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 üç yıllık hibe programının uygulanması amacıyla insan hakları alanında
faaliyet gösteren beş uluslararası kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Konsorsiyumunu
tarafından yürütülmektedir. 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 gerçekleştirilmektedir.
Konsorsiyum, Türkiye’de insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve savunulmasına
destek olmak amacıyla Kurumsal destek hibeleri için açık bir başvuru çağrısı duyurusunda
bulunmaktadır. Böylece, Türkiye’deki insan hakları savunucusu örgütlenmelerin;
(1) faaliyetlerini sürdürmelerine,
(2) yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını ve ağlarını güçlendirmelerine,
(3) insan hakları ihlallerini belgeleme, adalete erişim ve daha etkin bir çalışma ortamı için
savunuculuk kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Kurumsal destek hibeleri ProtectDefenders.eu Sekreterliği tarafından Türkiye Konsorsiyum üyeleri
ile yakın istişare halinde sağlanmaktadır. Bu kategorideki başvuruları t2@protectdefenders.eu epostasına gönderebilir ya da çevrimiçi olarak güvenli internet formu üzerinden başvurmak için
t2@protectdefenders.eu e-posta adresine yazabilirsiniz.
Hibe desteğine başvurmak için izlenecek yollar aşağıda başvuru süreci başlığı altında açıklanmıştır.
I.

Başvuru süreci

Kurumsal destek hibeleri için başvuru usulü aşağıdaki esaslara uygun olmalıdır:
a

Proje başvurusu bu Rehberde belirtilen esaslara uygun şekilde hazırlanmalıdır.

b E-posta başvurusu
Başvuru formu ve bütçe önergesi taslağına ProtectDefenders.eu internet sitesinden erişebilir
ve indirebilirsiniz. Formların ikisi de Türkçe ve İngilizce dillerinde mevcuttur. Başvurunuzu
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tamamlamak için, her iki formun da doldurulmuş halini e-posta ile t2@protectdefenders.eu
adresine “Kurumsal hibe başvurusu” başlığı ile en geç 14 Haziran 2021 günü saat 18.00
(TSİ) itibariyle göndermeniz gereklidir.
Çevrimiçi Başvuru Formu
Başvurunuzu e-posta aracılığı ile yapmak istemezseniz t2@protectdefenders.eu e-posta
adresine yazarak çevrimiçi güvenli internet formu üzerinden başvuru yapmak istediğinizi
belirtebilirsiniz. Sekreterlik tarafından size güvenli iletişim seçenekleri sağlanacaktır.

Başvuru ile ilgili sorular için Sekreterliğe t2@protectdefenders.eu adresinden ulaşabilirsiniz. İhtiyaç
duyulması halinde Sekreterlik ile GPG ve Jitsi aracılığıyla iletişim kurmak mümkündür.
Eksik ya da tamamlanmamış başvurular değerlendirilmeyecektir.
II.

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.
Bu kapsamda Türkiye’nin her yerinden ve insan haklarıyla ilgili bütün çalışma alanından başvurular
kabul edilecektir. Aynı hibe programı kapsamında daha önce destek almış olan İHS’lerin
başvuruları da bu çağrı kapsamında kabul edilecektir. Bununla birlikte, ProtectDefenders.eu büyük
şehirler dışında, finansal desteğe erişimin daha güç olduğu yerlerde çalışan ve /veya faaliyetleri
aracılığıyla bu bölgeleri kapsayan İHSlerden gelecek başvurulara ve ilk kez başvuru yapanlara
öncelik tanıyacaktır.
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; kısıtlamalara tabi tutulması, faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ve
sürdürülmesinde sıkıntılar yaşaması 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.
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III.

Uygun faaliyetler

Her başvuru sahibi, faaliyetleri belirtirken, COVID-19 salgını nedeniyle mevcut kısıtlamalar
bağlamında bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilme imkanını dikkatlice değerlendirmelidir. Mevcut
bağlamda gerçekçi olmadığı düşünülen faaliyetler olumsuz bir değerlendirme sonucunu
doğurabilecektir.
Kurumsal destek hibelerinin kapsamındaki faaliyetler şunları içerir:
1. İnsan hakları girişimlerinin geliştirilmesi ve/veya mevcut çalışmaların
sürdürülebilirliğinin sağlanması için yerel insan hakları savunucuları veya
kuruluşlarının/gruplarının işletme faaliyetlerini sağlamlaştırmak;
2. İnsan hakları savunuclarının ya da örgütlerinin karşı karşıya kaldığı ihlalleri önlemek ve
bunlara tepki vermek amacıyla yerel nitelikteki projelerin ve yaratıcı çalışmaların
uygulanması ve insan hakları gündemini öne çıkarmak için kapasiteyı artırmak.
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 başvuruları bir ofis kurmak ve acık kalmasını sağlamaktan (kira, ofis mobilya ve
malzemeleri ofis bakım ve onarım giderleri, güvenlik için gereken hizmet ve malzemelerin alımı
gibi), personel harcamalarına (mevcut kadronun sürdürülebilrliğini sağlamak, proje kapsamında
süreli veya geçici personel istihdamı, 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 guncelleme hizmeti gibi)
idari ve işletme giderleri, yazılı ve simultane çeviri hizmetleri, yayınlar ve diğer harcamalara ( rapor
hazırlama, değerlendirme vb. hizmet giderleri) kadar çeşitlilik gösterebilir.
Proje ve Faaliyet Hibeleri
Proje başvurularında şu gibi çalışmalar yer alabilir: seminer ve konferanslar (ekip içi kapasite
artırma, planlama amaçlı kapalı toplantılar (retreat), sertifika programları vb.); eğitimler ve
konferanslar (bunlar kurum/ekip içi eğitimler ya da belli bir hedef kitleye yönelik, yerel kuruluşların
kapasitelerini artırma amaçlı vb. olabilir); saha ziyaretleri (erişim, ağ oluşturma, araştırma /
inceleme, keşif kapasitelerini artırmaya yönelik); yayınlar (kitapçık, poster, el ilanı, rapor, makale
gibi basılı malzeme ile blog, görsel/işitsel yayın kanalı, makale sunumu gibi dijital ürünler); İHSler
için psikososyal destek ve kaynak yaratma gibi alanlarda kurum içi kapasite oluşturma.
Diğer faaliyetler şunları içerebilir: 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 vb.; medya ve
iletişim faaliyetleri; erişim faaliyetleri (diğer insan hakları savunucusu aktörlerle koalisyon
oluşturma çalışmaları, halkın katılımını artırmayı amaçlayan çalışmalar gibi), dayanışma ve işbirliği
faaliyetleri (insan hakları savunucusu kuruluşları ve girişimlerin güçlenmesini destekleyecek
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faaliyetler, risk altındaki toplulukları desteklemeyi hedefleyen faaliyetler, müttefiklerle stratejik
işbirliğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler, yaratıcı projelere destek vb), stratejik planlama ve
diğer örgütsel gelişim çalışmaları.
Proje/faaliyet hibelerinin kapsamı, uzun vadeli faaliyetleri / projeleri içerebileceği gibi yurt içinde
veya uluslararası düzeyde tek seferlik etkinlikler / faaliyetler ile de sınırlı olabilir.
Burada sıralanan faaliyetlere dair uygun bütçe listesini bütçe önergesi taslağında bulabilirsiniz.
IV.

Miktar

Her bir başvuru için en düşük bütçe miktarı 5.000 Euro; en yüksek miktar ise 20.000 Euro olarak
belirlenmiştir.
V.

Hibe süresi

Bu çağrı kapsamında verilecek hibeler için en erken başlangıç tarihi Temmuz 2021 olup, hibeler en
geç 31 Ocak 2022’ de sona erecektir.
VI.

Başvuruların Değerlendirilme süreci

a Başvuru
Başvurucular gerekli ekleri içerecek şekilde tamamlanmış bir başvuru sunmak zorundadır (Bkz. I.
Başvuru süreci).
Başvurunun sunulmasını takiben, ProtectDefenders.eu Sekreterliği tarafından başvurunuzun
ulaştığına dair resmi bir onay gönderilecektir.
b Başvurunun değerlendirilmesi
Eğer başvurunuz kabul edilebilirlik şartlarına uygunsa Türkiye Konsorsiyumu yönetim kurulu
üyeleri tarafından değerlendirmeye alınır.
Kurul, başvuruyu önceden belirlenmiş uygunluk kriterlerine ve proje teklifinin niteliğine,
etkililiğine ve verimliliğine dayalı olarak değerlendirecektir. Değerlendirme sonuçları başvuru
sahibine yazılı olarak iletilecektir.
c Durum tespiti
Değerlendirmenin tamamlanması için gerekli görülürse, ProtectDefenders.eu, başvurucuyla
iletişime geçerek durum tespiti için genel bir kontrolün yapılması ya da başvuruda anlaşılır olmayan
unsurlar varsa, bunların açıklığa kavuşturulması için bir toplantı düzenleyecektir.
ProtectDefenders.eu Sekreterliği; sözleşme imzalanana kadarki süreçte, sözleşme koşulları ve
projenin bütünlüğü ile uygunluğu temin etmek amacıyla başvurunun içeriğinde, bütçe teklifinde ya
da çalışma planında değişiklik yapılmasını isteme hakkını saklı tutar.
d Hibe anlaşmasının imzalanması
Başvurunun başarılı olması ve hibe için onaylanması durumunda, faydalanıcı taraf ile hibe sağlayıcı
arasında bir hibe anlaşması imzalanacaktir. Anlaşmanın amacı, hibe kapsamındaki projenin
yönetimi ve uygulanması için karşılıklı işbirliğinin şartlarını ve koşullarını resmileştirmek olacaktır.
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Hibe anlaşması, ayrıca tüm karar verme, raporlama, hesap verebilirlik ve uygulanabilir mali kural
ve düzenlemelerin ana hatlarını içerecektir. Bunun amacı, projenin, ProtectDefenders.eu ve hibe
sağlayıcının gerekliliklerine uygun hedef ve sonuçlara ulaşmasını sağlamaktır. ProtectDefenders.eu,
bu başvurunun bir parçası olarak sunulan herhangi bir materyalin hazırlanması, iletilmesi veya
sunumuyla ilgili herhangi bir maliyetten sorumlu olmayacaktır.
VII.

Ödeme Şekli

Onaylanan her kurumsal destek hibesi güvenli yollar aracılığıyla başvuru sahibine iletilecektir.
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.
VIII. 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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