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Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2022 Dönemi 

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği hak temelli sivil toplum örgütlerine
(tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan) yönelik yeni bir çevrim içi kapasite gelişimi programına başlıyor.
Program, Türkiye’deki bütün illerden başvuruya açıktır ve Mayıs – Aralık 2022 döneminde gerçekleşecektir.

Program kapsamında, hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (dernek, vakıf, kooperatif veya tüzel
kişiliğe sahip olmayan sivil inisiyatifler, vb.) örgütsel kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
programda, gençlik ve/veya çevre koruma alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin başvuruları
önceliklendirilecektir.  

2022 Kuluçka Dönemi dijital araçlar kullanılarak çevrim içi bir program* olarak gerçekleşecektir. 

Başvuru formundaki sorulara, başvuruyu gerçekleştirmeden önce ulaşmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Son başvuru: 18 Nisan 2022 /  Saat: 23.59

 

Program hakkında detaylı bilgi almak için www.sosyalkulucka.bilgi.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Sorularınız ve bilgi almak için: sosyalkulucka@bilgi.edu.tr

Not: Programa katılım için başvurudan örgütünüzün haberdar olması gerekmektedir.

 * Program dijital araçlar kullanılarak çevrim içi bir platformda karşılıklı görüntü ve ses paylaşımıyla video
konferans olarak yapılacaktır. Bilgisayarınız, tabletiniz, telefonunuz ya da internet erişiminiz buna uygun
olmalıdır. Programa katılımda teknik bir sorun yaşanmaması için öncelikli ve ağırlıklı olarak mobil cihazlar
(telefon, tablet vs.) yerine masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kullanımının tercih edilmesi ve kablolu ya da
kablosuz internet bağlantısının olması önerilir. Program süresince gerekli dijital uygulamaların teknik
altyapısı Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sağlanacaktır. 
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1. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Programına Başvuran Sivil Toplum 
Örgütü (STÖ) Hakkında Bilgi

Bundan sonra “STÖ” kısaltması tüzel kişiliğe sahip olan vakıf, dernek vb. ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan 
sivil inisiyatifler için kullanılacaktır.

1. STÖ'nün tam adı *

2. STÖ'nün türü *
Dernek
Vakıf
Tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatif
 

3. STÖ'nün kuruluş tarihi *

Ay Gün Yıl

4. STÖ'nün merkezi hangi ilde yer alıyor? *

5. STÖ'nün faaliyet gösterdiği illeri yazınız. *

6. STÖ’nün internet sitesi ve(ya) sosyal medya hesaplarını yazınız. 

7. STÖ’nün e-posta adresi 
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8. STÖ'nün açık adresi (Varsa)

9. Tam/yarı zamanlı ücretli çalışan sayısı (Varsa)

10. STÖ'nün aktif gönüllü sayısı

11.  Ekip üyeleri ile ne sıklıkta ve nasıl (yüz yüze, çevrim içi, hibrit vs.) bir araya geliyorsunuz? *

13. STÖ'nüz içinde nasıl karar alıyorsunuz? *

STÖ içindeki karar verme mekanizmalarından kısaca bahsediniz.
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2. STÖ'nüzün Üstüne Çalıştığı Alan Hakkında Bilgi 

2. STÖ'nüz yukarıda bahsettiğiniz çalışma alanıyla ilgili ne tür sosyal sorunlar üzerine çalışıyor? 
Lütfen faaliyetlerinizden de kısaca bahsediniz. *

3. Yukarıda bahsettiğiniz çalışmaların, üzerinde çalıştığınız sosyal sorunların çözümüne ne gibi 
katkı sunmasını hedefliyorsunuz? *

4. Daha önce çevrim içi bir programa (uzun süreli) katılım sağladınız mı? Kısaca bilgi verir 
misiniz? *
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3. Başvuran STÖ'nün Örgütsel İhtiyaçları

Lütfen aşağıdaki soruları örgütsel ihtiyaçlarınızı düşünerek yanıtlayınız. STÖ’nüz için en önemli konuları 1-5 
arasındaki (en az ihtiyaç duyduğunuz konuda “1”, en çok ihtiyaç duyduğunuz konuda “5”, olacak biçimde) 
değerlendirerek işaretleyiniz.

1. Bir fikri bir projeye dönüştürmek ve uygulamak (Proje Döngüsü) *

  1 2 3 4 5  

Örgütsel ihtiyacımız az Örgütsel ihtiyacımız çok

2. Finansal sürdürülebilirlik (Her tür bireysel ve kurumsal bağışları harekete geçirmeyi içerir.) ve 
bağış toplama (Kaynak Geliştirme) *

  1 2 3 4 5  

Örgütsel ihtiyacımız az Örgütsel ihtiyacımız çok

3. Gönüllülerle/aktivistlerle çalışmak/iş birliği yapmak (Gönüllülerle İş Birliği) *

  1 2 3 4 5  

Örgütsel ihtiyacımız az Örgütsel ihtiyacımız çok

4. İletişim ve görünürlük (İletişim) *

  1 2 3 4 5  

Örgütsel ihtiyacımız az Örgütsel ihtiyacımız çok

5. Amaç, hedef, faaliyetleri belirleme/gözden geçirmek, yapısal değişiklik ve stratejiye yönelik 
yeni düzenlemeler yapmak ve araçlar geliştirmek (Yapı ve Strateji) *

  1 2 3 4 5  

Örgütsel ihtiyacımız az Örgütsel ihtiyacımız çok

6. Aynı alanda çalışan STÖ’ler ile ulusal veya uluslararası düzeyde kurumlarla iş birliği yapmak (Ağ 
Kurma ve Geliştirme) *

  1 2 3 4 5  

Örgütsel ihtiyacımız az Örgütsel ihtiyacımız çok

7. Diğer
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8. Yukarıda değerlendirdiğiniz ve örgütsel ihtiyacınızın öncelikli olduğunu düşündüğünüz bir alanın 
neden sizin için daha önemli olduğunu anlatır mısınız? Bu alanda neyi geliştirmek istersiniz? *

Sadece bir (1) alanı belirtiniz.

9. STÖ'nüz Bilgi Sosyal Kuluçka Programı’na neden katılmalıdır? (Lütfen bu programın örgütsel 
gelişiminiz için neden önemli olduğuyla ilgili açıklamayı örgütünüzle birlikte karar vererek 
yazınız.) *
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4. Bilgi Sosyal Kuluçka Programı Katılımcıları Hakkında Bilgi

Program bünyesinde iki kişi Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ile STÖ’nün ilişkisini yürütecek, programa katılım 
sağlayacak ve sürecin STÖ tarafından benimsenmesine yönelik sorumluluk alacaktır. Aşağıdaki bölümde, 
programın takibini sağlayacak STÖ’yü temsilen katılacak iki kişinin bilgilerinin eksiksiz olarak 
doldurulmasını, dolduran her iki kişinin ve dahil olduğu sivil toplum örgütünün de Bilgi Sosyal Kuluçka 
Programı'na yapılan başvurudan haberdar olmasını bekliyoruz. 

1. Birinci kişinin adı ve soyadı *

2. Birinci kişinin e-posta adresi *

3. Birinci kişinin telefon numarası *

4. STÖ’deki rolü *
Gönüllü / Aktivist
Ücretli çalışan
Karar verme organının bir parçası
Kurul üyesi
Diğer...

5. İkinci kişinin adı ve soyadı *

6. İkinci kişinin e-posta adresi *

7. İkinci kişinin telefon numarası *
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8. STÖ’deki rolü *
Gönüllü / Aktivist
Ücretli çalışan
Karar verme organının bir parçası
Kurul üyesi
Diğer...
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5. Bilgi Sosyal Kuluçka Programı Başvuru Beyanı

Lütfen aşağıdaki bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz.

1. Başvuru formunda, bilgimiz dahilinde, doldurduğumuz alanlar doğrudur. *
Evet
Hayır

2. Sivil toplum örgütümüz bu programa katılımımızdan haberdardır ve katılımımızı 
desteklemektedir. (Programa katılım için başvuru yapıldığından STÖ'nüzün haberdar olması 
gerekmektedir.) *

Evet
Hayır

4. Program dijital araçlar kullanılarak çevrim içi bir platformda karşılıklı görüntü ve ses 
paylaşımıyla video konferans olarak yapılacaktır. Bilgisayarımız, tabletimiz, telefonumuz ya da 
internet erişimimiz buna uygundur. (Program süresince gerekli dijital uygulamaların teknik 
altyapısı Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sağlanacaktır. Örneğin, herhangi bir dijital 
uygulamanın ücretli versiyonunu satın almanız gerekmemektedir.) *

Evet
Hayır

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Kullanımı Hakkında Bilgi Metni

"İşbu formdaki kişisel verileriniz, Mayıs - Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Çevrim İçi Sosyal
Kuluçka Projesi'nin organizasyonunu gerçekleştirmek ve proje sonrasında kurumumuzun yaptığı çalışmalar
konusunda iş süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve icrası, sizinle iletişim kurulması, hukuki işlem
güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar yapılması ve bağlantılı amaçlarla kullanılacak olup,
belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;
Üniversite iç birimlerimize, danışman ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. Kişisel verileri
işlemeyle ilgili tüm usul ve esaslarımız Kişisel Veri İşleme Politikamızda yer almaktadır. Kişisel verilerin
işlenmesi bağlamında, kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca
uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme,
silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize
itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme hakkınız saklıdır. Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel
Verilerinizi nasıl toplayacağımızı, kullanacağımızı ve işleyeceğimizi anlamak için lütfen aşağıdaki linkte yer
alan bu politikayı dikkatli bir şekilde okuyun."

https://www.bilgi.edu.tr/tr/gizlilik-politikasi/

KVKK gereği yukarıda bağlantısı bulunan metni okudum ve *

Onaylıyorum.
Onaylamıyorum.
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5. Daha önce bir mentorluk programına katılım sağladınız mı? Kısaca bilgi verir misiniz? *

1. STÖ'nüz hangi alanda çalışıyor? (Birden fazla alan seçebilirsiniz.) (Kadın hakları, çevre koruma, 
ekoloji, çocuk, engelli, mülteci, LGBTİ+,  yerel katılım vs.  (Kurumunuz birden fazla alanda 
çalışıyorsa hepsini yazınız.) *

Çevre Koruma/ Ekoloji
Gençlik
 

3. Program bünyesinde sivil toplum örgütümüz tarafından belirlenen iki kişi Bilgi Sosyal Kuluçka 
Merkezi ile STÖ’müz arasındaki ilişkisini yürütecek, programa katılım sağlayacak ve sürecin 
STÖ'müz tarafından benimsenmesine yönelik sorumluluk alacaktır. *

Evet
Hayır

12. Ekip içinde iş bölümünü nasıl yaptığınızdan kısaca bahseder misiniz? *

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
10

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=220791603963964&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer

	formID: 220791603963964
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 220791603963964-220791603963964
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	1Stonun: 
	2Stonun[other]: 
	3Stonun[month]: 
	3Stonun[day]: 
	3Stonun[year]: 
	4Stonun: 
	5Stonun: 
	6Stonun:  
	7Stonun11: 
	8Stonun: 
	9Tamyari16: 
	10Stonun: 
	11Ekip18:  
	13Stonuz:  
	2Stonuz:  
	3Yukarida:  
	4Daha:  
	7Diger: 
	8Yukarida38:  
	9Stonuz39:  
	1Birinci: 
	2Birinci: 
	3Birinci: 
	5Ikinci: 
	6Ikinci: 
	7Ikinci: 
	12Ekip:  
	1Stonuz75[0]: Off
	1Stonuz75[1]: Off
	1Stonuz75: Off
	1Stonuz75[other]: 
	5Daha:  
	fakeSubmitButton: Gönder
	submitButton: 
	2Stonun: Off
	1Bir30: Off
	2Finansal31: Off
	3Gonullulerleaktivistlerle32: Off
	4Iletisim33: Off
	5Amac34: Off
	6Ayni: Off
	4Stodeki: Off
	8Stodeki: Off
	1Basvuru: Off
	2Sivil: Off
	4Program: Off
	kvkkGeregi: Off
	3Program: Off


