Türkiye’deki İnsan Hakları Savunucularına Kapsamlı Destek Programı
Hibe Başvuruları için Rehber
Proje Açıklaması
Türkiye’deki İnsan Hakları Savunucularına Destek Programı; Avrupa Birliği (AB) tarafından
finanse edilmekte olan, ProtectDefenders.eu Sekreterliği desteğiyle, insan hakları alanında faaliyet
gösteren beş uluslararası kuruluşun oluşturduğu bir Konsorsiyum tarafından yürütülen üç yıllık bir
hibe programıdır. Konsorsiyum üyeleri; Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (Fédération
internationale pour les droits humains, FIDH), Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Koruma
Vakfı (Front Line Defenders, FLD), Sınır Tanımayan Gazeteciler (Reporters without Borders, RSF),
İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (World Organisation Against Torture, OMCT), Uluslararası
Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Interseks Derneği Avrupa Bölgesi (International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association-Europe, ILGA-Europe)’dir. Projenin faaliyetleri
ProtectDefenders.eu Sekreterliği desteğiyle gerçekleştirilecektir.
Proje, vereceği farklı nitelikteki hibeler aracılığıyla Türkiye’de insan haklarının ve temel
özgürlüklerin korunması ve savunulmasına destek olmayı amaçlıyor.
Projenin hibe programı iki bileşenden oluşur:
Koruma hibeleri risk altındaki insan hakları savunucularının ve kuruluşlarının
güvenliklerini ve korunma tedbirlerini iyileştirmeye yönelik gerekli adımları atmaları
için maddi destek sağlar.
Kurumsal destek hibeleri, Türkiye’deki insan hakları savunucusu örgütlenmelerin
1) faaliyetlerini sürdürmeleri 2) yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını ve ağlarını
güçlendirmeleri 3) insan hakları ihlallerini belgeleme, adalete erişim ve daha etkin
bir çalışma ortamı için savunuculuk kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmayı
amaçlıyor.
Koruma Hibeleri
Koruma hibe başvurularının değerlendirilmesi Front Line Defenders tarafından gerçekleştiriliyor.
Buraya tıklayarak Front Line Defenders’ın ilgili sayfasına erişebilir ve başvuru süreci ile ilgili
detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Koruma hibeleri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki alanları kapsar:
- bir kişi veya kurumun fiziki, dijital ve iletişim güvenliğinin güçlendirilmesi;
- yargısal tacize maruz kalan İHS'lerin hukuki harcamalarının karşılanması;
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- barışçıl insan hakları çalışmaları sebebiyle saldırıya uğramış veya bir sağlık sorunu yaşayan
İHSlerin sağlık harcamalarının karşılanması;
- hapisteki İHS'lere veya İHS'nin çalışmaları sebebiyle risk altında olan aile bireyleri için aile
desteğinin sağlanması.
Kurumsal Destek Hibeleri
Kurumsal destek hibeleri ProtectDefenders.eu Sekreterliği tarafından Konsorsiyum üyeleri ile yakın
istişare halinde sağlanmaktadır. Bu kategorideki başvuruları t2@protectdefenders.eu e-postasına
gönderebilir ya da çevrimiçi olarak güvenli internet formumuzu doldurarak yapabilirsiniz.
Hibe desteğine başvurmak için izlenecek yollar aşağıda başvuru süreci başlığı altında açıklanmıştır.
Uygunluk Kriterleri
Kurumsal destek hibelerinin hedef kitlesi Türkiye’deki ve Türkiyeli insan hakları savunucularıdır
(İHSler). Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularına Dair Beyannamesi’ne göre, “insan
hakları savunucuları, evrensel olarak tanınmış insan haklarını ve temel özgürlükleri savunan ve
koruyan kişiler, gruplar ve toplumun yapılarıdır.” Dolayısıyla, insan hakları savunucuları çeşitli
insan haklarıyla ilintili alanlarında çalışan kişiler, sivil toplum kuruluşları, öğrenci grubu ya da yeni
oluşan gruplar ya da girişimler gibi resmi statü sahibi olmayan yapılar olabilir. Bu proje
kapsamında, insan hakları savunucularının resmi statüye sahip sivil toplum kuruluşu yapısında
olması gibi bir zorunluluk yoktur.
Ancak, ProtectDefenders.eu Sekreterliği şu anda Türkiye’de bulunan, zorlu koşullarda ve büyük
şehirler dışında daha ücra yerlerde çalışmalarını yürütmekte olan insan hakları savunucularına
öncelik tanımaktadır. Kadın hakları savunucuları, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks
(LGBTİ) hakları savunucuları, gazeteciler ve bloggerlar, işkenceye karşı ve işkenceden kurtulanlar
ile çalışma yürütenler dahil olmak üzere, politik olarak hassas sayılabilecek konularda ve
çalışmaları nedeiyle sıkça hedef gösterilen gruplara öncelik tanınacaktır.
ProtectDefenders.eu Sekreterliği her bir hibe başvurusunu incelerken belli kriterleri göz önünde
bulundurur:
1. Kimlik: Başvuru, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tanımlarına
uygun olacak şekilde, insan hakları alanında çalışan bir insan hakları savunucusu (kişi ya da
kurum/grup) adına yapılmış olmalıdır;
2. Durum: Başvuru; idari kısıtlılıklar yaşayan, faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ve
sürdürülmesinde sıkıntıları olan vb sebeplerle çalışmalarına devam etmekte güçlük çeken
insan hakları savunucusu ya da savunucuları tarafından yapılmış olmalıdır;
3. İhtiyaç: Başvuru yapan insan hakları savunucusu ve savunucularının insan hakları
çalışmalarına devam edebilmeleri için maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekir. Alternatif
destek kaynaklarına erişim kısıtlılığı, yegane belirleyici etmen olmamakla birlikte, göz
önünde bulundurulacaktır.
Miktar
Her bir başvuru için bütçe alt düşük miktar 5.000 Euro’dur. Bir hibe faydalanıcısına sağlanan
toplam miktar proje süresince 60.000 Euro’yu aşmadığı müddetçe; birden fazla hibeye başvurmak
veya bir başvuru içinde farklı kategorilerden faaliyetler için başvurmak mümkündür.
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Kapsam
Kurumsal destek hibelerinin kapsamındaki faaliyetler şunları içerir:
1. İnsan hakları girişimleri geliştirmelesi ve/veya çalışmaların sürdürülmesi için yerel insan
hakları savunucuları veya kuruluşlarının/gruplarının işletme faaliyetlerini sağlamlaştırmak;
2. İnsan hakları savunucuları veya örgütlerinin uğradıkları ihlallere tepki vermek ve bunları
önlemek için hayata geçirilecek projeler ile yaratıcı yerel çalışmalar geliştirmek ve insan
hakları gündemini öne çıkarmak için kapasiteyi artırma.
Uygun faaliyetler
Bu hibe programı kapsamında fonlamaya uygun olarak tanımlanan iki çeşit hibe kategorisi
bulunmaktadır. Hatırlatmak gerekir ki, bu iki çeşit faaliyetleri tek ve aynı başvuruda kombine
etmek mümkündür. Bir başvuru için hibe çeşitlerinden bir tanesini seçmek gibi bir gereklilik yoktur.
Daha ziyade, başvurular insan hakları savunucularının ihtiyaçlarından yola çıkmalıdır.
Çekirdek Hibe
Çekirdek hibe, insan hakları girişimlerinin gelişmesini ve insan hakları çalışmalarını sürdürmelerini
sağlayacak çalışmaları kapsıyor.
Çekirdek hibe başvuruları bir ofis kurmak ve açık kalmasını sağlamaktan (kira, ofis mobilya ve
malzemeleri ofis bakım ve onarım giderleri, güvenlik için gereken hizmet ve malzemelerin alımı
gibi), personel harcamalarına (mevcut kadronun sürdürülebilirliğini sağlamak, proje kapsamında
süreli veya geçici personel, yeni pozisyon için işe alımlar gibi) dijital, yazılım ve bilgi güvenliği,
websitesi ve sosyal medya tasarım harcamalarından (internet sitesi, mobil araçlar için websitesi
tasarımı ve güncelleme hizmetleri multimedya entegrasyonu ve güncelleme hizmeti gibi), idari ve
işletme giderleri, yazılı ve simultane çeviri hizmetleri, yayınlar ve diğer harcamalara (yurtiçi ve
yurtdışı ulaşım giderlerine, denetim (audit), değerlendirme ve rapor hazırlama hizmet giderleri)
kadar çeşitlilik gösterebilir.
Proje ve Faaliyet Hibeleri
Proje/faaliyet hibeleri, insan hakları grupları, kuruluşları, ağları ve benzeri yapılar tarafından
geliştirilen ve uygulanması planlanan savunuculuk ya da kampanya, toplum inşası, eğitim,
raporlama, ortak güvenlik planlarının hazırlanması ve uygulanması ve benzeri faaliyetleri kapsar.
Daha da somutlaştırmak gerekirse, proje başvurularında şu gibi çalışmalar yer alabilir: karar
alıcıları, uygulayıcıları ve uzmanları insan hakları konusunda daha duyarlı kılmayı amaçlayan
çalışma ve faaliyetler, insan hakları ile ilgili kamusal kampanyalar ve farkındalık geliştirme
çalışmaları, araştırma ve inceleme, dava izleme, insan hakları ihlallerini izleme ve veri toplama
faaliyetleri, yargısal eylemler ve hukuki destek, mahkeme masrafları ve benzeri hukuki masrafların
karşılanması, medya ve iletişim faaliyetleri, erişim faaliyetleri (diğer insan hakları savunucusu
aktörlerle koalisyon oluşturma çalışmaları, halkın bir katılımını artırmayı amaçlayan çalışmalar
gibi), dayanışma ve işbirliği faaliyetleri (insan hakları savunucusu kuruluşları ve girişimlerin
güçlenmesini destekleyecek faaliyetler, risk altındaki toplulukları veya projenin özel amaç olarak
öncelik verdiği konularla ilgili faaliyetler, müttefiklerle stratejik işbirliğini güçlendirmeye yönelik
faaliyetler, yaratıcı projelere destek vb), stratejik planlama ve örgütsel gelişim çalışmaları, kaynak
yaratma, gelişim (erişim) ve kurumsal tanıtım faaliyetleri.
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Başvurularda yerel veya uluslararası düzeyde, bir kez veya bir dizi yapılacak etkinlik/çalışma da yer
alabilir. Bunlar seminerler (ekip içi kapasite artırma, kurum için değerlendirme ve planlama amaçlı
kapalı toplantılar (retreat), sertifika programları vb), konferanslar, eğitim ve atölyeler (bu eğitimler
kurum içi, ya da belli bir hedef kitleye yönelik, bir eğitim programı kapsamında ya da hazırlanması
için, yerel kuruluşların kapasitelerini artırmaya yönelik vb), saha ziyaretleri (erişim, ağ oluşturma
araştırma/inceleme, keşif vb), yayınlar (kitapçık, poster, el ilanı, rapor, makale gibi basılı malzeme
ile blog, görsel/işitsel yayın kanalı, makale sunumu gibi dijital ürünler).
Burada sıralanan faaliyetlere dair uygun bütçe listesini bütçe önergesi taslağında bulabilirsiniz.
Başvuru Süreci
Başvuru çağrısı açık kalacaktır ve başvurular devamlı olarak kabul edilecektir. Proje,
Konsorsiyumun genel değerlendirmelerine dayanarak, ileriki aşamalarda belirli çalışma alanlarına
yönelik çağrılar da açabilir.
Hibe başvurusu yapmak için başvuranlar iki yol izleyebilir.
Çevrimiçi Başvuru Formu
ProtectDefenders.eu internet sitesinin Türkiye sayfasında yer alan güvenli internet formunu
doldurup çevrimiçi olarak gönderebilirsiniz. Form, Türkçe ve İngilizce dillerinde mevcuttur.
E-posta Başvurusu
Eğer formu indirip doldurmayı tercih ederseniz; hem başvuru formunu hem de bütçe teklifi taslağını
ayrı olarak indirip doldurabilir ve e-posta olarak göndererek başvurabilirsiniz.
Çevrimiçi başvuru formu ve bütçe önergesi taslağına isimlerinin üzerine tıklayarak ya da
ProtectDefenders.eu internet sitesinden erişebilir ve indirebilirsiniz. Formların ikisi de Türkçe ve
İngilizce dillerinde mevcuttur. Başvurunuz tamamlamak için, her iki formun da doldurulmuş halini
e-posta ile t2@protectdefenders.eu adresine göndermeniz gereklidir.
Sekreterlik ile GPG ve Jitsi aracılığıyla iletişim kurmanın mümkündür.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Eğer başvurunuz kabul edilebilirlik şartlarına uygunsa Konsorsiyum yönetim kurulu üyeleri
tarafından değerlendirmeye alınır.
Konsorsiyum yönetim kurulu başvuruları değerlendirmek için her üç ayda bir toplanır. Dolayısıyla,
başvuru yaptığınız tarihe göre, en fazla üç ay içerisinde başvurunuzla ilgili bir karara varılacaktır.
Eğer başvuru yapan taraf katı bir zaman çizelgesi ya da bir son teslim tarihine bağlıysa,
ProtectDefenders.eu Sekreterliği’ne t2@protectdefenders.eu adresinden ulaşarak başvurularının
daha hızlı değerlendirmeye alınmasını talep edebilirler.
Başvurunun başarılı olması ve hibe için seçilmesi durumunda, faydalanıcı taraf ile hibe sağlayıcı
arasında bir hibe anlaşması imzalanacaktır. Hibe anlaşması projenin bütçesi, süresi, faaliyet planları,
açıklaması ve finansal raporlama gerekliliklerine ek olarak geçerli yasal şartları tanımlar.
Ödeme Şekli
Onaylanan her kurumsal destek hibesi güvenli yollar aracılığıyla başvuru sahibine iletilecektir.
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Ödeme yöntemi faydalanıcılarla yakın istişare halinde, faydalanıcıların bilinçli kararı ve program
sorumlusunun risk analizi değerlendirmesi doğrultusunda seçilecektir. Ödeme anlaşmanın
imzalanmasının ardından güvenli yollar aracılığıyla, hibe anlaşmasında tanımlanan şekilde
yapılacaktır.
Raporlama Şartları
Hibe faydalanıcıları Sekreterlik tarafından sağlanan hibenin nasıl kullanıldığını gösteren uygulama
ve mali raporlar ile harcamaları belgeleyen ek belgeler ve makbuzlar sunmalıdır. Son uygulama
raporu ve mali raporlar hibenin sağlandığı projenin ve/veya faaliyetlerin sonlanmasından bir ay
sonra teslim edilmelidir.
Az harcama yapıldığı durumlarda, faydalanıcı hibenin harcanmamış kısmını hibe sağlayıcısına geri
ödemekle yükümlüdür.
Raporlara ilişkin zaman dilimleri, her hibenin müddeti ve miktarı gibi özel koşullarına bakılarak
hibe anlaşmasında tanımlanır. Sekreterlik uygulama raporları ve mali raporlar için İngilizce ve
Türkçe dilinde taslaklar sağlayacaktır.
Ara uygulama ve ara mali raporların gerekliliği, sağlanan hibenin türü, süresi ve miktarı ile
faydalanıcının hibe yönetimi alanındaki kapasitesi ve deneyimi gibi etmenlere bakılarak saptanır.
Bir hibe dönemi müddetince sağlanan uygun raporlamalar, aynı başvuran tarafından yapılan bir
sonraki başvuruların değerlendirilmesi sırasında belirleyici bir rol oynar.
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