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Başvuru Rehberi 

A. Giriş  

Dijital Dünyada Kadın Projesi Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi (KTTO KGK)  

ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı (TİKA) iş birliği içerisinde yürütülecek ve yönetilecektir. 

Projenin temel amacı kadınların ekonomik yaşama katılım sağlaması ve/veya konumunun 

sağlamlaştırması için gerekli olan teknolojik alt yapıyı sağlamak ve kurumsal bir kimlik oluşturmak 

adına eğitimler düzenlemek ve sonucunda profesyonel hizmet imkanı sunmaktır. Birçok kadın 

girişimcinin bütçesini aşan bu profesyonel hizmetler ve eğitimler, seçilen adaylara ücretsiz olarak 

sağlanacaktır. 

Proje kapsamında kadın girişimcilere yönelik olarak 3 farklı eğitim ve profesyonel hizmet programı 

sunulacaktır. Bu programlar; 

- Markamın Kareleri; 

- Markamı Yaratıyorum; 

- İşim için Sosyal Medya Yönetimi’dir.  

Proje kapsamında gerçekleştirilen üç program birbirinden bağımsız olarak yürütülmekle birlikte isteyen 

katılımcılar birden fazla programa başvurularını yapabilmektedirler. 

B. Programların Amaç ve Kapsamları 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim ve profesyonel hizmet programlarının amaç ve 

kapsamları aşağıdaki gibidir. 

Markamın Kareleri: Program kapsamında, kadınlara ait ve/veya kadınların aktif olarak yönetiminde 

yer aldığı 10 işletmeye, iş yerlerinde veya üretim yerlerinde Facebook ve Instagram gibi sosyal medya 

kanallarında tanıtılacak ürünlerinin 3 saatlik profesyonel fotoğraf çekimi sağlanacaktır. Fotoğraflar 

Facebook ve Instagram paylaşımına uyumlu şekilde olacaktır. Fotoğraf çekim tarihi, katılımcılara 3 gün 

önceden bildirilecektir. Katılımcılar belirlenen tarihte çekilecek ürünlerin alan hazırlığını yapmakla 

sorumludur.  Belirlenen tarihin uygun olmaması durumunda tarih değişikliği talebi, bildirinin alındığı 

gün içerisinde tarafımıza bildirilmelidir. 

Markamı Yaratıyorum: Program kapsamında, kadınlara ait ve/veya kadınların aktif olarak 

yönetiminde yer aldığı 10 işletmeye markalaşma ve kurumsal kimlik eğitimi verilecektir. Eğitimlere 

başvuru yapan işletmeden kadın yönetici ile işletmede aktif olarak görev alan 2 kişi olmak üzere 

toplamda 3 kişi katılım sağlayabilmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra, bir ay içerisinde profesyonel  

grafik tasarımcı tarafından adaylar için tasarlanmış bir logo oluşturulacaktır.  Katılımcılar, işletmeleri 

ile ilgili gerekli bilgileri ve oluşacak olan logonun detaylarını grafik tasarımcıya aktarmakla yükümlü 

olacaktır. Eğitim tarihlerine uyma yükümlülüğü de katılımcıya ait olacaktır. Program çerçevesinde 
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eğitimlerin tekrarı olmayacaktır. Başvurusu kabul edilen kişiler, herhangi bir sağlık mazereti ile 

eğitimlere katılım sağlayamayacak olmaları durumunda eğitim tarihinden 3 gün önce program 

koordinatörüne bildirmek ile yükümlüdür. 

İşim için Sosyal Medya Yönetimi: Program kapsamında, kadınlara ait ve/veya kadınların aktif olarak 

yönetiminde yer aldığı işletmelere ticari faaliyetler için efektif ve doğru sosyal medya kullanımı 

eğitimleri verilecektir. Bahse konu eğitimler içerik üretimi, sponsorlu paylaşımlar, paylaşım nitelikleri 

ve zamanlamaları,  Facebook ve Instagram analizleri, Whatsapp Business kullanımı gibi konular 

üzerine olacaktır. Eğitimler 3 farklı tarihte 10’ar kişilik 3 grup şeklinde toplamda 30 kadına verilecektir. 

Eğitim tarihlerine uyma yükümlülüğü de katılımcıya ait olacaktır. Program çerçevesinde eğitimlerin 

tekrarı olmayacaktır. Başvurusu kabul edilen kişiler, herhangi bir sağlık mazereti ile eğitimlere katılım 

sağlayamayacak olmaları durumunda eğitim tarihinden 3 gün önce program koordinatörüne bildirmek 

ile yükümlüdür. 

C. Programlara Başvuru İşlemleri ve Koşulları 

Her başvuru sahibinin karşılaması gereken program katılım koşulları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

Her şirket her programa bir kere başvurma hakkına sahiptir. 

 

 

Program Adı  Program Başvuru Koşulları 

 

 

 

Markamın Kareleri 

 

✓ Başvuru sahibinin 18 yaş ve üzerinde olması; 

✓ Gerçek kişi, şahıs işletmesi veya hisseleri 

toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla 

kadınlara ait olan işletmeler ile sahip/ortağı 

olduğu işletmenin yönetiminde kadın olan 

işletmeler başvuruda bulunabilir.  

✓ İşletmenin KKTC’de kaydının olması; 

✓ İşletmenin 2021 yılı veya öncesinde kurulmuş 

olması; 

✓ Satılan ürün/hizmetin ticari niteliği olması; 

✓ İşletmenin yenilikçi ve büyüme potansiyeline 

sahip olması; 

✓ Sektör farketmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markamı Yaratıyorum 

 

✓ Başvuru sahibinin 18 yaş ve üzerinde olması; 

✓ Gerçek kişi, şahıs işletmesi veya hisseleri 

toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla 

kadınlara ait olan işletmeler ile sahip/ortağı 

olduğu işletmenin yönetiminde kadın olan 

işletmeler başvuruda bulunabilir.  
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✓ İşletmenin KKTC’de kaydının olması; 

✓ İşletmenin 2021 yılı veya öncesinde kurulmuş 

olması; 

✓ Satılan ürün/hizmetin ticari niteliği olması; 

✓ İşletmenin yenilikçi ve büyüme potansiyeline 

sahip olması; 

✓ Sektör farketmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

İşim için Sosyal Medya Yönetimi 

 

✓ Başvuru sahibinin 18 yaş ve üzerinde olması; 

✓ Gerçek kişi, şahıs işletmesi veya hisseleri 

toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla 

kadınlara ait olan işletmeler ile sahip/ortağı 

olduğu işletmenin yönetiminde kadın olan 

işletmeler başvuruda bulunabilir.  

✓ İşletmenin KKTC’de kaydının olması; 

✓ İşletmenin 2021 yılı veya öncesinde kurulmuş 

olması; 

✓ Sektör farketmemektedir. 

Başvurular 14 Şubat 2022 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar katılım yapılması 

istenilen programın Başvuru Formu doldurularak kabul edilecektir.  

Katılım sağlanmak istenen programın/programların başvuru formları aşağıda belirtilen linklerden temin 

edilmektedir. Başvuru formları doldurulduktan ve imzalandıktan sonra infokgk@ktto.net e-posta 

adresine gönderilmelidir. Aksi takdirde, başvurular sisteme iletilmeyecek ve değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Markamın Kareleri Başvuru Formu 

Markamı Yaratıyorum Başvuru Formu 

İşim için Sosyal Medya Yönetimi Başvuru Formu 

 

 

KTTO KGK Komite üyelerinden başvuru değerlendirme sürecinde görev alacak olanlar proje 

başvurusunda bulunamazlar. 

 

mailto:infokgk@ktto.net
https://www.ktto.net/markamin-kareleri-basvuru-formu/
https://www.ktto.net/markami-yaratiyorum-basvuru-formu/
https://www.ktto.net/isim-icin-sosyal-medya-yonetimi-basvuru-formu/
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D. Başvuru için Gerekli Dokümanlar 

Başvuru Formu doldurulurken mutlaka iletilmesi gereken dokümanlar aşağıdaki gibidir.  

- Başvuru sahibinin Kimlik Kartı 

- Başvuru sahibi işletmenin Vergi Yükümlü Kayıt belgesi 

- 2022 yılı için geçerli ve işletmenin aktif statüsünü gösteren Birlik/Oda üyeliği belgesi 

- Başvuru sahibi işletmenin Limited Şirket ya da Ortaklık olması durumunda güncel (3 aylık bir 

süreyi aşmamış) Şirket Onay Belgeleri 4’lü set; 

- Şirket kuruluş onay belgesi 

- Direktörler kurulu onay belgesi 

- Hissedarlar onay belgesi 

- Adres onay belgesi 

E. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Bildirilmesi  

Başvuru formlarının gerekli belge ve kriter uygunluğu kontrölünün ardından katılım kriterlerine 

uygunluk gösteren başvurular kronolojik başvuru sırasına göre seçilecektir. Başvuru sahiplerine, 

başvurularının sonucuna ilişkin geri dönüş sağlanacaktır.  


