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Örnek Başvuru Formu
Tarih: Gün (sayı ile) _______, Ay_______________, Yıl _____.
FORMUN GÖNDERİLECEĞİ ADRES
Adres:

Managing Director, Complaints-resolution, Evaluation & Integrity Unit
B-9 Financial St., Xicheng District, Beijing, China 100033

E-posta adresi:

ppm@aiib.org

Faks numarası:

+86-10-8358-0003

PROJE BİLGİLERİ
Bu formu bildiğimiz şekliyle ismi____________________________________________________
______________________________ olan AIIB tarafından fonlanan proje ile ilgili doldurmaktayız.
Projenin bulunduğu yer (il, ilçe, köy) ___________________________________.
(Iütfen ekteki haritada gösteriniz. Ekte harita var ise, parantez içine ( ) ✓ işaretini koyunuz).

Bu mektup bir:
Proje işlem sorusudur1 ( ); Uyuşmazlık çözümü talebidir ( );
Uygunluk inceleme talebidir ( ); Bu seçeneklerden hangisini seçeceğimizden emin değiliz ( ).
Projenin sosyal ya da çevresel etkilerinden aşağıda açıklandığı şekil(ler)de zarar gördük/görme
ihtimalimiz bulunuyor. Projenin (eğer biliniyorsa) AIIB’nin kendi Çevre ve Sosyal Politikasını şu
şekil(ler)de ihlal ettiğini düşünüyoruz:

Proje işlem soruları projenin çevresel ve sosyal kaygılarıyla ilgili olup proje hazırlığı sürecinde bilgi ya da
rahatsızlık verici sorunlara (toz, gürültü ve erişim kaybı gibi) hızlı çözümler talep eder. Bu sorular AIIB web
sitesinde Proje Özet Bilgisi yayınlandıktan sonra Proje onaylanıncaya kadar gönderilebilir.
1
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BAŞVURU SAHİBİ
İsim:_____________________________________________________________________
İkamet yeri (il, ilçe, köy)__________________________________________.
(Iütfen ekteki haritada gösteriniz. Ekte harita var ise, parantez içine ( ) ✓ işaretini koyunuz).
Posta adresi:

________________________________________________________,

________________________________________________________,

Ülke: ____________________________ Posta kodu: ____________.
Telefon numarası:

____________ Alan kodu: _____________

E-posta adresi:

________________________________________________________.

Faks: ______________.

Size nasıl ulaşalım? Mektup ( ); e-posta ( ); faks ( ); telefon ( );
İsim ve bilgilerimizin açıklanmasını istemiyorsanız işaretleyiniz ( ) istiyorsanız boş bırakınız.
Bilgilerinizin açıklanmasını istememe nedeniniz?
_________________________________________________________________________.
Başvuru sahibinin imzası:______________________________________________________

YETKİLİ TEMSİLCİ (Varsa doldurunuz ve yetki belgesini ekleyiniz yok ise diğer soruya geçiniz)
Yetkili Temsilci İsmi:____________________________________________________
Mesleki Ünvani:_________________________________________________________
Kurumu: ______________________________________________________________
Posta adresi:

_______________________________________________________,
_____________________________________________________,

Ülke: _________________________Posta kodu: ____________.
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Telefon numarası:

____________ Alan kodu: _____________

E-posta adresi:

_____________________________________________________.

Faks: ______________.

Size (yetkili temsilciye) nasıl ulaşalım? Mektup ( ); e-posta ( ); telefon ( ); faks ( ).
İsim ve bilgilerimizin açıklanmasını istemiyorsanız işaretleyiniz ( ) istiyorsanız boş bırakınız.
Bilgilerinizin açıklanmasını istememe nedeniniz?
_________________________________________________________________________.

İMZALAR
Bu formu göndermek üzere yukarıda bilgileri yer alan kişi/kurumu yetkilendirmiş bulunuyorum;
Yetkilendiren başvuru sahibinin isim ve imzası:
_____________________________________________________________________

Bu formu göndermek üzere yukarıda ismi belirtilen başvuru sahibi tarafından ekteki yetki belgesi
çerçevesinde yetkilendirildim.
Yetkili Temsilci’nin isim, imza ve kaşesi:____________________________________________
___________________________________________________________________________

EKLER:
Yetki belgesi ( )
Gerekli haritalar ( )
Diğer ilgili belgeler ( )
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