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1. Desteğin	Amacı	

	

İnsan	 Hakları	 Okulu	 (İHO),	 Kapasite	 Geliştirme	 Derneği	 (KAGED)	 tarafından	 yürütülen	 ve	 AB	

Türkiye	 Delegasyonu	 Demokrasi	 ve	 İnsan	 Hakları	 için	 Avrupa	 Aracı	 tarafından	 desteklenen	 bir	

online	uzaktan	eğitim	atölyesi	programıdır.		

	

Özgür	ve	eleştirel	bir	akademik	alan	yaratmayı	amaçlayan	İnsan	Hakları	Okulu’nun	 insan	hakları	

konularında	 özgün	 araştırmaları	 desteklemek	 için	 oluşturduğu	 Bahri	 Savcı	 İnsan	 Hakları	

Araştırmaları	 Destek	 Programı,	 insan	 hakları	 alanında	 çalışmalarını	 sürdüren	 ya	 da	 çalışmak	

isteyen	 akademisyen	 ve	 araştırmacıları	 teşvik	 etmek;	 alanın	 bilgisini	 zenginleştirmek,	

derinleştirmek	ve	yaygınlaştırmayı	amaçlamaktadır.		

		

Destek;		

	

• İnsan	 hakları	 alanına	 ilginin	 artmasını,	 özgün	 ve	 nitelikli	 araştırmalar	 için	 imkan	 sağlamayı,	

akademik	tartışmaları	zenginleştirmeyi,	

• İnsan	 hakları	 alanının	 güncel	 sorunlarına	 ilişkin	 araştırmalar	 aracılığıyla	 araştırmacılar,	

akademisyenler	ve	hak	savunucularının	bilgi	ve	deneyimlerine	katkı	sağlamayı,	

• Sorun	alanları	küresel	düzeyde	genişleyen,	derinleşen	ve	acilleşen	 insan	hakları	konularında	

Türkiye’nin	 özgül	 insan	 hakları	 ve	 akademik	 koşulları	 içinde	 yapılacak	 araştırmalar	 ile	

sorunlara	yanıt	üretme	çabalarına	olanak	sağlamayı	hedeflemektedir.	

	

Bahri	 Savcı	 İnsan	 Hakları	 Araştırmaları	 Destek	 Programı	 kapsamında	 değerlendirilmek	 üzere	

gönderilecek	araştırma	teklifleri,	insan	hakları	alanına	ilişkin	sorunsallardan	en	az	birini	merkezine	

almalıdır.		

	

	

	

	



	

2. Desteğin	Kapsamı	ve	Süresi	

	

Bu	 çağrı	 altında	 toplam	 4	 araştırmaya	mali	 destek	 verilecektir.	 Her	 bir	 araştırma	 için	 verilecek	

destek	maksimum	 brüt	 6500	 TL’dir.	 Araştırma	 için	 yapılacak	 harcamalardan	 doğacak	 her	 türlü	

vergi,	 harç	 ve	 SGK	 primleri	 araştırmacı	 tarafından	 ödenecektir.	 İHO’ya	 bu	 konuda	 herhangi	 bir	

yasal	sorumluluk	yüklenemez	veya	bu	harcamalar	için	ek	bütçe	talep	edilemez.	

	

Araştırma	tekliflerinin	süresinin	en	fazla	6	ay	olması	gereklidir.	Desteklenecek	araştırmaların	ilan	

edilmesinden	 sonra	 araştırmacılar	 ile	 Araştırma	Destek	 Sözleşmesi	 imzalanacaktır.	 Sözleşmenin		

iki	taraf	tarafından	imzalandığı	tarih		araştırma	süresinin		başlangıç	tarihi	olacaktır.		

	

2019	yılı	destek	programı	için	son	başvuru	tarihi	28	Temmuz	2019’dur.	

	

Başvurular	online	başvuru	formu	ile	yapılacaktır:		
	http://insanhaklariokulu.org/basvuru/view.php?id=20401		
	

	

	

3. Kimler	Başvurabilir?	

	

• Destek	 programına	 insan	 hakları	 alanında	 çalışan	 akademisyenler,	 lisansüstü	 öğrenciler	 ve	

bağımsız	araştırmacılar	başvurabilir.		

• Başvurucunun	araştırma	yaptığı	dönemde	Türkiye’de	ikamet	etmesi	gerekmektedir.		

• Araştırma	 teklifleri	 bir	 ya	 da	 birkaç	 kişi	 tarafından	 hazırlanabilir.	 Teklifin	 birden	 fazla	 kişi	

tarafından	 hazırlanması	 halinde	 araştırmacıların	 kendi	 aralarından	 bir	 kişiyi	 sözleşme	

imzalamaya	yetkili	kişi	olarak	belirlemeleri	gereklidir.	Sözleşme	imzalamaya	yetkili	kılının	kişi	

araştırma	bütçesinin	yürütülmesinden	de	sorumlu	olacaktır.	

• Yüksek	lisans	ya	da	doktora	öğrencileri	tezlerinin	sahaya	ilişkin	bölümleri	için	araştırma	teklifi	

hazırlayabilir;	 bu	 durumda	 sunulacak	 tezde	 İHO	 Bahri	 Savcı	 İnsan	 Hakları	 Araştırmaları	

Desteği’nin	 katkısına	 ilişkin	 bir	 ifadenin	 yer	 alması	 beklenecektir.	 Benzer	 durum	 araştırma	

sonucu	çıkacak	makaleler	ve	kitap	bölümleri	için	de	geçerlidir.		

	

	

	



	

4. Başvuruların	Değerlendirilmesi	

	

• Araştırma	 teklifinin	 dili	 ve	 metodolojisi	 ayrımcılık	 yasağı	 ilkesi	 ve	 toplumsal	 cinsiyet	

perspektifine	uygun	olmalıdır.			

• Başvurular	dünyada	ve	Türkiye’de	insan	hakları	alanındaki	sorunlardan	en	az	birini	merkezine	

almalıdır.	 Türkiye’de	 insan	 hakları	 alanındaki	 güncel	 sorunlara	 ilişkin	 bir	 araştırmayı	 içeren	

teklifler	 bu	 alanda	 yapılacak	 çalışmaların	 teşvik	 edilmesi	 bağlamında	 öncelikli	 olarak	

değerlendirilecektir,	 fakat	 desteğin	 kapsamı	 Türkiye’nin	 insan	 hakları	 sorunları	 ile	

sınırlandırılmış	değildir.		

• İnsan	Hakları	Okulu’nun	yaratma	uğraşında	olduğu	özgür	ve	eleştirel	alternatif	bir	akademik	

alanın	gereği	olarak	sunulacak	tekliflerin	bu	alana	katkı	sunması	beklenir.	Bu	nedenle	sahada	

kullanılacak	 metodolojinin	 insan	 hakları	 alanında	 geliştirilmiş	 ölçütleri	 dikkate	 alması,	

araştırma	tekliflerinin	disiplinlerarası	geçişkenlikler	 içermesi,	 sınırların	sadece	araştırmacının	

metodolojisi	ve	konunun	gereklerince	çizilmesi	gibi	hususlar	değerlendirilecektir.		

• Değerlendirmeler	 kapalı	 isim	 yöntemi	 ile	 yapılacaktır.	 Araştırmacılar	 başvuru	 formunda	

adlarının	 bilinmesine	 neden	 olacak	 ifadeler	 kullanmamalı,	 araştırma	 tekliflerinde	 eski	

çalışmalarına	 atıf	 varsa	 bu	 araştırmacının	 adını	 belli	 etmeyecek	 biçimde	 kaynakçada	

düzenlenmelidir.		

• Başvurunun	 tamamlanması	 ve	 değerlendirilmeye	 alınması	 için	 online	 başvuru	 formunun	

eksiksiz	doldurularak	sisteme	yüklenmesi	gerekmektedir.		

• Online	 başvuru	 en	 geç	 28	 Temmuz	 2019	 tarihinde	 23:30	 saatinde	 sisteme	 yüklenmelidir.	

Başvurudan	sonra	geriye	dönük	düzenleme	yapılamaz.	

• Başvuruların	 değerlendirilmesi	 İnsan	Hakları	Okulu	 akademik	 kurulunca	 kör	 hakem	usulüne	

uygun	olarak	yapılacak,	en	yüksek	değerlendirme	notunu	alan	ilk	dört	başvuru	seçilecektir.		

• Araştırma	 çıktılarının	 telif	 hakkı	 araştırmacıya	 aittir.	 İnsan	 Hakları	 Okulu,	 araştırmaların	

yayımlanması	durumunda	bilgilendirilmeyi	ve	Bahri	Savcı	 İnsan	Hakları	Araştırmaları	Destek	

Programı	için	teşekkür	notu	talep	etmektedir.		

• Arzu	eden	araştırmacılar	araştırmalarını	İnsan	Hakları	Okulu	Çalışma	Metni	olarak	yayınlama	

olanağına	da	sahiptir.		

	

	

	

	



	

5. Araştırma	Çıktıları	

	

• Araştırma	Raporu	

• Bütçe	Raporu	

• Akademik	makale,	tez	bölümü	ya	da	bunlara	ilişkin	yapılandırılmış	taslaklar	

	

Araştırma	 çıktılarını	 araştırma	 için	 verilen	 son	 tarihe	 kadar	 iho@insanhaklariokulu.org	

adresine	gönderme	yükümlülüğü	araştırmacıya	aittir.	

	

6. Araştırmacının	Yükümlülükleri	ve	Araştırma	Bütçesi	

	

• Araştırmayı	yürütecek	kişi	sayısına	bağlı	olmaksızın	her	bir	araştırmaya	sunulacak	maksimum		

mali	destek	miktarı	brüt	6500	TL’dir.		

Destek	almaya	hak	kazanan	araştırmalar	 için	ödemeler	 iki	taksit	halinde	yapılacaktır.	Destek	

miktarının	3/2’si	destek	sözleşmesinin	imzalanmasından	sonraki	15	gün	içinde;	kalan	3/1’i	ise	

araştırma	ve	bütçe	raporlarının	tesliminden	sonraki	15	gün	içinde	verilecektir.		

	

• Araştırma	 desteğini	 almaya	 hak	 kazanan	 teklifler	 için	 araştırmacılar	 ile	 yapılacak	 sözleşme	

kapsamında	araştırmacı	(birden	fazla	araştırmacının	olduğu	durumda	sözleşmeyi	imzalamaya	

yetkili	kılınan	araştırmacı)	araştırma	bütçesinin	yürütülmesinden	sorumlu	olacaktır.	

	

Uygun	ve	uygun	olmayan	maliyetler:	

	

• Araştırma	 desteği,	 araştırma	 için	 sunulan	 bütçe	 kalemleri	 için	 kullanılmalıdır.	 Araştırma	 ile	

ilişkilendirilemeyen	 ya	 da	 araştırma	 teklifi	 bütçesinde	 yer	 almayan	 harcamalar	 destek	

kapsamında	uygun	maliyet	olarak	kabul	görmeyecektir.		

• Araştırma	 bütçesine	 konulacak	 harcama	 kalemlerinin	 araştırma	 teklifi	 ile	 doğrudan	 ilgili	

olmalıdır.	

• Araştırmacılar	 toplam	 araştırma	 bütçesinin	 %7’sini	 öngörülemeyen	 giderler	 kaleminde	

bütçelendirebilirler.	

	

	

	



	

Uygun	ve	uygun	olmayan	maliyetler	için	örnekler:	

	

• Bilgisayar,	kamera,	yazılım	programları	gibi	teknik	ekipman	alımları,	ofis	kirası	uygun	maliyet	

olarak	kabul	edilmez.		

• Ses	kayıt	cihazı,	yazılı	kaynak	alımı	(kitap,	dergi	vb)	uygun	maliyetlerdir.	

• Araştırma	teklifi	ile	uyumlu	olan	yol	ve	konaklama,	anketör	ücreti,	kırtasiye	ve	baskı	giderleri	

vb.	uygun	maliyetlerdir.	

• Araştırmada	görüntü	kayıtları	kullanılması	halinde	kamera	kirası	uygun	maliyet	olacaktır.	

	

	

	


