NLTR Kuluçka Programı
Başvuru Rehberi
NLTR Kuluçka Programı için son başvuru tarihi 29 Mart 2021 ve Türkiye saati ile
23:59’dur. 29 Mart 2021 Türkiye saati ile 23:59’dan sonra yollanan başvurular,
program yürütücüleri ile olası gecikmeye dair iletişim kurulup onay alınmadığı
müddetçe değerlendirmeye alınmayacaktır.

●

Buradan ulaşabileceğiniz başvuru formunu 29 Mart 23:59 tarihine kadar
eksiksiz doldurarak gönderin.

●

Başvurular jüri tarafından değerlendirilecek.

●

Başvuru sahiplerinden bazıları ile video görüşme yapılmak üzere iletişime
geçilebilir. Değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylarla 19 Nisan 2021
tarihlerinde iletişime geçilecektir.

●

Başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylara 3 Mayıs 2021 tarihinde bilgi
verilebilecektir.

Kuluçka Programının dört bileşeni
1. Eğitim Programı
2021 Haziran ayının ilk haftasında başlayarak 6 hafta sonu boyunca sektör ve
akademi profesyonellerinin 24 katılımcıya zorunlu ve seçmeli dersler hâlinde
vereceği çevrim içi eğitimler.
Kuluçka Programının zorunlu ve seçmeli dersleri dört ana başlıkta toplanıyor:
içerik üretimi, iş ve gelir modelleri, hukuk ve etik, alan haberciliği.

https://newslabturkey.org/kulucka

İçerik Üretimi: Mobil gazetecilik (3 saat, seçmeli), Veri gazeteciliği (6 saat,
seçmeli), Podcast yapımcılığı (6 saat, seçmeli), Haber yazımı (6 saat, zorunlu), TV
ve Radyo için haber sunuculuğu (3 saat, seçmeli), Sosyal ağ oluşturma (3 saat,
zorunlu), Metin yazarlığı ve düzenleme (3 saat, seçmeli), Web analitiği (6 saat,
zorunlu), Video yapımcılığı ve yaratıcı kurgu (6 saat, seçmeli), E-bülten geliştirme
(3 saat, seçmeli), Tasarım geliştirme (3 saat seçmeli), Araştırmacı gazetecilik (3
saat, seçmeli), Kriz zamanlarında gazetecilik (3 saat, zorunlu), Söyleşi metotları (3
saat, seçmeli), Dijital güvenlik (3 saat seçmeli), Fotoğraf gazeteciliği (3 saat,
seçmeli), Tasarım odaklı düşünme (3 saat, seçmeli), Sosyal medya ve dijital araçlar
(3 saat, seçmeli), Veri görselleştirme (3 saat, seçmeli), Sürükleyici gazetecilik (3
saat, seçmeli)
İş ve Gelir Modelleri: Haber medyası için iş modelleri (6 saat, zorunlu), Sosyal
girişimcilik (3 saat, zorunlu), Arama motoru optimizasyonu (6 saat, zorunlu), Kitle
oluşturma ve kitle fonlaması (3 saat, seçmeli), Fon başvurusu ve finansal
raporlama (3 saat, zorunlu), İş liderliği (3 saat, seçmeli), Hedef kitleyi tanıma (3
saat, seçmeli)
Hukuk ve Etik: Gazetecilik ve hukuk (3 saat, zorunlu), Gazetecilik ve etik (3 saat,
seçmeli), Teyitçiliğe giriş (6 saat, zorunlu), İleri seviye teyitçilik (3 saat, seçmeli),
Bilgi aktivizmi (3 saat, seçmeli), Haberciler için bilgi edinme hakkı (3 saat,
zorunlu), Açık kaynak haber alma ve etiği (3 saat, seçmeli)
Alan Haberciliği: Kültür ve sanat haberciliği (3 saat, seçmeli), Dış habercilik (3 saat,
seçmeli), Kent haberciliği (3 saat, seçmeli), İklim haberciliği (3 saat, seçmeli),
Hayvan dostu habercilik (3 saat, seçmeli), Kadın ve çocuk odaklı habercilik (3 saat,
seçmeli), Sağlık haberciliği (3 saat, seçmeli), Çözüm haberciliği (3 saat, seçmeli),
Bilim haberciliği (3 saat, seçmeli), Spor haberciliği (3 saat, seçmeli), Yerel
habercilik (3 saat, seçmeli)
Katılımcıların her biri 6 haftasonu boyunca 72 saatlik (öngörülen 45 saatlik
zorunlu ve 27 saatlik seçmeli) derse katılmakla yükümlüdür.
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Seçmeli dersler için yeterli sayıda talep olmadığında ders açılmayacaktır. Lütfen
başvurunuzda hangi dersleri almanın sizin için neden önemli olduğunu belirtin ve
seçmeli dersler arasından toplamda minimum 36, maksimum 48 saat aralığında
olacak şekilde ders seçiminizi yapın.

Kuluçka Programı eğitim dili Türkçe'dir.

2. Mentorluk Programı
6 haftalık eğitim programını takip eden 2 hafta boyunca Kuluçka Programı
katılımcıları, eğitmenlerle projeleri üzerinde birebir ve detaylı bir biçimde çalışma
olanağına sahip olacaklar. Her katılımcıdan Kuluçka Programı eğitmenleri ile birer
saatlik 5 mentorluk oturumuna katılımı beklenmektedir.
Mentorluk oturumlarının pandemi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.

3. Mini Ödenekler
Programa kabul edilen projelere, başarıya ulaşmalarını desteklemek ve üretim
süreçlerinde harcanan temel masraflar konusunda yardımcı olmak için ödenekler
verilecek. Ödenekler 8.000-10.000 TL aralığında olacak fakat her bir proje için
ihtiyaçlara göre belirlenecek.
Katılımcılardan projelerini hayata geçirmek için ihtiyaçları olan finansal desteği
nereye harcamayı planladıklarını zaman çizelgesi halinde başvuru formunda
açıklamaları beklenmektedir.
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nedeniyle sadece faturalandırılabilir harcamalar için finansal destek sağlanacaktır.
Program boyunca katılımcıların hesabına para geçmeyecektir.
Faturalandırılabilir harcamalar ekipman kiralaması, web sitesi domain-hosting
satın alma, seyahat, faturalandırılabilir telif ödemeleri vb. olabilir.

4. Projelerin Gerçekleştirilmesi
Eğitim ve mentorluk haftalarının ardından katılımcıların alacakları finansal
destekle projelerini hayata geçirmeleri için 3 aylık zamanları olacaktır. Başvurusu
yapılan projenin 2021 Ekim ayı sonuna kadar yayınlanması veya yayına hazır hale
gelmiş olması, başvurudaki taahhütlerini yerine getirmesi ve talep ettiği finansal
desteğin harcamasının yapılması gerekmektedir.

Başvuru Uygunluk Kriterleri
-

Serbest çalışanlar, mezunlar ve kariyerinin başındaki gazeteciler veya
gazetecilikle iş ya da ticaret kolu olarak ilgilenenler

-

Habercilik üzerine deneyimi olanlar (üniversitede gazetecilik ve/veya yeni
medya eğitimi almış olmak zorunlu değil)

-

Harika bir haber projesi ya da bir haber ürünü fikri olanlar

-

İngilizce bilmek bir artı, fakat zorunlu değil

-

Haziran ayının başından başlayarak 6 hafta sonu boyunca derslere katılma
gerekliliğini yerine getirebilecek kişiler Kuluçka Programına başvurabilirler.

Kuluçka Programına başvuran kişilerin Türkiye’de yaşayan kişiler olması
gerekmektedir.
Katılımcılar Kuluçka Programı’na yazı, görsel, video, ses, multimedya vb.
formatlardaki haber projeleri ile başvurmaları beklenmektedir.
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Kuluçka Programına başvuran projelerin yayın dilinin Türkçe olması gerekliliği
yoktur.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri
İçerikle ilgili kriterler: Başvurunun uygunluğu, Etki, Sürdürülebilirlik, Yenilikçilik,
Motivasyon
Uygulamayla ilgili kriterler: Zaman çizelgesi, Metot ve kaynaklar, Bütçe ve finans,
Risk değerlendirmesi

Kuluçka Programının katılımcıları becerilerine, deneyimlerine ve fikirlerine dayalı
olarak özenle seçilecektir. Kırılgan toplulukların ifade özgürlüğü ve bakış açıları,
demokrasi, insan hakları, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan
proje konseptlerinin yanı sıra kadınların ve na-binary kişilerin başvuruları
öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Başvurularda herhangi bir nefret söylemi, ayrımcı ve/veya dışlayıcı ifade(ler)
saptandığında, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kuluçka Programı Zaman Çizelgesi
8 Mart 2021 - Kuluçka Programı duyurusu ve Açık Çağrı başlangıcı
29 Mart 2021 - Kuluçka Programı başvurusu için son gün
19 Nisan 2021 - Kuluçka Programı başvurusu olumlu sonuçlanan katılımcılarla
iletişime geçilmesi
3 Mayıs 2021 - Kuluçka Programı başvurusu olumsuz sonuçlanan başvuranlarla
iletişime geçilmesi
5 Haziran 2021 - Kuluçka Programı haftasonu eğitimlerinin başlangıcı
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11 Temmuz 2021 - Kuluçka Programı haftasonu eğitimlerinin son günü
12-31 Temmuz 2021 - Mentorluk Programı oturumlarının gerçekleşmesi
Ağustos-Eylül-Ekim 2021 - Başvuru projelerinin hayata geçirilmesi
Herhangi
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takdirde
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kulucka@newslabturkey.org mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
-

NLTR Kuluçka Programı, The Guardian Foundation ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı
(SIDA) tarafından desteklenen bir eğitim ve araştırma projesinin bir parçasıdır. Kuluçka
Programının içeriğinin sorumluluğu tamamen Dijital Medya Araştırmaları Derneği'ne aittir
ve hiçbir koşulda The Guardian Foundation ve SIDA'nın duruşunu yansıtmamaktadır.
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