
 

 

 

 

 



 

 

ÇUBUK BELEDİYESİ, ÇUBUK İLÇE MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 

ÇUBUK GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

 “Çubuk Akademi” Projesi İş birliği Protokolü 

Giriş 

Amaç 
Madde 1- (1)  

Bu protokol ile Çubuk Belediyesi, Çubuk İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Çubuk Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında işbirliği oluşturarak; Çubuk ilçe sınırları 

içerisinde, farklı eğitim kurumlarında eğitim almakta olan 15-19 yaş grubunda yer alan hayal 

gücü yüksek, sanat, liderlik kapasitesi bulunan, özel akademik alanlarda ilgili ve yetenekli 

öğrencilerin; kendini ve çevresini doğru tanıması, toplumsal hayata aktif katılması, kendi 

kültürel değerleri, örf ve adetleri, geleneksel sanat dalları hakkında doğru bilgiye sahip 

olabilmesi adına konferans, gezi, tiyatro, panel, söyleşi vb. kültürel, sanatsal etkinlik ve 

organizasyonlar düzenleyerek kişisel kariyer ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak. 

Hedefler 
 

1. Hedef 1: Gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklemek 

Faaliyet 1.1:  Çubuk Akademi çatısı altında yer alan üye öğrencilere yönelik kültürel ve 

sanatsal geziler düzenlenmesi 

Çıktı 1.1.1: Gençlerin kültür, edebiyat ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola 

çıkarak değil, kendi geçmişi ve milli kültürüne odaklanarak edinebilmesi 

Çıktı 1.1.2: Gençlerin gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında kişisel ve sosyal gelişimine 

katkı sağlanması, 

Çıktı 1.1.3: Gençlerin geçmiş tarih ve kültür ile günümüz arasındaki bağlantıyı 

kurabilmesi, 

2. Hedef 2: Gençlerin kimlik geliştirirken potansiyellerini tanımaları için imkân ve zemini 

hazırlamak 

Faaliyet 2.1: Alanında kendilerini ispat etmiş yazar, şair ve kariyer sahibi şahsiyetler ile 

öğrencileri buluşturmak. 

Çıktı 2.1.1: Gençlerin kariyerlerinin belirlemede yeteneklerini ve kendilerini doğru 

tanıması, 

Çıktı 2.1.2:  Gençlerin sosyal gelişimi ve kimlik geliştirmesine katkı sağlanması, 

3. Hedef 3: Gençlerimize tarihimizin ve kültürel mirasımızı, milli ve manevi değerlerimizi 

daha etkin şekilde tanıtmak. 



 

Faaliyet 3.1: Soyut ve somut kültürel mirasımıza ait eserlerin bulunduğu müzelerin 

ziyaret edilmesi 

Çıktı 3.1.1: Gençlerin kendi tarihi, kültürel değerleri, örf ve adetleri, geleneksel sanat 

dalları hakkında doğru bilgi sahibi olabilmesi, 

4. Hedef 4: Geleneksel sanatların gençler tarafından tanınıp ve takip edilmesini sağlamak 

Faaliyet 4.1: Geleneksel sanatlarımız ve sanat dalları ile ilgili düzenlenen tiyatro, konser, 

dinleti ve etkinliklere katılımının sağlanması. 

Çıktı 4.1.1: Anadolu'da süregelen geleneksel sanatlarımız ve kültürel değerlerimizin 

unutulmaması, gençlerimizin geleneksel kültürümüze daha fazla ilgi göstermesinin 

sağlanması, 

Çıktı 4.1.2: Geleneksel yerel el sanatlarını bire bir uygulama imkanı bulması, 

5. Hedef 5: Yazılı ve sözlü edebiyat geçmişimizi tanımaya yönelik belirlenen eserleri etüt 

etmek. 

Faaliyet 5.1: Yazılı ve sözlü edebiyatımıza ait belirlenen eserlerin öğrenciler tarafından 

incelenmesi, münazara edilmesi. 

Çıktı 5.1.1: Gençlerin şiir, destan ve diğer edebi eserler yoluyla sahip olduğumuz tarihi ve 

kültürel değerleri tanıyarak benimsenmesinin sağlanması, 

Çıktı 5.1.2: Gençlerde okumanın bir kültür olduğu algısının oluşması, 

6. Hedef 6: Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda 

değerlendirmeleri, onları sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, 

Faaliyet 6.1: Gençlerin serbest zamanlarını fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak gelişimine 

yönelik sportif organizasyonlar düzenlemek, 

Çıktı 6.1.1: Serbest zamanların verimli bir şekilde değerlendirilme alışkanlığı elde 

edilmesi, 

7. Hedef 7:  Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve                                

toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları 

zararlı alışkanlıklardan korumak, 

Faaliyet 7.1: Eğitim koçluğu semineri düzenlenmesi  

Çıktı 7.1.1: Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi 

kazanması, 

Çıktı 7.1.2: Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.  

Çıktı 7.1.3:Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yeteneklerinin artması, 

Çıktı 7.1.4: Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenmesi, 



 

 

 

8.   Hedef 8: Yurt dışı gezisi ile farklı kültürler hakkında bilgi edinmek, 

Faaliyet 8.1: Sınır ötesinde bulunan bir ülkeyi ziyaret edilmesi sağlayacak gezi 

organizasyonu düzenlemek 

Çıktı 8.1.1: Ulus ötesi yeni yerler görme, yeni arkadaşlıklar kurma, farklı kültürleri tanıma,     

yeni meslek gruplarını hakkında farkındalık oluşturulması, 

      Çıktı 8.1.2: Yabancı dil öğrenmeye yönelik istekte yükseliş sağlanması, 

      Çıktı 8.1.3: Yurt dışındaki kendi yaş grubundaki gençlerle iletişim kurarak farklılık ve 

benzerlikleri kıyaslaması, 

9.  Hedef 9: Akademi öğrencilerinin; Ülkelerin ihtiyaç duydukları nitelikli beyin ve işgücünün 

yetiştirildiği kurumlar olan üniversiteleri doğru tanımalarını sağlamak. 

Faaliyet 9.1: Ankara ili içerisinde ve çevre illerde bulunan üniversiteleri tanıtımına yönelik 

gezi düzenlemek. 

Çıktı 9.1.1: Öğrencilerin zihinlerinde doğru bir üniversite algısı oluşturulması, 

Çıktı 9.1.2:  Öğrencilerin gelecek yaşamlarında meslek sahibi olabilmelerine katkı 

sağlayacak doğru tercihte bulunmalarının sağlanması, 

Kapsam 

Madde 2-(1) Bu Protokol, birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik hizmetlerin 

yürütülmesinde, Çubuk Belediyesi, Çubuk İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Çubuk Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında “Çubuk Akademi” Projesi kapsamında iş birliğine 

ait usul ve esasları kapsar.  

Dayanak 
Madde 3-(1) Bu Protokol,  

a. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

b. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa, 

c. 638 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname  

d. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun 

e. Anayasanın gençliğin korunması başlıklı 58.maddesi ve sporun geliştirilmesi 

başlıklı 59.maddesi 

f. Ulusal Gençlik Politika Belgesi 

g. Türkiye Onuncu Kalkınma Planı 

Dayanılarak hazırlanmıştır. 



 

Tanımlar 

Madde 4-(1) Bu Protokolde geçen; 

Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe 

sahip kamu tüzel kişisi Çubuk Belediyesini ifade eder. 

     Paydaş: Proje ve faaliyetlere katkı sağlayan ve faaliyetlerde yer alan tüzel veya gerçek 

kişileri 

Kurul: Proje eşgüdüm sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşlar düzeyinde 

oluşturulan Proje Yönetim Kurulunu, 

İstişare Heyeti: Proje kapsamında gerekli planlamaların ve kararların alınmasında 

yetkili birim. 

Protokol: Çubuk Belediyesi, Çubuk İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Çubuk Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında “Çubuk Akademi” Projesi kapsamında iş 

birliği Protokolünü ifade eder. 

 
Paydaş Kurumların Proje içerisindeki Görev Tanımları 
 

Çubuk Akademi Projesi kapsamında; 

Çubuk Belediyesi:  

Proje kapsamında Çubuk Belediyesi Projenin yürütülmesinde koordinatör kurum olarak 

görev alacaktır.  

 Paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması 

 Projenin İlçede uygulanabilmesi için Kaymakamlık olurunun alınması, 

 İstişare heyetinin oluşturulması, 

 İlçe Ortaöğretim Kurumu İdarecilerine proje tanıtım toplantısı düzenlenmesi 

 “Çubuk Akademi Projesi” Basın toplantısı organizasyonu 

 “Çubuk Akademi Projesi” Ortaöğretim Kurumları Müdürler toplantısı organizasyonu 

 “Çubuk Akademi Projesi” Veli toplantısı organizasyonu 

 Çubuk Akademi Üyesi Öğrencilerinin gezi, ziyaret, her türlü sanatsal ve sportif etkinliklere 

ulaşım ve iaşe giderlerinin sağlanması 

 Çubuk Akademi öğrencilerine yönelik düzenlenecek konferans, panel ve söyleşilerin 

planlanması ve organizasyonu, 

 Çubuk Akademi projesi ile ilgili etkinliklerin paylaşılacağı domain, hosting alanların 

alınması, web sitesi  

ORGANİZASYON ŞEMASI 



 

 Öğrencilere her ay dağıtılacak basılı (kitap, dergi vb.) materyallerin temini, 

 Belediyeye ait yer, mekân ve tesislerin kullanımında gerekli izinlerin verilmesi, 

 Çubuk Akademi Mezuniyet töreninin planlanması ve organizasyonu, 

  

Çubuk İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü: 

 Proje İş Birliği Protokolünün hazırlanması, 

 Akademiye seçilecek öğrencilerin seçim kriterlerinin oluşturulması, 

 Çubuk Akademi Eğitim Programının hazırlanması, 

 Çubuk İlçesinde örgün eğitimde yer alan ortaöğretim kurumlarına resmi yazıların 

yazılması, 

 Çubuk Akademi projesi kapsamında üye öğrencilerin kariyer ve gelecek planlama 

hususunda destek sağlamak, 

 Akademiye seçilen öğrencilerin öğrenim gördükleri Ortaöğretim kurumlarında görev 

yapmakta olan bir öğretmenin faaliyet ve etkinliklerde sorumlu olarak 

görevlendirilmesi,  

 Seçilen öğrencilere ön anket ve değerlendirme anketlerinin uygulanması, 

 

Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü:   

“Çubuk Akademi Projesi” kapsamında; 

Gençlerin serbest zamanlarını fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak gelişmesi yönünden de 

ilgilerini tatmin edecek faaliyetler oluşturmak hedefine yönelik, 

 İlçede Spor branşlarında düzenlenecek etkinliklerde kapalı spor salonu ve şehir 

stadının kullanımı için hazırlıkların yapılması, gerekli iznin verilmesi. 

 Proje kapsamında ihtiyaç duyulan spor malzemelerinin temini için il ve bakanlık 

düzeyinde yazışmaların yapılması, 

 Gençlerin bedensel, psikolojik, duygusal olarak kendilerini tanımlarına yönelik 

eğitimler düzenlemek 

 Çubuk Akademi projesi kapsamında üye olan öğrencilere “Gençlerde Doğru Spor 

Algısı” oluşturma adına tanıtım, bilgilendirme yapılması 



 

Temel Esaslar 
Madde 5- (1) Bu Protokolde belirtilen, “Çubuk Akademi” Projesi kapsamında iş birliği, 

aşağıdaki esaslara göre yürütülür.  

a. Çalışmalar yasal mevzuata uygun olarak yürütülür. 

b. Çalışmalar bilimsel ve proje tabanlı çerçeveye uygun olarak gerçekleştirilir. 

c. Yapılacak çalışmalarda, durum analizi, problem tespiti, çözüm yollarının 

belirlenmesi, uygulama, izleme, değerlendirme, eğitim ve paylaşım süreçleri 

işletilir.  

d. Çalışmalar, protokol kapsamındaki Kurum ve Kuruluşların önceden fikir birliği ile 

belirleyecekleri yer ve alanlarda gerçekleştirilir.  

e. Yapılan çalışmaların sonuçları ilgililerce paylaşılır. 

f. Hizmetlerde kullanılacak her tür yöntem, teknik, sistem, araç ve materyallerin 

bilimsel standartlara ve iş güvenliğine uygunluğu sağlanır. 

g. Yapılacak olan “Çubuk Akademi” Projesi sponsor desteği alınabileceği gibi faaliyet 

giderleri Çubuk Belediyesi tarafından karşılanması esastır. 

h. “Çubuk Akademi” Projesi iş birliği kapsamında, paydaşların yer aldığı istişare heyeti 

birlikte yapacakları çalışma ve planladıkları her türlü faaliyetler “Proje Yönetim 

Kurulu” tarafından yürütülür. 

i. Kurul çalışmalarında kararların mutabakat ile alınması esastır. 

j. Kurulda kimlerin görev alacağı, tarafların yetkili birimlerince belirlenir. 

k. Tarafların yükümlülükleri, kendi personel ve maddi imkânları ile sınırlıdır. 

l. Çubuk Akademi Projesi Kapsamında yapılan etkinlikler paydaşların web sitesinde 

yayınlanır. 

Taraflar ve taahhüt  
Madde 6- (1) Bu protokolün tarafları ve yürütücüleri;  

a. Çubuk Belediyesi 

b. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

c. Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü 

 (2) Bu Protokol kapsamındaki faaliyet ve hizmetler, tarafların görev ve hizmet 

alanlarına göre yapılacak planlamalar ve sağlanacak mutabakatlarla yürütülür.  

(3)  Bu kapsamda, işbu protokol tarafları, 5 inci maddede belirtilen esaslar 

çerçevesinde görev ve çalışma alanlarının özelliklerine göre, gerekli iş birliği ve 

koordinasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt ederler. 



 

 İşbirliği alanları 

Madde 7- (1) Bu Protokol kapsamında taraflarca “Çubuk Akademi” Projesi 

kapsamında iş birliği ve koordinasyon yapılacaktır. 

(2) Bu protokol kapsamında, belirlenmiş alan(lar)a yönelik aşağıda yer alan 

çalışmaların iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

 
İşbirliği Faaliyetleri 

1. Araştırma Çalışmaları 

2. Eğitim ve Tanıtım Etkinlikleri 

3. Kariyer ve Planlama 

4. Sportif Faaliyetler 

5. Sosyal Faaliyetler 

6. Kültürel Faaliyetler 

7. İzleme ve Değerlendirme 

8. Ulusal ve Uluslararası Geziler 

9. Konferanslar 

10. Diğer Etkinlikler 

Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri 
 Madde 8- (1) Protokol kapsamındaki çalışmaların yürütülmesinde tarafların temel 

sorumlulukları genel olarak aşağıdaki gibidir:  

 İşbirliği yapılması kararlaştırılan proje çalışmasında taraflar eşit sorumluluklara 

sahiptir. Yapılması planlanan iş ve işlemlerde üzerlerine aldıkları sorumlulukları zamanında 

yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurum ve Kuruluşların yönetim kademeleri projede resmi 

bir şekilde görevlendirilmiş üyelerin koordinasyon ve denetiminden sorumludurlar. 

 Protokolün ve çalışmaların yönetimi 
     Madde 9- (1) İşbirliği kapsamında planlanan çalışmaları yürütmekle sorumlu olan 

protokol yönetiminin yapısal organizasyonu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilecektir: 

a. Protokolün yönetimi, tarafların katılımı ile istişare heyetine bağlı kurulacak olan 

“Proje Yönetim Kurulu” tarafından sağlanacaktır. 

b. Proje Yönetim Kurulu ortak Kurum ve Kuruluşların yönetimlerince belirlenecek ve 

ortakları temsil eden üyeden oluşur.   

c. Proje Yönetim Kuruluna kurul üyeleri tarafından bir başkan seçilir. 

d. Proje Yönetim Kurulu, yapılan projelerin uygulanmasını sağlamak, uygulama 

sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirmekle sorumludur. 

e. Eğitim etkinliklerinde yapılacak iş birliği kapsamında, her tür yönlendirme ve 

yürütme işleminde Proje Yönetim Kurulu yetkilidir. 



 

f. Proje Yönetim Kurulu, belirli aralıklarla toplanarak karar alma, planlama, 

koordinasyon, izleme, değerlendirme, geliştirme ve yaygınlaştırma görevlerini 

yerine getirir. 

g. Her bir çalışma alanında hangi işlerin yapılacağı, hangi işlere öncelik verileceği, 

istişare heyeti tarafından planlanır. Proje Yönetim Kurulu planlamalar 

doğrultusunda belirlenen eğitimler, etkinlikler ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 

rehberlik eder. 

h. Kurul çalışmalarında kararların mutabakat ile alınması esastır. 

 

Planlama ve uygulama 

Madde 10-(1) Protokol kapsamında yürütülecek hizmetler, tarafların katılımı ile 

hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre düzenlenir ve geliştirilir. 

(2) Tarafların konumlarında ve Protokole dâhil hizmetlerin işleyişinde ortaya çıkan 

yeni durumlara göre gerekli değişiklikler, tarafların katılımı ile ele alınır ve gerekli 

düzenlemeler, oluşturulacak bir plan dâhilinde yapılır.  

(3) Hizmetlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin çalışmalarda gerektiğinde 

taraflarca, çalışmaları yürüten birimlere, iş birliği ve koordinasyon alanlarının özelliklerine 

göre, teknik destek, personel görevlendirmeleri ve benzeri destek sağlanır.  

 
    Geçerlilik ve süre 

Madde 11-(1) Bu Protokol, onaylandığı tarihten, taraflardan herhangi birinin 

protokolü fesih bildiriminde bulunmasına kadar 1 yıl süresince geçerlidir. 

     Değişiklik 
Madde 12- (1) Bu Protokol hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle 

değişiklikler yapabilecektir. 
(2) Bu değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanarak, imzalı protokol metnine 

eklenmesi, ek bir protokole ihtiyaç bırakmadan uygulama için yeterli olacaktır. 

(3) Protokolün bir nüshası Çubuk Belediyesi, bir nüshası Çubuk İlçe Mili Eğitim 

Müdürlüğü, bir nüshası Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü muhafaza 

edilecektir. 

Protokolün feshi 
Madde 13- (1) Protokol tarafların karşılıklı mutabakatıyla her zaman feshedilebilir. 

Öğrencilerin, kültürel, sanatsal etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kişisel kariyer ve 

sosyal gelişimlerine katkı sağlama amacıyla iş birliği bir hizmet birlikteliği olduğundan, 

Protokolün feshine neden olacak çekilmeler, söz konusu taraflara yasal bir yükümlülük 

getirmez. 

Tanıtım 
Madde 14- (1) Protokole konu çalışmaların tamamında Protokol çerçevesindeki 

işbirliğine atıfta bulunulur ve hazırlanacak bilgi, belge, sunum, basın açıklaması vb. her türlü 

tanıtım materyallerinde Protokole taraf kurumların isim ve logolarına açık ve anlaşılır bir 

şekilde yer verilir. 



 

Yasal ikametgâhlar 
Madde 15- (1) Taraflar, aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgâh olarak kabul 

etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. 

d. Çubuk Belediyesi: 

    Yavuz Selim Mah., Atatürk Cad. Belediye İş Hanı, Çubuk Merkez/Ankara 

e. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

             Yavuz Selim Mah. Park Sok. No:7, Çubuk Merkez/Ankara 

f. Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü 

    Çubuk Şehir Stadı Yanı Çubuk Ankara 

 (2) Adres bilgilerinin değişmesi halinde taraflar birbirlerine değişiklikten itibaren en 

geç bir hafta içinde yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış 

tebligat geçerli sayılacaktır. 

 

 

 

 



 

Madde-16: Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve etkinlikler 2018-2019 Eğitim öğretim yılı aylarını gösterir nitelikte aşağıda belirtilen 

tabloda genel hatları ile belirtilmiştir. İstişare Heyeti ve Proje Yönetim Kurulu tarafından Sosyal, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler kapsamında 

ay içerisindeki davet edilecek yazar, panelist, sanatçı vb şahısların isimleri, tarih, saat ve yeri belirlenecektir. 2018-2019 Eğitim öğretim yılı içerisinde 

Çubuk Akademi Projesinde yapılacak faaliyetlerin tablosu genel bir bakış açısı kazandırmak adına aşağıda verilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde tablo 

üzerinde faaliyet ve etkinliklere İstişare Heyeti ve Proje Yönetim Kurulu ekleme ve çıkarma yapılabilir. 

 

Faaliyet adı EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ 

1-İş Birliği Protokolünün 

İmzalanması: 

          

2-İstişare Heyetinin 

Oluşturulması: 

          

3- İlgili Kurumlarla Resmi 

yazışmaların Yapılması 

          

4-Çubuk Akademi Öğrenci 

Belirleme Komisyonu 

Oluşturulması: 

          

5-Çubuk Akademi Öğrenci Seçimi:           

6-Hazırlık Çalışmaları:           

7-Sosyal, Sportif, Sanatsal ve 

Kültürel Faaliyetlerin 

Organizasyonu: 

          

8-Yaygınlaştırma Faaliyetleri:           

9-Proje sonunda elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi: 

          

10-Projenin Değerlendirilmesi ve 

Raporlaştırma süreci: 

          

PROJE FAALİYET TAKVİMİ 



 

 

 


