AĞ-DA EREN DENİZ TOL ARAŞTIRMA
VE SAVUNUCULUK DESTEK
PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Bu destek programı, kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü süreçte, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı bildiriyi imzaladığı için iki
kez görevden alınan ve 27 Şubat 2017’de hayatını kaybeden Prof. Dr. Eren Deniz Tol’un ismini
taşımaktadır. Öğrencilerinin “dersine ilk girdiğinizde kendinizi üniversitede hissettiğiniz eşsiz
hocalardan, asla ödün vermeyen, hayatımda gördüğüm en güçlü kadın”, “güçsüzün yanında olan
cesur bir kadın” sözleriyle anlattığı Eren Deniz Tol’un anısının yeni, cesur araştırmacılara güç
vermesi ümidiyle…
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DESTEĞİN AMACI
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 yürütülmektedir.
Proje kapsamında kurulan 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 etmektir.
Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı, genç araştırmacıların sivil toplum
örgütlerinin alanda biriktirdiği deneyim ve bilgiyle bağının güçlendirilmesine katkı sunmayı
hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan
araştırmacılar ile sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde gerçekleştirilecek araştırma ve savunuculuk
faaliyetlerine mali destek sunulacaktır.
Bu çağrı, Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı’nın üçüncü çağrısıdır.
Destek programının son çağrısı olması beklenen bu çağrı döneminde araştırmacıların
savunuculuk projeleri ile yapacağı başvurular teşvik edilmektedir. Yeterli sayıda savunuculuk
projesi başvurusu alınması ve hakem değerlendirmelerinden olumlu sonuç alınması durumunda bu
çağrı döneminde 4 savunuculuk projesine ve 1 araştırma projesine destek verilmesi planlanmıştır.
Ancak bu oran alınan başvuru sayısına göre değişebilecektir.

DESTEĞİN KAPSAMI VE SÜRESİ
Araştırma ve savunuculuk destekleri 2021 - 2023 yılları arasında üç dönemde kullandırılacaktır.
Toplamda 15 destek verilecektir. Her dönemde 5 destek kullandırılması hedeflenmektedir. 1
Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Desteği’nden yalnızca bir kez faydalanılabilir.
Destek programı genç araştırmacıların sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirecekleri
araştırma ve savunuculuk faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bu destek programı kapsamında, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, LGBTİQ+
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 faaliyetleri desteklenecektir.
Destek verilecek araştırma ya da savunuculuk faaliyetinin 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 gerekmektedir.
1

2023 yılının ikinci yarısına kadar toplam 15 destek verilmesi planlanmakla birlikte çağrı dönemlerinin takvimi ve kullandırılacak
desteklerin sayısı değişiklik gösterebilir.
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Araştırma ve savunuculuk tekliflerinin süresi en az 6, en fazla 12 ay olmalıdır. Araştırma ve
savunuculuk faaliyetine dair raporlar, bu sürenin bitiminden sonra en geç 60 gün içerisinde teslim
edilmelidir. Raporlar Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
Destek almaya hak kazananlar ilan edildikten sonra başvurucularla bir Araştırma ve
Savunuculuk Destek Sözleşmesi imzalanacak; sözleşmenin imzalandığı tarih desteğin
kullanılmasının başlangıç tarihi kabul edilecektir.

MALİ DESTEK MİKTARI VE KOŞULLARI
Bu program kapsamında verilecek toplam destek miktarı 30.000 Euro’dur.
Toplam 15 desteğin 9’unun araştırma ve 6’sının savunuculuk faaliyetleri için kullandırılması
öngörülmüştür. Başvuruların sayısına ve niteliğine göre bu oranda değişiklik yapılabilir.
Destek miktarı her bir başvuru için en fazla 2000 Euro’dur.
Ödeme süreci aşağıdaki gibi yürütülecektir:
Ön ödeme: Destek sözleşmesinin imzalanmasından sonraki 15 iş günü içinde toplam
destek miktarının %50’si, araştırmacının adına açılmış banka hesabına Euro olarak
yatırılacaktır.
Destek miktarının %25’i ara raporun teslim edilmesinden sonraki 15 gün içinde
araştırmacının adına açılmış banka hesabına Euro olarak yatırılacaktır.
1
Destek miktarının %25’i, varsa uygun maliyet olmayan harcamaların kesintileri yapıldıktan
sonra, final raporun onaylanmasını takip eden 15 iş günü içerisinde araştırmacının adına
açılmış olan banka hesabına Euro olarak yatırılacaktır.
Destek alan araştırma ya da savunuculuk faaliyeti sonunda elde edilen tüm çıktıların yasal
sorumluluğu ve telif hakları araştırmacıya aittir. AĞ-DA, araştırma ve savunuculuk faaliyeti
sonuçlarını yararlanıcının fikri mülkiyet hakları saklı kalmak kaydıyla çoğaltabilir, yayımlayabilir ve
dağıtabilir. AĞ-DA Proje ofisi, değerlendirme sürecinde uygun görüldüğü şartlarda destek
bütçesinde kesinti veya değişiklik önerme hakkına sahiptir.

BAŞVURU
Başvuruların aşağıda belirtilen kurallara uygun olması beklenmektedir. Uygun olmayan ve eksik
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Destek programına başvurular www.ag-da.org web sayfasında yayımlanan başvuru formu
indirilerek elektronik posta yoluyla yapılacaktır.
Başvuru formu ve ek belgelerinin eksiksiz olarak destek@ag-da.org adresine e-posta ile
gönderilmesi gerekmektedir. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
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Başvuru dili Türkçedir.
Başvuru için gereken belgeler web sayfasında ilan edilecektir.
Başvuru çağrısı ilan edildikten sonra bir tanıtım toplantısı yapılarak başvurucuların soruları
yanıtlanacaktır. Ayrıca çağrıda duyurulan zaman dilimi zarfında destek@ag-da.org adresine
gönderilen sorular ve proje ekibinin bu sorulara yanıtları AĞ-DA web sitesinde sık sorulan sorular
başlığı altında yayınlanacaktır.
Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü durumda ek belge ve bilgi talep
edilebilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Bu çağrı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile
son başvuru tarihi itibariyle doktora mezuniyetinin üzerinden en fazla 7 yıl geçmiş olan
araştırmacılara açıktır.
Başvuru sahibinin araştırma ya da savunuculuk desteğinin kullanılması sırasında Türkiye’de
ikamet etmesi gerekmektedir. Geçici olarak Türkiye dışında ikamet eden TC vatandaşları destek
için başvuramaz.
Sivil toplum örgütleri ve benzeri diğer kurumlar tarafından yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru sahibinin araştırma ya da savunuculuk faaliyetini bir sivil toplum örgütü ya da tüzel
kişiliği olmasa bile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren bir inisiyatif, platform,
benzeri oluşum ile işbirliği içinde gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bunun için, araştırmacının
başvuru sırasında sivil toplum örgütü ile kurulacak ilişkinin kapsamı ve içeriğine dair bir beyan
mektubu sunması beklenmektedir. Araştırmacının birden fazla sivil toplum örgütü ile birlikte
çalışacak olması durumunda bu örgütlerden biri ile işbirliği için önceden görüşmüş ve onay almış
olması gereklidir.
Yereldeki sivil toplum örgütleri ile kurulacak iş birliklerine öncelik verilecektir.
Başvuru sahibi, araştırma ya da savunuculuk faaliyetini birlikte gerçekleştireceği STÖ’nün
profesyonel2 çalışanı ya da yöneticisi olamaz ancak bu örgütle gönüllülük ya da üyelik ilişkisi içinde
bulunabilir.
Başvurucuların Dayanışma Akademileri’yle üyelik, gönüllülük, destekçilik vb. biçimlerde
bağlantılı olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, bu ilişkiyi belgeleyecek doküman ya da
referans mektubu sunması gerekir.
Başvuruya konu olan araştırma ya da savunuculuk faaliyeti bireysel olarak veya bir araştırma
grubu ile sürdürebilir. Başvuru bir araştırma grubu adına yapılacaksa başvuru sahibi araştırmacı
“Araştırma koordinatörü” görevini üstlenir. Araştırma koordinatörünün bu yönergede belirtilen
şartları yerine getirmesi beklenir.

2

Bu program kapsamında Yerel STÖ, belirli bir yerleşim merkezinde yerel bir girişim yoluyla öncelikli olarak o yerin sorunlarıyla
ilgilenmek üzere kurulmuş ve faaliyet gösteren STÖ olarak tanımlanmıştır.
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eder.

Araştırma grupları bireylerin katılımıyla oluşur. İçerisinde ticari ve/veya devlet kurumlarının yer
aldığı araştırma teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
S.S. ADA Eğitim Kooperatifi ile imzalanacak olan sözleşmenin tarafı araştırma koordinatörüdür.
Sözleşmeden doğacak tüm yasal yükümlülükler koordinatöre ait olacaktır.
Destek almaya hak kazanan araştırmacıların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’na (AĞDA) üye olması ve AĞ-DA ilkelerini benimsemesi gerekmektedir.
Başvuru sahibi, başvuru aşamasında verdiği bilgiler ile sunduğu belgelerin doğruluğunu taahhüt
eder.

BAŞVURUNUN KAPSAMI
Başvuru, devam eden veya henüz başlanmamış bir araştırma ya da savunuculuk faaliyeti için
yapılabilir. Tamamlanmış araştırma ya da savunuculuk faaliyetleri desteklenmez.
Araştırma desteğinin kapsamı şöyledir:
Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, LGBTİQ+ hakları ve bunlarla kesişen hak
alanlarında (kadınlara ve LGBTİQ+’lara yönelik ayrımcılık, azınlık mensubu kadınların hakları,
mülteci kadın ve LGBTİQ+’ların hakları vb.) ve bir sivil toplum örgütü ile birlikte çalışmayı gerektiren
araştırma projeleri, bir tezin bir bölümü ya da daha geniş araştırmanın parçası, bir akademik
makale, bir raporun hazırlanması ve yayımlanması vb. araştırma faaliyetleri.
Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte
a) bir ya da daha fazla sivil toplum örgütü ile birlikte yürütülecek nicel, nitel ya da karma yöntemli
araştırmalar,
b) bir ya da daha fazla sivil toplum örgütünün üyeleri, gönüllüleri ya da yararlanıcıları ile
gerçekleştirilecek nicel, nitel ya da karma yöntemli araştırmalar,
c) bir ya da daha fazla sivil toplum örgütünün işleyişi, örgütlenme süreçleri, savunuculuk
faaliyetleri vb.üzerine yürütülecek araştırmalar, destek kapsamındadır.
Araştırmacıların, toplumsal cinsiyet eşitliği alanı ile ilişkili bu sıralanan başlıklar dışında kalan
özgün araştırmaları da, bir ya da daha fazla sivil toplum örgütü ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi
koşulu ile değerlendirmeye alınır.
Araştırmanın metodolojisi, toplumsal cinsiyet araştırmaları ve etik standartlarına uygun
olmalıdır.
Araştırmanın, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini gözeten yöntem ve araçlara sahip olması
gerekmektedir.
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Savunuculuk desteğinin kapsamı şöyledir:
Bir araştırmacı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİQ+ hakları alanında
çalışan bir sivil toplum örgütü veya inisiyatif, platform vb. oluşumlarla işbirliği
içinde gerçekleştireceği, o sivil toplum örgütünün faaliyet alanındaki hedeflerini
gerçekleştirmesine katkısı olacak toplantı, atölye, konferans, medya kampanyası,
ev sahipliği etkinliği, karar alıcıları etkileme faaliyeti, dava, politika, parlamenter vb.
izleme çalışması, pod-cast, video, kısa film, belgesel gibi görsel işitsel materyaller, kitapçık,
broşür, poster, ilan gibi savunuculuk materyalleri, ses, görüntü, ve belge arşivi için başvuruda
bulunabilir.
Savunuculuk desteği, tek bir faaliyet için olabileceği gibi aynı amaç doğrultusunda planlanmak
kaydı ile bir dizi faaliyet için de kullanılabilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirmeler kapalı isim yöntemi ile yapılır. Başvurucular başvuru formunda adlarının
bilinmesine neden olacak ifadeler kullanmamalı, araştırma teklifinde eski çalışmalarına atıf varsa
kaynakça araştırmacının adını belli etmeyecek biçimde düzenlenmelidir.
Araştırma projesi başvuruları ve savunuculuk başvuruları, alanda uzman hakemler tarafından
önceden belirlenmiş ve duyurulmuş ayrı değerlendirme kriterlerine göre incelenir.
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Başvurular üç aşamada değerlendirilir.

* Proje koordinasyon kurulu S.S. ADA Eğitim Kooperatifi yönetim kurulu başkanı,
Birarada Bilim, Sanat, Araştırma ve Dayanışma Derneği temsilcisi ile proje ekibinden
oluşmaktadır.
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YARARLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BÜTÇE
Araştırmayı ya da savunuculuk faaliyetini yürütecek kişi sayısına bağlı olmaksızın her bir
yararlanıcı için sunulacak maksimum mali destek miktarı 2.000 Euro’dur.
Destek almaya hak kazanan teklifler için araştırmacılar ile yapılacak sözleşme kapsamında
bütçenin yönetilmesinden araştırmacı sorumlu olacaktır.
Araştırma ve savunuculuk faaliyetleri çıktıya dönüştüğü takdirde, telif hakkı yararlanıcıya
aittir. Bu durumda AĞ-DA bilgilendirilmeyi ve Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek
Programı için teşekkür notu talep etmektedir.
Yararlanıcı, destek kapsamında üretilen her türlü rapor, basılı malzeme, konferans, panel vb.
etkinliklerde AB görünürlük kurallarına uymayı taahhüt eder.

UYGUN MALİYETLER
Uzmanlık, danışmanlık, raporlama vb. hizmetler, teklif bütçesinde gerekçelendirilmesi
koşuluyla, uygun maliyet kabul edilebilir. Bu maliyetler toplam bütçenin % 40’ını geçemez.
Ses kayıt cihazı, yazılı ve online kaynak alımı (kitap, dergi vb) uygun maliyetlerdir.
Araştırmanın ya da savunuculuk faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gerekli görülen yazılım
programları uygun maliyettir.
Araştırma ve savunuculuk faaliyeti ile uyumlu olan yurt içi yol ve konaklama giderleri, harcırah
giderleri uygun maliyetlerdir.
Araştırma ve savunuculuk faaliyeti ile uyumlu olan hizmet alımları uygun maliyetlerdir.
Kırtasiye ve baskı giderleri vb. uygun maliyetlerdir.
Savunuculuk faaliyeti için gerekli görülen, reklam vb. giderler uygun maliyetlerdir. (Toplam
maliyeti bütçenin %25’ini geçmemelidir.)
Bilgisayar, kamera gibi ekipmanlar uygun maliyet olarak kabul edilmekle birlikte bunların
toplam maliyeti bütçenin %25’ini geçmemelidir. Araştırmada ya da savunuculuk faaliyeti
sırasında görüntü kayıtları alınması halinde kamera veya görsel-işitsel malzeme üretiminde
kullanılacak diğer ekipmanın kirası uygun maliyet olacaktır.
Araştırma ya da savunuculuk faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gerekli olması şartıyla tercüme
ve simultane tercüme giderleri uygun maliyettir.
Araştırmacılar toplam bütçenin en fazla %7’sini “Öngörülmeyen Giderler” kaleminde
bütçelendirebilirler.
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UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
Araştırma veya savunuculuk desteği, araştırma için sunulan bütçe kalemleri için
kullanılmalıdır. Araştırma ve savunuculuk faaliyeti ile ilişkilendirilemeyen ya da teklif
bütçesinde yer almayan harcamalar uygun maliyet olarak kabul görmeyecektir.
Ofis kirası uygun maliyet olarak kabul edilmez.
Personel giderleri (koordinatör, asistan, araştırmacı vb. pozisyonlar) uygun maliyet değildir.

RAPORLAMA
1. Ara rapor: Yararlanıcı, sözleşmede belirlenen tarihte, araştırma veya savunuculuk faaliyeti ile
ilgili geldiği aşamayı aktardığı bir ara rapor sunar.
2. Finansal rapor: Destek kapsamında yapılan harcama faturalarının asılları destek süresi
tamamlandıktan sonraki 60 gün içinde finansal raporla birlikte ibraz edilmelidir.
3. Final raporu: Araştırmacı destek süresi tamamlandıktan sonraki 60 gün içinde final raporunu
teslim eder.
a. Destek bir araştırma için alınmışsa araştırma konusu ile ilgili akademik kriterler
doğrultusunda yazılmış çalışma metni final raporuyla birlikte teslim edilir. Çalışma
metinleri, araştırmacının rızası dahilinde www.ag-da.org web sitesinde yayımlanabilir.
b. Destek bir savunuculuk faaliyeti için alınmışsa, bu faaliyet kapsamında üretilen tüm
doküman, broşür, belgeler, final raporu ile birlikte teslim edilir.
Destekle ilgili tüm yazışmalar destek@ag-da.org adresi üzerinden yürütülür.
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BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
Araştırma/Savunuculuk Başvuru Formu Türkçe olarak yazılmalı hem Word hem de PDF
dosyası olarak gönderilmelidir.
Araştırma ya da savunuculuk faaliyetinin gerçekleştirilmesi sırasında sivil toplum örgütü ile ne
tür bir işbirliği kurulacağına, işbirliğinin kapsamının ve yönteminin ne olacağına ve bu işbirliği
için başvuru öncesinde yapılan görüşmelere dair başvurucunun beyanını içeren imzalı beyan
mektubu
Dayanışma Akademileri’yle üyelik, gönüllülük, destekçilik vb. ilişkiyi kanıtlayan belge ya da
referans mektubu
Öğrenci belgesi ya da en son mezun olunan kuruma ait mezuniyet belgesi
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı ya da geçerli kimlik belgesi fotokopisi
Başvurunuzu yapmadan önce bütün belgeleri eksiksiz olarak doldurduğunuzdan emin olmanız
önerilir.
Araştırma Teklif Formu için Bkz. EK 1
Savunuculuk Teklif Formu için Bkz. EK 2
Beyan Mektubu Örneği için Bkz. EK 3

TAKVİM
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