
Hrant Dink Vakfı Sivil Toplum Kuruluşları Hareketlilik Programı 

Başvuru Rehberi 

 

Genel bilgiler 

Hrant Dink Vakfı, Avrupa Birliği’nin finansal desteği, Olof Palme International Center ve 

İstanbul Politikalar Merkezi işbirliğiyle STK Hareketlilik Programı’nı yürütmektedir.  

 

Bu program, Türkiye’deki sivil toplum çalışanlarının Avrupa, ABD, Afrika, Güney Amerika ve 

Asya gibi dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında dönemsel 

deneyim kazanmalarını, yenilikçi yöntemlerden ve iyi örneklerden yararlanmalarını,  işbirlikleri 

kurmalarını ve uluslararası alanda hareketlilik sağlamalarını amaçlamaktadır. STK Hareketlilik 

Programı hak temelli faaliyet gösteren kurumlar arasında köprü kurmayı, güçlü, yenilikçi ve 

yaratıcı bir sivil topluma katkı sunmayı hedeflemektedir.  

 

Sivil toplum çalışanları, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları, LGBTI hakları, göç 

çalışmaları, işçi hakları, çocuk ve gençlik hakları, çatışma çözümü, hafıza çalışmaları, ifade 

özgürlüğü, kültürel çalışmalar, medya ve sanat alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda 

uluslararası düzeyde deneyim kazanacaklardır.  

 

Program, katılımcıların hak temelli örgütlerin yürüttüğü çeşitli projeler ve etkinliklerde yer 

alabilmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine, ayrımcılıkla mücadelede, farkındalık yaratmada 

ve savunuculukta yenilikçi yöntemlerden yararlanmalarına olanak sağlayacaktır.  

 

STK Hareketlilik Programı’na 8 ila 12 hafta ile sınırlıdır ve 16 bursiyer kabul edilecektir. 

Başvurular çevrimiçi başvuru formu üzerinden kabul edilecektir. 
 

Bursun kapsamı  

 Aylık yaşam masrafları için harcırah (Konaklama masrafı içindedir*) 

 Gidiş-dönüş uçak bileti  

 Vize ve seyahat sağlık sigortası masrafları  

 
* Konaklama mekânının bulunması bursiyerin sorumluluğundadır.  

 

Pasaport masrafları bursiyere aittir.  

 

Aylık harcırah miktarı 

Ülkelere göre burs miktarları için tıklayınız.  
 

Programın süresi  

 Programın süresi en az 8, en fazla 12 haftadır.  

 Program 1 Nisan-30 Kasım 2020 arasında yürütülecektir. 

 Her bir kurum, kendi belirledikleri dönemlerde katılımcılara ev sahipliği yapacaktır. Her 

kurumun önerdiği dönem bilgisine buradan adresinden ulaşılabilir.  

 

https://hrantdink.org/attachments/article/2135/burs-miktari-tr.pdf
https://hrantdink.org/tr/ongorunum/2135-sivil-toplum-kuruluslari-hareketlilik-programi-basvurulari-basladi


 

Başvuru koşulları 

 Türkiye vatandaşı olması 

 Üniversite mezunu olması 

 Sivil toplum alanında en az 1 yıl profesyonel olarak çalışmış olması  

 Programa başvuracak adayların İngilizce ve/veya gerekirse ev sahibi kuruluşun 

bulunduğu ülkenin dilini bilmesi gerekmektedir  

 

Başvuru için gerekli evraklar 

 Eksiksiz İngilizce doldurulmuş başvuru formu kapsamında: 

 İngilizce özgeçmiş 

 Başvurulacak ev sahibi kuruluşlara gönderilmek üzere İngilizce niyet mektubu 

 

Başvuru süreci  

 Adayların, Hrant Dink Vakfı internet sitesinden ulaşacakları başvuru formunu eksiksiz 

doldurmaları ve İngilizce özgeçmişlerini iletmeleri gerekmektedir.  

 Adaylar, ev sahibi kuruluşlardan en fazla 3 tanesini seçebilir.  

 Adayların her bir kuruluş için tercih nedenlerini bir sayfayı geçmeyecek şekilde İngilizce 

yazmaları beklenmektedir.  

 Adaylardan iki referans iletişim bilgisi iletmeleri beklenmektedir. Hâlihazırda bir 

kurumda çalışan adayların çalıştıkları kurumdan programa katılımlarının kendilerine ve 

kuruma olacak katkısını içeren bir referans notunu formda belirtilen ilgili bölümde 

iletmeleri başvurularını güçlendirecektir.  

 

Değerlendirme süreci  

 Başvurular,  bağımsız bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ev sahibi 

kuruluşlara iletilecektir.  

 Ev sahibi kuruluşlar, adaylarla çevrimiçi görüşmeler yaptıktan sonra katılımcılarla ilgili 

olumlu veya olumsuz kararlarını Hrant Dink Vakfı’na ileteceklerdir.  

 Değerlendirme sürecinde, adayın uzmanlık alanının programın hedeflerine uygunluğu, 

programa yapacağı katkı, profesyonel deneyimlerinin ev sahibi kuruluşun belirlediği 

kriterlere uygun olması, program sonundaki tecrübesinin Türkiye’deki çalışmalarına 

katkısı gözetilecektir.  

 Sonuçlar Hrant Dink Vakfı’nın web sitesinden duyurulacaktır.  

 

Önemli tarihler 

Başvuruların başladığı tarih:  9 Aralık 2019  

Son başvuru tarihi:  15 Ocak 2020 

Sonuçların açıklanma tarihi:  29 Şubat 2020 

Programın süresi: 1 Nisan – 30 Kasım 2020 (Ev sahibi kurumlara göre değişiklik gösterir) 

 

İletişim:  

Sorularınız için tutengulkucuker@hrantdink.org adresine e-posta gönderebilirsiniz. 


