KHRP ULUSLARARASI BURS PROGRAMI
(KHRP’s International Fellowship Programme)
Kıdemli Bursiyerlik için Başvurular alınmaya başlanmıştır
Son Başvuru tarihi: 24 Ağustos 2007
2007 KIDEMLİ BURSİYERLİK
KHRP 2007 yılı Kıdemli bursiyerlik başvurularını kabul etmeye başlamıştır.
Kıdemli burs için başvuracak olanların Kürtlerin yaşadığı bölgelerde insan hakları
savunucusu olarak en az 5 yıllık bir geçmişe sahip olmaları şartı aranmaktadır.
Burslar kadın ve erkek başvurucuların başvurusuna açıktır ancak burslardan bir tanesi
sadece kadın adaylara verilecektir.
Burs için son başvuru tarihi 24 Ağustos 2007’dir.

Mali Kaynak
KHRP bağımsızılığını korumak amacıyla Kürtlerin yaşadığı bölgelerdeki kurum,
kuruluş, hükümetler yada hükümet dışı kurumlardan yada onlarla ilişkili kişilerden
herhangi bir maddi yardım kabul etmemektedir. Mali kaynaklarını yardım veren
vakıflar ve hayır kurumlarından ve diğer kurumlardan almaktadır. Bunların yanısıra
özel kurumlar ve bireylerdende yardımlar almaktadır. Burs için gerekli tüm mali
kaynaklar bu kurumlardan elde edilen gelirler üzerinden karşılanacaktır.
Seçim
Yüksek standarlar ve ciddi bir ihtimam gözetilerek yapılacak olan seçimler için
aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;
Kıdemli burs için başvuracak adayların BM İnsan Hakları Sözleşmesinde yeralan
Uluslararası İnsan Hakları prensiplerine bağlı olan siyasi görüş, cins, cinsiyet tercihi,

din, diğer inanç ya da ırk ayrımı yapmadan kürtlerin yaşadığı bölgelerde yasayan
herkesin insan olmaktan kaynaklanan haklarını korumaya adayan kişiler olması şartı
aranacaktır.
Adayların uluslararası insan hakları mekanizmalarını dahada geliştirmek ve hukukun
üstünlüğü esasını yerleştirmek için sivil toplumun kapasitesini geliştirme amacına
kendilerini adamış olmaları beklenmektedir.
Başarılı olan adaylar KHRP’nin idareci, çalışan, danışma kurulu ve hukuk ekibi
üyelerinden oluşacak olan 6 kişilik bir Seçim Komitesi tarafından yapılacak seçimle
belirlenecektir.
Bursiyerlerin Programı
Burs kazanan adaylar uluslararası barolar ile Avrupa ve bölgedeki özel firmaların
üyesi olan, önde gelen hukukçulardan oluşan KHRP Hukuk ekibi ile birlikte Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, BM ve diğer insan hakları mekanizmaları önündeki
davalar üzerine çalışacaklardır. Kıdemli Bursiyerler özellikle iç hukuk yollarının
tüketilmesi ile ispat yükümlüğü alanındaki tecrübelerini bizlerle paylaşacaklardır. Bu
süreç İnsan hakları hukuku ile bu alanda verilmiş emsal kararların mesela ölüm
cezası, işkence ve kötü muamele veya ifade özgürlüğü gibi değişik alanlarıda
içerecektir. Bunların yanısıra Türkiye, İran, Irak, Suriye ve eski Sovyetler Birliğinde
kürtlerin yaşadığı bölgelerde insan hakları alanında yaşanan gelişmeleri konu alan ve
6 ayda bir yayınlanan tek hukuk dergisi olan dergimizin (KHRP Legal Revıew)
hazırlıklarına katkının yanısıra, bursiyerimiz en az bir makaleye ortak yazarlık
yapacaktır. Bursiyerlerin programlarına zenginlik katmak için şu faaliyetlerde
organize edilecektir: Bursiyerler KHRP tarafından düzenlenecek serbest katılıma açık
en az 2 tane toplantıya, yaşadıkları ülkelerdeki insan hakları durumunu anlatmak
üzere konuşmacı olarak katılacaklardır, Brüksel (Avrupa Parlamentosu), Strasbourg
(Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) yada Cenevre ile New
York’taki Birleşmiş Milletler kurumlarını ziyaret etmek için en az bir tane geziye
katılacaklar ve İngilizce ihtiyaçlarına (kıdemli bursiyer için) göre ayarlanmış bir dil
kursuna devam edeceklerdir (devam eden bir kurs yada yoğun bir program dahilinde).

Bütün bursiyerler kürt bölgesinde insan hakları ile ilgili spesifik bir konu yada olay
üzerine yapacakları araştırma, danışmanlık vre raporlaştırma çalışmalarının yanısıra
gerekli olduğu zaman ilgili yasal mevzuat ile belgelerin çevirisinide sağlayarak
KHRP’ye değerli bir katkı sunacaklardır. Ayrıca onların insan hakları etkinliklerine
katılımları sayesinde KHRP ile bölgede çalışan insanlar arasında bağlantı kurulacak
aynı zamanda bursiyerlere uluslararası alanda hükümetlerde dahil diğer kesimlerle
ilişkilerini geliştirme imkanı sunacaktır.
Kıdemli Bursiyer
Burs programının başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra bursiyer, program
süresi içindeki tecrübelerine ilişkin bir sunum yapacak, kendisine KHRP’nin yıllık
insan hakları ödül töreni veya 6 ayda bir Londra’da yapılan hukuk ekibi toplantısında
kurumumuzun katkılarına karşılık olarak küçük bir para ödülü verilecektir.
Yer ve Süre
Burs programı tam zamanlı olarak 4 ile 6 ay rasında olacaktır ve bursiyer KHRP’nin
Londradaki merkezinde çalışacaktır. Çalışma gün ve saatleri Pazartesi-Cuma günleri
arası sabah 09.00’dan akşam 17.30’a kadar olacaktır. Ofisimiz haftasonları açık
değildir.
Burs programının sonundan itibaren takip eden 12 aylık süre içinde bursiyerin
aşağıdaki faaliyetlere katkı sunmak konusunda istekli olmasıda beklenmektedir;
KHRP’yi 3 taneye kadar katılıma açık toplantıda temsil etmek, 3 aylık haber
bültenimize (KHRP Newsline) en az bir tane ortak yazı yazmak, Londra’da KHRP
tarafından organize edilecek yıllık İnsan Hakları Ödül töreni veya 6 ayda bir yapılan
KHRP Hukuk Ekibi toplantısında, bursiyerlik programından elde edilen bilgi ve
tecrübenin dönüşünüzden itibaren yaşadığınızın bölgedeki insan hakları çalışmalarına
nasıl bir katkısı olduğu üzerine bir sunum gerçekleştirmek.

KHRP’nin Bursiyerlik Programı ayrıca şunları sağlayacaktır;
•

Temel yaşam harcamaları

•

Bursiyerlik programı ve bu programla bağlantılı olarak yapılacak diğer geziler
için yapılacak yol ve yolculuk masrafları

•

Kaza ve hastalık sigortası

•

İngilizce kurs eğitimi ücreti

•

Burs programının başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine verilecek para
ödülü

Not: Burs programı süresi içinde bağımlı olarak yanınızda bulunmasını arzu ettiğiniz
kişi için mali yardım sunulmayacaktır.
Seçme Kriterleri
Kürt İnsan Hakları Projesinin Ululslararası Burs programına başvuracak kişilerin şu
şartları yerine getirmesi gerekmektedir;
•

Şu anda yada sürekli olarak Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Eski Sovyetler
Birliği topraklarında Kürtlerin yaşadığı bölgelerde yerleşik olmak. Eğer Kürt
bölgelerinden yeteri kadar başvuru alınmazsa bu durumda KHRP Kürt kökenli
olup Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan ve Kürt Diyasporası ile bunun Kürt
bölgelerine etkisi üzerine çalışma konusunda istekli olan başvurucularıda burs
programı için değerlendirebilir. Diyaspora’dan başvuracak olan adayların
başvurularında yüksek standarlar gözönüne alınacak ve Kürtçe ve İngilizce
dillerinde akıcı olmaları şartı aranacaktır.

•

Bilgisayar kullanma yeteneği

•

Ekip çalışmasına elverişli olmak

•

Gerekli olduğunda yoğun iş yükü altında çalışmaya elverişli olmak

•

Esnek çalışmaya elverişli olmak

•

Araştırma ve analiz tecrübesine sahip olmak

Bütün

bursiyerlerin

program

süresince

sadece

KHRP

ile

ve

kurumsal

mahramiyet/gizlilik esaslarını gözeterek çalışması gerekecektir.
Kıdemli Bursiyerlik için Şartlar
•

Baro üyesi bir hukukçu olmak

•

Kürtlerin yaşadığı bölgelerdeki insanların, İnsan haklarını savunma konusunda
5 yıllık bir çalışma/faaliyet geçmişine sahip olmak.

•

Sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi noktasında arzulu olmak

•

Orta derecede İngilizceye hakimiyet (lütfen bu hususun bir şart olduğunu ve
bu konuda bir pazarlık olmayacağını not ediniz).

•

KHRP’nin çalışmaları çerçevesi dahilinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM),

Birleşmiş

Milletler

(BM),

Avrupa

Güvenlik

ve

İşbirliği

Topluluğu(AGİT) İnsan Boyutları Mekanizmaları, Avrupa Konseyi (AK) gibi
uluslararası insan hakları kurumları konusunda bilgi sahibi olmak.
Seçme Süreci
1. Seçim Komitesi üyeleri başvuruları aldıktan sonra inceleyecekler, öneriler
yapacaklar ve son elemeye kalan adayların listesini çıkaracaklardır.
2. Son elemeye kalan adaylar ile telefon üzeri mülakatların ilk aşaması
yapılacaktır (ilk mülakat mutlaka telefon ile yapılacaktır).
3. mülakatların ikinci aşaması ise ya seçim komitesi üyeleri tarafından
telefon üzeri yapılacak yada eğer bu komite üyeleri tarafından bölgeye
yapılmış bir faaliyet gezisi sırasında yüzyüze yapılacaktır (eşitliği sağlama
açısından bu yöntem bütün adaylara uygulanacaktır.
Nasıl Başvuracaksınız?
Önemli Not: 2007 yılı Kıdemli Bursiyerlik için verilecek olan 1 adet burs için son
başvuru süresi 24 Ağustos 2007’dir.

•

Eşit İmkanlar Takip Formunu (Equal Opportunities Monitoring Form) indirip
doldurunuz.

•

500 ile 1000 kelime arası kendi seçtğiniz bir konu üzerine kısa bir yazı
yazınız.

•

Sizin insan hakları alanındaki çalışmalarınızı iyi bilen çalışma arkadaşlarınız
yada işvereniniz olan 2 kişiden alınmış yazılı öneri mektupları.

Bu belgelerin tümünü;
e-mail ile: fellowship@khrp.org e-mail adresine
Posta ile ise
Kurdish Human Rights Project (KHRP)
11 Guilford Street
London WC1N 1DH
İrtibat için ise
Tel

: 00 44 207 405 38 35

Fax

: 00 44 207 404 90 88

Eşit İmkanlar Politikası
KHRP Eşit İmkanlar Politikasına sonuna kadar bağlıdır. Bu politikanın nasıl
uygulandığını gözlemlemek açısından mesleklerden ayrıca tüm çalışanlar ve
gönüllü çalışanlardan eşit fırsat ile ilgili bütün anahtar özelliklere ilişkin bilgiler
toplanmaktadır. Eşit İmkanlar politikasının amacı ırk, renk,cinsiyet, yaş, medeni
durum ve bedensel engellerden doğabilecek her türlü ayrımcılığı önlemektir. Bize
vereceğiniz

bilgiler

etkilemeyecektir.

Bu
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ve
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sizin

başvurunuzu

Politikasının

uygulandığının takip etmek için istatistiki bilgi amacıyla kullanılacaktır.

nasıl

Bedensel Engel
Bedensel Engelli durumda olan kişilerden başvuruları kabul etmekteyiz. Eğer
bedensel bir engeliniz varsa ve bununla bağlantılı olarak başvuru formunu
doldurma, seçme sürecinden önce yada sonra sizin durumunuzu dengelemek için
önceden yapılması gereken herhangi bir çalışma konusunda yardım gerekiyorsa
lütfen bizimle irtibata geçiniz.

