
Bu destek programı, kanser hastalığı sebeb�yle tedav� gördüğü süreçte, Muğla Sıtkı Koçman

Ün�vers�tes� Rektörlüğü tarafından Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı b�ld�r�y� �mzaladığı �ç�n �k�

kez görevden alınan ve 27 Şubat 2017’de hayatını kaybeden Prof. Dr. Eren Den�z Tol’un �sm�n�

taşımaktadır. Öğrenc�ler�n�n “ders�ne �lk g�rd�ğ�n�zde kend�n�z� ün�vers�tede h�ssett�ğ�n�z eşs�z

hocalardan, asla ödün vermeyen, hayatımda gördüğüm en güçlü kadın”, “güçsüzün yanında olan

cesur b�r kadın” sözler�yle anlattığı Eren Den�z Tol’un anısının yen�, cesur araştırmacılara güç

vermes� üm�d�yle…

A Ğ - D A  E R E N  D E N İ Z  T O L  A R A Ş T I R M A
V E  S A V U N U C U L U K  D E S T E K

P R O G R A M I  B A Ş V U R U  R E H B E R İ  
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B A Ş V U R U  
K İ M L E R  B A Ş V U R A B İ L İ R ?   
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     Dayanışma Akadem�ler� Ağı Aracılığıyla Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� Gel�şt�rme” projes� S.S. ADA
Eğ�t�m Kooperat�f� (Ankara Dayanışma Akadem�s�) �le BİRARADA B�l�m, Sanat, Eğ�t�m, Araştırma ve
Dayanışma Derneğ�’n�n �ş b�rl�ğ�nde ve Avrupa B�rl�ğ�’n�n f�nansal desteğ� �le yürütülmekted�r.
     Proje kapsamında kurulan Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Dayanışma Ağı’nın (AĞ-DA) temel amacı,
s�v�l toplum örgütler� �le akadem�syenler�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanındak� b�lg� b�r�k�m�,
araştırma ve alan deney�m�n� paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları gel�şt�rmek ve b�rl�kte
yürütülecek savunuculuk ve araştırma faal�yetler�n�n çoğalmasına aracılık etmekt�r.
     Eren Den�z Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı, genç araştırmacıların s�v�l toplum
örgütler�n�n alanda b�r�kt�rd�ğ� deney�m ve b�lg�yle bağının güçlend�r�lmes�ne katkı sunmayı
hedeflemekted�r. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında çalışan
araştırmacılar �le s�v�l toplum örgütler�n�n �şb�rl�ğ�nde gerçekleşt�r�lecek araştırma ve savunuculuk
faal�yetler�ne mal� destek sunulacaktır.
     Bu çağrı, Eren Den�z Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı’nın üçüncü çağrısıdır. 
     Destek programının son çağrısı olması beklenen bu çağrı dönem�nde araştırmacıların
savunuculuk projeler� �le yapacağı başvurular teşv�k ed�lmekted�r. Yeterl� sayıda savunuculuk
projes� başvurusu alınması ve hakem değerlend�rmeler�nden olumlu sonuç alınması durumunda bu
çağrı dönem�nde 4 savunuculuk projes�ne ve 1 araştırma projes�ne destek ver�lmes� planlanmıştır.
Ancak bu oran alınan başvuru sayısına göre değ�şeb�lecekt�r.

D E S T E Ğ İ N  A M A C I

 2023 yılının �k�nc� yarısına kadar toplam 15 destek ver�lmes� planlanmakla b�rl�kte çağrı dönemler�n�n takv�m� ve kullandırılacak
destekler�n sayısı değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
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DESTEĞİN KAPSAMI VE SÜRESİ

      Araştırma ve savunuculuk destekler� 2021 - 2023 yılları arasında üç dönemde kullandırılacaktır. 
     Toplamda 15 destek ver�lecekt�r. Her dönemde 5 destek kullandırılması hedeflenmekted�r.
     Eren Den�z Tol Araştırma ve Savunuculuk Desteğ�’nden yalnızca b�r kez faydalanılab�l�r.
Destek programı genç araştırmacıların s�v�l toplum örgütler�yle b�rl�kte gerçekleşt�recekler�
araştırma ve savunuculuk faal�yetler�n� kapsamaktadır.
     Bu destek programı kapsamında, Türk�ye’dek� toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, kadın hakları, LGBTİQ+
hakları ve bunlarla kes�şen hak alanları (kadınlara ve LGBTİQ+’lara yönel�k ayrımcılık, azınlık
mensubu kadınların hakları, mültec� kadın ve LGBTİQ+’ların hakları vb.) üzer�nde yapılacak
araştırma veya savunuculuk faal�yetler� desteklenecekt�r. 
     Destek ver�lecek araştırma ya da savunuculuk faal�yet�n�n b�r araştırmacı tarafından toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında çalışan b�r s�v�l toplum örgütü -ya da kurumsal b�r yapısı olmasa dah�
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında faal�yet gösteren b�r �n�s�yat�f, platform, benzer� oluşum- �le �ş
b�rl�ğ� �ç�nde gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r.
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     Araştırma ve savunuculuk tekl�fler�n�n süres� en az 6, en fazla 12 ay olmalıdır. Araştırma ve
savunuculuk faal�yet�ne da�r raporlar, bu süren�n b�t�m�nden sonra en geç 60 gün �çer�s�nde tesl�m
ed�lmel�d�r. Raporlar Türkçe olarak hazırlanmalıdır. 
     Destek almaya hak kazananlar �lan ed�ld�kten sonra başvurucularla b�r Araştırma ve
Savunuculuk Destek Sözleşmes� �mzalanacak; sözleşmen�n �mzalandığı tar�h desteğ�n
kullanılmasının başlangıç tar�h� kabul ed�lecekt�r.

 

MALİ DESTEK MİKTARI VE KOŞULLARI

 
Ödeme sürec� aşağıdak� g�b� yürütülecekt�r:

Ön ödeme: Destek sözleşmes�n�n �mzalanmasından sonrak� 15 �ş günü �ç�nde toplam
destek m�ktarının %50’s�, araştırmacının adına açılmış banka hesabına Euro olarak
yatırılacaktır.
Destek m�ktarının %25’� ara raporun tesl�m ed�lmes�nden sonrak� 15 gün �ç�nde
araştırmacının adına açılmış banka hesabına Euro olarak yatırılacaktır.
Destek m�ktarının %25’�, varsa uygun mal�yet olmayan harcamaların kes�nt�ler� yapıldıktan
sonra, f�nal raporun onaylanmasını tak�p eden 15 �ş günü �çer�s�nde araştırmacının adına
açılmış olan banka hesabına Euro olarak yatırılacaktır.

     Bu program kapsamında ver�lecek toplam destek m�ktarı 30.000 Euro’dur.
     Toplam 15 desteğ�n 9’unun araştırma ve 6’sının savunuculuk faal�yetler� �ç�n kullandırılması
öngörülmüştür. Başvuruların sayısına ve n�tel�ğ�ne göre bu oranda değ�ş�kl�k yapılab�l�r. 
     Destek m�ktarı her b�r başvuru �ç�n en fazla 2000 Euro’dur.  

     Destek alan araştırma ya da savunuculuk faal�yet� sonunda elde ed�len tüm çıktıların yasal
sorumluluğu ve tel�f hakları araştırmacıya a�tt�r. AĞ-DA, araştırma ve savunuculuk faal�yet�
sonuçlarını yararlanıcının f�kr� mülk�yet hakları saklı kalmak kaydıyla çoğaltab�l�r, yayımlayab�l�r ve
dağıtab�l�r. AĞ-DA Proje of�s�, değerlend�rme sürec�nde uygun görüldüğü şartlarda destek
bütçes�nde kes�nt� veya değ�ş�kl�k önerme hakkına sah�pt�r.

BAŞVURU

     Başvuruların aşağıda bel�rt�len kurallara uygun olması beklenmekted�r. Uygun olmayan ve eks�k
başvurular değerlend�rmeye alınmayacaktır.
     Destek programına başvurular www.ag-da.org web sayfasında yayımlanan başvuru formu
�nd�r�lerek elektron�k posta yoluyla yapılacaktır. 
     Başvuru formu ve ek belgeler�n�n eks�ks�z olarak destek@ag-da.org adres�ne e-posta �le
gönder�lmes� gerekmekted�r. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular d�kkate
alınmayacaktır. 
     

http://www.ag-da.org/
mailto:destek@ag-da.org


     Başvuru d�l� Türkçed�r.  
     Başvuru �ç�n gereken belgeler web sayfasında �lan ed�lecekt�r. 
     Başvuru çağrısı �lan ed�ld�kten sonra b�r tanıtım toplantısı yapılarak başvurucuların soruları
yanıtlanacaktır. Ayrıca çağrıda duyurulan zaman d�l�m� zarfında destek@ag-da.org adres�ne
gönder�len sorular ve proje ek�b�n�n bu sorulara yanıtları AĞ-DA web s�tes�nde sık sorulan sorular
başlığı altında yayınlanacaktır. 
     Değerlend�rme sürec�nde gerekl� görüldüğü durumda ek belge ve b�lg� talep 
ed�leb�l�r. 
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KİMLER BAŞVURABİLİR

     Bu çağrı, yalnızca Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olan yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler� �le
son başvuru tar�h� �t�bar�yle doktora mezun�yet�n�n üzer�nden en fazla 7 yıl geçm�ş olan
araştırmacılara açıktır. 
     Başvuru sah�b�n�n araştırma ya da savunuculuk desteğ�n�n kullanılması sırasında Türk�ye’de
�kamet etmes� gerekmekted�r. Geç�c� olarak Türk�ye dışında �kamet eden  TC vatandaşları destek
�ç�n başvuramaz.
S�v�l toplum örgütler� ve benzer� d�ğer kurumlar tarafından yapılan başvurular değerlend�rmeye
alınmayacaktır.
     Başvuru sah�b�n�n araştırma ya da savunuculuk faal�yet�n� b�r s�v�l toplum örgütü ya da tüzel
k�ş�l�ğ� olmasa b�le toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında faal�yet gösteren b�r �n�s�yat�f, platform,
benzer� oluşum �le �şb�rl�ğ� �ç�nde gerçekleşt�rmes� beklenmekted�r. Bunun �ç�n, araştırmacının
başvuru sırasında s�v�l toplum örgütü �le kurulacak �l�şk�n�n kapsamı ve �çer�ğ�ne da�r b�r beyan
mektubu sunması beklenmekted�r. Araştırmacının b�rden fazla s�v�l toplum örgütü �le b�rl�kte
çalışacak olması durumunda bu örgütlerden b�r� �le �şb�rl�ğ� �ç�n önceden görüşmüş ve onay almış
olması gerekl�d�r.
     Yereldek� s�v�l toplum örgütler� �le kurulacak �ş b�rl�kler�ne öncel�k ver�lecekt�r.
     Başvuru sah�b�, araştırma ya da savunuculuk faal�yet�n� b�rl�kte gerçekleşt�receğ� STÖ’nün
profesyonel çalışanı ya da yönet�c�s� olamaz ancak bu örgütle gönüllülük ya da üyel�k �l�şk�s� �ç�nde
bulunab�l�r.
     Başvurucuların Dayanışma Akadem�ler�’yle üyel�k, gönüllülük, destekç�l�k vb. b�ç�mlerde
bağlantılı olması gerekmekted�r. Başvuru sah�b�n�n, bu �l�şk�y� belgeleyecek doküman ya da
referans mektubu sunması gerek�r.
      Başvuruya konu olan araştırma ya da savunuculuk faal�yet� b�reysel olarak veya b�r araştırma
grubu �le sürdüreb�l�r. Başvuru b�r araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sah�b� araştırmacı
“Araştırma koord�natörü” görev�n� üstlen�r. Araştırma koord�natörünün bu yönergede bel�rt�len
şartları yer�ne get�rmes� beklen�r. 
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 Bu program kapsamında Yerel STÖ, bel�rl� b�r yerleş�m merkez�nde yerel b�r g�r�ş�m yoluyla öncel�kl� olarak o yer�n sorunlarıyla
�lg�lenmek üzere kurulmuş ve faal�yet gösteren STÖ olarak tanımlanmıştır.
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     Araştırma grupları b�reyler�n katılımıyla oluşur. İçer�s�nde t�car� ve/veya devlet kurumlarının yer
aldığı araştırma tekl�fler� değerlend�rmeye alınmaz.
     S.S. ADA Eğ�t�m Kooperat�f� �le �mzalanacak olan sözleşmen�n tarafı araştırma koord�natörüdür.
Sözleşmeden doğacak tüm yasal yükümlülükler koord�natöre a�t olacaktır.
     Destek almaya hak kazanan araştırmacıların Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Dayanışma Ağı’na (AĞ-
DA) üye olması ve AĞ-DA �lkeler�n� ben�msemes� gerekmekted�r.
     Başvuru sah�b�, başvuru aşamasında verd�ğ� b�lg�ler �le sunduğu belgeler�n doğruluğunu taahhüt
eder.

 
 BAŞVURUNUN KAPSAMI

     Başvuru, devam eden veya henüz başlanmamış b�r araştırma ya da savunuculuk faal�yet� �ç�n
yapılab�l�r. Tamamlanmış araştırma ya da savunuculuk faal�yetler� desteklenmez.

 
Araştırma desteğ�n�n kapsamı şöyled�r: 

      Türk�ye’dek� toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, kadın hakları, LGBTİQ+ hakları ve bunlarla kes�şen hak
alanlarında (kadınlara ve LGBTİQ+’lara yönel�k ayrımcılık, azınlık mensubu kadınların hakları,
mültec� kadın ve LGBTİQ+’ların hakları vb.) ve b�r s�v�l toplum örgütü �le b�rl�kte çalışmayı gerekt�ren
araştırma projeler�, b�r tez�n b�r bölümü ya da daha gen�ş araştırmanın parçası, b�r akadem�k
makale, b�r raporun hazırlanması ve yayımlanması vb. araştırma faal�yetler�. 
     Bunlarla sınırlı olmamakla b�rl�kte 
     a) b�r ya da daha fazla s�v�l toplum örgütü �le b�rl�kte yürütülecek n�cel, n�tel ya da karma yönteml�   
     araştırmalar, 
     b) b�r ya da daha fazla s�v�l toplum örgütünün üyeler�, gönüllüler� ya da yararlanıcıları �le 
     gerçekleşt�r�lecek n�cel, n�tel ya da karma yönteml� araştırmalar, 
     c) b�r ya da daha fazla s�v�l toplum örgütünün �şley�ş�, örgütlenme süreçler�, savunuculuk 
     faal�yetler� vb.üzer�ne yürütülecek araştırmalar, destek kapsamındadır. 
     Araştırmacıların, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanı �le �l�şk�l� bu sıralanan başlıklar dışında kalan
özgün araştırmaları da, b�r ya da daha fazla s�v�l toplum örgütü �le �şb�rl�ğ� �ç�nde gerçekleşt�r�lmes�
koşulu �le değerlend�rmeye alınır. 
     Araştırmanın metodoloj�s�, toplumsal c�ns�yet araştırmaları ve et�k standartlarına uygun
olmalıdır. 
     Araştırmanın, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� kr�terler�n� gözeten yöntem ve araçlara sah�p olması
gerekmekted�r. 

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


Savunuculuk desteğ�n�n kapsamı şöyled�r:
      B�r araştırmacı, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve LGBTİQ+ hakları alanında 

çalışan b�r s�v�l toplum örgütü veya �n�s�yat�f, platform vb. oluşumlarla �şb�rl�ğ� 
�ç�nde gerçekleşt�receğ�, o s�v�l toplum örgütünün faal�yet alanındak� hedefler�n� 
gerçekleşt�rmes�ne katkısı olacak toplantı, atölye, konferans, medya kampanyası, 
ev sah�pl�ğ� etk�nl�ğ�, karar alıcıları etk�leme faal�yet�, dava, pol�t�ka, parlamenter vb. 
�zleme çalışması, pod-cast, v�deo, kısa f�lm, belgesel g�b� görsel �ş�tsel materyaller, k�tapçık,
broşür, poster, �lan g�b� savunuculuk materyaller�, ses, görüntü, ve belge arş�v� �ç�n başvuruda
bulunab�l�r. 
     Savunuculuk desteğ�, tek b�r faal�yet �ç�n olab�leceğ� g�b� aynı amaç doğrultusunda planlanmak
kaydı �le b�r d�z� faal�yet �ç�n de kullanılab�l�r.
 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

     Değerlend�rmeler kapalı �s�m yöntem� �le yapılır. Başvurucular başvuru formunda adlarının
b�l�nmes�ne neden olacak �fadeler kullanmamalı, araştırma tekl�f�nde esk� çalışmalarına atıf varsa
kaynakça araştırmacının adını bell� etmeyecek b�ç�mde düzenlenmel�d�r.
     Araştırma projes� başvuruları ve savunuculuk başvuruları, alanda uzman hakemler tarafından
önceden bel�rlenm�ş ve duyurulmuş ayrı değerlend�rme kr�terler�ne göre �ncelen�r.
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* Proje koord�nasyon kurulu S.S. ADA Eğ�t�m Kooperat�f� yönet�m kurulu başkanı,
B�rarada B�l�m, Sanat, Araştırma ve Dayanışma Derneğ� tems�lc�s� �le proje ek�b�nden
oluşmaktadır.
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Başvurular üç aşamada değerlend�r�l�r. 



Uzmanlık, danışmanlık, raporlama vb. h�zmetler, tekl�f bütçes�nde gerekçelend�r�lmes�
koşuluyla, uygun mal�yet kabul ed�leb�l�r. Bu mal�yetler toplam bütçen�n % 40’ını geçemez.
Ses kayıt c�hazı, yazılı ve onl�ne kaynak alımı (k�tap, derg� vb) uygun mal�yetlerd�r.
Araştırmanın ya da savunuculuk faal�yet�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� görülen yazılım
programları uygun mal�yett�r.
Araştırma ve savunuculuk faal�yet� �le uyumlu olan yurt �ç� yol ve konaklama g�derler�, harcırah
g�derler� uygun mal�yetlerd�r.
Araştırma ve savunuculuk faal�yet� �le uyumlu olan h�zmet alımları uygun mal�yetlerd�r.
Kırtas�ye ve baskı g�derler� vb. uygun mal�yetlerd�r.
Savunuculuk faal�yet� �ç�n gerekl� görülen, reklam vb. g�derler uygun mal�yetlerd�r. (Toplam
mal�yet� bütçen�n %25’�n� geçmemel�d�r.)
B�lg�sayar, kamera g�b� ek�pmanlar uygun mal�yet olarak kabul ed�lmekle b�rl�kte bunların
toplam mal�yet� bütçen�n %25’�n� geçmemel�d�r. Araştırmada ya da savunuculuk faal�yet�
sırasında görüntü kayıtları alınması hal�nde kamera veya görsel-�ş�tsel malzeme üret�m�nde
kullanılacak d�ğer ek�pmanın k�rası uygun mal�yet olacaktır.
Araştırma ya da savunuculuk faal�yet�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� olması şartıyla tercüme
ve s�multane tercüme g�derler� uygun mal�yett�r. 
Araştırmacılar toplam bütçen�n en fazla %7’s�n� “Öngörülmeyen G�derler” kalem�nde
bütçelend�reb�l�rler.

 

YARARLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BÜTÇE

Araştırmayı ya da savunuculuk faal�yet�n� yürütecek k�ş� sayısına bağlı olmaksızın her b�r
yararlanıcı �ç�n sunulacak maks�mum mal� destek m�ktarı 2.000 Euro’dur.
Destek almaya hak kazanan tekl�fler �ç�n araştırmacılar �le yapılacak sözleşme kapsamında
bütçen�n yönet�lmes�nden araştırmacı sorumlu olacaktır.
Araştırma ve savunuculuk faal�yetler� çıktıya dönüştüğü takd�rde, tel�f hakkı yararlanıcıya
a�tt�r. Bu durumda AĞ-DA b�lg�lend�r�lmey� ve Eren Den�z Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek
Programı �ç�n teşekkür notu talep etmekted�r.
Yararlanıcı, destek kapsamında üret�len her türlü rapor, basılı malzeme, konferans, panel vb.
etk�nl�klerde AB görünürlük kurallarına uymayı taahhüt eder.

 
UYGUN MALİYETLER

9 



Ara rapor: Yararlanıcı, sözleşmede bel�rlenen tar�hte, araştırma veya savunuculuk faal�yet� �le
�lg�l� geld�ğ� aşamayı aktardığı b�r ara rapor sunar.
F�nansal rapor: Destek kapsamında yapılan harcama faturalarının asılları destek süres�
tamamlandıktan sonrak� 60 gün �ç�nde f�nansal raporla b�rl�kte �braz ed�lmel�d�r.
F�nal raporu: Araştırmacı destek süres� tamamlandıktan sonrak� 60 gün �ç�nde f�nal raporunu
tesl�m eder.

Destek b�r araştırma �ç�n alınmışsa araştırma konusu �le �lg�l� akadem�k kr�terler
doğrultusunda yazılmış çalışma metn� f�nal raporuyla b�rl�kte tesl�m ed�l�r. Çalışma
met�nler�, araştırmacının rızası dah�l�nde www.ag-da.org web s�tes�nde yayımlanab�l�r.
Destek b�r savunuculuk faal�yet� �ç�n alınmışsa, bu faal�yet kapsamında üret�len tüm
doküman, broşür, belgeler, f�nal raporu �le b�rl�kte tesl�m ed�l�r.

1.

2.

3.

a.

b.

     Destekle �lg�l� tüm yazışmalar destek@ag-da.org adres� üzer�nden yürütülür.

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

Araştırma veya savunuculuk desteğ�, araştırma �ç�n sunulan bütçe kalemler� �ç�n
kullanılmalıdır. Araştırma ve savunuculuk faal�yet� �le �l�şk�lend�r�lemeyen ya da tekl�f
bütçes�nde yer almayan harcamalar uygun mal�yet olarak kabul görmeyecekt�r.
Of�s k�rası uygun mal�yet olarak kabul ed�lmez.
Personel g�derler� (koord�natör, as�stan, araştırmacı vb. poz�syonlar) uygun mal�yet değ�ld�r. 

 
RAPORLAMA
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Araştırma/Savunuculuk Başvuru Formu Türkçe olarak yazılmalı hem Word hem de PDF
dosyası olarak gönder�lmel�d�r.
Araştırma ya da savunuculuk faal�yet�n�n gerçekleşt�r�lmes� sırasında s�v�l toplum örgütü �le ne
tür b�r �şb�rl�ğ� kurulacağına, �şb�rl�ğ�n�n kapsamının ve yöntem�n�n ne olacağına ve bu �şb�rl�ğ�
�ç�n başvuru önces�nde yapılan görüşmelere da�r başvurucunun beyanını �çeren �mzalı beyan
mektubu
Dayanışma Akadem�ler�’yle üyel�k, gönüllülük, destekç�l�k vb. �l�şk�y� kanıtlayan belge ya da
referans mektubu
Öğrenc� belges� ya da en son mezun olunan kuruma a�t mezun�yet belges� 
Özgeçm�ş
Nüfus cüzdanı ya da geçerl� k�ml�k belges� fotokop�s�

     Başvurunuzu yapmadan önce bütün belgeler� eks�ks�z olarak doldurduğunuzdan em�n olmanız
öner�l�r.
     Araştırma Tekl�f Formu �ç�n Bkz. EK 1
     Savunuculuk Tekl�f Formu �ç�n Bkz. EK 2
     Beyan Mektubu Örneğ� �ç�n Bkz. EK 3

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
 

TAKVİM
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