


Eren Deniz Tol’ün Anısına Saygıyla…



AĞ-DA HAKKINDA…

¡ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın (AĞ-DA) temel amacı, sivil toplum örgütleri ile 
akademisyenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki bilgi birikimi, araştırma ve alan 
deneyimini paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları geliştirmek ve birlikte yürütülecek 
savunuculuk ve araştırma faaliyetlerinin çoğalmasına aracılık etmek. 

¡ Bu program Dayanışma Akademileri Ağı Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme” 
projesi S.S. ADA Eğitim Kooperatifi (Ankara Dayanışma Akademisi) ile BİRARADA Bilim, 
Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin iş birliğinde ve Avrupa Birliği’nin finansal 
desteği ile yürütülmekte.



PROGRAMIN AMACI

¡ Genç araştırmacıların sivil toplum örgütlerinin alanda biriktirdiği deneyim ve bilgiyle bağının 
güçlendirmek.

¡ Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan araştırmacılar ile sivil toplum örgütlerinin 
işbirliğinde gerçekleştirilecek araştırma ve savunuculuk faaliyetlerine mali destek sunmak.



DESTEĞİN KAPSAMI VE SÜRESİ

¡ 2021 - 2023 yılları arasında üç dönemde kullandırılacak.

¡ Toplamda 15 destek verilecektir. Her dönemde 5 destek kullandırılması hedeflenmekte.

¡ Araştırma ve savunuculuk tekliflerinin süresi en az 6, en fazla 12 ay olmalı. 



DESTEK MİKTARI

¡ Toplam destek miktarı 30.000 Euro.

¡ Verilecek 15 desteğin 9’unun araştırma, 6’sının savunuculuk faaliyetleri için kullandırılması 
planlanıyor. 

¡ Destek miktarı her bir başvuru için en fazla 2000 Euro.



DESTEĞİN KAPSAMI VE SÜRESİ

¡ Başvurucular bu destekten yalnızca bir kez faydalanabilir.

¡ Program genç araştırmacıların sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirecekleri araştırma 
ve savunuculuk faaliyetlerini kapsamakta.  



DESTEĞİN KAPSAMI

¡ Program, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, LGBTİ+ hakları 

¡ ve bunlarla kesişen hak alanları 

¡ kadınlara ve LGBTİQ+’lara yönelik ayrımcılık, 

¡ azınlık mensubu kadınların hakları, 

¡ mülteci kadın ve LGBTİQ+’ların hakları vb.)

üzerinde yapılacak araştırma veya savunuculuk faaliyetlerini destekliyor.



DESTEĞİN KAPSAMI

¡ Önerilen araştırma ya da faaliyetin bir araştırmacı tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 
çalışan bir sivil toplum örgütü

¡ ya da kurumsal bir yapısı olmasa dahi toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren bir 
inisiyatif, platform, benzeri oluşum- ile iş birliği içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

¡ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ya da son başvuru 
tarihi itibariyle doktora mezuniyetinin üzerinden en fazla 7 yıl geçmiş olan araştırmacılar.

¡ Başvurucunun Türkiye’de ikamet etmesi gerekir. 



KİMLER BAŞVURABİLİR?
¡ Başvurucu, araştırma ya da savunuculuk faaliyetini birlikte gerçekleştireceği STÖ’nün 

profesyonel çalışanı ya da yöneticisi olamaz.

¡ Bir araştırmacı grubu tarafından başvuru yapılacaksa başvuru koordinatör görevini üstlenen 
araştırmacı tarafından yapılır.  

¡ Ticari kuruluşlar veya kamu kurumları araştırmacı grupları içinde yer alamaz.

¡ Başvuru şartlarını koordinatörün yerine getirmesi gerekir.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

¡ Başvurucuların Dayanışma Akademileri’yle üyelik, gönüllülük, destekçilik vb. biçimlerde 
bağlantılı olması gerekmektedir. 

¡ Başvuru sahibinin, bu ilişkiyi belgeleyecek doküman ya da referans mektubu sunması gerekir.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

¡ Destek almaya hak kazanan araştırmacıların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’na (AĞ-
DA) üye olması ve AĞ-DA ilkelerini benimsemesi gerekmektedir.

¡ https://ag-da.org/ilkelerimiz/

https://ag-da.org/ilkelerimiz/
https://ag-da.org/ilkelerimiz/

