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SİVİL TOPLUM FORUMU RAPORU 

4 Temmuz 2018, 15:00 – 18:00 
Olive Tree Oteli, Girne 

 
Sivil Alan’ın düzenlediği 11. Sivil Toplum Forumu, 7 sivil toplum örgütünden (STÖ) 13 temsilcinin 
katılımıyla 4 Temmuz 2018 tarihinde Girne’de gerçekleştirildi. Forum, Sivil Alan Takım Lideri Marija 
Jancic-Amberg’in açılış konuşması ile başladı ve gündem maddelerinin takdimi ile devam etti (Forum 
Gündemi için bkz. Ek 1).  
 

SİVİL ALAN PROJESİ ‘NİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI 

Marija Jancic-Amberg Sivil Alan’ın geçmişteki, bugünkü ve gelecekte yapılması planlanan 
faaliyetleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve Sivil Alan Projesi’nin Eylül 2020’ye kadar sürecek olan 
2. Safhası çerçevesinde planlanan faaliyetleri özetledi.   
 
Kapasite geliştirme uzmanı Selen Yılmaz, Sivil Büyü’nün yeniden başlatılması ile ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi ve birinci safha ile ikinci safha arasında şu hususlarda ortaya çıkan farklılıkları anlattı: i) 
bütçe miktarları (her bir talep sahibinin alabileceği azami destek miktarı), ii) AB STÖ’leri ile ortaklık 
durumunda geçerli 5000 EUR üst limit, iii) talepleri almak üzere oluşturulan yeni çevrimiçi sistem.     
 
İletişim uzmanı Ebru Deniz Tekman 3. Açık Kapı Festivali ile ilgili yaptığı sunumda aşağıdaki 
konulara değindi:  
 

 3. Açık Kapı Festivali; STÖ’lerin yürüttüğü toplum yararına faaliyetler ile ilgili farkındalık 
yaratarak bu faaliyetlerin görünürlüğünü arttırmayı, gönüllülüğü teşvik etmeyi ve daha 
güçlü ve kapsayıcı bir sivil toplum yaratmak için Lefkoşa’da yerleşik STÖ’ler ile diğer 
bölgelerdeki STÖ’ler arasındaki ağ kurma çalışmalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.  

 
 3. Açık Kapı Festivali 2 tür faaliyetten oluşacaktır:   
▪ Doğrudan Sivil Alan tarafından yürütülen faaliyetler: STÖ Festivalleri  

Sivil Toplum Festivalleri Sivil Alan’ın koordinasyonuyla iki yerde düzenlenecek olup 
STÖ’ler bu festivallere kendi belirledikleri herhangi bir etkinlikle katılabilecektir. 
Sivil Toplum Festivalleri’nin düzenleneceği tarih ve yerler şöyledir: Lefkoşa Sivil 
Toplum Festivali-15.09.2018 Cumartesi, 17:00-20:00; Mağusa Sivil Toplum Festivali-
13.10.2018 Cumartesi, 16:00-19:00       

 
▪ Doğrudan STÖ’ler tarafından yürütülen faaliyetler 

Festival süresi içerisinde, yani 15 Eylül-15 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenmek 
üzere sivil toplum örgütü tarafından belirlenecek herhangi bir faaliyet. Bu 
faaliyetler; hâlihazırda devam eden veya dönemsel olarak gerçekleştirilen ve 
Festival’e ithaf edilen faaliyetler olabilir ve/veya Festival için özel olarak tasarlanmış 
bir faaliyet olabilir.   

 
 Sivil Alan, festival süresince gerçekleştirilecek faaliyetler için aynî yardım olarak verilecek 

küçük bir bütçe desteği de sağlayacaktır. Her bir faaliyet için sağlanacak destek asgari 50 
EUR-azami 300 EUR olarak belirlenmiştir. Tüm kayıtlı ve kayıt yaptırmadan çalışan yurttaş 
girişimleri, Festival süresince gerçekleştirilecek faaliyetler için aynî destek başvurusunda 
bulunma hakkına sahiptir.   
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 Aynî destek başvuruları için son tarih 27 Temmuz olarak belirlenmiştir. Seçme süreci, Sivil 
Alan Yönlendirme Komitesi’nde yer alan STÖ temsilcileri tarafından yürütülecek olup, 
faaliyet konusu, bölge ve faaliyet türü bakımından bir denge gözetilmeye çalışılacaktır. 
 

 Festivalin bitiminde bir kapanış etkinliği düzenlenecektir. Bu etkinlik kapsamında Festival 
süresince düzenlenen faaliyetlerin kayıtlarından oluşan kısa bir video gösterilecek ve STÖ 
Festivalleri ve etkinliklerine ait fotoğraflar sergilenecektir.   
 

BİLGİLENDİRME OTURUMU: “İNSAN TİCARETİNE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE” TEKLİF ÇAĞRISI  
Forum’un ikinci oturumu; yakın zamanda başlatılan “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” Teklif 
Çağrısı’na ilişkin esaslar ve teknik şartlara dair bir bilgilendirme oturumuna ayrıldı. Avrupa 
Komisyonu Program Yöneticisi Charlotte Goyon, Hibe Programı’nın amaçlarını, önceliklerini, 
uygunluk şartlarını ve diğer önemli bilgileri sundu. Sunum soru-cevap bölümüyle devam etti.    
 

SİVİL ALAN YÖNLENDİRME KOMİTESİ’NİN YENİ STÖ ÜYELERİNİN TAKDİMİ 
Forum’un sonraki oturumu, Sivil Alan Yönlendirme Komitesi’nde yer alan yeni STÖ temsilcilerinin 

kısaca takdimine ayrıldı. Takdim, Takım Lideri Marija Jancic-Amberg tarafından gerçekleştirildi ve 

sonrasında Yönlendirme Komitesi’nin yeni üyesi Damla Beton katılımcılara kendini tanıtarak sivil 

toplum temsilcisi olarak düşünce, vizyon ve planlarını anlattı. Diğer yeni üye Ersun Aytaç ise 

Forum’a katılamadı.      

EK I – Gündem 
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Bu proje Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilmekte ve 
B&S Europe liderliğindeki 
konsorsiyum tarafından 
uygulanmaktadır. Bu belgenin 
içeriği tamamıyla B&S Europe 
liderliğindeki konsorsiyumunun 
sorumluluğu altındadır ve 
Avrupa Birliği’nin görüşlerini 
yansıtmak zorunda değildir.  

 

 
      

 
      

 


