
 
 

BURS İLKELERİ 

 
CİNSİYET ADALETİ 

HUKUKİ SAVUNUCULAR BURSU 
 

Cinsiyet Adaleti Hukuk Savunucuları Bursu, hevesli kadın ve norm haline gelmiş cinsiyet            
ifadelerinden biriyle kendini tanımlamayan insan hakları avukatları ve aktivistlerine, uzman          
bir insan hakları avukatının danışmanlığı ve desteği ile cinsel temelli bir şiddet veya             
ayrımcılık davasını üstlenme için ücretli bir fırsat sunuyor. Bursiyerler, belirli bir cinsel            
temelli şiddet veya ayrımcılık vakasını tespit edecek ve ardından adalet, tazminat ve hesap             
verebilirliğe yönelik seçilmiş bir müdahaleyi yürütecek. (Aşağıdaki uygunluk kriterlerine         
bakın.) 
 
SİZİ NELER BEKLİYOR? 
Bursiyerler adalet, tazminat ve hesap verebilirliğe yönelik seçilmiş bir müdahaleyi          
gerçekleştirecekler. Ödül alan bursiyerler bilgi bulma, kanıt toplama ve belgeleme, dava           
oluşturma, talep ve dilekçe taslağı hazırlama gibi kritik hukuki becerileri öğrenecekler.           
Amaç, ihlallere ışık tutarken, suç işleyen kişi ve kurumları sorumlu tutmak için bir avukat              
gibi düşünmek ve çalışmaktır. Bursiyerler, altı ay süreyle haftada en az 20 saat davaları              
üzerinde çalışacaklardır. 
 
SAHR, bursiyerle birlikte bu alanlarda çalışacak: 
● Eylem nedenlerinin geliştirilmesi; 
● İhlallerin ulusal ve uluslararası yasalara göre analiz edilmesi; 
● Gerçek bulma ve kanıt toplama; 
● Dini, ulusal ve uluslararası yasaların cinsiyet eşitliğine uygun yorumlarına dayanan yasal  
    argümanlar, iddia ve dilekçe taslakları oluşturma; 
● Tepki ve çürütülmeleri önceden tahmin etmek için karşı argümanlar belirleme; 
● Seçilen müdahaleyi gerçekleştirme. 
 
Bursiyerler aşağıdaki becerileri geliştirmeyi bekleyebilirler: 
● Cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılıkla ilgili yasalara hakim olmak. 
● Çözümler elde etmek için prosedür bilgisi. 
● Zararlı cinsiyet ve cinsel klişelere karşı argümanlar ve yanıtlar hazırlamak için insan  
   hakları hukukunu kullanma yeteneği. 
● Hayatta kalma merkezli yaklaşımları kullanarak bir kolektife liderlik etme kapasitesi. 
 
Aynı zamanda, seçilen bursiyerlerin aşağıdaki hedefleri karşılaması beklenmektedir: 
● Devam eden suistimallere ışık tutun ve bu istismarlarla ilgili alternatif anlatılar getirin. 
● Hayatta kalanların yaşanmış deneyimlerine dayalı olarak anlatıları yeniden şekillendirin. 



● Şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan hayatta kalmış savunucuların görünürlüğünü artırın ve  
   seslerinin duyulmasına yardımcı olun. 
 
 
MAAŞ 
Bursiyerler (veya bu şekilde başvuruyorlarsa Grup Üyeleri) taksitli olarak ödenmek üzere 
toplam 3.000,00 ABD Doları tutarında maaş alacaklardır. Maaş, kişisel ve proje ile ilgili 
masrafları (bir “maaş” ödemesi dahil) karşılamak için kullanılabilir. 
 
Ek olarak, bursiyerler uzman bir uluslararası insan hakları avukatı tarafından yönlendirilecek 
ve eğitilecek ve SAHR’nin sunduğu özel fırsatlardan yararlanabilirler. 
 
Aşağıdakileri finanse etmiyoruz: 
● Tez araştırması da dahil olmak üzere, derece veya derece dışı eğitim için akademik bir  
   kuruma kaydolma. 
● Lobicilik faaliyetleri. 
● Konferanslara ve etkinliklere katılım. 
 
VAKA UYGUNLUK KURALLARI 
Bu burs sadece belirli bir cinsel ve üreme hakkı ihlali veya tecavüze maruz kalan veya 
hayatta kalanlara karşı ayrımcılık konusundaki çalışmaları destekler. Cinsel ve üreme 
haklarına karşı şiddet / ayrımcılıkla ilgili olsalar bile genel projeleri desteklemez. 
Başvurunuzu göndermeden önce lütfen vaka uygunluk yönergelerini dikkatlice okuyun. 
 
Vakanız aşağıdaki durumlarda 
uygundur: 

Vakanız aşağıdaki durumlarda uygun 
değildir: 

 
İhlal, tecavüze maruz kalanın cinsiyetine 
veya cinsiyetine dayanıyor. 
 
* Daha fazla örnek ve açıklama için bu 
belgenin Ek 1 altındaki sözlüğe bakın. 

 
 
İhlal, insan hakları ihlali olsa bile cinsel ve 
üreme haklarına karşı işlenmemiştir. 

 
Bu teklifi sunarken hayatta kalan en az 2 
kişiyi tanımlayabiliyor olmalısınız. Tercihen 
aynı durumla ilgili iki kişi, ancak bu bir 
zorunluluk değildir. 

İhlal yalnızca 1 kadını etkiliyor VEYA 
ihlalin en az iki kadını etkilediği biliniyor, 
ancak onları hemen tanımlayamıyorsunuz 
VEYA teklifiniz genel olarak ortaya çıkan 
bir sorunu açıklıyor ancak hayatta kalanları 
tek tek tanımlamıyor. 

 
İhlalin sistematik olarak veya belirli bir 
ölçekte işlendiğini gösterebiliyor 
olmalısınız. İhlalin yaygın olması gerekmez, 
ancak projenin sonunda birlikte 
çalışabileceğiniz en az 5 hayatta kalan kişi 
tespit edebilmelisiniz. 

 
 
İhlal münferit bir durum ise. 



 
İhlali rızası, sessizliği veya eylemi 
nedeniyle işleyen bir kamu makamını, 
kurumu, kuruluşu, şirketi VEYA yukarıda 
belirtilen kuruluşlarda çalışan olan VEYA 
özel suçluların istihdamında büyük ölçekte 
meydana gelen suçluları tespit edebilirsiniz. 

 
 
 
Suçluları tespit edemiyorsanız. 

 
Hayatta kalanlarla zaten temas halindesiniz 
veya onlarla kolayca iletişim kurabilir ve 
onlara erişebilirsiniz. 

 
Hayatta kalanlarla temas halinde değilsiniz 
ve onlara kolayca erişme yeteneğiniz yok 
ise. 

 
Hayatta kalanlardan 1 veya daha fazlasının 
müdahaleye katılmayı kabul edeceğini 
(isimsiz de olsa) kanıtladınız VEYA hayatta 
kalanların müdahaleye katılmayı kabul 
edeceği varsayımını haklı gösterebilirsiniz. 

 
Hayatta kalanların müdahaleye katılmayı 
kabul edeceği varsayımınızı haklı 
gösteremezsiniz. 

Yasa veya ilgili protokollere göre ihlalin bir 
suç veya haksız fiil olduğunu genel olarak 
gösterdiniz. 

İhlal bir suç veya haksız fiil değil ise. 
 
Örneğin: Kanuna göre zina suçsa ve bir 
kadın hukuka göre yargılanıyorsa, o zaman 
savcılık bu projenin amaçları için değil, bir 
ihlaldir. 
 
Ancak kadının yargılanması hukuka göre 
yapılmazsa, ihlal tespit edilebilir. 

 
Projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili riskleri 
anladığınızı gösterebilmelisiniz. 
 
Riskleri azaltmak ve yönetmek için gerekli 
donanıma sahipsiniz. 
 
Projenin başvuru sahibinin ve diğer dahil 
olan kişilerin can güvenliği için yüksek risk 
oluşturmayacağını gösterebilirsiniz. 

 
İlgili riskleri anladığınızı gösteremiyorsanız. 
 
 
Riskleri azaltmak ve yönetmek için makul 
eylemler sunmuyorsanız. 
 
Proje, başvuru sahibinin ve dahil olan 
diğerlerinin can güvenliği için yüksek risk 
oluşturabilir ise. 

Hukuki argümanları kullanmanızın davayı 
nasıl ilerleteceğini anladınız. 

Hukuki argümanların davayı nasıl 
ilerleteceğini gösteremiyorsanız. 
 

Hayatta kalanların projenin kilit parçalarının 
tasarımına, uygulanmasına ve izlenmesine 
nasıl dahil edileceğini gösterdiniz. 

Katılımcıların projeye yeterince dahil 
edildiğini göstermediniz. 

 
* Bursiyerlerin çalışmalarının resmi belgelerimize ve iletişimlerimize dahil edileceğini lütfen 
unutmayın. 
 



 
 
 
 
 
İLERİYE YÖNELİK ZAMAN ÇİZELGESİ 
 
Burs, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir tarihte başlayacak ve altı ay sürecek. Bursiyerlerin 
projeleri üzerinde yarı zamanlı (haftada 20 saat) çalışmaları bekleniyor, ancak bursiyerler 
davaları üzerinde tam zamanlı çalışmayı seçebilirler. 
 
Zaman Çizelgesi Aktivite 
1. Ay İhlalin niteliğini ve ölçeğini değerlendirmek için bir ilk bilgi toplama 

gerçekleştirin. 

1. Ay Söz konusu ihlalleri ulusal ve uluslararası kanunlara göre analiz edin. 

2. Ay Eylem nedenini geliştirin. 

1 ve 2. Ay Eylem nedenine uygun kanıt toplayın ve belgeleyin. 
3. Ay Daha fazla insanı rapor etmeye, dayanışma inşa etmeye ve toplu 

eylemde bulunmaya teşvik etmek için kamuoyu bilinçlendirme ve 
eğitim oturumları düzenleyin. 

3. Ay Müdahaleleri belirleyin. 

  
ARA DÖNEM RAPORU 

4. Ay Dini, ulusal ve uluslararası yasaların cinsiyet eşitliğine dayalı 
yorumlarına dayanan hukuki argümanlar oluşturun ve bunları söz 
konusu müdahaleler doğrultusunda talep mektupları ve dilekçeler 
halinde paketleyin. 

4. Ay Geri tepme ve çürütmeyi öngörmek için karşı argümanların haritasını 
çıkarın. 

5. ve 6. Ay Yürüt, izle ve takip et. 

7. Ay RAPOR SONU 
 
 
BURS UYGUNLUK KRİTERLERİ 
Aşağıdakiler şartıyla, bireysel veya grup olarak başvurmanızı memnuniyetle bekliyoruz: 
 
● Kadın, trans veya norm haline gelmiş cinsiyet ifadelerinden biriyle kendini tanımlamayan 
bir kişi olarak tanımlıyorsanız; 
● Adalet arayışlarında yaygın veya sistematik Cinsel ve Cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına 
eşlik eden bir insan hakları savunucusu musunuz? 

○ Yetersiz temsil edilen ve kaynaklara sahip olmayan topluluklardan hayatta  



kalanların, engellerle yaşayan hayatta kalanlar da dahil olmak üzere, kesişen 
eşitsizlikler tarafından savunmasız bırakılan vakaları memnuniyetle karşılıyoruz; 
LGBTQIA2S  kişiler; afro-nesilleri; yerli halk; etnik, dini ve kast azınlıklar; 1

göçmenler; ve kentsel gecekondu bölgelerinde, kırsal alanlarda, mülteci kamplarında, 
işgal altındaki bölgelerde ve çatışmalardan etkilenen ortamlarda yaşayanlar. 

● Kişiler arası ve kurumsal önyargı üzerine devam eden bir projeye liderlik ediyorsanız (veya 
biri için net bir fikre sahiplerse); 
● Proje için cinsel ve üreme hakları ayrımcılığına / şiddetine maruz kalanlarla temas 
halindeyseniz veya bunlara kolayca erişebilirseniz; 
● İlgili ihlali kurumsal eylem veya ihmalle ilişkilendirebiliyorsanız (devlet veya devlet dışı 
aktör tarafından); 
● Güçlü bir hukuk hakimiyetinin ve yasal veya diğer hesap verebilirlik prosedürlerini 
kullanma yeteneğinizin projeniz için gerekli olduğunu gösterebiliyorsanız; 
● Küresel Güney'de yaşıyorsanız veya orada hayatta kalanlarla önemli bağlarınız varsa; 
● İngilizce ve hayatta kalanların konuştuğu yerel dil veya lehçeye hakimseniz; 
● Topluluk organizasyonu veya aktivizm konusunda deneyim sahibiyseniz. 
 
Ek olarak, aşağıdaki durumlarda size öncelikli değerlendirme verilecektir: 
 
● Başvuru sırasında 40 yaşın altındaysanız. 
● Gelecekteki mesleki çabalarınızda toplumsal cinsiyet adaletini ilerletmek için bu burs 
aracılığıyla öğrendiklerinizi nasıl kullanacağınızı gösterebiliyorsanız. 
● Cinsiyet ayrımcılığından ve / veya şiddetten doğrudan etkilenmişseniz. 
● Hukuk alanında veya hukuka dayalı aktivizm alanında bir kariyeriniz varsa veya bir kariyer 
arayışındaysanız. 
 
 
BAŞVURU SÜRECİ 
 
Lütfen bu doldurulmuş başvuru formunu İngilizce olarak gönderin. 
 
Aşağıdaki belgeleri başvuru formuna yüklemeniz istenecektir: 
1. Özgeçmiş veya CV 
2. Bir Tavsiye Mektubu 
3. [İsteğe Bağlı] URL Projenizi ve kim olduğunuzu (YouTube'a yüklenen) açıklayan 3-5 
dakikalık bir videoya bağlantı VEYA alternatif olarak 3-5 dakikalık ses / ses kaydı. 
 
Başvuru formundaki tüm soruları buradan önizleyebilirsiniz. Projenizin yönergelere uygun 
olup olmadığına dair bir ön değerlendirme istiyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. 
Lütfen sorunuzu fellowship@sa-hr.org adresinden bize e-posta ile gönderin. 
 
 
NOT: Yanıtlarınız otomatik olarak kaydedilmez ve tarayıcıdan çıktıktan sonra forma geri           
dönemezsiniz. Lütfen cevaplarınızı ayrı bir belgeye kaydedin. Teknik zorluklarla         
karşılaşırsanız, lütfen başvuru formundaki soruları kopyalayıp bir word belgesine yapıştırın          

1 LGBTQIA2S kısaltması, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, Queer ve / veya Sorgulama, İnterseks, Aseksüel, İki Ruh 
ve insanların kendilerini tanımlamayı seçtikleri sayısız olumlu yolu temsil eder. 



ve orada cevaplayın. Konu satırında fellowship@sa-hr.org “adınız_ülke” adresine diğer         
gerekli belgelerle birlikte e-posta gönderebilirsiniz. 
 
Aynı başvuru sahibinden gelen birden fazla sunumu veya tek bir sunumda birkaç proje fikri 
içeren teklifleri dikkate almayacağız. 
 
Seçim paneli yalnızca sınırlı sayıda adayı mülakata davet edecektir. Seçilirseniz, görüşmeden 
en az iki hafta önce sizi bilgilendireceğiz. 
 
Herhangi bir sorunuz veya teknik sorununuz varsa lütfen fellowship@sa-hr.org adresinden 
bizimle iletişime geçin. 
 
 
 
 
EK 1 - SÖZLÜK 
 
1. Cinsel ve üreme haklarına karşı şiddet ve ayrımcılık, yetersiz muamele, zorlayıcı yasal             
çerçeveler veya kadınların cinsel sağlıklarını ve üremelerini seçme veya savunma hakkına           
ilişkin zayıf sosyal algıyı içerir. Bu, aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 
 
● cinsel saldırı, taciz ve sömürü; 
● zorla erken yaşta evlilikler; 
● zorunlu bekaret muayenesi; 
● zorunlu sterilizasyon 
● zorunlu kürtaj veya zorla gebelik; 
● kadın sünneti (KS); 
● tecavüz ve cinsel saldırı; 
● intikam pornografisi ve diğer dijital cinsel şiddet biçimleri 
 
Bu, kadınları, değerlerinin yeniden üretme yeteneklerine göre belirlendiği eşitsiz bir konuma           
getirir. 
 
Ayrımcılığın tanımı, cinsiyete dayalı şiddeti, yani bir kadına kadın olduğu için yöneltilen            
veya kadınları orantısız şekilde etkileyen şiddeti içerir. Fiziksel, zihinsel veya cinsel zarar            
veya acıya neden olan eylemleri, bu tür eylemlere yönelik tehditleri, zorlamayı ve diğer             
özgürlükten mahrumiyetleri içerir. 
 
2. Cinsel temelli şiddet, kadınların insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanmasını 
engeller veya geçersiz kılar. Bu hak ve özgürlükler şunları içerir: 
 
(a) Yaşama hakkı; 
(b) İşkenceye veya zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz 
kalmama hakkı; 
(c) Uluslararası veya iç silahlı çatışma zamanlarında insani normlara göre eşit korunma 
hakkı; 
(d) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı; 
(e) Kanun kapsamında eşit korunma hakkı; 



(f) Aile içinde eşitlik hakkı; 
(g) Mümkün olan en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkı; 
(h) Adil ve elverişli çalışma koşulları hakkı; 
(i) Sağlık bakımı ve bilgi edinme hakkı; 
(j) Sağlık hizmetlerine kaynak tahsisinde ve bunların mevcudiyeti ve erişilebilirliğinde 
ayrımcılık yapmama hakkı; 
(k) Cinsel ve üreme ile ilgili kararlar verirken özerklik ve mahremiyet hakkı; 
(l) Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirilmiş onay ve gizlilik hakları. 
 
3. Sözleşme, kamu makamları tarafından uygulanan şiddet için geçerlidir. 
 
4. Bununla birlikte, Sözleşme kapsamındaki ayrımcılığın Hükümetler tarafından veya         
Hükümetler adına yapılacak eylemlerle sınırlı olmadığı vurgulanmaktadır (bkz. Madde 2 (e),           
2 (f) ve 5). Örneğin, Madde 2 (e) uyarınca Sözleşme, Taraf Devletleri, herhangi bir kişi,               
kuruluş veya teşebbüs tarafından kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için tüm           
uygun önlemleri almaya çağırmaktadır. Genel uluslararası hukuk ve belirli insan hakları           
sözleşmeleri uyarınca Devletler, hak ihlallerini önlemek veya şiddet eylemlerini soruşturmak          
ve cezalandırmak için gereken özeni göstermezlerse, tazminat sağlamak için özel          
eylemlerden de sorumlu olabilirler. 
 
5. Sözleşmenin 2 (f), 5, 10 (c) (h) ve 16 (b) ve (e) maddeleri 
Kadınların erkeklere tabi olarak görüldüğü veya basmakalıp rollere sahip olduğu düşünülen           
geleneksel tutumlar, aile içi şiddet ve taciz, zorla evlendirme, zorla bekaret testleri, zorla             
kürtaj veya hamilelik, kısırlaştırma saldırıları ve kadın sünneti gibi şiddet veya zorlamayı            
içeren yaygın uygulamaları sürdürmektedir. Bu tür önyargılar ve uygulamalar, cinsel temelli           
şiddeti kadınları koruma veya kontrol etme biçimi olarak haklı gösterebilir. Bu tür şiddetin             
kadınların bedensel ve zihinsel bütünlüğü üzerindeki etkisi, onları eşit şekilde yararlanmadan           
mahrum bırakmak, değerlerini, yeteneklerini sınırlamak veya yeniden üretme, kullanma ve          
insan hakları ve temel özgürlükler hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu yorum esas olarak fiili              
veya tehdit altındaki şiddeti ele alırken, bu cinsel temelli şiddet biçimlerinin altında yatan             
sonuçlar, kadınları ikincil rollerde tutmaya yardımcı olur ve düşük düzeyde siyasi katılım ve             
daha düşük eğitim, beceri ve çalışma olanaklarına yol açar. 


