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SOSYAL YENİLİK VE ULUSAL REFORMLARA İLİŞKİN TEKLİF ÇAĞRISI - 

SOSYAL KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ  

 

EaSI Programı PROGRESS bileşeni altında  VP/2018/003 numaralı “Sosyal Yenilik ve Ulusal 

Reformlara İlişkin Teklif Çağrısı - Sosyal Korumaya Erişim ve Ulusal Reform Desteği” başlıklı 

teklif çağrısı yayımlanmıştır. 

 

Temel Amaçlar 

 

Bu teklif çağrısı, iş ve özel hayatın uyumlulaştırılması, sosyal korumaya erişimin arttırılması 

ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi bakımından, Avrupa Sosyal Haklar 

Sütununda belirtilen hak ve ilkelerin sosyal yenilik ve ulusal politika reformları aracılığıyla 

sunulması konusunda, kamu ve sivil toplum aktörleri ile sosyal ortakların desteklenmesini 

amaçlamaktadır1 

Mevcut teklif çağrısı iki bileşeni (lot) oluşmaktadır.  

"Sosyal korumaya erişim" bileşeni, işgücü piyasasına geçişlerin kolaylaştırılması ve 

kariyerlerini daha iyi yönetebilmelerinin sağlanması amacıyla, kişilerin sosyal koruma 

haklarına ilişkin bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik yenilikçi eylemleri test eden, 

geliştiren ve uygulamaya koyan faaliyetleri finanse etmelidir.  

"Ulusal reform desteği" bileşeni, Avrupa Sosyal Haklar Sütununda öngörüldüğü üzere, 

istihdam şekline bakılmaksızın, sosyal koruma alanında yeterli haklara erişimin sağlanması 

amacıyla ulusal makamların, politika reformları hazırlamalarını destekleyecektir.   Sosyal 

koruma sistemlerinin modernleştirilmesi ve bu sistemlerin dijitalleşme, iş hayatının değişen 

dünyası, nüfusun yaşlanması ve refah devletlerinin ekonomik şokları atlatma kapasitesi gibi 

zorluklarla mücadele edebilmesini sağlayacak ileriye dönük, kanıta dayalı reformlar 

yapılmalıdır.  

 

Hedefler- Öncelikler 

 

Bu lotların hedefleri şunlardır: 

 Sosyal koruma hak ve yetkileri konusunda kişilerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, 

 Ekonomik açıdan aktif nüfusun mesleki ve coğrafi hareketliliğinin kolaylaştırılması, 

 Sosyal koruma sistemlerinin dijitalleşme, iş hayatının değişen dünyası, nüfusun 

yaşlanması ve ekonomik şoklara direnme kapasitesi gibi zorluklarla mücadele 

edebilmesini sağlayacak şekilde modernleştirilmesinin desteklenmesi, 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mevcut teklif çağrısı, C(2017)8347 sayılı Mali Karar'a atıfta bulunmakta olup sosyal yenilik 

ve ulusal reformlar konulu 3-Lot'lu eylemin bir parçasını oluşturmaktadır. Lot 1: "Mesleki ve 

bakım sorumluluklarının uyumlaştırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik Yenilikçi İş- Yaşam 

Dengesi Stratejileri", farklı bir teklif çağrısının konusudur.  

 



 

Finanse edilecek faaliyetlerin açıklanması/ Faaliyet türleri 

 

Bu bileşenler/lotlar kapsamında finanse edilecek tüm faaliyetler: temel aktörlerin yenilikçi 

eylemleri uygulama kapasitesi oluşturmalarını sağlayacaktır.   

 Uzun vadeli bir vizyon ortaya koyacaktır. 

 Hibe dönemi sonrasında da sürdürülebilir olacaktır.  

 Sağlam ve belgeye dayalı değerlendirme yöntemi ve onay mekanizmaları ile 

desteklenecektir.  

 Aktarım/yinelemeye yönelik mekanizmalar içerecektir. 

Teklifler, yaratıcı nitelikte olmalı ve ilgili hallerde mevcut iyi uygulama örneklerini temel 

alarak yenilikçi tedbirler önermelidir. 

Lot: "Sosyal korumaya erişim"  

Bu Lot kapsamında finanse edilecek projeler, farklı kariyerlere ve iş statülerine sahip kişilerin 

çalışma hayatları boyunca sosyal koruma hakları konusunda bilgiye erişimlerini kolaylaştıracak 

yenilikçi eylemleri denemeli, geliştirmeli ve uygulamalıdır.  

Aşağıdaki faaliyetler öngörülebilir:   

 Bir üye devletteki sosyal koruma haklarına ilişkin kişiselleştirilmiş bilgi sağlayan web 

tabanlı araçların geliştirilmesi:  

 

o hesaplar, ulusal sosyal koruma sistemi kapsamında kişinin yararlanabileceği sosyal 

koruma yardımları ve hizmetleri ile ilgili haklara ilişkin mümkün olduğunca 

kapsamlı bir açıklama sağlamayı amaçlamalıdır;   

 

o bilgiler, özellikle, bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar gibi, ekonomik 

statülerindeki değişiklikler fark etmeksizin, kişilerin haklarını takip edebilmelerini 

sağlamalıdır;   

 

 Dolaşım halindeki işçilerin, farklı üye devletlerdeki emeklilik hakları ile kariyerleri 

süresince emeklilik planlarını izlemelerine yardımcı olacak web tabanlı sınır ötesi emeklilik 

izleme sistemlerinin geliştirilmesi.  Özellikle, bu çağrı kapsamında finanse edilecek teklifler 

aşağıdakileri içermelidir:   

 

o En az beş AB üye devletini ya da diğer EaSI katılımcı ülkelerini kapsayan ve 

kullanıcıların, katılımcı ülkelerdeki önceki tamamlayıcı emeklilik fonlarını 

bulmalarını sağlayan işlevselliği sunan izleme hizmetinin pilot aşamasının 

uygulanması.  

 

o İzleme hizmetinin tamamen halka açılmasına yönelik uzun vadeli bir stratejinin 

geliştirilmesi.  Teknik tasarım, fayda planları ile bireysel emeklilik bilgileri dâhil 

olmak üzere, sonrasında, daha geniş bir coğrafi kapsam ve işlevselliğin 

sağlanmasına imkân tanımalıdır.  Strateji, izleme sisteminin, halka tamamen 

açılması sonrasında, finansal bakımdan kendi kendini idame ettirebilmesine de eşit 

şekilde odaklanmalıdır.  İzleme sisteminin tamamının uygulanması, mevcut teklif 

çağrısı kapsamında olmayacaktır.  

 

 Bireysel sosyal koruma haklarına ilişkin farkındalığın artırılması ile mesleki geçişlerin 

ve/veya çalışan nüfusun coğrafi hareketliliğin kolaylaştırılmasına yönelik diğer yenilikçi 

eylemler geliştirilmesi.  



 

 

Lot: "Ulusal reform desteği"  

Bu Lot kapsamında finanse edilecek teklifler, standart dışı çalışma ya da bağımsız çalışma 

kapsamındaki kişilerin erişimlerinin arttırılması, reform ihtiyaçlarının modelinin çıkartılması 

ve emeklilikte yeterli aylık bağlanmasını sağlamayı amaçlayan entegre emeklilik sistemlerin 

geliştirilmesi gibi sosyal koruma alanındaki ulusal reformların hazırlanmasını desteklemelidir.   

Aşağıdaki faaliyetler öngörülebilir: 

 Kanıta dayalı sosyal koruma reformlarının tasarlanmasını amaçlayan, mikrosimülasyon 

araçları gibi, farklı senaryolar kapsamında sosyal risklerin, ihtiyaçların ve çıktıların analiz 

edilmesine yönelik sosyal politika modelleme araçlarının geliştirilmesi; diğer AB 

ülkelerinde (ya da AB düzeyinde) kullanılan modellerin uyarlanması ve diğer AB ülkeleri 

ile kıyaslanabilir sonuçlar ortaya koyacak kendi modellerinin uyarlanması destek için 

uygun olacaktır.   

 Sosyal koruma reformlarının planlanması ve hazırlanması aşağıdakileri içerecek fakat 

bunlarla sınırlı olmayacaktır:   

 

o Standart dışı çalışma ya da bağımsız çalışma kapsamındaki kişilerin sosyal 

korumalarının iyileştirilmesini amaçlayan reformlar; kariyer değişikliklerinde 

sosyal koruma haklarının sürekliliğinin sağlanması (sosyal korumanın bir alanına ya 

da birçok alanına odaklanarak).  

 

o emeklilik sisteminin farklı sütunlarının geniş kapsam ve emekli nüfus için yeterli 

birleştirilmiş aylık bağlama seviyeleri sağlaması amaçlanan, kamu emeklilik 

planlarının ve tamamlayıcı emeklilik planlarının entegre bir şekilde geliştirilmesi.  

 

Her iki bileşen/lot için ortak faaliyetler  

Aşağıdaki türde destekleyici faaliyetler de herhangi bir bileşen/lot için öngörülebilir:   

 Aşağıdakiler dâhil olmak üzere farklı üye devletler ve/veya şirketler arasında bilgi ve 

tecrübe paylaşımının artırılması:  

 

o anketler ve çalışmalar;  

o veri toplama;  

o rehberlerin ve uygulamaya yönelik araçların geliştirilmesi;  

o seminerler. 

 

Başvuruda/Proje teklifinde bulunması gereken zorunlu faaliyetler şunlardır:  

 İlgili sonuçları ve çıktı göstergelerini tespit eden net ve tam gelişmiş bir metodoloji dahil 

olmak üzere müdahaleye ilişkin kapsamlı bir izleme ve değerlendirme planı;  

 

Planın değerlendirme bileşeni aşağıdakileri içerir:  

o Projenin amaçlarını ne derece gerçekleştirdiğinin yanı sıra söz konusu projeye 

atfedilebilecek sonuçları ele alan çıktı değerlendirmesi.  

o Projenin, belirtilen faaliyet planı ile tutarlılık ve tasarım bakımından nasıl 

gerçekleştirildiği ve politikaya uygunluk doğrultusunda, plan kapsamındaki çeşitli 

faaliyetlerin etkililiğini ele alan süreç değerlendirmesi. 



 

 

Değerlendirmeler, kurum içi bir çalışan, değerlendirme firması ya da her ikisi tarafından 

yapılabilir.  

 konsorsiyumun tüm üyeleri ile en az bir koordinasyon toplantısının düzenlenmesi; 

 Bir yaygınlaştırma etkinliği de dâhil olmak üzere, bu projenin sonuçlarını AB düzeyinde 

teşvik etmeye yönelik detaylı bir yaygınlaştırma planı.  

 

Beklenen çıktılar/sonuçlar 

 

Lot: "Sosyal korumaya erişim" 

Başarılı başvuru sahiplerinden aşağıda belirtilenleri yapmış olması beklenir:   

 Kişilerin, sosyal koruma yardımları ve hizmetleri konusunda kazanılmış haklarına 

ilişkin kişiselleştirilmiş bilgilere ulaşmalarına yardımcı olmak üzere çevrim içi araçları 

geliştirmiş ve faaliyete geçirmiş olmak veya  

 En az beş üye devleti kapsayan ve kullanıcıların daha önceki emeklilik fonlarına 

ulaşmalarını sağlayan sınır ötesi bir emeklilik izleme hizmetinin pilot aşamasını 

geliştirmiş, tesis etmiş ve faaliyete geçirmiş olmak veya  

 Çalışma hayatı boyunca sosyal koruma haklarına ilişkin farkındalığın artırılmasına 

yönelik diğer yenilikçi eylemleri geliştirmiş olmak. 

Lot: "Ulusal reform desteği" 

Başarılı başvuru sahiplerinden aşağıda belirtilenleri yapmış olması beklenir: 

 Sosyal koruma ihtiyaçlarını tasarlamak ve bulgu temelli reformları desteklemek üzere 

yeni modelleme araçları geliştirmiş veya hali hazırda mevcut araçları uyarlamış olmak 

veya  

 Sosyal koruma sistemlerini modernize etmek üzere reform çalışmaları geliştirmiş 

olmak. 

 

Zaman Çizelgesi 

 

Son teslim tarihi 

 

Aşamalar  

 
Tarih ya da dönem 

 

Çağrının yayımlanması Şubat 2018 

Teklif göndermek için son teslim tarihi 18 Mayıs 2018 

Değerlendirme süreci (endikatif) Mayıs 2018- Temmuz 2018 

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi 

(endikatif ) Ağustos 2018 

Hibe sözleşmesinin imzalanması 

(endikatif) 

Eylül 2018 

 



 

Projenin gerçek başlangıç tarihi, iki taraftan sonuncusunun hibe sözleşmesini imzaladığı 

tarihten sonraki ilk gün, iki taraftan sonuncusunun imza tarihinden sonraki ayın ilk günü veya 

taraflar arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir tarih olacaktır. 

Tekliflerinin seçilmesi halinde başvuru sahipleri, başvuru formunda endikatif olarak 

belirledikleri projenin başlangıç tarihinden sonra hibe sözleşmesini alabilirler. Bu nedenle, ayın 

adı yerine çalışma programındaki ayların numaralandırılması önerilmektedir. 

Hibe Sözleşmesi'nin imzalanmasından önce yapılan harcamalara ait risk, başvuru sahibine 

aittir. Teklifin sunulma tarihinden önce harcama yapılamaz. 

Tüm projenin endikatif uygulanma süresi, 30 ila 36 ay arasında olmalıdır. 

Kullanılabilir Bütçe 

 

"Sosyal korumaya erişim" lotu için tahsis edilen bütçe 5.000.000 Avrodur. Komisyon 3-4 teklifi 

finanse etmeyi planlamaktadır. 

"Ulusal reform desteği" lotu için tahsis edilen bütçe 5.000.000 Avrodur. Komisyon 3-4 teklifi 

finanse etmeyi planlamaktadır. 

Komisyon, kullanılabilir tüm fonları dağıtmama hakkını saklı tutar. 

Komisyon, fon miktarını artırma ve varsa yedek listedeki tekliflere dağıtma hakkını saklı tutar. 

 

Eş finansman oranı 

 

Bu teklif çağrısı kapsamında verilecek AB hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin %80'ini 

geçemez. Başvuru sahipleri kalan tutarın eş-finansmanını, kendi kaynakları veya AB bütçesi 

dışındaki diğer kaynaklardan karşılamayı güvence altına almalıdır. 

 

Geçerlilik Koşulları 



 Başvurular, 3. Bölümde belirtilen son teslim tarihinden önce gönderilmelidir. 

 Başvurular https://webgate.ec.europa.eu/swim. adresinde bulunan elektronik başvuru 

sistemi üzerinden yapılmalı; başvuru formunun ve eklerinin imzalı ve basılı bir nüshası 

posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir (bakınız Bölüm 13) 

Teklifle ilgili işlemleri kolaylaştırmak ve değerlendirme sürecini hızlandırmak amacıyla, 

başvuru sahipleri, proje tekliflerini İngilizce dilinde sunmaya teşvik edilir. Bununla birlikte AB 

resmi dillerinin tümünde hazırlanan tekliflerin kabul edileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, 

İngilizce dilinde yazılmış bir yönetici özetinin başvuruya eklenmesi gerekir. (kontrol listesi 

Madde 3). 

Teklifin mevcut çağrıdaki iki lottan hangisi için yollandığı başvurularda açıkça belirtilmelidir.  

 

Başvuru sahiplerinin uygunluğu (lider başvuru sahipleri ve eş-başvuranlar) 

 

a) Kuruluş yeri 

 

https://webgate.ec.europa.eu/swim


 

Aşağıda belirtilen ülkelerde, kurallara uygun şekilde kurulmuş ve tescil edilmiş tüzel kişiler, 

lider başvuru sahibi ve eş-başvuran olmaya uygundurlar. 

 

• AB üye devletleri; 

• AEA Anlaşması uyarınca İzlanda ve Norveç; 

• Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye. 

 

b) Kuruluş türleri 

 

Lider veya tek başvuru sahibi, sosyal korumadan sorumlu bakanlık gibi yetkili ulusal kamu 

otoritesi, ya da yetkili ulusal otorite tarafından, projenin uygulanmasına yönelik sorumluluğu 

üstlenmesi için yazılı olarak açıkça görevlendirilmiş bir kamu ajansı olmalıdır.  

 

Eş-başvuranlar, kamu kuruluşları ile kar amacı güden veya gütmeyen özel kuruluşlar olmalıdır.  

 

c) Konsorsiyum  

 

Projeler, bir konsorsiyumla yürütülebilir.  

 

d) Bağlı kuruluşlar 

 

Bağlı kuruluşlar, bu çağrı kapsamında başvuruya uygun değildir. 

 

Uygun faaliyetler 

a) Coğrafi konum 

Faaliyetlerin uygun olabilmesi için, bütünüyle, uygun bulunan EaSI katılımcısı bir ülkede 

yürütülmesi gerekir. (bkz. Bölüm 6.1) 

b) Faaliyet türleri 

Hibe ile, diğerlerinin yanı sıra, Bölüm 2.2.'de belirtilen faaliyetler finanse edilir. 

c) Ana faaliyetler 

Proje yönetimi ve faaliyetlerin koordinasyonu ana faaliyet sayılır ve alt yükleniciye verilemez. 

Konsorsiyum durumunda, koordinasyon faaliyetleri lider başvuru sahibi tarafından yürütülür. 

Uygun olmayan faaliyetler 

Mali Rehber Bölüm 4.2.4'te belirtilen uygun olmayan maliyetlerin yanı sıra, aşağıda yer alan 

faaliyet türleri de, bu çağrı kapsamında AB finansmanına uygun değildir: 

• lobi faaliyetleri 

• taşınmaz mülk ve/veya taşıt edinimi 

• inşaat yapımı. 

 

 

 

 



 

Seçim Kriterleri 

 

Başvuru sahibi (lider başvuru sahibi ve eş-başvuran), finansman talep edilen projeyi 

tamamlamak için gereken mali ve operasyonel kapasiteye sahip olmalıdır. Yalnızca yeterli mali 

ve operasyonel kapasiteye sahip kuruluşlar hibe için değerlendirmeye alınabilir. 

 

Mali kapasite 

 

Başvuru sahipleri (lider başvuru sahibi ve eş-başvuran/lar), proje süresince projeyi sürdürmek 

ve gerektiğinde projenin finansmanına katkıda bulunmak için istikrarlı ve yeterli finansman 

kaynaklarına erişebilir durumda olmalıdır. 

Başvuru sahibinin (lider başvuru sahibi ve eş başvuran/lar) bilanço tablosundaki toplam 

varlıkları ile projenin toplam bütçesi veya başvuru formundaki bütçeye göre, kuruluşun proje 

bütçesinden sorumlu olduğu kısım arasındaki oran, 0,70 veya daha fazla olduğu takdirde, güçlü 

olarak değerlendirilir. 

Kamu kurum, kuruluşları için mali kapasite doğrulaması yapılmayacaktır. 

 

Operasyonel kapasite 

 

Başvuru sahipleri (lider başvuru sahipleri ve eş başvuran/lar), teklif edilen projeyi tamamlamak 

için gerekli mesleki yetkinliğin yanı sıra uygun yeterliliklere de sahip olmalıdır. Başvuru 

sahipleri, özellikle aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

 Projenin yürütülmesi için gerekli operasyonel kaynaklara (teknik, idari) sahip olmak. 

Teklif edilen projeyi tamamlayacak olan başvuru sahibinin (lider başvuru sahibi ve eş başvuran) 

operasyonel kapasitesi, aşağıdakilerin teklifte sunulmasıyla teyit edilmelidir: 

 Son üç yılda çağrı konusunda yapılmış ana projelerin bir listesi (bkz. kısım 15, kontrol 

listesi madde 17); 

 Teklif edilen proje koordinatörünün ve ana görevleri yerine getirecek diğer kişilerin ilgili 

tüm mesleki deneyimlerini gösteren özgeçmişleri (bkz. kısım 15, kontrol listesi madde 15); 

 Yasal temsilci tarafından imzalanmış doğruluk beyanı (projenin yürütülmesine ilişkin 

operasyonel kapasiteyi de içerecek şekilde) (bkz. kesim 15, kontrol listesi 15). 

Lider başvuru sahibinin gerekli operasyonel kapasiteye sahip olmadığı değerlendirilirse, 

başvurunun tamamı reddedilecektir. Bir eş-başvuru sahibinin gerekli operasyonel kapasiteye 

sahip olmadığı düşünülürse, bu eş-başvuru sahibi konsorsiyumdan kaldırılacak ve başvuru, bu 

eş-başvuran olmadan değerlendirilecektir. 2  Ayrıca, seçilmeyen eş başvurana tahsis edilen 

maliyetler bütçeden kaldırılacaktır. Başvurunun kabul edilmesi halinde, çalışma programının 

nispeten uygun hale getirilmesi gerekecektir. 

Tekliflerin Sunulmasına İlişkin Usul 

 

Tekliflerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul, "Mali Başvuru Rehberi"nin 14. 

maddesinde açıklanmaktadır. Başlamadan önce SWIM kullanıcı kılavuzunu dikkatle 

okuyunuz: http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf 

                                                           
 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf


 

 

Başvuru sahipleri, doldurduğu başvuru formunu, yukarıda 3. bölümde belirtilen son teslim 

tarihinden önce hem elektronik ortamda hem de basılı olarak sunmalıdır. 

SWIM elektronik başvuru formuna, formun sunulmasına ilişkin son teslim tarihi günü gece 

yarısına kadar ulaşılabilir. Başvuru sahipleri formu önce elektronik ortamda gönderip daha 

sonra çıktısını alarak imzalayıp son teslim tarihine kadar postayla göndermeli veya elden teslim 

etmelidir. Uygun posta hizmeti sağlayıcısının veya kurye şirketinin başvuru formunu son teslim 

tarihi gününde almasını temin etmek de başvuru sahibinin sorumluluğundadır. 

 

Teklifin basılı nüshası usulüne uygun olarak imzalanarak 2 nüsha halinde (biri "asıl" ve diğeri 

"nüshası" olarak işaretli şekilde), 15. bölümde listelenen bütün belgeleri içerek şekilde son 

başvuru tarihine kadar (gönderi belgesi veya ekspres kurye makbuzundaki tarih kanıt 

niteliğindedir) aşağıdaki adrese gönderilmelidir: 

 

European Commission 
(NOT TO BE OPENED BY CENTRAL MAIL SERVICE) 

Call for proposals VP/2018/005 - DG EMPL.C1 
J-27 - 01/240 

B-1049 Bruxelles- BELGIUM 

 

Teklifinizi taahhütlü posta, ekspres kurye hizmeti veya sadece elden teslim ile gönderiniz. 

Gönderi belgesi veya ekspres kurye makbuzu, teslim tarihi konusunda kuşku duyulması halinde 

Avrupa Komisyonu tarafından talep edilebileceğinden saklanmalıdır. 

Avrupa Komisyonu, elden teslim edilen teklifleri, son teslim tarihi günü saat 16.00'dan önce 

aşağıda belirtilen adreste teslim almalıdır: 

European Commission 
Service central de réception du courrier 

(NOT TO BE OPENED BY CENTRAL MAIL SERVICE) 
Call for proposals VP/2018/005 - DG EMPL.C1 

Avenue Bourget, 1 
B-1140 Evere 

 

Başvuru dosyasında, aşağıdaki kontrol listesinde belirtilen gerekli bütün belgeler bulunmalıdır. 

Aşağıdakilerin dosyada bulunduğu açık bir şekilde tespit edilmelidir: 

 Başvuru formu 

 Projenin tanımı ve iş planı 

 Bütçe 

 Bütçenin açıklamaları 

 

Başvuru dosyasını aşağıdakilere uygun olarak hazırlayınız: 

 Belgeleri, kontrol listesindeki sıralamasına uygun olarak derleyiniz (ve teklifin altına 

işaretlediğiniz kontrol listesini ekleyiniz), 

 Belgeleri çift yönlü basınız, 

 2 delikli dosya kullanınız (katlamayınız veya yapıştırıcı ile yapıştırmayınız, 

zımbalayabilirsiniz). 


