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2022 BAŞVURU REHBERİ

Son Başvuru Tarihi:
25 Şubat Cuma saat 17.00
Bilgi ve Başvuru: ilkfirsat.org

Esas Sosyal ve Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Hakkında
Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, holdingin sorumlu vatandaşlık değerini merhum
Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek, “gençlik ve istihdam”
alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar yapmaktadır. Günümüzde mevcut sosyal etki
yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan, toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi
amaçlayan Esas Sosyal çalışmalarını; araştırma, ortak projeler ve programları kapsayan üç ayaklı
stratejisi ile yürütmektedir. “Gençlere Fırsat Eşitliği” yaratma misyonundan yola çıkarak başlatılan
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, Esas Holding’in yatırımlarının kapsamını,
hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek genişletmek amacıyla kurulan Esas Sosyal’in ilk
sosyal yatırımıdır. Bu program, iş arayan diplomalı gençlerin özelikle de az bilinen üniversitelerden
mezun olanların okuldan işe geçiş sürecini desteklemeyi hedefliyor.
Program, 2016 yılından bu yana yeni mezun gençlerin ilk iş deneyimlerini Türkiye’nin önde gelen
STK’larında 12 ay tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışmalarını destekleyerek sağlıyor. Program
katılımcıları; STK’ların, özel sektörde de karşılığı olan kurumsal iletişim, muhasebe, insan
kaynakları, idari işler, satın alma, kaynak geliştirme, bilgi teknolojileri departmanlarında görev
alıyor. Böylece gençler ilk işlerini deneyimlerken, STK’lar da nitelikli genç iş gücünden
faydalanıyor.
Katılımcıların maaşları Esas Holding ve kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. Gençlere
ayrıca iş deneyiminin yanı sıra programa özel tasarlanan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat
Akademisi kapsamında yıl boyunca 250 saatten fazla 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik
eğitimler, İngilizce, ofis programları eğitimleri ve mentorluk desteği de sağlanıyor.
Bu güne kadar 34 sivil toplum kuruluşu (STK) ile birlikte seçilen 200 katılımcı, 12 ay boyunca tam
zamanlı istihdam edildi. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat’ı başarıyla tamamlayan
katılımcılarının %85’si henüz programı bitirmeden yeni işleri için teklif aldılar. Program
tamamlandıktan sonraki 3 ay içerisinde mezun olan katılımcıların %93’üne istihdam yaratılırken, 6
ay içerisinde ise katılımcıların %100’ü farklı sektörde yeni işlerine başladı.
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 2022 dönemi, program kapsamında iş birliği
yapılacak STK’ların başvuru süreci ile birlikte 24 Ocak’ta başlıyor. Başvuru değerlendirme
süreçlerinden sonra, katılımcı gençlerin seçme ve yerleştirme süreçleri başlayacak. Program
katılımcısı olacak gençler 1 Eylül 2022 itibarıyla işbaşı yapmış olacaklar.

Bu rehber Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat’a başvurmak isteyen STK’lar için
hazırlanmıştır.
STK başvuruları Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat web sitesinde ilkfirsat.org’da yer alan linke
tıklayarak micforon.com üzerinden online olarak yapılmaktadır.

STK Başvuruları
STK Başvurularının Değerlendirilmesi
Sonuçların Açıklanması
STK Tanışma Toplantısı
Genç Aday Başvuruları
Aday Başvuru Değerlendirilmesi
Seçim Sonuçlarının Açıklanması ve
STK’ların Katılımcılara İş Tekliflerinin
Yapılması
Oryantasyon Programı
Katılımcıların Kurumlarda İşbaşı Yapması

24 Ocak-25 Şubat
28 Şubat-18 Mart
21 Mart haftası
4 Nisan haftası
9 Mayıs -12 Haziran
13 Haziran -5 Ağustos
8-12 Ağustos
25-26 Ağustos
1 Eylül

STK Başvuru Hakkında
1. Hangi STK’lar başvurabilir?
Üniversiteden yeni mezun gençlere iş olanağı vermek isteyen, aşağıdaki koşulları sağlayan
tüm dernek ve vakıflar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat’a başvurabilir:







T.C. yasalarına göre, başvuru tarihinden en az üç yıl önce kurulmuş dernek ya da vakıflar
Toplum yararına çalışmalar yürüten kurumlara öncelik verilecektir.
En az 5 tam zamanlı çalışanı olan (7 ve üzeri çalışanı olan kurumlara öncelik verilecektir)
Son iki yılda yıllık en az 750.000 TL bütçesi olan
Talep ettikleri pozisyon için net bir görev tanımı sunan
Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunacak kurumlar başvurabilir.

2. STK’lar başvuru yaparken nelere dikkat etmeli?





Başvuru Rehberi’nin iyice incelendiğinden emin olunmalı
Bu rehberin bir çıktısını alınarak bilgi için saklanmalı
Başvuru formu doldurulurken ilgili alanlara bilgiler girildikten ve saklandıktan sonra başka bir
zamanda kurum adı, e-posta adresi ve telefon numarası ile giriş yapılarak form üzerinde
çalışmaya devam edilebilir
Başvuru değerlendirme sırasında pozisyonların görev tanımları oldukça önem arz etmektedir.
Olabildiğince standart görev tanımları yazmaya özen gösterilmeli. Görev tanımı konusunda örnek
olması adına STK’lar için örnek görev tanımları dosyası incelenebilir






Form eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulduğundan emin olunmalı, Formun sonraki bölümlerine
geçmeden önce tüm bilgiler kontrol edilmeli
Başvuru formunu tamamladıktan sonra “Gönder” tuşuna tıklandığından emin olunmalı
Formun bir çıktısı alınarak daha sonra talep edilmesi durumunda Esas Sosyal’e göndermek
üzere saklanmalı
Ön değerlendirme sürecinin geçilmesi halinde formun ekine koyulması gereken aşağıdaki
belgeler talep edilecektir. Talep edilene kadar Esas Sosyal’e herhangi bir belge yollanmaması
önemle rica ederiz.

PROGRAMA KABUL DURUMUNDA TALEP EDİLECEK BELGELER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İmzalı başvuru formu çıktısı
Kurumun en üst yetkili organının programa başvuru kararı
Son iki yıllık gelirleri gösteren imzalı belge
Kurumun tüzüğü ya da vakıf senedi
(Beyan edildiyse) Kamu Yararına Çalışan Dernek/Vakıf Bakanlar Kurulu Kararı
Kurumda tam zamanlı çalışan sayısını gösteren imzalı belge

3. Başvuru süreci nasıl işliyor?
Başvurular yalnızca ilkfirsat.org web sitesinde yer alan link üzerinden microfon.co
websitesinden form doldurularak gerçekleştirilmektedir. Belirtilen kriterlere sahip STK’lar
vermiş oldukları bilgilere göre değerlendirme sürecine alınacaklardır. Ön değerlendirme
sürecinin ardından kısa listeye alınan STK’lar ile görüşülerek ve kurumlarla ilgili daha fazla
bilgi alınacaktır. Başvuran tüm STK’lar 21 Mart haftasında değerlendirme sonuçları hakkında
bilgilendirilecektir.
4. Hangi pozisyonlar için başvuru yapılabilir?
STK’lara başvuru formunda da belirtilen aşağıdaki alanlarda öncelik verilecektir:









Bilgi Teknolojileri
Etkinlik
Finans ve Muhasebe
İnsan Kaynakları
Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk
Kurumsal İletişim
Mali ve İdari İşler
Satın Alma

5. En fazla kaç pozisyon/kişi için başvuru yapılabilir?
Program kapsamında her STK en fazla 6 pozisyon için başvuruda bulunabilir.
Kurumda Çalışan
Sayısı
5-15
16-39
40-69
70-99
100+

En Fazla Desteklenebilecek
Katılımcı Sayısı
1
2
3
4
5-6

6. Desteklenecek STK’lar ve pozisyonlar hangi kriterlere göre karar veriliyor?
Desteklenecek STK ve katılımcı sayısına karar verilirken özel sektörde karşılığı olan
fonksiyonel departmanlara öncelik verilmektedir. Bununla birlikte pozisyonun görev tanımı,
birlikte çalışılacak yöneticinin deneyimine de bakılmaktadır. Ayrıca kurumun Şevket Sabancı
Vizyonuyla İlk Fırsat’ın misyonunu paylaşarak gençlerin fırsat eşitsizliğini aşma ve katılımcıyı
eğitim/network ile desteklenme konusunda istekli olması da değerlendirme kriterleri arasında
yer almaktadır.

Genç Katılımcıların Seçimi ve Program Katılım Süreci Hakkında
1. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat katılımcısının profili nedir?
Aşağıdaki kriterleri karşılayan gençler Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat kapsamında
STK’larda çalışmak üzere Mayıs ayında başvuracaklardır. Adayların;






Herhangi bir devlet üniversitesinden 2021 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş
Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olan
Daha önce tam zamanlı çalışmamış (Stajlar bu kapsamda değildir)
Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından
gün almamış
(1 Ocak 1998-31 Aralık 2002 arasında doğanlar)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Ayrıca gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış, staj
yapmış ve burs almış öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Bugüne kadarki
katılımcılar hakkında bilgi edinmek için: (http://www.ilkfirsat.org/tr/katilimcilar/2020-katilimcilar)

2. Katılımcı gençler nasıl belirlenecek?











STK’lar desteklenmesini talep ettikleri ve Esas Sosyal tarafından onaylanan pozisyonlar için iş
ilanlarını hazırlayarak bir online başvuru formu ile birlikte kendi web sitelerinden yayınlayacaklar;
aynı zamanda sosyal medya ve diğer mecralarında başvurular için duyuru yapacaklardır. STK’lar
kariyer sayfalarını (Kariyer.net, Yenibiris.com, AB İlan, Gelbasla.com vb.) kullanarak duyurularını
yaygınlaştıracaklardır
Esas Sosyal de başvuruların duyurusu için benzer şekilde destek verecektir
Yukarıdaki kriterlere sahip gençler ortak bir online başvuru formu linki üzerinden başvuru
yapacaklardır . (microfon.com)
Genç aday başvuruları tamamlandığında Esas Sosyal ekibi tarafından değerlendirme yapılacak,
genç seçim süreci havuz mantığı ile gerçekleşecektir. Her pozisyon için uygun adaylardan bir
havuz oluşturularak ilgili kurumla paylaşılacaktır.
İlan çıkılan her bir pozisyon için en az 15 başvuru alınması hedeflenmektedir. Bu nedenle ilanların
duyurulması ve aday havuzunun olabildiğince geniş olması önem arz etmektedir. Genç
başvuruları bittiğinde en az başvuru alınan 3 pozisyon kapatılacaktır. Kapatılan pozisyonların
başvurularında potansiyeli güçlü adayların olması halinde bu adaylar diğer pozisyonlarına
havuzlarına aktarılacaktır.
15’den az başvuru alan pozisyonlar için havuzda yer alan eş görev tanımına sahip pozisyonların
başvurularına bakılarak ve analiz edilerek uygun görüldüğü takdirde buradan aktarım
yapılacaktır. Eğer eş düzeyde başka havuzlarda da uygun adaylar bulunmuyorsa pozisyonun
desteklenmemesine karar verilebilir. Bu nedenle ilanların duyurulması ve aday havuzunun
olabildiğince geniş olması önem arz etmektedir.
Aday havuzu yeterli ise, STK yöneticisiyle birlikte başvuruların değerlendirilmesi 3 aşamada
gerçekleşecektir;
1. Başvuru formunun okunması
2. Birinci mülakatlar
3. Kişilik envanteri ve ikinci mülakatlar

Bu aşamalar sonunda uygun görülen adayın seçilmesine karar verilir.
3. Katılımcılar STK’lardaki görevlerine ne zaman başlayacaklar?
2022 dönemi katılımcıları 1 Eylül 2022’de işbaşı yapacaklardır.
4. Katılımcılar ne kadar net maaş alacaklar?
Maaş ödemeleri Esas Sosyal’in her bir katılımcı için belirlediği düzeyde yapılması
öngörülmektedir. Net rakam belli olduktan sonra paylaşılacaktır.
5. Katılımcıların maaşları kimin tarafından ödenecek?
Katılımcılar STK’ların bordrosunda olarak, maaşlarının yıllık toplam maliyeti (tüm SGK ve
diğer işveren payları dahil) Esas Holding tarafından veya Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat

Kurumsal Destekçisi olan kurum tarafından STK’ya şartlı bağış olarak verilecektir. Toplam
maaş bedeli 3 taksit şeklinde ödenecektir.
6. STK’lar program sonunda katılımcıyı istihdam etmeye devam etmek zorunda mı?
Hayır. Katılımcıların program sonrasında çalıştıkları STK’da görev alıp almamaları katılımcı ve
STK’nın ortak kararına bağlıdır. Aksi yönde karar veren STK’ların katılımcıya en geç 1
Temmuz 2023’de bunu bildirmeleri gerekir. Esas Sosyal, program sonrasında katılımcıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
7. Seçim sürecinde uygun aday bulunamazsa ne yapılır?
Bu durumda diğer STK’ların benzer pozisyonlarına yapılmış olan başvurular arasından uygun
olanlar değerlendirmeye alınabilir. Ancak buna rağmen uygun aday bulunamaması
durumunda söz konusu pozisyon kapatılır ve STK programdan çıkarılır.
8. Katılımcıya programın öngördüğünün üzerinde maaş ödenebilir mi?
Hayır. Tüm Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat katılımcıları aynı maaşı alır.
9. STK’lar katılımcıya yol ve yemek masraflarını vermek zorunda mı?
Katılımcılara maaş dışında sağlanacak yan haklar her STK’nın kendi sorumluluğundadır.
10. Katılımcının performansından memnun kalınmazsa ne olur?
Katılımcının işbaşı tarihinden itibaren iki ay içinde iş için uygun olmadığı sonucuna varılması
durumunda STK, Esas Sosyal ile birlikte bir değerlendirme yaparak katılımcının durumunu
gözden geçirir. Bu değerlendirme sonucunda katılımcının görevine son verilmesine karar
verilirse ayrılan katılımcı yerine yeni bir katılımcı bulunarak programa dahil edilir.
Son başvuru tarihi 25 Şubat Cuma saat 17.00

