yılından bu yana, öğrenci 
ağırlıklı olmak üzere, öğretmen ve ebeveynlerimizin gelişimine de katkı sağlayan bir gelişim fırsatı olarak 
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’nde uygulamaya devam ediyoruz. 
 

Ayrıntılı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz: ÇEV İnternet Sitesi → Eğitimde Geniş Açı → 
Program Hakkında 

 

BAŞVURULAR 

Aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan ve belirtilen sorumlulukları üstlenebilecek yetkinliklerde olduğuna 
inanan aday öğrencilerin “EGAP Bursiyerliği Başvuru Formu” nu elektronik ortamda doldurması gerekir. 
Adaylar, başvuru formuna buraya tıklayarak ulaşabilir. Başvurular için son tarih 25 Şubat 2022 Cuma 
günü, saat 23.59’tur. Başvuru süresi, ancak yeterli sayıda başvuru alınamadığı takdirde uzatılır. Bunun 
dışında, başvuru süresi uzatılmayacaktır. 
 

BAŞVURU KOŞULLARI & SORUMLULUKLAR 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş, 

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tercihen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Sosyoloji, 

Felsefe, İşletme bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora kayıtlı öğrencisi olup, herhangi bir disiplin 

cezası almamış, (Lisans öğrencilerinin 2022 – 23 eğitim öğretim yılında 2. ya da 3. sınıf öğrencisi 

olması tercih edilir.) 

• 2022 - 23 eğitim öğretim yılında haftada 3 gününü EGAP faaliyetlerine (Samsun/Kavak) ayırabilecek, 

• EGAP Yürütme Kurulu’nun işlerliğini sağlayacak, 

• EGAP faaliyetlerinin yerelde yürütülmesi ve koordinasyonunu EGAP Yürütme Kurulu iş birliği ile 

sağlayacak ve Vakıf Merkez’e istenen detayda haftalık raporlayabilecek, 

• EGAP’ın yerel ekosistemini (Yerel İçerik Oluşturma ve Uygulama Kurulu: Üniversite, STK, Eğitim & 

Danışmanlık şirketleri, vb.) oluşturabilecek ve sürdürülebilir kılacak, 

• EGAP kapsamında sunulan atölye, seminer gibi faaliyetlerin içerik, yöntem ve uygulamaları hakkında 

gelişim fırsatlarını keşfedebilecek, 

• Sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal girişimciliğe ilgi duyan, 

• Proje yönetimi, raporlama, eğitim yönetimi gibi alanlarda kendisini geliştirmek isteyen, 

• İç motivasyonu yüksek, iletişim ve organizasyon becerileri gelişmiş, sürekli gelişime ve öğrenmeye 

açık gençler. 
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https://celikelegitimvakfi.org/tr/programlarimiz/egitimde-genis-aci/
https://celikelegitimvakfi.org/tr/programlarimiz/egitimde-genis-aci/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zlZmvuQ7ZEK2yWTLfhT9N2zdi6BZnbBFoBetxexWv_RUOFgwWVRMTERPMkdKTU9EMFVYN0VBS1RUTC4u
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KAZANIMLAR 

 
EGAP bursiyerleri doğrudan Çelikel Eğitim Vakfı Gönüllüsü ve Samsun Saha Sorumlusu’dur; yukarıda 
açıklanan süreçlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Çelikel 
Eğitim Vakfı Gönüllüsü ve Saha Sorumlusu olan EGAP bursiyerleri bu proje kapsamında aşağıdaki 
kazanımları sağlayacaktır: 

+ Kişisel, kültürel ve sosyal eğitim ve etkinliklerden yararlanma, 

+ İletişim becerileri ile ağının gelişimi, 

+ Kanal yaratma, yaratıcılık ile sorun çözme becerilerinin gelişimi, 

+ Entelektüel ve/veya mesleki bilgi birikimi ile deneyimlerin artması, 

+ İçerik geliştirme, proje yönetimi ve raporlama alanlarına ilişkin gelişim, 

+ Başka hayatlara ilişkin farkındalık ve çok yönlü bakış açısı edinimi. 

OLANAKLAR 

 
1. EGAP kapsamında düzenlenen tüm faaliyetlere katılma ve ağ geliştirme fırsatı, 

2. Yılda 12 ay süre ile burs desteği, 

800,00 TL (aylık) öğrenime destek bursu + 100,00 TL (aylık) iletişim (*) desteği bursu + 100,00 TL 

(aylık) Samsun – Kavak ulaşım ve yemek (**) bursu 

3. Diz üstü bilgisayar / laptop (EGAP Bursiyerlik Uygulaması süresince zimmetlenecek şekilde),   

4. Çelikel Eğitim Vakfı (ÇEV) hesabı ve iç iletişim platformu olan ÇEV Yammer’a erişim yetkisi, 

5. İlgili elektronik dosyalara erişim desteği 

(*) EGAP faaliyetleri kapsamında telefon ve internet erişim olanağı için bursiyerlere sağlanan ek burs 
desteğidir. 
(**) EGAP kapsamında faaliyet dışı saha ziyareti gerektiren durumlar için bursiyerlere sağlanan ek burs 
desteğidir. 
 

DEĞERLENDİRME VE KABUL 

“EGAP Bursiyerlik Başvuru Formu” nu dolduran adaylardan uygun bulunanlar ile yetkinlik bazlı 
mülakatlar yapılacaktır. Mülakatlar 16-17 Nisan 2022 Cumartesi ve / veya Pazar günü çevrim içi ortamda 
gerçekleştirilecektir. Bireysel mülakatlara ilişkin saat ile değişen bilgiler hakkında adaylarla ayrıca 
iletişime geçilecektir. 
 
Yapılan değerlendirmelerin sonucu, adayların “EGAP Bursiyerlik Başvuru Formu” nda belirttikleri e-posta 
adresine yazılı olarak bildirilecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda, yapılacak Rıdvan Çelikel Fen 
Lisesi’nde gerçekleşecek Saha Oryantasyonu’na davet edilecek adaylar belirlenecektir. Saha Oryantasyonu 
sonucunda ise EGAP Bursiyeri olacak öğrenci(ler)nin kabulüne karar verilecektir. 
 
EGAP Bursiyerleri’nin “Bursiyer Kayıt İşlemleri” nin tamamlanmasının ardından; EGAP bursiyerlerine ayrıca 
bir Vakıf Merkez Oryantasyonu Programı uygulanacaktır. Oryantasyon programının içeriği, tarihi ve yeri 
ayrıca duyurulacaktır. 
 

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için 2021 - 22 ÇEV Samsun Saha Sorumlumuz ile hafta içi 09.00 
– 18.00 saatleri arasında iletişime geçebilirsiniz.  
Neslihan Bulut (neslihan.bulut@celikelegitimvakfi.org / Whats App Nu: 0 507 885 44 60) ile 
iletişime geçebilirsiniz.  
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