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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 
Bu rapor 2020 döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin İsveç 
İstanbul Konsolosluğu desteğiyle gerçekleştirdiği kuluçka döneminin sosyal etki değerlendirme 
raporudur. Rapor sosyal etki değerlendirme uzmanı Dr. Duygu Güner tarafından hazırlanmıştır.   
 
2020 dönemi Kuluçka Programı’nın sosyal etki değerlendirmesi çalışması kapsamında 
öncelikle programın değişim teorisi programdan sorumlu ekiple birlikte çıkartılmış ve değişim 
teorisine göre etki değerlendirme için veri toplama planı oluşturulmuştur. Mentorlardan, 
programdan sorumlu ekipten ve kuluçka desteği alan örgütlerden program başında, sırasında 
ve sonunda nicel ve nitel veriler toplanmış, raporda analiz edilmiştir. Buna göre 2020 dönemi 
Sosyal Kuluçka Programı destek verdiği örgütlerin kapasitelerini artırmıştır.  
 
Örgütlerin en çok gelişim gösterdiği kapasite alanı     

- %68 oranında artış ile örgütlerin ihtiyaçlarını belirlemesi ve önceliklendirmesi,  
- %62 oranında artış ile dış iletişim ve görünürlük konusunda bilinçlenmesi 
- %59 oranında artış ile örgütlerin demokratikleşmelerinde temel yaklaşıma sahip olması 
- %59 oranında artış ile kaynak geliştirme alanında temel bilgi ve farkındalığa sahip 

olması 
- %58 oranında artış ile yerel sorunlara çözüm getirmesi ve yerel katılımı sağlayacak bilgi 

ve araçlara sahip olması şeklinde özetlenebilmiştir.  
 
Programın başarı gösterdiği bir başka nokta ise, pandemi koşullarında kısa bir süre içerisinde 
dijitalleşebilmesi, çevrimiçi platformda gerçekleşebilmesidir. Kuluçka Programı dijitalleşme 
sürecini avantaja çevirerek ilk defa İstanbul dışından örgütleri kabul etmiş, farklı illerden 
örgütlere destek vermeyi tercih etmiştir. Bu durum coğrafi eşitsizliklere bir çözüm getirirken, 
programın etkisini de Türkiye’ye yaymıştır. Program ilk defa mesafeli yürütülmüştür.  
Programın koordinasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde programdan sorumlu ekibin 
mentorlarla ve katılımcı örgütlerle samimi ve yardımcı olmaya istekli bir şekilde iletişim 
kurmasının etkisi olduğu tespit edilmiştir.   
 
Programın gelişmeye açık yönleri arasında en önemli olanı, kapasite alanlarında daha az 
değişim yaşanan başlıklardır. Bunlar ağ geliştirme, örgütler arası işbirliği geliştirme ve hukuki 
ve idari süreçler ve sorumluluklar kapasite başlıklarıdır.  Program bu alanlarda çok az destek 
mekanizması yarattığı için örgütler en az bu başlıklarda gelişim göstermiştir. Program bu 
değişim alanlarında kapasite geliştirmek istiyor ise faaliyetlerini gözden geçirmesi 
gerekmektedir. Programın bir başka öne çıkan gelişmeye açık yönü ise çevrimiçine taşınmış 
atölyelerin seviyelendirilmesi hedefler doğrultusunda kategorileştirilmesi ile ilgilidir. 
Örgütlerin farklı düzeylerde atölyelere erişebilmeleri, uygulama yaparak becerilerini 
geliştirmeleri programdan daha çok yararlanmalarına yardımcı olacaktır.  
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PROGRAM HAKKINDA 

 
Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları 
Merkezi’nin  çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, hak 
temelli çalışmalar yürüten ve kapasitelerini geliştirmeye ihtiyaç duyan sivil toplum örgütlerine, 
atölye, danışmanlık, mentor, eğitim gibi çeşitli araçlarla destek sunmaktadır. 2020 Kuluçka 
Dönemi ile birlikte bugüne kadar, 12 kuluçka dönemi gerçekleşmiş ve toplam 114 sivil toplum 
örgütü, sivil inisiyatif ve yurttaş girişimi kuluçka programından yararlanmıştır.  
 
Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, yeni kurulmuş veya güçlenmeye, kurumsallaşmaya, planlı 
hareket etmeye ihtiyaç duyan hak temelli örgütlenmelere kaynak geliştirme ve yönetme, 
iletişim ve görünürlük yönetimi, gönüllü yönetimi, kurumsallaşma, proje yönetimi, örgüt 
yönetimi ve örgüt içi demokratikleşme, ağ geliştirme, ihtiyaç belirleme ve nedensellik ilişkisi 
kurma gibi alanlarda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. 
 
 
2020 Kuluçka Dönemi: 
 
Pandemi dönemine denk gelen 2020 Kuluçka Dönemi, bugüne kadar gerçekleşen kuluçka 
programlarından farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıkların başında desteklerin çevrimiçi 
araçlarla sürdürülmesi gelmektedir. Pandeminin kontrol altına alınmasına yönelik olarak 
zorunlu tutulan önemler, yüz yüze gerçekleşen faaliyetlerin gerçekleşmesini engellemiştir. Bu 
nedenle Kuluçka Programı’nın 2020 döneminde gerçekleştirdiği tüm faaliyetler çevrimiçi  ve 
dijital araçlarla gerçekleşmiştir.  
 
Bu dönemde ayrıca Kuluçka Programı’nın değişim teorisi Bilgi Kuluçka Merkezi ekibiyle 
birlikte çıkartılmış, tüm faaliyetlerin hedefleri programın değişim teorisiyle birlikte eşleşmiştir. 
2020 Kuluçka Döneminin etki raporu da programın değişim teorisini dikkate alarak 
oluşturulmuştur. Programın etkisini anlamak için geliştirilen tüm veri toplama araçları değişim 
teorisinden yola çıkılarak hazırlanmış ve çevrimiçi yollarla uygulanmıştır. 2020 Dönemi 
Kuluçka Programı’nın değişim teorisi bir sonraki sayfada paylaşılmıştır.  
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METODOLOJİ 

Bilgi Sosyal Kuluçka Programı’nın 2020 Dönemi’nin etki ölçümleme çalışması, Kuluçka 
Programı’nın değişim teorisini yenileme, etki değerlendirme planı oluşturma, veri toplama ve 
analiz etme çalışmalarını kapsamıştır.  Tüm bu çalışma süresince eylem araştırması yöntemi ile 
ilerlenmiş yani programın etkisinin artırılması maksadıyla ölçümleme uzmanı tarafından elde 
edilen veriler süreç boyunca analiz edilerek programın gelişmesi için değerlendirilmiş, 
programdan sorumlu ekibe öneriler sunulmuştur. 
 
Etki ölçümleme çalışmasına başlamadan önce, Kuluçka Programı’ndan sorumlu ekip 
programın faaliyet planı ve içeriği hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmuştur. Projenin ilk 
faaliyetlerinin gerçekleşmesinin ardından Kuluçka ekibiyle birlikte programın 2015 yılında 
oluşturulmuş değişim teorisi gözden geçirilmiştir. Programın değişim teorisi bir aylık bir 
çalışma sonucunda nihai haline gelmiştir. Değişim teorisi, program faaliyetleriyle eşleşen 
hedeflerin görünür olmasına, çevrimiçi yürütülen programın takibini kolaylaştıracak araçlar 
geliştirilmesine ve etki ölçümleme planını kolaylıkla oluşturulmasına hizmet etmiştir. Etki 
ölçümleme verileriyle hazırlanan bu raporun, Kuluçka Programı’nın etkisini en üst seviyeye 
taşıyacak stratejileri geliştirebilmesine katkı sunması hedeflenmiştir.  
 
Kuluçka Programı’nın etki ölçümlemesi için nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 
Bu kapsamda:  

® Program başlangıcında kuluçka desteği alan örgütlerin programın destek vereceği 
kapasite alanlarıyla ilgili seviyelerini değerlendiren bir anket doldurmaları istenmiştir. 
Ancak program başlangıcında  örgütlerin kendi ihtiyaçlarını analiz edebilme konusunda 
gerekli donanıma sahip olmadıkları gözlemlenmiş, verilerin güvenilirliği şüpheli 
bulunduğundan analize dahil edilmemiştir.  

® Programın ortasında, mentorlarla (yalnız bir mentor odak grup görüşmesine 
katılmamıştır) odak grup görüşmesi gerçekleşmiştir. Kuluçka Programı’ndan sorumlu 
ekipten de programın ortasında etki değerlendirme sürecinin programa ve ekibe 
katkısını ve gelişmeye açık yönleri ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan bir form 
doldurmaları istenmiştir.  

® Programın sonunda programdan yararlanan örgütlerle odak grup görüşmeleri yapılmış 
ayrıca örgütlerden program boyunca gelişim gösterdikleri kapasite alanlarını 
değerlendiren açık uçlu ve kaplı uçlu sorulardan oluşan anket doldurmaları istenmiştir.  
Program boyunca program kapsamında gerçekleşen tüm atölyelerin değerlendirmesi 
çevrimiçi anketler aracılığı ile toplanmıştır. Anketlerde hem atölyelerin genel 
değerlendirmesi, katılımcıların en çok kazanım elde ettikleri konular ve gelişmeye açık 
gördükleri noktalar hakkında bilgi toplanmış, hem de programla eşleşen hedeflere 
ulaşma seviyesi hakkında veri elde edilmiştir. Bu raporda, her atölyenin detaylı bir 
değerlendirmesi yapılmayacak, programla eşleşen değişimlere verdikleri katkı 
incelenmiştir.   
Program boyunca etki değerlendirme uzmanı programın açılış etkinliğine, ihtiyaç 
belirleme toplantısına, bir atölyeye ve kapanış etkinliğine katılmış, katılımcı gözlem 
yaparak veri toplamıştır.  
Ayrıca mentorların mentorluk desteği boyunca, mentoru oldukları örgütlerin 
gelişimlerini ve gerçekleştirdikleri müdahaleleri yazdıkları takip dosyaları 
oluşturulmuştur. Mentorlardan yalnızca bir tanesi takip dosyasını doldurmadığı için, 
toplamda 10 örgütün takip dosyaları analize dahil edilmiştir. Bu dosyalar hem analizde 
hem de çevrimiçi yürütülen mentorluk sürecinin takibinde önemli bir kaynak 
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oluşturmuştur. Geliştirilen çevrimiçi araçların etkisi ve gelişmeye açık yönleriyle ilgili 
açıklamalara “Etki Değerlendirme Çalışmasının Kuluçka Programına Etkisi” başlığında 
ulaşmak mümkündür.  

 
 
Değerlendirme Çalışmasının Sınırlılıkları:  
 

• Kuluçka Programı’nın etki ölçümleme çalışması, pandemi döneminin yarattığı 
belirsizlik ortamının üst seviyede olduğu bir dönemde başlamıştır. Hem bu belirsizlik 
ortamı hem de programın ilk defa çevrimiçi araçlarla gerçekleşecek olması, 
katılımcılara ulaşma, takip ve ölçüm faaliyetleri gerçekleştirme konularında ilk aşamada 
sınırlayıcı olmuştur. Söz konusu kısıtları bertaraf edebilmek için çevrimiçi takip 
dosyaları hazırlanmıştır. Ayrıca Kuluçka Programından sorumlu ekibin örgütleri ve 
mentorları yakından takip etmesi bu sınırlılıkların aşılmasında önemli rol oynamıştır.  

 
• Etki değerlendirme çalışması programın başlıca paydaşlarından veri toplayarak 

oluşturulmuştur. Dolaylı etki incelenmemiştir. Ayrıca, Kuluçka Programı’nın ilk 
dönemlerinde ekip içinde görülen Covid vakaları ve pandemi yüzünden iş değiştirmek 
zorunda kalan katılımcılar nedeniyle programdan ayrılan örgüt (İzmir Mülteci 
Çalışmaları Ağı) ve mentor ile görüşülmemiştir. Programın içeriği veya yönetiminden 
kaynaklı bir neden olmamasından ötürü etki değerlendirme sürecine dahil edilmelerine 
gerek görülmemiştir.  

 
• Etki ölçümleme uzmanı, Kuluçka Programı’nın ilk çalışmalarından itibaren sürece dahil 

olsa da, etki ölçümleme planının bel kemiği olan değişim teorisi çalışması ancak 
projenin ilk faaliyetlerinin gerçekleşmesinden sonra mümkün olmuştur. Bu durum, 
destek alan ekiplerin seçimi, proje açılış toplantısı ve destek almaya hak kazanan 
örgütlerle gerçekleşen ihtiyaç belirleme toplantısının veri toplama planına dahil 
edilememesine neden olmuştur. Ancak etki değerlendirme uzmanı olarak hem açılış 
toplantısına hem de ihtiyaç belirleme toplantısına katılarak gözlem yapma imkanına 
sahip olunmuş, değerlendirme sürecinin bütünlüğünün korunması böylece mümkün 
olmuştur.  

 
• Etki değerlendirme amacıyla mentorlarla yürütülen çalışmaların hepsinde bir 

mentordan veri toplamak mümkün olmamıştır. Söz konusu mentora birçok farklı 
iletişim aracı denenmesine rağmen ulaşılamamıştır. Bu nedenle, örgütlerin 
gelişimleriyle ve sürecin yönetilmesiyle ilgili bölümlerde bir mentor görüşü eksik 
kalmıştır.   
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GENEL DEĞERLENDİRME 

Bu başlık altında Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ve 11 örgütün 
yararlandığı Kuluçka Programı’nın etki değerlendirmesi birçok açıdan ele alınmıştır. İlk olarak 
programın pandemi nedeniyle faaliyetlerini nasıl değiştirdiği ve programda rol alan dört 
bileşenin programın etkisine nasıl katkı sağladığı analiz edilecektir. Bu dört bileşen, mentorlar, 
atölyeler, kuluçka programından sorumlu ekip ve etki değerlendirme çalışmasıdır. Ardından 
programın, destek alan örgütlerin kapasitelerine nasıl etki ettiği incelenecektir. Her kapasite 
gelişim alanı bir alt başlıkta ele alınmıştır. Gelişmeye açık yönler ve öneriler içinse ayrı bir 
bölüm oluşturulmamış, akışı bozmaması açısından, ilgili başlıkların altında varsa gelişmeye 
açık yönler ve öneriler belirtilmiştir.  
 
Program sonunda örgütlerden veri toplarken ilk olarak programdan memnun kalıp kalmadıkları 
ve genel olarak ne tür kazanımlar elde ettikleri sorulmuştur. Destek alan tüm örgütler, genel 
olarak Kuluçka Programı’ndan memnun ayrıldıklarını, birçok farklı kazanım elde ettiklerini 
ifade etmişlerdir.  
 

Genel olarak programdan çok memnun kaldık. Çalışmalarımıza fazlasıyla katkısı oldu 
programın. (Çukurova Göçder)  
 
Evet, genel olarak programdan memnun kaldık. Kurumsal kapasitemizi geliştirme 
anlamında önemli ölçüde destek oldu. (HEY Akademi)  
 
Örgüt olarak kapasitemiz başlangıçta başladığımız yere göre daha da güçlendi. 
(Sıfırdan Geleceğe İnisiyatifi) 

 
Örgütlerin kazanımlarının yalnızca bir alanda yoğunlaşmadığı, pek çok başlıkta gelişim 
gösterdikleri görülmüştür.  
 

Genel olarak programdan memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Örgüt olarak 
kapasitemizde nelerin eksik olduğunu gördüğümüzü ve göremediğimiz birçok alanda 
güçlendiğimizi düşünüyoruz. Yapı, organizasyon yapısı, bağış, vizyon, misyon, 
kurumsal kimlik konularında gözle görülür değişimler yaşandığını belirtebiliriz. 
(Birlikte Yaşam İstasyonu)  
 
Genel olarak programa katılmış olmaktan dolayı çok memnunuz. Kuluçka sürecinin 
başındaki seviyemizle karşılaştırıldığında, özellikle proje döngüsü ve stratejik planlama 
alanlarında ekip olarak hem en temel eksikliklerimizi giderdik hem de mevcut 
bilgilerimizi geliştirdik. (Yerel Yaşam Derneği)  

 
Örgütler mentorlarla çalıştıkları alanlarda çok belirgin gelişimler göstermişlerdir. Bununla 
birlikte örgütler atölyelere katılarak farklı kapasite gelişim alanlarında farkındalık ve bilgi 
seviyelerini artırabilmiştir.  
 

Evet, özellikle atölyeler farklı bakış açıları kazanmamıza neden oldu. Atölyelerin farklı 
alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada gerçekleştirilmesi onların bilgi 
birikim ve deneyimlerinden faydalanmamıza da yol açtı. Örgüt olarak kapasitemizin 
güçlendiğini düşünüyoruz. Gönüllülere ulaşmak, onları kurumumuzun bir parçası 
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yapmak, karar alma ve uygulama süreçlerinde onlarla daha uyumlu bir şekilde 
çalışabilmenin pek çok yeni yolunu keşfettik. (Ege Derneği)  
 
Program sürecinin başından sonuna kadar çok memnun kaldık. Patika Derneği olarak 
8 kişiyle en fazla katılım sağladığımız online eğitim süreci oldu. Program sayesinde 
kapasitemizin istenilen seviyede geliştiğini düşünüyoruz. Önceden üzerinde 
durduğumuz konuların çoğunu Kuluçka ekibi sayesinde daha etraflıca öğrenmiş olduk. 
Türkiye'nin neredeyse dört bir yanından katılımı gerçekleştirilen atölyeler oldukça 
verimliliğimizi arttırdı. Derneğimizdeki gönüllülerin farklı konular üzerinde nasıl bir 
yol izleyeceği üzerine bilinçlenmesinde katkısı olduğunu düşünüyoruz. (Patika Derneği)  

 
Örgütlerin bazıları için programdan destek almak ve kapasite geliştirmek, örgütün çalışma ve 
üretme motivasyonunu da artırmıştır.  
 

Son yıllarda olumsuz süreçler yaşamıştık ve yeniden yapılanma içindeydik. Şimdi 
olumluya giden bir sürecin içindeyiz. Bu süreçte bir proje ekibimiz oluştu ve sürekli bir 
proje üretme çabası başladı. Bu, kuluçka süresince öğrendiklerimizi pekiştirme 
açısından önemliydi. Aramızdan ilgili olanlar ve öğrenmeye ihtiyacı olanlardan beş kişi 
eğitimlere katıldı. Eğitimlerden çok şey öğrenildi ve bilinç düzeyinde farklılık oluştu. 
Daha çok vakit ve enerji harcamamız için motivasyon oluştu, derneklerle ilgili 
kavramlara daha geniş perspektiften bakmamızı ve değerlendirmemiz sağladı. (…) 
Kurum ve kuruluşlardan alınacak destek için güvenin ve insan ilişkilerinin ve dernek 
olarak, güven oluşturmanın ve hedef kitlenin çalışmalarda söz sahibi olabilmesinin 
önemini bir kez daha kavramış olduk. (DRASED)  

 
Kuluçka Programı aynı zamanda mentor desteği ve planladığı atölyeler ile örgütlerin 
kapasitelerini geliştirmelerine, programdan sonraki dönemde daha güçlü ve bilinçli bir şekilde 
sivil alanda faaliyetlerini sürdürebilecek hale gelmelerine katkı sunmuştur.  
 

Kuluçka Programı’ndan genel olarak memnun kaldık, sivil toplum örgütlerinin kuluçka 
dönemini geliştirmeyi hedefleyen bu tip bir programı ayrıca kıymetli bulduk. Yerküre 
olarak katıldığımız atölyeler ve mentorla ilişkimiz aracılığıyla kapasitemizin geliştiğini 
düşünüyoruz. Kuluçka Programı vesilesiyle örgüt içinde kapasite geliştirme ihtiyaçları 
ile ilgili dair daha çok konuşma, tartışma fırsatı bulduk. (…) Fark etmediğimiz, eksik 
kaldığımız bazı alanlarda inisiyatif geliştirmekte zorlanıyorduk, atölyeler ve mentorluk 
süreci bu alanları daha net fark etmemizi, bazı konularda bilgilenerek, üstünde daha 
fazla emek sarf etmemize imkan sağladı. Eksiklerimiz hususunda nasıl bir çalışma ve 
emek harcamamız gerektiğini öğrendik.  (Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi) 
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ORGANİZASYONEL DEĞERLENDİRME 

 
1.1.1 Pandeminin Kuluçka Programına Etkisi  

Dünyada baş gösteren pandeminin yarattığı belirsizlik ortamı Kuluçka Programı’nın bugüne 
kadar alışılageldiği yöntemleri kullanma biçimlerini etkilemiş, faaliyetlerin yeniden 
tasarlanmasını gerekli kılmıştır. Bu süreç, Kuluçka Programı’nın kendisini pandeminin zorunlu 
kıldığı yeni süreçlere adapte olmasının önünü açmış, kendi kapasitesini özellikle dijitalleşme, 
uzak mesafelerle çalışma kültürü edinmesi yönünde geliştirmesine yardımcı olmuştur. Pandemi 
döneminin Kuluçka Programı’na etkisini ağırlıklı olarak olumlu değerlendirmek mümkündür. 
 
Dijitalleşmeyle birlikte, Bilgi Kuluçka Merkezi bu dönemde fiziksel olarak ulaşamadıkları 
örgütlere çevrimiçi olarak erişebilme fırsatını değerlendirmiş, Türkiye’nin farklı illerinden 
katılımcıları programına kabul etmiştir. Coğrafi eşitsizlikler sivil toplum örgütlerini de 
etkilemektedir, Kuluçka Programı’nın bu açılımı fırsat eşitliği yaratmaya katkı olarak 
görülebilir. Bu durum Bilgi Kuluçka Merkezi için de yeni bir deneyim olmuştur. Farklı illerden 
katılım, katılımcı örgütler için de olumlu değerlendirilmiştir.  
 
Programın İstanbul dışındaki illere ulaşmasının bir başka olumlu etkisi daha olmuştur. 
Programın İstanbul dışında faaliyet gösteren örgütlerin erişimine açılması ve programdan 
yararlanmaya hak kazanan ekipler arasında yer almaları, örgütlerin morallerini yükseltmiştir. 
Mardin’den katılan Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED) örgütlerindeki 
motivasyonun yükselmesinde seçilmiş olmanın payı aşağıdaki şekilde paylaşmıştır.  
 

Kuluçka Merkezi’nin 2020 döneminde yer verilen az sayıdaki dernekten biri oluşumuz, 
ekipte güven duygusu yarattı. Geleceğe dair umut beslenmesine neden oldu. (DRASED) 

 
Pandemi süreci Kuluçka Programı’ndan sorumlu ekibin dijital araçlar kullanımındaki 
yetkinliğini artırmış, program dahilinde gerçekleşen atölyelerin çevrimiçi verilebilir hale 
gelmişlerdir. Ancak uzun soluklu ve dijital araçlarla devam eden bir programda ilginin sürekli 
kılınması için ayrı bir çaba sarf etmek gerekir. Programdan yararlanan örgütler, bu ilginin 
programdan sorumlu ekip tarafından düzenli bir şekilde yaratıldığını ve yüksek performanslı 
bir alaka ve takibin gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.  
 

Online döneme geçtiğimizden bu yana çok farklı atölyeler, toplantılara katlıyoruz. 
Bunun aslında biraz yorgunluğunun başladığı bir dönemde gerçekleştirdik bu süreci. 
Tüm bu yorgunluğa rağmen böylesi bir programı çok iyi idare ettiniz. Hem 
koordinasyonu hem bilgilendirmesi, motivasyon sağlaması, farklı şekillerde. Sizin için 
de yeni bir tecrübeydi, bence iyi idare ettiniz, o açıdan teşekkürler tekrardan. Çok zor 
bir işi başardınız. (Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi, kapanış toplantısı) 

 
Ben de koordinasyon hakkında büyük bir emek olduğunu düşünüyorum, çünkü ilk kez 
yapılan bir şey ve dijital ortamda motivasyonu sürdürmek biraz daha zor. (Sıfırdan 
Geleceğe, kapanış toplantısı)  
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Çevrimiçi destek sürecinin mentorların örgütlerle görüşebilmelerine de kolaylık sağladığı 
görülmüştür.   
 

İlk aklıma gelen fark, bu işin online’a dönmesi, bu müthiş bir kolaylık sağladı. Çünkü 
önceki eşleştiğim ekipte (geçen seneyi kastediyor) herkese uyuyor mu, kim gelecek, kim 
gelmeyecek gibi sorunlarla buluşamama hali oluyordu. Kendi aralarında 
örgütlenemiyorlardı. Ha, şimdi de buluşuyoruz ve 30 kişi katılıyor mu hayır ama 
mutlaka belli bir düzende buluşuyoruz (…) önemli olan online herkesin her yerden 
bağlanabilmesiydi. (Mentor N, ara dönem odak grup görüşmesinde.) 

 
 
Pandeminin programa olumsuz etkisi ise üç başlıkta ele alınabilir:  
 
1) Programın çevrimiçi yürütülmesi, programa dahil olan paydaşların yüz yüze iletişim 

kuramamasına, sosyal ilişkilerin ve örgütler arası iletişimin zayıf kalmasına neden 
olmuştur.  
 

Programın yüz yüze olsun isterdim, oradaki arkadaşlarla yüz yüze tanışmak, paylaşmak 
isterdim, uzakta olunca bağ kurmakta daha zorluk çekiliyor. Yaşadığımız dönemin de 
zorluğu var bir yandan. (Sıfırdan Geleceğe, kapanış toplantısı)  

 
2) Pandemi süreci, kişilerin hayatlarında yaşadıkları değişimleri (sağlık problemleri, çalışma 

hayatlarındaki düzenin değişmesi, taşınmalar vb.) çok daha farklı koşullarda yaşamalarına, 
endişe ve kaygı seviyelerinin artmasına ve önceliklerinin değişmesine neden olmuştur. 
Kuluçka Programı sırasında da pandemiden etkilenen, pandemi döneminde COVİD-19 
enfeksiyonu geçiren, sağlık problemleri yaşayan katılımcılar da olmuştur. Bu durum, 
katılımların düzenini etkileyebilmiştir.  

 
3) Katılımcı örgütlerin faaliyetleri kısıtlanmıştır. Bu durum örgütlerin deneyimleyerek süreç 

içerisinde öğrenmelerine engel oluşturmuştur. 
 
Son konuştuğumuz proje fikirlerinden biri mülteciler konusundaydı. Belirledikleri 
sorunların ve çözüm önerilerinin sahada bir karşılığı olup olmadığını tespit etmek 
adına hedef grup ve potansiyel paydaşlar ile görüşmelere başladılar. İlgili kurum ve 
kişiler ile yapılan görüşmelerin  sonuçları hakkında henüz görüşmedik. Bu proje fikri  
için bazı yüz yüze görüşmeler yapmak gerekecekti. Covid-19 vakalarının daha da 
artması nedeniyle başka bir proje fikri ile devam etmeye karar verdik. (Mentor B, ara 
dönem odak grup görüşmesi) 

 
4) Katılımcıların dijital araçlar kullanma becerileri ve internet altyapıları zaman zaman 

programdan verim almalarının önüne geçmiştir. Dijital araçlara aşina olmayan katılımcı 
sayısının az olması ve süreç içerisinde bilgi ve becerilerinin gelişmesi olumsuz durumun 
devam etmesini önlemiştir. Bir mentor, destek verdiği örgütün katılımcılarından birinin 
dijital araç kullanma yetkinliğinin mentorluk sürecini nasıl etkilediğini şöyle açıklamıştır.  

 
Ekipteki bir kişi Zoom kullanamadığı için, ilk birkaç görüşmeyi, whatsapp üzerinden 
yapmak zorunda kaldık, bu da bence süreci çok etkiledi. Bu toplantılarda ben 
ekranımdan herhangi bir şey paylaşamadım. Anlık bir şey paylaşmak istediğimde 
yapamadım, kısa kesmek zorunda kaldık, çünkü şarj bitiyor, teknolojik aksaklık çıkıyor 
vs. Bu da beni biraz zorladı açıkçası. Bu sorunu son iki toplantıda giderdik, Zoom 
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kullanmaya başladık. Bu kişi teknolojiye yatkın biri değildi, ben de zorlamak istemedim, 
çünkü onun katılması ve görüşleri önemliydi. Teknik şeyler bunlar ama süreç için 
önemli olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. (Mentor E, ara dönem odak grup 
görüşmesi)  
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1.1.2 Mentorluğun Programa Etkisi 

Kuluçka programından yararlanan örgütlerle mentorlar eşleşmeden önce program sorumlusu 
ekip her örgütle ayrı ayrı görüşmüş, örgütün ihtiyacı ve isteklerini tespit etmiştir. Bu görüşmeler 
dikkate alınarak her örgüt için ayrı bir mentorla eşleşmesi yapılmıştır. Programdan yararlanan 
örgütlerin hepsi eşleştikleri mentorlardan memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Örgüte özel 
eşleşmenin gerçekleştiğini ve mentorların alanlarında donanımlı ve deneyimli kişiler 
olduklarını ifade etmişlerdir. Bu durum, her örgütün kendi ihtiyaç ve isteklerine göre programın 
şekillendiğini göstermektedir. Zira, etki değerlendirme anketlerinde örgütlerin kapasite 
gelişimleri mentorlarla çalıştıkları kapasite gelişim alanlarında çok daha yüksek çıkmıştır.  
 

Mentorluk sürecinden memnun kaldık. Yerküre’nin programdan beklentilerine uygun 
bir mentor eşleşmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte Kuluçka ekibi bizim 
ihtiyaçlarımızı dinleyip özel bir çaba sarf etti ve havuzlarında olmayan bir isme 
ulaştılar. Bu yaklaşımları için ayrıca teşekkür ederiz. (Yerküre Yerel Çalışmalar 
Kooperatifi)  

 
Mentorluk süreci en keyif aldığımız ve faydasını gördüğümüz bir süreçti. Eşleşme 
konusunda çok şanslı olduğumuzu, Kuluçka ekibinin sorunumuzu tam olarak anladığını 
ve doğru kişiyle eşleşme yaptığını söylemek mümkündür. (…) Kendi içimizden biri gibi 
olması bizim çalışma sürecimizde değerli katkılar sağladı.  (Birlikte Yaşam İstasyonu)  

 
Örgütlerin mentorlarından memnuniyetlerinin temel nedeni, hem istek ve ihtiyaçlarıyla eşleşen 
uzmanlarla çalışabilmeleri hem de mentorlarla samimi ve eşit iletişim ve güven ilişkisi 
kurabilmeleridir.  
 

Bize çok büyük katkıları oldu, bizim derneğin bir üyesiymiş gibi çalıştı. Bir üyesiymiş 
gibi fikirler ortaya koydu. (Çukurova Göçder, kapanış toplantısı) 
 
Mentorumuz program boyunca başından sonuna kadar bizimle kırk yıllık Patikalı’ymış 
gibi ilgilendi, bize sağladığı katkılarla derneğimiz şu an öncelikli sorunlarının üstüne 
büyük bir özveriyle gitmiş durumda ve bunda katkısı çok büyük.  (Patika Derneği)  
 
Bizimle eşleşmesindeki uyumu iyiydi, önerileri işlevseldi, harekete geçmemize olanak 
sağladı, geri bildirimleri ile motivasyonumuzu güçlendirdi. İletişimi sürekli kurmakta 
zorluk çekmedik, ne zaman ihtiyaç duysak bize destek oldu. (Sıfırdan Geleceğe 
İnisiyatifi)  

 
Mentoruyla istediği verim ve sıklıkta görüşemeyen bir örgüt ise, ilerleyen dönemde mentorla 
iletişim halinde kalarak desteğinden yararlanacaklarını dile getirmiş ve mentorla aralarında 
kurulan iletişimin samimiyetine değinmiştir.   
 

Mentorluk sürecimiz, çeşitli sağlık problemlerinden dolayı sekteye uğrayarak ilerledi 
ancak, pandeminin getirdiği bazı aksaklıkların örgütümüzün yönetsel yapısına da 
etkisiyle arzu ettiğimiz yoğunlukta gerçekleşmedi. Bundan sonrasında da mentorumuzla 
iletişimde kalacağız. Planlamasını gerçekleştirdiğimiz çalışmalar için samimi ve içten 
bir mentorluk zemini aramızda oluşmuş oldu. (Ege Derneği)  

 
Kuluçka Programı’nın yıllardır edindiği deneyim, kurumsallaşma süreci tamamlanmamış 
örgütlerin kendi ihtiyaçlarını doğru tespit etme konusunda yetersiz kaldıklarını, asıl 
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ihtiyaçlarını ancak süreç içerisinde tespit edebildiklerini gösteriyor. Bu da mentorların, 
mentorluk desteği verdikleri alanların dışında farklı alanlarda da yetkin olmalarını, zamanla 
netlik kazanan ihtiyaçlara göre desteklerini şekillendirmelerini zorunlu kılıyor. Kuluçka 
Programının 2020 döneminde de mentorların örgütlerin ihtiyaçlarına göre donanıma sahip 
olduğu ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre esnek olabildiği dikkat çekmiştir. 
 

Gönüllü kime denir? tartışmasında sonra, dernek bünyesinde "gönüllülerden 
beklentiler" nedir tartışması yapıldı. Gönüllülerle çalışma ilkeleri neler olmalı üzerine 
tartıştık. Ekip bu konuda bir liste hazırladı, bu listeyi daha detaylı irdelemek üzere bir 
atölye yapmak üzerine anlaştık. Ekibin hali hazırda yaptığı bir faaliyeti, projesi 
olmadığından gönüllülerle çalışma konusunda yaptığımız buluşmalarda bir miktar 
tıkanmaya başladı. Aynı buluşmada, farklı projelerdeki gönüllülük durumlarından 
bahsederken ekibin yeni proje geliştirmek üzerine daha heyecanlandığını fark ettim. 
Yeni proje fikirleri geliştirmek üzerine konuşmayı önerdim ve kabul ettiler. Dolayısı ile 
çalışma alanımızı bu yönde değiştirdik. (Mentor E, ara dönem odak grup görüşmesi) 

 
Mentorların çoğu, örgütlerle birkaç kapasite geliştirme alanında çalışmak durumunda kalmıştır. 
Bu nedenle mentorların uzmanlıkları, alana hakimiyetleri ve deneyimleri çok önemli rol 
oynamıştır. Örneğin, proje yönetimi, kaynak geliştirme, nedensellik ilişkisi kurma becerisi, 
vizyon ve misyon belirleme, yerel katılımı güçlendirme gibi konular üzerinde mentorla çalışan 
bir örgüt mentorun çok yönlü çalışmasını şu şekilde anlatmıştır.   
 

Kuluçka boyunca en çok memnun kaldığımız süreç mentorluktu. Hem programın birebir 
bizim ihtiyacımız doğrultusunda bir mentor belirlemesi hem de mentorun bizi çok iyi 
desteklemesi ve bilgilendirmesi etkili oldu. Mentor süreç  boyunca proje döngüsüne dair 
tüm bilgi ve birikimini bizimle paylaştı. Hatta kaynak geliştirme gibi farklı kapasite 
alanlarda bize fikirler sundu ve yol gösterdi.  (Yerel Yaşam Derneği) 

 
 
 
Gelişmeye Açık Yönler ve Öneriler 
 

Mentor sürecinin yönetiminde iki konu odak grup görüşmelerinde irdelenmiştir. Bunlardan 
bir tanesi, mentorların örgütlerle birlikte çalışırken diğer mentorlarla iletişim kurmaya ihtiyaç 
duyup duymadıkları olmuştur. Bu konuda mentorlar bir ihtiyaç belirtmemiş olsalar da, birçoğu 
etki değerlendirme uzmanının önerisini olumlu karşılamıştır. Mentorlardan bazıları süreç 
içerisinden yalnız hissetmemek ve bir programın parçası gibi hissetmek için mentorlar arasında 
program süresince kullanabilecekleri bir iletişim aracının iyi olabileceğini dile getirmiştir. 
 
İnsan böyle tek başınaymış gibi hissediyor, böyle kocaman bir ağın parçası olduğunu 
hissetmiyor. Ya bir whatsapp grubu bile olsa olurdu. Tanışma toplantısı yapmıştık ya, 
ondan sonra bir whatsapp grubu kurulabilirdi. Mesela bizim ekip logolarını çalışırken, fikir 
alsak diğer mentorlardan bence tatlı olabilirdi. (Mentor, Ara dönem odak grup görüşmesi)  

 
Bir diğer irdelenen nokta da katılımı zayıf olan örgütlenmelerin yönetimiyle ilgili olmuştur. 
2020 Kuluçka Programı süresince bir mentor, örgütün katılımındaki düşüklük nedeniyle 
motivasyonu düşmüştür. Buna benzer durumları geçmiş dönemlerde başka mentorların da 
yaşadığı odak grup görüşmelerinde konu olmuştur. Kuluçka Programı’ndan sorumlu ekip, süreç 
içerisinde hem destek alan ekiple hem de mentor ile görüşmüş, sürecin tamamlanmasına destek 
olmuştur. Bu gibi durumlarda Kuluçka Programı’nın program öncesinde örgütlere düşen 
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sorumlulukların sınırlarını belirlemeleri ve katılımcı örgütlerle paylaşmaları, süreç yönetimini 
kolaylaştırması ve mentorluk çalışmasının programa etkisini artırması açısından önerilir.  
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1.1.3 Atölyelerin Programa Etkisi 

Kuluçka Programı’nın değişim teorisine hizmet eden ve birçok kapasite alanını besleyen temel 
faaliyetlerinden bir diğeri atölyelerdir. 2020 Kuluçka Programı döneminde toplam 19 atölye 
gerçekleşmiş, ilk atölye hariç her atölyenin hedefleri programın değişim teorisiyle eşleşerek 
oluşturulmuştur. Kuluçka Programından sorumlu ekip de atölye uygulayıcılarıyla, eşleşen 
hedefleri atölye öncesi paylaşmıştır. Atölyeyi gerçekleştirenlerin, atölye hedeflerini bilmeleri, 
programın hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir katkı sunmuştur.  
 
Her atölyenin sonunda katılımcıların çevrimiçi anket doldurmaları istenmiş, atölyenin genel 
değerlendirmesi alınmış ve program hedeflerine ulaşma oranları ölçülmüştür.1 Aşağıda 
atölyeler ve Kuluçka Programı’nın değişim teorisiyle eşleşen hedefleri yer almaktadır.  
 

 Kronolojik Atölye Listesi Değişim Teorisiyle Eşleşen Hedefler 

1 Temel Sivil Toplum 
Atölyesi 

 

2 Örgütsel Yapı ve Strateji 
Geliştirme Atölyesi 

Örgütün tek kişi tarafından yönetilmesinin olumsuz yanlarını bilmesi  
Örgütün demokratik karar alma farkındalığına sahip olması  
Örgütün nedensellik kurabilmek için temel kavramları bilmesi  
Örgütün strateji planlamasının aşamalarını bilmesi  

3 Gönüllü ve Paydaş 
Katılımı Atölyesi 

Örgütün tek kişi tarafından yönetilmesinin olumsuz yanlarını bilmesi 
Örgütün demokratik karar alma farkındalığına sahip olması 
Örgütün gönüllüleri karar alma, planlama süreçleri ve faaliyetlere dahil 
etme farkındalığına sahip olması 

4 Proje Döngüsü 1 

Örgütün sorun tespiti yapabilmesi 
Örgütün tespit ettikleri soruna çözüm getirebilmesi 
Örgütün çözüm önerilerini, fikirlerini proje adımlarına dönüştürme 
bilgisine sahip olması 

5 Proje Döngüsü 2 

Örgütün proje planlama ve yönetimi sürecinde faaliyet planını 
oluşturabilmesi 
Örgütün proje planlama ve yönetimi sürecinde zaman planını 
oluşturabilmesi 

6 Gönüllülerle İş Birliği 
Atölyesi 

Örgütün hedef ve faaliyetlerine yönelik gönüllü tanımını, rol ve 
sorumluluklarını belirleme farkındalığına sahip olması 
Örgütün hedef ve faaliyetlerine yönelik gönüllü desteği ihtiyacını 
belirleyebilmesi 

                                                
1 Bu raporda Kuluçka Programından destek alan örgütlerin gelişimlerine odaklanmış olsak da, atölye 
değerlendirmelerinde, değerlendirmeye katılan herkesin verilerini kullandık. Bunu yapmadan önce, Kuluçka 
Programından destek alan örgütlerin yanıtları ve puanlarıyla, destek almayan ve dışardan katılan katılımcıların 
yanıtlarını karşılaştırdık, anlamlı bir fark bulmadığımız için son yedi atölyenin değerlendirmesinde tüm 
katılımcıların değerlendirmelerini dikkate aldık.   
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7 STÖ'ler için Kendini 
Anlatma Atölyesi 

Örgütün hedef ve faaliyetlerini farklı hedef kitlelere göre yalın ve 
verimli bir şekilde anlatmanın önemini bilmesi 
Örgütün hedef ve faaliyetlerini farklı hedef kitlelere göre yalın ve 
verimli bir şekilde anlatmanın yolları hakkında bilgi sahibi olması 

8 Yerel Düzeyde 
Savunuculuk Atölyesi 

Çalışma alanlarıyla ilgili yerel sorunları kendi gündemlerine dahil etme 
Yerel sorunlarla ilgili çözüm önerisi geliştirebilme 

9 Kent Konseyleri Atölyesi 
Örgütün yerel katılım konusunda kent konseylerinin öneminin farkında 
olması 
Örgütün kent konseylerinin genel çerçevesi ile ilgili bilgi sahibi olması 

10 
Yerel Yönetimler ile İlgili 
Temel Belgeleri Okuma 
Atölyesi 

Örgütün yerel yönetimler ile iş birliği için temel belgeleri okuyabilmenin 
öneminin farkında olması  
Örgütün yerel yönetimler ile ilgili temel belgelerin ne olduğunu bilmesi  

11 Yerel Yönetimlerle 
İşbirliği Atölyesi 

Yerel yönetimler ile iş birliği yapma konusunda farklı yöntemler ve iyi 
örnekler hakkında bilgi sahibi olması  

12 Örgüt İçi İletişim Atölyesi 
Örgütün kendi karar verme mekanizmalarının demokratikleşmesinde 
istekli olması 
Örgüt içi iletişimi kolaylaştıracak araçları bilmesi  

13 Ağ Kurma ve Geliştirme 
Atölyesi 

Örgütün çalıştığı alanda yerel, ulusal ve uluslararası ağ örneklerinden 
haberdar olması 
Örgütün yerel, ulusal ve uluslararası ağlara dahil olabilmesi 

14 Dijital Medya Kullanımı 
Atölyesi 

Örgütün görünürlüğünü sağlayacak araç ve kaynakların neler olduğunu 
bilmesi (web sitesi, sosyal medya, kurumsal kimlik, vb.) 
Örgütün görünürlüğünü sağlayacak araç ve kaynakları doğru ve etkili 
kullanmak ile ilgili farkındalığa sahip olması 

15 Temel Kaynak Geliştirme 
Atölyesi 

Örgütün hibe, fon, bağışçılık gibi kaynak yaratma alternatifleri hakkında 
bilgi sahibi olması 
Örgütün finansal kaynakları yaratmak için gerekli hazırlıkların neler 
olduğunu bilmesi 

16 
Kurumsal Kimlik Algısı 
ve Kaynak Geliştirme 
İlişkisi Atölyesi 

Örgütün kurumsal kimliğin görünürlük için önemli olduğunun farkında 
olması 

17 Kaynak Haritası Atölyesi Örgütün ihtiyaçlarına yönelik hibe ve fonları takip edilecek kanalları 
bilmesi 

18 
Defterler, Makbuzlar, 
Mali İşlemler için Temel 
Bilgiler Atölyesi 

Örgütün içinde bulunduğu örgütsel yapıya dair idari süreç ve 
sorumluluklarını öğrenebilecekleri kaynaklara erişebilmesi (hukuki 
probono destek, atölyeler) 

19 Sosyal Etki Atölyesi 

Örgütün proje planlama ve yönetimi sürecinde etki ölçümleme planı 
oluşturmanın önemini bilmesi 
Örgütün nedensellik kurabilmek için temel kavramları bilmesi (amaç - 
hedef - faaliyet, çıktı gibi terimleri bilmesi)   

 
 
Genel olarak atölyelerin program hedeflerine ulaşmaya katkısının üst seviyede olduğu 
görülmüştür. Aşağıda atölyelerin eşleştikleri hedeflerin gerçekleşme ortalamaları 
paylaşılmıştır. Buna göre aşağıdaki tabloda atölyeler arasında en düşük oranda hedefle ilişki 
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kuran atölye 5 üzerinden 3,93 puanında kalırken en çok hedeflerin gerçekleşmesine hizmet eden 
atölye 4,79 puan almıştır. Bu tablo bize, atölye kurgularının ve içeriklerinin çok yüksek oranda 
hedeflerle örtüştüğü ve hedeflerin gerçekleşmesine katkı sunduğunu göstermektedir. Yalnızca 
atölyeler programının en başında yer alan ve ortak çalışmaya giriş rolü üstelenen Temel Sivil 
Toplum Atölyesi’nin hedeflerle ilişkisi olmadığından aşağıdaki tabloda yer almamıştır.   
 
Kuluçka Programı’nın hedefleriyle uyumlu bir şekilde atölyelerin öğrenme hedeflerini çıkarma 
çalışması hangi atölyelerin içeriklerinin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı olduğu konusunda da 
bize ipuçları vermektedir.     
 

 
 
Atölyeler aynı zamanda örgütün mentorla yürüttüğü çalışmaları da destekleyecek şekilde 
planlanmıştır. Birçok mentor, destek verdiği örgütleri atölyelere katılmaları konusunda teşvik 
etmiştir.  Atölyelerin yürüttükleri çalışmalarla kesiştiğini fark eden bir mentor, gözlemini şu 
şekilde ifade etmiştir.  
 

Bu atölyeler için ben de ekibin faydasını gördüklerini düşünüyorum. Orada 
öğrendikleri şeylerle bizim konularımızın kesiştiği yerlerde faydalı oluyor özellikle. 
(Mentor N, ara dönem odak grup görüşmesi)  

 
Kuluçka Programı’ndan yararlanan ekiplerin genel olarak atölyelerden memnun kaldıkları 
görülmüştür. Her atölye sonrasında örgütlerden atölyeleri 1 ila 10 puan arasında 
değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre atölyelerden memnun olma 
seviyesi çok yüksektir. Genel bir ortalama verecek olursak, 10 üzerinden en yüksek aralık olan 
9-10 arasında puan alan atölyelerin oranı %37, 8-9 puan arasında puan alan atölyelerin oranı 
%53, 7-8 puan arasında puan alan atölyelerin oranı ise %11 olmuştur. Bu puanların altında 
başka bir değerlendirme bulunmamaktadır. Bu da bizlere atölyelerin genel olarak yüksek bir 
tatmin yarattığını göstermektedir. Aşağıdaki tablo da bunu desteklemektedir. 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Kaynak Haritası Atölyesi
Ağ Kurma ve Geliştirme Atölyesi

Yerel Düzeyde Savunuculuk Atölyesi
Yerel Yönetimler ile İlgili Temel Belgeleri Okuma Atölyesi

Proje Yazma 2 Atölyesi
Gönüllü ve Paydaş Katılımı Atölyesi

Proje Yazma 1 Atölyesi
Temel Kaynak Geliştirme Atölyesi

Gönüllülerle İşbirliği Atölyesi
Örgüt İçi İletişim Atölyesi

Yerel Yönetimlerle İşbirliği Atölyesi
Defterler, Makbuzlar, Mali İşlemler için Temel Bilgiler…

Sosyal Etki Atölyesi
Örgütsel Yapı ve Strateji Atölyesi
Dijital Medya Kullanımı Atölyesi

STÖ'ler için Kendini Anlatma Atölyesi
Kent Konseyleri Atölyesi

Kurumsal Kimlik Algısı ve Kaynak Geliştirme İlişkisi Atölyesi

Atölyelerin Hedeflere Katkısı 
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Atölyelerden yüksek oranda memnun kalınmasının birçok nedeni vardır. Bunların arasında 
atölye uygulayanların uzmanlıkları, atölyelerin birçoğunun interaktif bir şekilde ilerlemesi, 
geniş içerikleri kapsaması sayılabilir.  
 

Evet kesinlikle atölyelerden memnun kaldık. İçerikler sivil toplum genelinde kapsayıcı 
ihtiyaçlara odaklanarak alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmıştı. Pek çok yeni 
bilgi edinmemizin yanında sürecin interaktif olması anlık ihtiyaçlar ve soruların da 
kolektif bir biçimde yanıtlanabilmesini sağladı. (Ege Derneği) 
 
Atölyelerin bir kısmına katılma fırsatımız oldu. Gelen kolaylaştırıcılar, uzmanların 
özellikle ufuk açtığını belirtmek gerekiyor. Öncelikle kendimizi keşfetmemizi sağladılar. 
Ardından deneyim paylaşımları, bilgi girdileri uzun vadeli planlarımıza rehber oldu. 
İçerik olarak tam anlamıyla bir rehber olduğunu söyleyebiliriz. İçeriğin mümkün 
mertebe interaktif olması çekiciliğini arttırmakta, doğrudan deneyimleme imkanı 
sağladı. Bilgi çıktısı aynı zamanda deneyimleme fırsatını sağladı. Teknik açıdan 
eksikliğini hissettiğimiz bir husus bulunmamaktadır. (Birlikte Yaşam İstasyonu) 
 
Çalışmaların yüz yüze olmadığı durumda ekiplerin birbirleri ile etkileşimini sağlamak 
zor oldu. Teknik açıdan koordinasyonla görevli arkadaşlar çok kolaylaştırıcı 
davrandılar. Zoom toplantılarında çeşitli online etkileşime imkan veren programların 
kullanılması da toplantılardaki etkileşimi olumlu etkiledi. (Yerküre Yerel Çalışmalar 
Kooperatifi)  
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Temel Sivil Toplum Atölyesi

Yerel Yönetimler ile İlgili Temel Belgeleri Okuma Atölyesi

Ağ Kurma ve Geliştirme Atölyesi

Gönüllülerle İşbirliği Atölyesi

Dijital Medya Kullanımı Atölyesi

Sosyal Etki Atölyesi

STÖ'ler için Kendini Anlatma Atölyesi

Yerel Düzeyde Savunuculuk Atölyesi

Yerel Yönetimlerle İşbirliği Atölyesi

Örgütsel Yapı ve Strateji Atölyesi

Proje Yazma 1 Atölyesi

Temel Kaynak Geliştirme Atölyesi

Gönüllü ve Paydaş Katılımı Atölyesi

Örgüt İçi İletişim Atölyesi

Kurumsal Kimlik Algısı ve Kaynak Geliştirme İlişkisi…

Kent Konseyleri Atölyesi

Kaynak Haritası Atölyesi

Proje Yazma 2 Atölyesi

Defterler, Makbuzlar, Mali İşlemler için Temel Bilgiler…

Katılımcı Genel Değerlendirme 
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Bununla birlikte atölyelerden duyulan memnuniyet ile atölyelerin hedeflere ulaşması arasında 
bir ilişki görülmemiştir. Diğer bir deyişle, en beğenilen atölyenin program hedefinde en yüksek 
seviyeye ulaştığı sonucu çıkarmak doğru değildir.  
 
Kuluçka Programı’ndan destek alan örgütlerin atölyelere katılım ortalaması %63 oranındadır. 
Atölyelere programa dahil olan örgütlerin katılımları değişkenlik göstermiştir. Aşağıda 
örgütlerin atölyelere katılım sıklığını ve atölye başına Kuluçka Programı’ndan destek alan 
katılımcı örgüt sayısını görmek mümkündür. Aşağıda sol tarafta yer alan grafikte  her örgütün 
toplam katıldığı atölye sayıları, sağ taraftaki grafikte de, Kuluçka Programı’ndan atölyelere 
katılan ve programdan destek alan örgüt sayıları verilmiştir.  Final raporunda da belirtildiği gibi 
gerçekleşen ilk on iki atölye yalnızca Kuluçka Programı’ndan destek alan örgütlere açıkken, 
son yedi atölye herkesin katılımına açık gerçekleşmiştir. Bu rapor programa katılan örgütlere 
odaklandığı için aşağıda yalnızca Kuluçka Programı desteğinden yararlanan örgüt sayıları 
paylaşılmıştır.   
 

  
 
Genel olarak çevrimiçi atölyelere katılım oranlarıyla mukayese edildiğinde ortalamanın düşük 
olmadığı görülmektedir. Bundan sonraki çevrimiçi atölyelerin katılımını ve etkisini artırmak 
için öncelikle katılımın önündeki engelleri görmek gerekmektedir. Katılımda farklılıkların 
olmasının birçok nedeni olduğu görülmüştür. Bunlardan başlıcaları: 
 

- örgütlerin az sayıda gönüllü veya çalışanı olması 
- örgütlerin kendi içlerinde organize olamaması (özellikle ilk atölyelerde), 
- pandemi sürecinin etkileri, 
- atölye içerikleri hakkında detaylı bilgiye sahip olunmaması sayılabilir.  
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Örgütsel Yapı ve Strateji…
Gönüllü ve Paydaş Katılımı…

Gönüllülerle İşbirliği Atölyesi
STÖ'ler için Kendini Anlatma…
Temel Sivil Toplum Atölyesi

Kent Konseyleri Atölyesi
Yerel Yönetimler ile İlgili…

Sosyal Etki Atölyesi
Proje Yazma 1 Atölyesi

Yerel Düzeyde Savunuculuk…
Yerel Yönetimlerle İşbirliği…

Dijital Medya Kullanımı…
Temel Kaynak Geliştirme…

Proje Yazma 2 Atölyesi
Örgüt İçi İletişim Atölyesi
Kurumsal Kimlik Algısı ve…

Ağ Kurma ve Geliştirme…
Defterler, Makbuzlar, Mali…

Kaynak Haritası Atölyesi

Kuluçka Desteği Alan ve Atölyeye 
Katılan Örgüt Sayısı
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Gelişmeye Açık Yönler ve Öneriler 
 

 Bu başlık altında atölyelerin etkisini artırmak için hem katılımcıların hem de değerlendirme 
uzmanının tespit ettiği gelişmeye açık yönler ve öneriler paylaşılacaktır.  
 

• Atölye programı ve hedeflerinin başlangıçta paydaşlarla paylaşılması 
 

Öncelikle atölyelere katılımı artırmak için bundan sonraki Kuluçka Programı dönemlerinde 
atölyelerin takvimi ve hedefleri program başlangıcında hem destek alan örgütlerle hem de 
mentorlarla paylaşılmalıdır. Bazı örgütlerin takvimlerini ayarlayamadığı veya doğru kişiyi 
yönlendiremediği için atölyelere katılamadığı durumlar olmuştur. Bazı örgütler için de atölye 
içeriklerinin hangi hedeflerle gerçekleşeceğini önceden bilmedikleri için farklı beklentilerle 
atölyelere katılmaları söz konusu olmuştur.   

 
• Destek alan örgütlere katılım yükümlülüğü getirilmesi 

 
Örgütlerin ihtiyaç duydukları kapasite alanlarıyla eşleşen atölyelere katılım zorunluluğu 
getirilebilir. Bazı mentorlar, benzer bir uygulamanın örgütlerin Kuluçka Programı desteğinden 
yararlanırken sorumluluk alma bilinci ve hibe yükümlülüklerini yerine getirme deneyimi 
yaşamalarını sağlayacağını ifade etmiştir.   
 

Atölyelere katılım şartı getirilebilir, en azından bilmem kaçına ya da destek aldıkları 
kapasite gelişim alanları ile ilgili olanlara. Bu süreci onlar için de şekillendirecek bir 
şey olması hem iş yapma şeklini öğrendikleri bir süreç olur diye düşünüyorum. En 
azından benim ekipte biraz buna ihtiyaç var. Hem de bunun sorumluluk almak, emek ve 
zamanı sistemli olarak vermek diye görebilirler. (Mentor D, ara dönem odak grup 
görüşmesi)  

 
• Atölyelerin çeşitlenmesi ve sınıflandırılması  

 
Atölyelerin birçok kapasite gelişim alanında temel bilgi ve beceri kazandırdığı söylenebilir. 
Bazı katılımcı örgütler, birkaç oturumda verilen, devam niteliği oluşturan ve oturumlar arası 
katılımcıların araştırması veya uygulama yapması için çalışmalar veren atölye içeriklerinin de 
programda olmasını talep etmişlerdir. Atölyelerin daha çok uygulama içermesini ve 
seviyelendirilmesini talep eden örgütler, örnek olarak iki ayrı oturumda verilen Proje Döngüsü 
atölyesini işaret etmişlerdir. Bu öneri farklı deneyim ve bilgiye sahip örgütlerin ihtiyaçlarına 
karşılık verilmesine de bir çözüm getirmektedir. Atölyelere farklı düzeyleri temsil eden 
kategoriler atanabilir, iki veya üç seviyelik zorluk veya derinlik dereceleri oluşturulabilir, ve 
atölyelerin uygulama çalışmaları artırılabilir. Atölyelerin yaklaşık %80’ine katılan Yerel 
Yaşam Derneği, atölyelerin gruplandırma önerisini şu şekilde dile getirmiştir.  

 
Atölyelerde sivil topluma dair en temel bilgiler etraflı bir içerikle sunuldu. Bu sebeple 
memnun kaldık. Buna karşın atölyelerin kurgulanmasında farklı bir yöntem 
uygulansaydı daha çok memnun kalırdık. Atölye içeriklerinin gelişmeci bir mantıkla 
belli bir konuda en temel bilgiden en karmaşık olana ilerleyecek şekilde takvimlenmesi 
daha iyi olabilirdi. Bu sayede atölyelerdeki uygulama ve alıştırmaların daha somut 
çıktıları olurdu. (…) Atölye programlarının birbiri ardına taş taş üstüne koyarak gittiği 
ve en sonunda duvarın ortaya çıktığı bir izlek olsaydı iyi olurdu. (Yerel Yaşam Derneği, 
anket ve kapanış toplantısı) 
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Programa katılan ekipler belirli kriterlere göre sınıflandırılarak, ekiplerin ihtiyaçları 
daha iyi analiz edilebilirdi. İçerikle ilgili bizim için verilen eğitimlerin çok büyük bir 
kısmı temel ya da giriş düzeyinde kaldı. İçerik olarak biraz daha derinleşmek, belki 
kendi örgütümüzden bazı çalışmaları bu atölyelere taşımak daha etkili olabilirdi. 
Örneğin iki oturumda yapılan proje yazımı atölyesi bu konuda bizim açımızdan en 
tatmin edici olanlardandı. Belki belirli bir sayıda atölye için katılımcılardan ön hazırlık 
talep edilebilir ya da verilen temel eğitim başlıklarının en azından kimisi için biraz daha 
derinleşmiş bir içerikle eğitim/atölye planlanabilirdi. (Yerküre Yerel Çalışmalar 
Kooperatifi)  
 

 
• Atölyelerden sonra katılımcıların örgüte aktarım yapması 

 
Kuluçka Programı’ndan yararlanan bazı örgütler, atölyelerden elde edilen kazanımların örgüte 
aktarımı konusunda zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Aktarımı başarılı yapan örgütlerin 
izledikleri metotlara baktığımızda, atölyenin konusuyla ilgili çalışan veya görev alan kişilerin 
atölyelere katıldıkları ve düzenli toplantılarla aktarım gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bununla 
birlikte bu örgütlerin mentorlarıyla görev ve sorumluluk paylaşımı çalışan örgütler olması da 
dikkat çekmiştir. Bu bilgilerin ışığında atölyelerin aktarımını kolaylaştıracak birkaç öneri 
sunmak mümkündür. Bunlardan bir tanesi, aktarımın önemini vurgulayacak ve aktarımda 
yararlanacakları araçları anlatan bir atölye düzenlemektir. Ayrıca Kuluçka Programı, aktarımla 
ilgili kısa bir kılavuz hazırlayabilir ve aktarım destek sürecinin bir parçası haline getirilebilir.  
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1.1.4 Kuluçka Ekibi Programa Etkisi  

Kuluçka Programı’nın yürütülmesinden sorumlu olan ekip hakkında hem mentorlar hem de 
destek alan ekipler istisna göstermeden olumlu geribildirimde bulunmuşlardır. Koordinasyon 
sürecinde özellikle iletişim, samimiyet, ilgi ve alaka çok olumlu değerlendirilmiştir. 
Programdan sorumlu ekibin destek alan örgütlerle tek tek ilgilenmesi, ekipleri takip etmesi ve 
kapasite gelişim alanlarında danışmanlık desteği vermesi, örgütlerin programdan yararlanma 
düzeylerini artırmıştır.   
 
Uzaktan yürütülen programda doğru ve samimi bir iletişim büyük öneme sahiptir. Örgütler, 
bunun altını çizerek programdan sorumlu ekibin iletişim becerilerini takdir etmişlerdir.  
 

Kesinlikle, yaratıcı, keyifli, katılıma verilen önem verilen bir süreçti. Ekibin ve 
moderatörlerin iletişim becerileri, samimiyeti yatay ilişki kurma becerileri, kurumsal 
ve bireysel ilgi, teknik destek mükemmeldi. Her an desteklerini yanımızda hissettik. (Ege 
Derneği) 

 
Programın koordinasyonu çok güzel sağlanmıştı. Teknik destek, iletişim ve danışmanlık 
her ekibe uygun şekilde tasarlanmıştı. Özellikle pandeminin yaratmış olduğu krizi 
önemli ölçüde azaltan, olumlu yönlerini yücelten bir koordinasyon sağlandı. Mentorun, 
Eda ve Gizem'in her kurum odak kişisi ile birebir ilgilenmesi, desteğe ihtiyaç duyulan 
her zaman çözüm odaklı yaklaşımı bu programı benzerlerinden farklı kılmıştır. (Birlikte 
Yaşam İstasyonu)  

 
Kuluçka ekibi zorlu bir dönemde yoğun bir programı başarıyla idare edebildiklerini 
düşünüyoruz. Programa dair bilgilendirmeler ve hatırlatmalar hususunda iletişimi iyi 
yönettiler. Öte yandan program harici danışmak istediğimiz hususlarda da her zaman 
ulaşılabilir oldular. Bizden gelen talepler karşısında çeşitli teknik destekler sağladılar.  
Samimi bir iletişim, çevrimiçi toplantıların soğukluğunun aşılması hususunda 
önemliydi. (Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi) 

 
Programdan sorumlu ekibin ilgisi ayrıca katılımcılarda motivasyonun artmasına ve güven 
ortamı yaratılmasına önemli bir katkı sunmuştur. 
  

İletişime çok önem veren, zorlu bir süreci özveriyle yürüten bir ekip vardı karşımızda, 
isteklendirdi ve güven oluşturdu. Yalnız olmadığımız, zorlu zaman dilimlerimizde el 
uzatacak bir kuruluş ve bir ekibin varlığını bilmek güven duygusu yarattı. En ufak bir 
sorunda veya öğrenmek istediğimiz bir konuda bıkkınlığa kapılmadan yanıtlamaya 
çalışmaları, birbirini tamamlar tutumları, iletişime özen göstermeleri bizler için yol 
arayışları güven vericiydi ve oldukça önemliydi. (DRASED) 

 
Kuluçka ekibinden memnun kaldık. Süreç boyunca uzaktan iletişimin sebep olduğu 
teknik ve psikolojik olumsuz etkileri giderecek bir tutum sergilediler. Kuluçka sürecine 
daha çok dahil olmamız için bizi motive ettiler. Yardım talebimize her zaman olumlu 
döndüler.  (Yerel Yaşam Derneği) 

 
Kuluçka Programı’ndan sorumlu ekibin iletişim ve takibi, programdan destek gören 
katılımcıların program faaliyetlerine erişimleri konusunda önemli rol oynamıştır. Örneğin 
görme engelli bir katılımcının program içerisinde kullanılan araçlar ve paylaşılan dokümanlara 
erişebilmesi için düzenli olarak ilgi göstermişlerdir.  
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Bilgi Kuluçka’da iyi ki vardı diyebileceğim tabi ki Eda ve Gizem diyebilirim çünkü 
özellikle erişilebilirlik noktasında bana whatsapptan yazılar yazdılar her eğitimde. 
Benim ulaşamayacağımı, okuyamayacağımı düşündükleri bütün sunumları önceden 
gönderdiler. Ya da ani gelişen bir şey varsa hemen bana yazılı mesaj gönderdiler. 
Teknoloji noktasında Zoom bir hayli güzeldi. Bir tane anket uygulaması vardı, 
Jotformdu galiba, o erişilebilir değildi ben onu Eda’ya iletmiştim, Eda ondan sonra 
bütün formları Google’da doldurmaya başladı. Erişilebilirliğe gösterdikleri 
hassasiyetiniz için teşekkür ederim.  (HEY Akademi, kapanış toplantısı)  

 
Mentorlar da Kuluçka Programı’ndan sorumlu ekibin kendileriyle kurduğu iletişimden 
memnun kalmışlardır. Mentorluk yaptıkları ekipleri Kuluçka Programından sorumlu ekibin de 
takip etmesi mentorların ekiplere verdikleri desteği tamamlamıştır. Kuluçka ekibinin de 
örgütleri takip edip desteklediğini bilmek mentorları rahatlatmıştır.  
 

Ben de mentorlar arası bir iletişim ağından emin değilim. Ama Kuluçka’nın olması, 
varlığını hissetmek bana çok iyi geliyor çünkü örgütle belli bir konu üzerine mentorluk 
yapılması üzerine anlaşıyoruz ama toplantılarda  görüyoruz ki kendi uzmanlık 
alanlarımız dışında da örgütün ihtiyaç alanları çıkabiliyor. İşte o noktada kendimi 
yetersiz hissetmek yerine Kuluçka’ya yönlendirebilmek, örgütün ihtiyaç duyduğu 
desteği Kuluçka’dan (ekibinden) alacağını bilmek çok rahatlatıyor. (Mentor B, ara 
dönem odak grup görüşmelerinden)  
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1.1.5 Etki Değerlendirme Çalışmasının Kuluçka Programına Etkisi  

Etki değerlendirme çalışmasının Bilgi Sosyal Kuluçka Programı’na farklı açılardan katkısı 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu olumlu etkinin bundan sonraki kuluçka dönemlerinde de devam 
etmesi için gözlemlenen etkilerin ve nedenlerinin paylaşılması gerekli görülmüştür.  
 
Programın ilk değişim teorisi 2015 yılında etki değerlendirme uzmanı ile birlikte çıkartılmış, o 
zamandan bugüne kadar değişim teorisi gözden geçirilmemiştir. Oysa değişim teorisi her 
program sonunda yeniden değerlendirilmeli, her program sonunda yaratılan etki 
değerlendirilerek teoride değişmesi veya gelişmesi gereken noktalar tespit edilmelidir. Bu 
kuluçka döneminin başlangıcında değişim teorisi yeniden ekiple birlikte çalışılmış, hedefler 
gözden geçirilmiştir. Bu çalışma hem programdan sorumlu ekibin gelişen ve değişen ihtiyaçlara 
göre değişen hedefleri fark etmelerine yardımcı olmuştur.   
 

Yakın zamanda Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ile ilgili değişim teorisi üzerine bir çalışma 
yapılmamıştı. İzleme-değerlendirme sürecine başlarken değişim teorisini baştan 
konuşmak hem değişen ihtiyaçları görmemizi hem de daha odaklı çalışmamızı sağladı. 
Aradan geçen zamanda Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen değişimleri, teori üzerinden 
daha net bir şekilde görebildik. Odağımızı tekrar düşünmek ve güncellemek, yazılı halde 
üzerine çalışmak iyi oldu. Bu yaklaşım, aynı zamanda mentorlar ile olan sürece ve atölye 
içeriklerine yansıdı. Yaptığımız çalışmaları ilgili hedefler ile ilişkilendirmek ve ona göre 
ilerlemek, süreç içinde gelişen değişimleri de fark etmemizi sağladı. Atölyelerin hedefleri 
ve değerlendirme sorularının önceden belirlenmesi faydalı oldu çünkü değişikliklere göre 
hareket edebilmek için imkan sağladı ve bizi o konuda uyanık kıldı. (…) 
Özellikle uzaktan yürütülen bu projede, somut bir çerçeve çizebilmek bizim için daha 
kritik bir hal aldı çünkü projenin online hali ile ilgili de birçok şeyi 
güncellemek/değiştirmek zorunda kaldık. Bu süreci beraber planlamak riski azalttı diye 
düşünüyoruz. (Kuluçka Programından sorumlu ekip)  
 

 
Programın başlangıcında çıkartılan değişim teorisi, programdan sorumlu ekibin her kapasite 
başlığında ne gibi değişimler hedeflendiğini açık bir şekilde görmelerini sağlamıştır. Hedefler 
oluşturulurken seviyelendirme yapılmış, yani destek alan her örgütün ulaşması amaçlanan 
hedeflerle, mentorla çalıştıkları konuda ulaşması amaçlanan hedefler olarak hedefler 
gruplanmış ve tüm hedefler hiyerarşik sıraya sokulmuştur. Atölyeler ve kuluçka programından 
sorumlu ekibin danışmanlığı ile ulaşılması amaçlanan hedeflere genel hedefler, mentorlarla 
derinlemesine çalışarak ulaşılabilecek hedeflere özel hedefler denmiştir. Bu düzen özellikle 
mentorlara ve atölye düzenleyicilerine büyük kolaylık sağlamıştır. Bununla birlikte, esnek bir 
çalışma disiplinini gerektiren mentorluk sürecinden, mentorlardan hedeflere hiyerarşik düzeni 
koruyarak ulaşmaları veya tüm hedeflere ulaşmaları beklenmemiştir.  
 
Mentorlarla kapasite alanlarında hedeflenen değişimler bir excel dosyasında paylaşılmıştır. Bu 
dosya aynı zamanda ilgilendikleri örgütün başlangıç seviyesinden son aşamaya kadar 
değerlendirebilecekleri bir dosya olmuştur. Mentor takip dosyası adıyla hazırlanan bu dosya 
mentorlarla paylaşılmıştır. Bu dosya hem mentorlara bir çerçeve çizmiş hem de takip edilmeleri 
kendilerinde güven duygusu yaratmıştır.   
 

Benim bu sene üçüncü dönemim mentorlukta, daha önce iki kurumla proje temelli kaynak 
geliştirme üzerine çalışmıştım. O zamanlardan beri kendi çıkardığım bir yapı vardı. İlk 
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kez Kuluçka’dan böyle bir doküman (mentor takip dosyasını) aldım ve çok benzer 
olduğunu fark ettim. Çıkardığım yapıya benzer bir şey görmek iyi geldi bana, kendi 
kendimi çek etmiş gibi oldum. Genel hedef ve özel hedefleri görmek,  sürekli akılda tutmak 
için öyle bir dokuman olması bence çok çok iyi oldu çünkü bu zamana kadar kendi 
inisiyatifimizle ilerliyordu. Ama şimdi bir çerçevesi var, etkili oldunuz yani. (Mentor B, 
ara dönem odak grup görüşmesi) 
 
Ben ekiple görüşmeye başladıktan sonra oraya (mentor takip dosyası) bakmaya başladım 
ve konuşmalarımı da oradaki notlara bakarak şekillendirdim. Excel üzerinde Kuluçka 
ekibinin yazdığı notlar vardı mesela, onlara dikkat etmeye çalıştım. Kuluçka ekibi ne 
yazmış diye baktım. Ben de bazı notlar aldım, ekleyeceğim şeyler de var. Bir kısmını 
yaptım, daha da yapacağım. (Mentor D, ara dönem odak grup görüşmesi) 
 

Mentor takip dosyaları, programdan sorumlu ekibin çevrimiçi ilerleyen faaliyetleri takip 
edebilmesini de kolaylaştırmıştır.  
 

Yerel Katılım için Sosyal Kuluçka Projesi’ni pandemi nedeniyle online (çevrimiçi) 
olarak gerçekleştirmek zorunda kaldık. Değişim teorisi ile oluşturulan çerçeve ve takip 
dosyaları online süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütmemize ve elle tutulur bir hale 
getirmemize yardımcı oldu. (…)Mentor takip dosyaları süreci/takibi daha somut bir 
hale getirdi. (Kuluçka Programı’ndan sorumlu ekip)  

 
 

Mentorlarla sosyal etki ölçümlemesi kapsamında odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Zoom 
platformunda yapılan görüşmelerde üç veya dört mentorla birlikte görüşme yapılmış, 2020’nin 
ekim ayına kadar mentorluk süreçlerini değerlendirmeleri istenmiştir. Etki değerlendirme 
amacıyla yapılan bu görüşmeler mentorların birbirilerinin deneyimlerini duymalarına, bir 
programın parçası gibi hissetmelerine de vesile olmuştur.  
 

Aslında seninle yaptığımız bu görüşmeler, hem farklı mentorların yaşadıklarını duyma 
da bana iyi geldi, şuan fark ediyorum hem de senin sorduğun sorularla çok da üzerine 
düşünmediğim şeyleri düşünme ve dile getirme fırsatı buluyorum. Biraz kendimi 
değerlendirmeyi böyle somut bir şekilde görmek de iyi geldi. Bunun değerlendirme 
sürecine dahil edilmesi de iyi olmuş, önceki iki dönem de böyle bir şey olmamıştı. Bunlar 
bu dönemin farklılıkları ve güzel yanları bence. (Mentor D, ara dönem odak grup 
görüşmesi) 

 
Bir de Duygu senin olman bence önemli çünkü sen de takip ediyorsun. Bu iyi bir şey 
oluyor yani mentor için de iyi oluyor. Bir kere tek başıma değilim, bir ekiple birlikte 
yapıyorum, herhangi bir şey düşündüğümde birine danışabilirim gibi bir hissiyat 
oluşturuyor. (Mentor N, ara dönem odak grup görüşmesi) 

 
Değişim teorisinin faaliyet hedefleriyle eşleştirilmesi, hem atölyeleri uygulayanların atölye 
hedeflerini bilerek atölyeyi kurgulamalarına hem de kuluçka programından sorumlu ekibin 
süreci yönetebilmesini kolaylaştırmıştır.    

 
Değişim teorisinde kapasite gelişim alanlarına dair hedeflenen değişimler tek tek 
konuşuldu, kapasite gelişim alanlarının alt başlıkları açıldı.(…) Böylece, atölye 
içerikleri ilgili değişim hedeflerine uyumlu bir şekilde oluşturuldu. Hedeflenen 
değişimlerin daha önceden eğitmenler ile paylaşılması ve atölye sonlarında yapılan 
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değerlendirmeler, çalışmayı hem bizim hem de eğitmenler için daha planlı bir hale 
getirdi. (Kuluçka programından sorumlu ekip)  

 
Gelişmeye Açık Yönler ve Öneriler 
 
• Takip dosyalarının sadeleştirilmesi 

 
Etki ölçümlemeye veri sunacak ve süreci çevrimiçi takip etmeye yardımcı olacak mentorlar için 
iki excel dosyası hazırlandı. Bu  dosyalardan bir tanesi mentorla örgüt arasında doldurulacak, 
planlanan çalışmaların takibini, tamamlanması gereken tarihi, sorumlu olan kişiyi gösteren, adı 
mentorla çalışma dosyası olan bir excel dokümanıydı. Süreç içerisinde fark edildi ki, her örgüt 
ve mentor kendi yöntemiyle iş paylaşımı yapıyor ve böyle bir dosyaya ihtiyaç duymuyor. Bu 
nedenle bu dosyaların düzenli doldurulmasına gerek olmadığı görüldü. Ancak örgütlerin 
mentorlarla süreç içerisinde ne gibi çalışmalar yürüttüklerini görmek ve takip etmek de önemli. 
Bu nedenle bundan sonraki süreçlerde mentorlardan dönem ortası ve sonunda yazılı olarak 
yürüttükleri çalışmaları listelemeleri yeterli olacaktır.  
 
Mentor takip dosyasının ise, mentorların hedefleri bütüncül bir şekilde görmeleri için yararlı 
olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte bazı bölümlerin işlevsiz olduğu dönem sonunda fark 
edilmiştir. Örneğin mentorların, destek verdikleri örgütlerle çalıştıkları kapasite alanlarını hem 
başlangıçta hem de sonda puanlamaları istenmişti, bu puanlama ayrıca kuluçka ekibinden de 
talep edilmiştir. Ancak bu puanlamalar etki değerlendirme uzmanına anlamlı veri sunmamıştır. 
Daha çok mentorların sürece dair notları, örgütlerin gösterdikleri gelişimler ve ihtiyaç 
alanlarına dair yazdıkları notlar etki değerlendirme için yeterli olmuştur. Bu nedenle bundan 
sonraki süreçlerde, benzer ancak çok daha sade, mentorların hedefleri görebileceği, örgütlerin 
başlangıç, süreç ve son durumları hakkında bilgiyi paylaşabilecekleri bir dosyanın paylaşılması 
yeterli olacaktır.  
 

• Mentorlarla odak grup görüşmesi yapılması 
 

Sürecin ortasında gerçekleştirilen odak grup görüşmesinin hem etki ölçümleme çalışmasına 
hem de mentorların birbirlerinden duyarak kendi mentorluk süreçlerini analiz etmelerine katkısı 
olduğu görülmüştür. Bu odak grup görüşmesinin diğer kuluçka dönemlerinde de tekrar etmesi 
önerilir. Ayrıca program sonunda da mentorlarla ayrı bir buluşma ile sürecin 
değerlendirmesinin yapılması hem mentorlar için hem de programın süreç yönetimi için faydalı 
olacaktır. 
 

• Program hedeflerinin mentorlarla ve örgüt katılımcılarıyla program başında açıklanarak 
paylaşılması.  
 

Değişim teorisinin program faaliyetlerinden sonra tamamlanması, program hedeflerinin yer 
aldığı değişim teorisinin katılımcı örgütlerle paylaşılmasını geciktirmiştir. Örgütler e-posta ile 
ulaştıkları değişim teorisini incelemekte zorlanmış, faaliyetlerle ilişkisini kuramamıştır. Oysa 
programın hedeflerini önceden bilmek, kazanımları genellikle olumlu etkileyen bir 
yaklaşımdır. 

 
Programın hedefleriyle ilgili şunu söylemek isteriz, Program hedeflerini baştan 
bilmemizin, kazanımlarımızı ve farkındalığımızı daha çok artıracağına inanıyoruz. 
(DRASED)  
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Birçok atölyede de bu konuyu bildiğimi veya bildiğini varsaydığımı düşünerek girdim. 
O atölyeden ne alacağımı bilmeden dahil olunca sıkılabildiğim, üstüne yeni birşeyler 
koymadan geçen atölyeler oldu. Atölyeleri başlık halinde , kapasite geliştirme 
alanlarının başlıkları altında vermek iyi olur. Atölyeleri önceden modüller halinde 
görseydim, baştan neyi takip edeceğimi, ne alabileceğimi bilerek katılırdım. (Yerküre 
Yerel Çalışmalar Kooperatifi, kapanış toplantısı)  
 

Bundan sonraki kuluçka dönemlerinde programın açılış etkinliğinde program hedeflerinin 
faaliyetlerle ilişkisini kurarak aktarılması önerilir.   
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DESTEK ALAN ÖRGÜTLERİN GELİŞİM GÖSTERDİĞİ KAPASİTE ALANLARI  
 
Kuluçka Programı kapsamında örgütlerin çeşitli alanlarda kapasitelerinin artırılması 
hedeflenmiştir. Bu hedeflerin ana başlıkları ve programdaki yerleri aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. Her kapasite geliştirme alanı ile ilgili genel ve özel hedefler belirlenmiştir. Bir 
önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi genel hedefler programa katılan örgütlerin hepsinin -eğer 
ihtiyaçları var ise- geliştirmesi arzu edilen hedeflerdir. Özel hedefler ise -örgütün ihtiyacı ve 
kapasitesi doğrultusunda- mentorla çalıştıkları taktirde ulaşılması amaçlanan hedeflerdir.   
 
Kapasite Alanları Kuluçka Programı  
Kaynak geliştirme Örgütlerin mentorlarla çalıştıkları kapasite alanlarıdır. 

Kimi örgütler mentorlarıyla bir kapasite gelişim alanına 
odaklanırken kimi örgütler birkaç kapasite alanına 
odaklanabilmiştir.  
Program boyunca kapasite alanlarını besleyen atölyeler 
de gerçekleştirilmiştir. 

Gönüllülerle işbirliği 
Yapı 
İç ve dış İletişim 
Proje yönetimi 
Ağ geliştirme  
Nedensellik ilişkisi kurma 

Örgütlerin hepsinde gelişim hedeflenen ve tüm Kuluçka 
Programı sürecine yayılan hedeflerdir. Yerel katılımla 
ilgili atölyeler de verilmiştir. 

İhtiyaç belirleme 
Yerel katılım 
Örgütler arası iletişim ve 
işbirliği geliştirme 

Strateji oluşturma 
2020 Kuluçka Döneminde hedef dışında tutulmuştur, 
ancak bazı mentorlar örgütlerle çalışırken strateji 
oluşturma desteği vermişlerdir. 

 
Tüm kapasite gelişim alanlarında belirlenen genel ve özel hedeflerde örgütlerin gösterdiği 
değişim oranlarını raporun ekinde incelemek mümkündür. Ekte paylaşılan soyada, tüm 
örgütlerin belirlenen tüm hedeflerde ne kadar değişim gösterdiği, bu değişimlerin ne kadarının 
Sosyal Kuluçka Programı’nın sayesinde gerçekleştiği, gerçekleşen değişimlerde ne kadar 
mentorlarının ne kadar atölyelerin etkisinin olduğunu görmek mümkündür. Raporun 
devamında, her kapasite alanında ulaşılması amaçlanan genel hedeflere ulaşma ortalamalarına 
ve kapasite alanlarındaki gelişimlerle ilgili analize yer verilecektir.  
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Kaynak Geliştirme 

Örgütlerin kapasitelerini en çok geliştirmek istedikleri alanların başında kaynak geliştirme 
gelmektedir. Programa dahil olan on bir örgütten beşi, kaynak geliştirme alanında mentorlarıyla 
çalışmıştır. Ancak bu örgütlerin hiçbiri özel hedeflerde belirtilen kapasite düzeyine kadar 
ilerleyememiştir. Değişimlerle ilgili veriler detaylı incelendiğinde mentorla doğrudan kaynak 
geliştirme alanında çalışılmamış olsa bile, örgütlerin mentorluk süreçlerinde çalıştıkları diğer 
alanlar, onların kaynak geliştirme konularında kazanımlar elde etmelerini sağlamıştır. Bununla 
bilrikte atölyelerin de örgütlerin bu alanda gelişim gösterlemerine katkısı olduğu görülmüştür.  
 
Programa katılan örgütlerin kaynak geliştirme konusunda belirlenen (hiçbir hedef için örgütler 
hedeflere ulaşma konusunda zorunlu tutulmamışlardır) genel hedeflerle ilgili yaşadıkları 
değişimleri ve bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın payı aşağıdaki gibi olmuştur.  
 
Kaynak Geliştirme Kapasitesi   

Genel hedeflerde yaşanan toplam 
değişim 

59% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

79% 

 
Buna göre, örgütler alternatif kaynak yaratmanın yollarını bilme, hibe ve fonları takip edecek 
kanalları bilme, finansal kaynakları yaratmak için gerekli hazırlıkları bilme ve uygulama gibi 
konularda ortalama olarak %59 oranında gelişim yaşamıştır. Bu değişimin %79’u Kuluçka 
Programı’nın sayesinde olmuştur. Geri kalan yüzdelik dilimi STGM, YADA Vakfı, Türkiye 
Avrupa Vakfı’nın kaynakları ve eğitimleri, internetten erişilen başka kaynaklar ile kendi ekip 
çalışmaları oluşturmaktadır.  
 
Özellikle kaynak geliştirme kapasite alanıyla ilgili olarak hem mentorların hem de programdan 
sorumlu ekibin gözlemi olmuştur. Örgütler Kuluçka Programı’na başvurduklarında kaynaklara 
erişme ve kaynak geliştirme konularında kapasite artırmayı hedeflemektedir. Ancak örgütlerin 
çoğunlukla kaynak geliştirebilmek için dış iletişimlerini oluşturmaları, projelendirme 
aşamalarını bilmeleri, yürüttükleri çalışmalarda nedensellik ilişkisini kurabilmeleri gibi pek çok 
alanda kapasitelerini geliştirebilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle kaynak geliştirme alanında 
çalışmaya başlayan mentorlar bir süre sonra farklı kapasite alanlarında çalışmaya ihtiyaç 
durmakta, bu konuda örgütleri ikna edip, mentorluk sürecine farklı kapasite alanlarında devam 
etmektedirler.  
 

Düzenlemiş olduğunuz tüm eğitimler ve atölyeler bizi geliştirdi diye düşünüyorum. 
Bilmediğimiz birçok şey öğrendik, bildiğimiz birçok şeyi pekiştirdik bu atölyelerde. 
Bilgi Kuluçka Merkezine başvuru yaptık, kabul edildikten sonra ilk toplantıda bizim 
ihtiyaç duyduğumuz çalışma alanı belirlenmişti, biz de kaynak geliştirmeyi seçtik. Biz 
hayal ettik ki, kaynak geliştirme ile Hey Akademi ayakları üzerinde durabilen, finansal 
sürdürülebilirliği sağlamış bir sivil toplum örgütü olsun. Mentorla tanıştık, şu 
yapılacak, bu yapılacak, şu lazım, bu lazım. Bir baktık biz 45-50 bin liraya kadar para 
harcamışız. Logomuzu tamamen değiştirdik, sıfırdan başladık, birçok uzmanla görüştü 
mentorumuz, logomuzu değerlendirdi, en sonunda bizi de ikna etti. Yeni bir logo 
tasarımına çıktık, ardından yeni bir web sitesine geçtik, sonra tanıtım dosyası, sponsor 
dosyası derken bir Fatih ile oturduk, dedik biz bu programa niye başvurmuştuk…Dedik 
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hazır kaynaklar bir şeylerin temelini oluşturmadan, olmaz, kimsenin elinde sihirli 
değnek yok, bütün kaynaklar Hey Akademiye gibi.. (HEY Akademi, kapanış toplantısı) 

 
Öneri 
 

Örgütlerin kapasite alanları arasındaki ilişkiyi anlamları ve ihtiyaçlarını daha doğru analiz 
edebilmeleri için ihtiyaç belirleme toplantısı öncesinde bir atölye kurgulama önerisi 
getirilmiştir. Bu öneriye ihtiyaç belirleme kapasitesinin altında değinilmiştir.  
 
 
 

Gönüllülerle İşbirliği  

Kuluçka Programı’ndan destek alan örgütler arasında dört örgüt mentorlarıyla gönüllülerle 
işbirliği kapasitelerini artırmak üzere çalışmıştır. Mentorlarla bu alanda çalışan örgütlerin yarısı 
da bazı özel hedeflerde ilerleyebilmiştir. Mentorlarla çalışan örgütlerin bu kapasite alanında 
yaşadıkları değişimlerin oranları %70 ila %100 arasındadır. Gönüllülerle işbirliği alanında 
çalışan bir örgüt, bu çalışmanın örgütün yapısını da etkilediğini, bu konuda özel hedeflerde de 
belirtilen stratejik planlama yapabilmeye kadar ilerlediklerini dile getirmiştir.  
 

Kurumumuzun yapısında kalıcı değişiklik yaptığımız alan oldu. (…) Mentorun 
önerilerini hayata geçirdikten sonra çalışmalarımızın sürdürülebilirliği artmış, yapımız 
güçlenmiş ve uzun vadede yaptığımız planlar daha gerçekçi hale gelmiştir (Birlikte 
Yaşam İstasyonu) 

 
 
Mentorların yanı sıra atölyelerin de örgütlerin bu kapasite alanında gelişimine katkısı olmuştur. 
Aşağıda programa katılan örgütlerin gönüllülerle işbirliği konusunda belirlenen genel 
hedeflerle ne kadar oranda gelişim gösterdiği ve bu gelişimde Kuluçka Programı’nın payını 
görmek mümkündür. Ekte paylaşılan detaylı veri tablosunda bakıldığında bazı örgütlerin çok 
az değişim yaşadığı görülecektir.2 Bunun nedeni programın yetersiz kalmasından çok, 
örgütlerin önceliklendirmemesidir.  
 
Özetle örgütlerin hedef ve faaliyetlerine yönelik gönüllü tanımı, gönüllülerin rol ve 
sorumluluklarının belirleme konularında, hedef ve faaliyetlerine yönelik gönüllü desteği 
ihtiyacını belirlemelerinde ve gönüllüleri karar alma, faaliyetlere ve planlama süreçlerine dahil 
etme konularında farkındalıklarında %46 oranında artış görülmüştür. Bu değişimin de %74’ü 
Kuluçka Programı’na atfedilmiştir. Bu değişimde örgütlerin kendi çabalarının yanı sıra 
internetten erişilen çeşitli kaynakların da payı bulunmaktadır. 
 
Gönüllülerle İşbirliği Kapasitesi  
Genel hedeflerdeki toplam değişim 46% 
Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın payı 74% 

 
 
Mentorlarla yapılan görüşmeler ve doldurdukları takip dosyaları, örgütlerin gönüllülerle 
işbirliği konusunda ihtiyaçlarını doğru tespit edemediklerini, birçoğunun gönüllü tanımı 
                                                
2 Bu tespit tüm kapasite alanları için geçerlidir. Bu durumun temel nedeni örgütlerin her kapasite alanında 
çalışmaması, önceliklendirdiği alanlarda programdan yararlanmasıdır. 
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yapmakta zorlandıklarını göstermektedir. Bu nedenle bazı örgütlerin bir kapasite alanında farklı 
ihtiyaçlara sahip olması, mentorluk desteği için belirlenmiş özel hedeflerin hiyerarşik bir 
düzende ilerlemesini mümkün kılmamaktadır.  
 

Program başında belirlenen gönüllülerle çalışma konusundaki çalışmalarımızdan ekip 
ile ortak karar ile vazgeçtik. Bu konuda yaptığımız tartışmalarda gönüllülüğün ne 
olduğu konusuna ve gönüllüğün çeşitlerine yer verdik. Son geldiğimiz noktada 
başlangıçta katı kurallarla belirlemek istedikleri gönüllü profili ve çalışma biçimlerinde 
daha esnek olabileceklerini ifade ettiler. (Mentor E, takip dosyası)  

 
 

Yapı 

Yapıya dair belirlenen iki ayrı kapasite alanı vardır. Yapı 1’i temsil eden hedefler örgüt içi 
demoktratikleşmeyle ilgilidir. Yapı 2’yi temsil eden hedefler de örgütün hukuki ve idari süreç 
ve sorumluluklar konusunda bilgi ve farkındalık sevisiyle ilgilidir. Yapı 1 üzerine mentoruyla 
çalışmış yalnızca iki örgüt olmuştur. Bu örgütler hem genel hem de özel hedeflerde %80 ila 
%100 oranında değişim göstermişlerdir.  
 
 

 

 
Yapı 2 ile ilgili gerçekleşen değişimler diğer kapasite alanlarıyla karşılaştırılınca düşüktür. Bu 
alanda mentoruyla çalışan örgüt de bulunmamaktadır. Örgütler kendi içlerinde bulunduğu örgüt 
yapılarının idari süreç ve sorumluluklarını öğrenebilecekleri kaynaklara erişimlerini 
ilgilendiren genel hedef ortalama olarak %39 oranında artmıştır. Bu alanda en yüksek değişim 
mentorla çalışan örgütler için belirlenmiş “örgütün farklı örgüt yapıları hakkında bilgi sahibi 
olması” hedefinde gerçekleşmiştir. Bu hedefte ortalama olarak %50 oranında  bir değişim 
yaşanmış, bu değişimde programın payı da %76 olmuştur. Yapı 2 ile ilgili değişimlerin 
gerçekleşmesinde ilgili atölyeler belirleyici etkiye sahip olmuştur.   
 
Hukuki ve İdari Süreç ve Sorumluluklar 
Genel hedeflerdeki toplam değişim 39% 
Bu değişimlerde Kuluçka Programının 
payı 

60% 

 
Bu kapasite alanını destekleyen atölyeye “Defterler, makbuzlar, mali işlemler için temel bilgiler 
atölyesi” ne katılan örgüt sayısının düşük olmasının etkisi vardır. Oysa hem atölyenin hedeflere 
katkısının yüksek olması, hem de genel değerlendirmede en üst seviyede yer alması, atölyenin 
hedeflere ulaşmada yüksek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu 
dönemki örgütler probono hukuki destek de talep etmemişlerdir. Bu dönem destek alan 
örgütlerin ihtiyaçları arasında yer almaması değişimin az olmasının bir başka nedeni olarak 
görülebilir. 
 
Öneri 

Demokratikleşmeye ve Karar Alma 
Kapasitesi  
Genel hedeflerdeki toplam değişim 59% 
Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

74% 
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Eğer bu hedef ileriki kuluçka dönemlerinde de yer alacaksa, örgütlerin ihtiyacı dikkate alınarak 
değişim teorisine konmalı, örgütlerin ihtiyaç ve yapılarına göre daha fazla atölye veya kaynak 
programda yer almalı ve örgütlerin katılımı sağlanmalıdır. 
 
 
 

İletişim 

Bu kapasite alanı da iki başlığı kapsamaktadır. İletişim 1, örgütlerin dış iletişim ve görünürlük 
kapasiteleri, İletişim 2 de, örgütlerin iç iletişim süreçlerini içermektedir. Dış iletişim alanında 
iki örgüt, iç iletişim konusunda da bir örgüt mentorla birlikte çalışmıştır. Diğer kapasite 
alanlarında olduğu gibi mentorla üzerine çalışılan hedeflerin çoğunda örgütlerin yaşadıkları 
değişimler çok daha yüksek olmuştur.  
 
Bununla birlikte atölyeler de örgütlerin iletişim alanındaki kapasitelerini artırmalarına önemli 
katkılar sağlamıştır.  
 

Kuluçka Döneminde unutmayacağım anım, sanırım kurumsal kimlik atölyesindeydi, 
İstasyon’un bir cümleyle anlatmamızı istemişlerdi. Ve ben bu zamana kadar Birlikte 
Yaşam İstasyonu’nu asla bir cümleye sığdırmamışım, bizim İstasyonu anlatmamız 10-
15 cümleymiş, verilen 5 dakika boyunca ben 1 cümle oluşturmaya çalıştım ama asla 
olmadı. O bizim için bir aydınlanmaydı. Biz 10-15 cümleden aşağı İstasyonu 
anlatamıyormuşuz, asla bir asansör konuşması yapamazmışız. (Birlikte Yaşam 
İstasyonu, kapanış toplantısı) 

 
Aşağıda dış iletişimin genel hedefleriyle ilgili ortalama değişimi görmek mümkündür. Buna 
göre, örgütler, görünürlüğü sağlayacak araç ve kaynakları bilme, bu araç ve kaynakları doğru 
ve etkili kullanma, örgütün kendini yalın ve verimli bir şekilde anlatmanın yolarını bilme ve 
kurumsal kimliğin görünürlük için önemli olduğunu bilme gibi konularda %62 oranında 
gelişim göstermişlerdir. Bu gelişimin %86’sı ise Kuluçka Programına atfedilmiştir.  
 
Dış İletişim   
Genel hedeflerdeki toplam değişim 62% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programının 
payı 

86% 

 
İletişim alanında kapasite gelişiminin diğer başlığı da iç iletişimdir. Bu alanda yalnızca bir örgüt 
mentoruyla çalışmıştır. Örgütler bu alandaki değişimlerini ağırlıklı olarak atölyeler ile 
gerçekleştirmiştir. Bu alanda belirlenen genel hedef bir tanedir. Aşağıdaki tabloda örgütlerin, 
örgüt için iletişimi kolaylaştıracak araçları bilmeleriyle ilgili %55 değişim yaşadığı, bunu da 
%75 oranında Kuluçka Programı sayesinde gerçekleştirdikleri görülmüştür.  
 
İç İletişim   
Genel hedeflerdeki toplam değişim 55% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programının 
payı 

75% 
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İletişim ile ilgili yaşanan değişimlerde bir örgüt yaşadığı değişimlerin bir kısmını STGM’den 
aynı dönemde aldığı desteğe atfetmiştir. Onun haricinde iki örgüt de internetten edindiği 
kaynakların ve ekip çalışmalarının yaşadıkları değişimde payı olduğunu belirtmiştir.   

 
 

 

Proje Yönetimi 

Kuluçka Programı kapsamında proje yönetimi, proje temelli kaynak oluşturma gibi başlıklarda 
3 örgüt mentorlarıyla bu kapasite alanında çalışmışlardır. Ayrıca iki tane birbirini takip eden ve 
uygulamaya yer veren atölye de gerçekleştirilmiştir.  
 
Proje Yönetimi 

 

Genel hedeflerdeki toplam değişim 51% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

75% 

 
Örgütlerin bazıları Kuluçka Programı öncesi proje yazma deneyimine sahipken bazıları 
program sırasında yazdıkları projelerle hibe başvurularında bulunmuş, süreç içerisinde deneyim 
kazanmışlardır. Örneğin proje yönetimi konusunda mentor desteği alan bir örgüt, aldığı desteği 
şu şekilde özetlemiştir.  
 

Mentorumuz bir fikrin projelendirilmesi ve finansal kaynak arama hususlarında bilinçli 
arayışlar yapmamızı sağladı. Ayrıca yaşadığımız zorlu süreci aşabileceğimize dair bir 
inanç oluştu. Proje başvuruları dolayısıyla neler yapacağımız ve nasıl yürüteceğim 
konusunda yol açıcı oldu. Mentorumuz rahatlatıcı, düşündürücü ve iletişime açıktı, 
verimli bir  süreç geçirdik, bizim farklı açılardan bakmamızı sağladı.  (DRASED)  

 
 
Öneri 
 

Proje yönetimine dair belirlenen tüm  hedefler genel hedef olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni 
proje yönetiminin bir döngü olması, her aşamanın gerekli ve birbiriyle eşit olmasıdır. Bununla 
birlikte proje planlama sürecinde etki ölçümü planı oluşturabilme hedefi mentorların çalışmaya 
zaman bulamadığı bir hedef olarak kalmıştır. Bu başlıkla ilgili atölye gerçekleşmiş olsa da 
atölyede sosyal etki yönetimine dair genel bilgi ve farkındalık kazandırılabilmiştir. Bu hedefin 
yeniden düzenlenmesi ve özel hedeflerde yer alması önerilir.  
 
 

Ağ Geliştirme 

Ağ geliştirme kapasite alanının genel hedefleri örgütlerin yerel, ulusal ve uluslararası ağlardan 
haberdar olma ve bu ağlara dahil olmasını içermektedir. Programın en düşük değişim gösterdiği 
kapasite alanlarından bir tanesi ağ geliştirme alanında olmuştur. Örgütlerden yalnızca bir tanesi 
mentorla farklı alanlarda destek alırken bu alanda da destek almıştır. Atölye programının içinde 
de bir atölye bu kapasite alanını beslemiş ancak atölyenin içeriği ile kapasite alanının hedefleri 
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tam bir uyum sağlamamıştır. Programda az yer verilmesi ve örgütlerin de öncelikli gelişim 
alanlarının içinde yer almaması bu kapasite alanında diğer alanlara kıyasla neden daha düşük 
bir artışın olduğunu açıklamaktadır.  
 
Ağ Geliştirme   
Genel hedeflerdeki toplam değişim 38% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

62% 

 
 

Nedensellik ilişkisi kurma 

Kuluçka Programı, örgütlerin nedensellik ilişkisini kurabilmesini hedeflemiştir. Bilgi Sosyal 
Kuluçka Merkezi, on yılı aşkın süredir yaşadıkları deneyimle kuluçka desteği alan örgütlerin 
genellikle bu ilişkisinin zayıf olduğunu tespit etmiştir. Bundan yola çıkarak, değişim hedefi 
olarak her örgütün nedensellik ilişkisi kurabilmesini genel hedef olarak belirlemiştir çünkü bu 
konuda artırılacak kapasitenin, diğer tüm kapasite gelişim alanlarını olumlu etkileyeceğini 
düşünmüştür.  
 
Nedensellik ilişkisi kurma hedefiyle eşleşen spesifik bir atölye yoktur, mentorlar da özellikle 
bu başlık altında örgütlerle çalışma yürütmemişlerdir. Ancak neredeyse tüm mentorlar 
örgütlere yol gösterirken nedensellik ilişkisi kurarak örgütlerin faaliyetlerini planlamaları, 
iletişim çalışmalarını yürütmeleri, projelerini yönetmeleri gerektiğini açıklamışlardır. Birçok 
atölye nedensellik ilişkisine doğrudan ya da dolaylı değinmiştir. Örgütlerin nedensellik ilişkisi 
kurabilmek için temel tanımları bilmesi ve hedeflerle faaliyetler arasında nedensellik ilişkisi 
kurabilmesi %54 oranında artmıştır. Bu değişimde Kuluçka Programı’nın etkisi %79 olmuştur. 
Geri kalan yüzdelik kısım, örgütlerin kuluçka dönemi sırasında kendi çalışmaları, proje başvuru 
süreçlerinde kazandıkları deneyimle ve çevrimiçi kaynakların katkısı olarak belirtilmiştir.  
 
 
Nedensellik İlişkisi Kurma   
Genel hedeflerdeki toplam değişim 54% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

79% 

 

İhtiyaç Belirleme 

Kuluçka programının en önem verdiği gelişim alanlarından bir tanesi de örgütlerin ihtiyaç 
belirleyebilme kapasitelerinin gelişmesidir. Programın başlıca hedeflerinin bir tanesinin 
örgütlerin ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri ve önceliklendirebilmeleri olduğunu söylemek 
mümkündür. Programa başvuru sürecinden program sonundaki değerlendirme aşamasına kadar 
örgütlerin kendi ihtiyaçları üzerine düşündüğü bir süreç söz konusudur. Örgütlerin bu başlıkta 
yaşadıkları değişimin ortalaması %68 olmuş, bunun da %83’lük bir dilimi Kuluçka 
Programı’na atfedilmiştir.  
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İhtiyaç Belirleme   
Genel hedeflerdeki toplam değişim 68% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

83% 

 
 
Geri kalan atıf da bir örgütün STGM’nin aynı dönemde yararlanması ve farklı kaynaklara aittir. 
Veriler detaylı incelendiğinde hem mentorların hem de atölyelerin bu değişimde eşit role sahip 
olduğu görülmüştür. Ancak mentorlar, mentorluk verdikleri sürecin özellikle başında ihtiyacı 
belirleme konusunda çok uzun zaman geçirdiklerini, örgütlerin talepleriyle ihtiyaçları arasında 
mesafe olduğunu belirtmişlerdir.  
 

Maalesef ihtiyaçlarını belirleyemiyorlar ve önceliklendiremiyorlar. Kuluçka'ya kaynak 
konusunda destek almak için başvurmuşlar. Onlar kaynak konusunda destek istiyorlardı 
ama bir yıllık bir dernek ve kaynak yaratmadan önce başka şeyler yapmaları lazım: 
kurumsal kimlik oluşturmak gibi, iletişimlerini nasıl yapacaklarına karar vermek gibi. 
Bu yüzden bugüne kadar kurumsal kimliği değiştirdik, baya çalıştık, ajans bulduk vs. 
Kurumsal kimlik derken baştan sona her şey değişti. Web sitesini şimdi değiştiriyoruz. 
(Mentor Di, ara dönem odak grup görüşmesi)  
 
Çalışmamızın beklediğimden daha fazla bir kısmı (ihtiyacı anlama, belirleme) bu 
çalışma ile geçti. Örgütün neden önce misyon, vizyon ve stratejiye sahip olmasının 
gerektiği üzerine çalıştık. Gönüllü yönetiminin de, kaynak yönetiminin de, genel 
stratejinin bir parçası olması gerektiği konusunda mutabık kaldık. (Mentor Bü, ara 
dönem odak grup görüşmesi) 

 
Öneri 
 

Mentorların çoğu, örgütlerle çalışma konularını, süreç içerisinde gerçek ihtiyaçların ortaya 
çıkmasıyla değiştirmiştir. Bu durum kuluçka destek çalışmasının bir süreci olarak nitelendirilse 
de, bazı mentorlar bu süreci kolaylaştırmak için öneri getirmiştir. Bu öneriyi de mentorların bir 
kısmı desteklemiştir. Bu öneri hem ihtiyaç belirlemeye hem de hem de kaynak geliştirme 
kapasitesini doğru analize etmeye yardımcı olacak bir atölyenin ilk atölye olarak verilmesidir. 
İhtiyaç belirleme çalışmasından önce örgütlerin özellikle kaynak kapasitelerini artırabilmek 
için hangi alanlarda kapasitelerini geliştirmeye ihtiyaçları olduğunu, farklı kapasite alanlarının 
birbiriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu gösteren bir atölye örgütlerin hem ihtiyaç belirleyebilme 
kapasitelerini artıracak hem de mentorların daha verimli bir mentorluk süreci geçirmelerine 
yardımcı olacaktır.  
 

 
Bu atölye data yönetiminin de, bağışçı analizinin de, paydaş analizinin de, iç ilişkinin de, dış 
ilişkinin de, ürün geliştirmenin de her şeyin aslında sürecin bir parçası olduğunu gösterecek. 
‘Yani böyle bunlar gelişecek gelişecek bir bütün olacak ve sonra sen bunu paraya 
çevirebileceksin’ gibi bir şeyi belki anlatan.. Bununla ilgili modül mü olur, birini mi konuşturur, 
bir atölye mi yapar. Öteki türlü ben şeyden başlıyorum, daha toz bulutundan başlıyorum en 
baştan. Kaynak geliştirmeyle ilgili diğer sistemlerin oturması gerektiğine geldiğimizde zaten 
program bitmiş oluyor. Yani bence (ihtiyacın keşfedilmesi) doğal süreç ama en başında 
desteklenilebilir. Şöyle bir şey vardır ya. Bir iş tanımı vardır birini işe alacağın vakit. ‘Senin iş 
tanımın bu ama şu birimlerle dirsek teması çalışacaksın, bu birimlerle işin burada kesişiyor’ 
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dersin. Kaynak geliştirme konusunda hangi birimlerle, hangi iş alanlarıyla kesiştiğini, 
ortaklaştığını bilmeli ki (…)sonunda para da bulabileceğini bilsin. (…) Yani bence Kuluçka’nın 
temel programlarından bir tanesi olmalı, kurumları mentorlarla eşleştirmeden önce bu 
yaklaşım. (Mentor De, ara dönem odak grup görüşmesi)  

 
 

Yerel Katılım 

Yerel sorunların örgütün gündemine girmesi ve yerel katılımın artırılması konularında kuluçka 
desteği alan örgütlerin kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu hedefler özellikle 2020 
dönemi Kuluçka Programı’nın gündemine girmiş, örgütlerin başvuru aşamasında seçim 
kriterlerinden birini oluşturmuş hedeflerdir. Hedeflerin içeriğinde örgütlerin çalışma alanlarıyla 
ilgili yerel sorunları gündemlerine dahil etmeleri, bu sorunla çözüm önerisi geliştirebilmeleri, 
kent konseylerinin öneminin farkında olmaları, kent konseylerinin genel çerçevesiyle ilgili bilgi 
sahibi olmaları, yerel yönetimlerle ilgili temel belgeleri tanımaları ve yerel yönetimlerle 
işbirliği yapma konusunda farklı yöntemler ve iyi örnekleri bilmeleri yer almaktadır. Bu 
hedeflerin gerçekleşmesinde atölyeler önemli bir yer tutmuştur.  
 

İyi ki Kent Konseyleri Atölyesi vardı çünkü Bingöl’de Patika Derneği olarak kentdaş 
kavramının ne demek olduğunu ve hakların nasıl korunması gerektiğini öğrendik. 
(Patika Derneği, kapanış toplantısı)  
 

Veriler detaylı incelendiğinde genel olarak örgütlerin yerel sorunları gündeme almaları ve 
çözüm geliştirmelerinden ziyade, yerel katılımı artırmanın yollarını bilme konularında 
değişimler gösterdikleri görülmüştür. Yerel katılım ve yerel sorunlar üzerine mentoruyla 
çalışma deneyimi yaşayan (başka kapasite alanlarında çalışmaya devam ederken) bir örgüt 
olmuştur. Bu örgüt dışında genellikle atölyeler bu kapasite alanını beslemiştir.  
 
Yerel Sorunlar ve Yerel Katılım  
Genel hedeflerdeki toplam değişim 58% 

Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

83% 

 
 

Örgütler Arası İletişim ve İşbirliği Geliştirme 

Kuluçka Programı’nın az etkili olduğu kapasite geliştirme alanlarından bir tanesi de örgütler 
arası dayanışma ve işbirliği geliştirme kapasitelerinde olmuştur. Örgütlerin arasından dört 
tanesi bu alanda hiç değişim göstermemiş, diğerleri de yüksek oranlarda değişim yaşamamıştır. 
Bunun en önemli nedenlerin biri programın dijital platformlarda gerçekleşmesi, sosyalleşecek 
doğal ortamların olmamasıdır. Bununla birlikte program içerisinde örgütlerin dayanışma ve 
işbirlikleri kurabilecekleri kurgulanmış alanlara erişimleri de olmamıştır.  
 
Örgütler arasında dayanışma ve işbirlikleri 
için iletişim kurma 

Genel hedeflerdeki toplam değişim 
34% 
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Bu değişimlerde Kuluçka Programı’nın 
payı 

61% 

 
Program kapsamında yalnızca Kuluçka Programı’na katılan örgütler arasında iletişim 
yaşanmıştır. Örgütlerin kendi aralarında iletişim kurduğu alanlar da atölyeler olmuştur. 
 

Kendi adıma daha çok vurgulanmasını istediğim bir şey daha var. İyi ki, çok çeşitli 
gruplar vardı, çok farklı illerden  katılımlar vardı. Her ne kadar birbirimizle çok fazla 
etkileşim göstermemiş olsak da ben arkadaşların yorumlarından, interaktif şeylerde 
yapılan diğer ekiplerin yaptığı sorduğu şeylerden çok faydalandığımı düşünüyorum 
katıldığım atölyelerde. (Çukurova Göçder, kapanış toplantısı)  

 
Atölyelerde rastlaşan örgütler birbirlerinden de öğrenme fırsatı yakalayabilmiştir ancak bu 
düzenli ve kurgulu bir şekilde ilerlememiştir. Atölye uygulayıcılarının izin verdiği ölçüde ve 
atölye konuları dahilinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle hem birbirinden öğrenmeyi artıracak hem 
de farklı sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri kurmak için zemin oluşturacak alanların artması 
gerekmektedir.   
 
Mentorlardan toplanan verilerde, bazı mentorların destek verdikleri örgütleri kendi iş ağlarıyla 
tanıştırdıkları, işbirlikleri kurmalarına yardımcı oldukları görülmüştür. Programda hedeflenen 
bir değişim olmasa da farklı örgütler ve ağlarla işbirlikleri kuran örgütler olmuştur. 
 
Öneri 
 

Kuluçka desteği alan örgütler birbirlerini daha çok tanımayı, aralarındaki etkileşimin artmasını 
arzu etmiştir. 
 

Katılan örgütler arasındaki etkileşimin artırılmasına yönelik çalışılabilir. (İzmir 
Koruyucu Aile Derneği)  

 
Bununla ilgili interaktif ve kurgulanmış bir çevrimiçi buluşma bundan sonraki uzaktan 
yürütülecek kuluçka programları için tasarlanması önerilir. Pandemi dönemi öncesinde Bilgi 
Sosyal Kuluçka Merkezin’nin örgütler için buluşma alanı olması, eğitim ve atölyelerin bu 
merkezde gerçekleşmesi, etkileşim için fırsatları artırıyordu ancak farklı illerden çevrimiçi 
gerçekleşen kuluçka programında, bu fırsatların yaratılması için ayrı buluşmalar kurgulanması 
gerekmektedir.  
 
Bir başka öneri ise mezun olan kuluçka desteği alan örgütlerin bir sosyal ağa dahil olmalarıdır. 
Kapanış toplantısında da bir katılımcı bu konuda öneri sunmuştur. Bu sosyal ağın devamlılığını 
katılımcı örgütlerin ilgisine bırakmadan yürütülmesi, programın bu çalışma için sürdürülebilir 
bir çözüm getirmesi, hem işbirliklerinin artmasına hem de uzun dönemli etki değerlendirme ve 
takip çalışması fırsatı sunacaktır.  
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SONUÇ  

 
2020 Dönemi Kuluçka Programı’nın etki değerlendirme raporu bize programın destek verdiği 
örgütlerin belirlenen kapasite gelişim alanlarında olumlu değişim gösterdiklerini kanıtlamıştır. 
Etki değerlendirme çalışması boyunca katılımcı örgütlerin olumsuz bir değişim yaşadıkları 
gözlemlenmemiştir.  
 
Program pandemi nedeniyle ilk defa uzaktan yürütülmüş, çevrimiçi platforma taşınmış ve yine 
ilk defa İstanbul dışından örgütlere ulaşmıştır. Bu değişimlere kısa sürede ayak uydurulduğu ve 
programdan sorumlu ekibin etkili iletişim kurmasıyla programın etkili yürütüldüğü 
gözlemlenmiştir.  
 
Programın etkisini daha iyi yönetebilmesi, dijital platformlara daha etkili taşınması ve sürecin 
tüm paydaşlar adına verimli yönetilmesi için raporda detaylı bir şekilde önerilere yer 
verilmiştir. İleriki dönemlerde programın geliştirilmesi süreçlerinde değişim teorisinin temel 
doküman olması gerektiğini hatırlatmak gerekir.  
  


