AR: AS Ulkelerine ydnelik ilk HELP programinin
finansmanini Avrupa BirIii saIamitir. AS, ileride AB’ye yOne
Ilk duzenlenecek HELP projelermnmn doaI ortaidir.

katiImitir.

Insan Hakiari Given Fonu (Human Rights Trust Fund
HRTF), HELP’in bOlgesel ye ulusa! duzeyde uygulanmasina
yOnelik projelere maddi destek saIar.
“Rusya’da HELP” ye “Bati Balkanlar ye TUrkiye’de HELP”
programlan HRTF tarafindan finanse edilmektedir.
HRTF, bu lonun Oncüsü ye kurucu baiçisi olan Norveç,
Avrupa Konseyi ye Avrupa Konseyi Kalkinma Bankasi (CES)
tarafindan Mart 2008’de kuruImutur. Daha sonra Almanya,
Hollanda, Finlandiya, Isviçre ye Sirleik Krallik HRTF’ye

INSAN HAKLARI GOVEN FONU VE AB

“Bati Balkanlar ye Turkiye’de HELP” kapsaminda,
Arnavutluk, Bosna Hersek, Karada, Sirbistan, Makedonya ye
Türkiye’de AIHM’nin etkinIii ye uJusal duzeyde uygulanmasi
destekienir, Ru bOlgesel yakIaim sayesinde gGçIQ bir a
oIuturuIur ye hedef Olkeler arasinda iyi uygulamalarin
payIaiImasi saIanir.

BATI BALKANLAR VETURKIYE’DE HELP

“Rusya’da HELP” kapsaminda, Rusya Federasyonundaki
hâkim, savci ye avukatlara, Ulkelerindeki davalarda AWlS ye
AS$’yi uygulamalan cm gerekli yeterIiIii ye becerileri edin
meleri ye AIHM ile Avrupa Sosyal Hakiar Komitesi içtihatlariyla
oIuturuIan hukuki ilkeve yöntemleri etkin olarak kullanmalari
konusunda destekverilmektedir. Mevcut metodoloji, a ye kur5Jardan faydalanilan bu programda, HELP1n çaIimaIari pekitiriIir
ye kuNanilan materyaller ulusal ihtiyaçlara gOre uyarlanir. Hukuk
fakulteleri de HELP araçlarindan yararlanmaktadir.

RUSYA’DA HELP

r
“28 Ulkede HELP” kapsaminda, Avrupa RirIii’ne Uye
devietlerdeki hukukçulara, ABTemel Haklar Bildirgesi (Sildirge),
AIHS ye AS’ye atifta bulunmak cm gerekli bilgi ye becerileri
edinme konusunda destek verilir. Aynca, AB’dc ,ulusal eitim
kurumlarindan ye barolardan oIuan HELP ai gUçlendirilir.
AR tarafindan finanse edilen bu program, AB’deki hakimler,
savcilarve avukatlar cm temel hakiar konulu en buyuk eitim
programidir.
Ru program kapsaminda don yeni kurs hazirlanmipir
(bkz. kurs listesi 9

AB’DE HELP

________________________
__________________
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Avrupa Konseyine (lye olan bOtün deieiIe’,
insan hakiari,
üssunuunU korurnasa yoneiikAvrupa
Insan Hakia,i Sbz’emesYn, Irnza!amgre.
Avrupa insan Hakian M.ahkemesi.
(lye deslesierdeki
tr/guiamaslnl denetier

Avrupa Konseyi, Aviupa kitastn,n dnde
gelen insan hakian kuruiuudur, Ku,uIuun
47 uyesnin 281 Avrupa BirIi Uyesidir.

www.coeint/help

Insan Hakiari UIusal Dygulama Dairesi
F-67075 Strasbourg Cedex

Insan Hakiari Politikasi ye IbirJii BOlUmU

Insan Hakiari MUdflrluOu

Genel MUdOduOU (DCI)

Insan Haklan ye Hukukun UstUnIuO

AVRUPAKONSEYI

• Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi
• Ulusal hâkim ye savc’ birlikleri
• Avukatlarin mesleki Orgütleri, hukuki
,yardim aIari ye insan hakiari konusunda
uzmanIaan hukukdanimanIri
merkezleri
• Mémoire Albert Cohen Vakit
• Avrupa BirIii (Adalet veTuketiciler Gene!
MüdürIUU)
• insan Hakiari COven Fonu (HRTF)
• ACCESS
Ligue intematmonale contre le racisme et
I’antisémitisme (Licra) (Uluslararasi Irkçilik
ye Antiserpftjzmle MUcadele BirIli)
• Uluslararas, cocuklar, Savunma Orgutu
(DCI)

(CCBE)
• Avrupa Barolar Federasyonu (FBE)

Avrupa Yargi Eitim Ai (EJTN)
• Uluslararasi Yargiçlar BirIiI
• Avrupa Barolar ye Hukuk Birlikieri Konseyl

HELP’IN ULUSLARARASI
ORTAKLARI

TUR
HELP

Avrupa Konseyi. A”rupa BirJii JAB
ye Insan HakJari Güven Fonu ftIRTFI
tzlraIind3n finanse ednc-kted.r

Hukukçular cm Insan Hakiari
Eitimi Avrupa Programi

-

CONSuL DL [EUROPE

COUNCIL OF EUROPE

%.6

Help Danima Kurulu, HELP Sekretaryasina duzenli
olarak danimanlik desteoi vermek Uzere HELP AOi tarafindan
atanan bir kuruldur.

HELP AOl, Avrupa Konseyi’ne (lye 47 devletteki hâkim vs
savcilarin eOitimlerinden sorumlu ulusal eOitim kurumlarinin
vs barolarin temsilcilermnden olumaktadir.

HELP AOl

HELP kursiari, tercUme edilip ilgili Ulkelerde geçerli hukuk
duzenine gore uyarlanmakta ye Uye devletlerde Avrupa insan
hakiari standartlarinin etkin biçimde uygulanmasina katkida
bulunmaktadir. AB Ulkeleri cm geIitiriIen kursiarda AB boyutu
cia ele alinmaktadir.

Amaç, hukukçulann%nsan haklari refleksinigelitirerek,
insan haklariyla ilgili sorunlari lark etmelerini vs bu sorunlari
çozmek için gereken donanima sahip olmalarini saIamaktir.

Bu baOlamda, 47 üye devietin tamaminda hãkim, savci
ye avukatlarin günluk çaIimaIarinda AiHSyi uygulama kapa
siteleri guçlendirilmektedir.

HELP, Avrupa Konseyi’ne (AK) üye devletlerde Avrupa
Insan Hakiari SozJemesi (AIHS), Avrupa Sosyal $arti (AS$) vs
dier Avrupa standartlarinin ulusal duzeyde uygulanmasina
eitim yoluyla destek vermektedir. HELP, Avrupa Konseyl
Bakanlar Kurulunun, üniversite eitiminde vs mesleki eitimde
AIHS konulu (2004)4 Sayili Tavsiye Karari doOrultusunda
kurulmutur. HELPin konumu ye rolu, Bakanlar Komitesi
tarafindan benimsenen, Ozellikle 2015 BrUksel Deklarasyonu
gibi baka belgelerle de guçlendirilmitir.

INSAN HAKLARI iciN
AVRUPA PROGRAMI

*
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•
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AB Ulkeleri için AB/AK28 Ulkede HELP’programi kapsaminda
gelitirilmitir.

Avmpa lnsan Haklari Mahkemesine (AlHM) yapilan
bawurularda kullanilan kabul edilebilirlik kriterleri
Ceza davalarinda kanitlarin kabul edilebilirliUi
Ayrimcilikla mucadele
A1HS 5. Macide (bzgurluk vs guvsnlik hakki)
AIHS 8. Macide (Ozel hayata ye aile hayatina saygi hakki)
Iltica vs AIHM
i dunyasi ye insan hakiari
cocuk haklari vs çocuk dostu adalet
Toplumsalyaptirimlarvetutuklamayaalternatiftedbirler
Tibbi Urün sahtecilioj ye kamu saOliOina kari iIenen
suçlar
Verilerin korunmasi vs gizlilik haklari*
AlHM’ye gOre kasten kOtü muamele
AVe hukuku ye insan hakiari
Irkçilik, yabanci dümanlii, homofobi ye transfobiyle
mucadele*

2017 itibariyla HELP kurslarinda ste alinan konular
u n a rd I r:

HELP Yazi lIeri Kurulu, eOitim kursiannin gUncellenmesi
nm ye kalitesinin yarn sira, Avrupa lnsan Hakiari MahkemesVnin
temel içtihadiyla ilgili makaleler yayinlamaktan da sorumludur.

HELP e-eOitim platformundan hesap açan kullanicilar,
farkli dillerde hazirlanan kendi kendine eOitim kurslarina
eriebiIir.

HELP e-eOitim platformunda (www.coe.inUhelp) Avrupa
insan hakiari standartlari konusunda Ucretsiz çevrimiçi kursiar
ye eOitim kaynakiari bulunmaktadir. Ulusal eOitim kurumlari
vs barolartaralindan seçilen hukukçulardan oIuan gruplar,
HELP taralindan sertifika verilen sOitmenlerin moderatOr
olduOu kursiara katilabilirler.

HELP EOiTEM!KURS KAYNAKLARI

HELP metodolojisi esnektir, ayrica eOitmenlerin
eOitimi araciliiyIa niteliksel eOitim yapilmasini saolar.
Daha fazia bilgi cm: http://www.coe.mnt/en/web/help/
help-training-methodology.

AçikOrenim ilkesine dayali olan HELP metodolojisinde,
hukukçularin Uzerindeki aOir zaman baskisi dikkate alinir.
Kursiartercume edulir vs ilgili Ulkelerdeki yasal dUzenlemelere
gOre uyarlanir.

HELP METÔDOLOJISI
hVE KILAVUZU

Sosyal Medya:
https-J/www.facebook.comICoEHELP/
https://twitter.com/CoEHELP

HELP ulusal sayfalari:
httpJ/www.coe.inuen/web/helplnational-pages

28 Ulkede HELP kursiari:
httpi/wwwxoeint/en/web/help/help-in-the-28

HELP’in internet sitesi: httpJ/www.coe.mnt/help

HELP’IN iNTERNETSiTESI
VE SOSYAL MEDYA

fadeOzgurluU
Nefret suçlan vs nefret sOytemi
Cezai Konularda Uluslararasi ibirliOi
AtHS’ye ye AIHM’ye giri
çi haklari*
Ceza kararlarinin gerekçelendirilmesi
Yargilama Oncesi soru.turma ye AIHS
Mulkiyet hakiari
Bireyin butunluk hakki (Biyoetik)*
I’ lnsan ticareti
• Geçi dOnemi adaleti vs insan haklari
• Kadina kari iddet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

