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SİVİL TOPLUM FORUMU RAPORU 
 

25 Ocak 2018, 15:00 – 19:00 
Dayanışma Evi (Ara Bölge), Lefkoşa 

 
 
Sivil Alan’ın düzenlediği 9. Sivil Toplum Forumu, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarından toplam 
32 STÖ’den 46 temsilcinin katılımıyla 25 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Forum, 
Sivil Alan Takım Lideri Marija Jancic-Amberg’in yaptığı ve Forum’un yurt dışından gelen misafir 
konuşmacıların da katılımıyla AB ve STÖ’ler arasında bir ağ ve ortaklık oluşturma amacına ithaf 
edildiğini vurguladığı açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından, aşağıda sunulan 
gündem maddeleri ele alındı. (Forum Gündemi için bkz. Ek 1) 
 

SUNUM: KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA SİVİL TOPLUMUN GELİŞMESİ İÇİN DESTEK STRATEJİSİ, 2018-

2020  
Sivil Alan Yürütme Komitesi STÖ üyesi ve Elverişli Ortam Çalışma Grubu’nun aktif üyelerinden 
Süreyya Çelmen Değer ve Melis Eroğlu, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Sivil Toplum için Elverişli Ortamın 
Geliştirilmesi Stratejisi taslağı hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundular (Ek 2). Değer ve Eroğlu, 
taslak stratejinin Kıbrıs Türk toplumu STÖ’leriyle istişare halinde hazırlandığını belirterek, sürece 
katılmak isteyen STÖ’lerin hâlâ katkı sunabileceklerini hatırlattılar.     
 

GİRİŞ: AB STÖ’LERİ İLE ORTAKLIK FIRSATLARI  
Sivil Alan, AB STÖ’leri ile ağ ve ortaklık kurma fırsatları hakkında kısaca bilgi verdi. Sivil Alan, yerel 

toplumu ilgilendiren ancak küresel/bölgesel bir boyutu da bulunan konuları ele almak ve bunları ilgili 

AB standartlarıyla ilişkilendirmek yoluyla, Kıbrıs Türk STÖ’leri ile AB STÖ ağları arasındaki karşılıklı 

fikir alışverişini ve işbirliğini desteklemeyi ve arttırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, belli etkinlikler 

(çalışma ziyaretleri/yerel etkinlikler) ile belirli örgütler tarafından sağlanan 

eğitim/danışmanlık/rehberlik gibi kapasite geliştirme faaliyetleri bir araya getirilerek daha bütüncül 

bir yaklaşım sağlanacak, mevcut programların ve faaliyetlerin güçlendirilmesi için bir sinerji 

oluşturulacak ve tecrübe paylaşımı yoluyla geniş bir yelpazedeki STÖ’lerin AB Ortaklık desteğine 

erişimi sağlanacaktır.     

Bu bölümde ayrıca, AB STÖ’leri/ağları ile işbirliği kurmak ve IPA ülkelerindeki (Batı Balkanlar ve 

Türkiye) STÖ’ler ile tecrübe paylaşımında bulunmak için Kıbrıs Türk STÖ’lerinin büyük bir istek 

duyduklarının belirlendiği ve bu Forum’un da bu sebeple düzenlendiği belirtildi.   

SUNUM: AB STÖ’LERİ İLE ORTAKLIK VE AĞ OLUŞTURMA  
Sivil Alan Takım Lideri’nin sunumunun ardından, WECF (“Kadınlar Ortak Geleceği Kuruyor”) 

temsilcisi ve misafir konuşmacı Bistra Mihaylova, AB üyesi olan ve olmayan ülkelerden ortaklarla AB 

düzeyinde ağ kurma ve işbirliği üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Skype üzerinden gerçekleştirilen 

sunumda, Mihaylova WECF’nin çalışma deneyimlerini ve çıkarılan dersleri aktardı. Sunumda, farklı 

kıtalardaki ülkelerden STÖ’lerin WECF ile olan ortaklığı, işbirliğinin mahiyeti ve yerel toplum 

düzeyinde bir dönüşüm gerçekleştirebilmek açısından bu tür ortaklıkların önemi üzerinde duruldu.         
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WECF ağı temsilcisi, WECF’nin 50’den fazla ülkedeki 150 üye örgütten oluşan uluslararası bir ağ 

olduğunu ve bu örgütlerin herkes için sağlıklı bir çevre oluşturulmasını teşvik etmek, kadının rolünü 

güçlendirmek, çevre ve sürdürülebilir kalkınma politikaları ve bunların uygulanması alanlarında 

toplumsal cinsiyet ve haklar odaklı bir yaklaşımı desteklemek olarak tanımlanabilecek ortak bir 

amacı paylaştığını belirtti.  

WECF’nin felsefesi; ağı oluşturan yerel örgütlerin, WECF’den alacakları destekle yerel, ulusal veya 

uluslararası düzeyde kendi başlarına örnek projeler geliştirmelerini ve politika savunuculuğu 

yapmalarını sağlamak ve böylece politika üretme süreçlerinde kadınlara ve dışlanmış gruplara bir 

yer açmak ve onlara söz hakkı vermek üzerine kurulmuştur. Savunuculuk ve proje çalışmalarının bir 

araya gelmesine dayanan bu yaklaşım başarılı sonuçlar vermiş ve WECF ağının en güçlü yönlerinden 

biri haline gelmiştir.    

Bunlara ek olarak, WECF temsilcisi, son 20 yıl içerisinde, WECF’nin, üye örgütlerdeki kapasite 

geliştirme çalışmalarının, örnek projelerin ortaklaşa uygulanmasının ve tecrübe paylaşımının, 

karşılıklı işbirliğinin belkemiği haline geldiği güçlü bir uluslararası ağa dönüştüğünü ifade etti. 

Hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, WECF, 50 ülkedeki yerel örgütlerle kurduğu ortaklık 

çerçevesinde projeler uygulamaktadır. Proje ortakları, her zaman olmasa da genellikle ağın üyeleri 

olmakta, üyelik (ortak savunuculuk) ile ortaklık (ortaklaşa proje uygulanması) arasında belirgin bir 

ayrım bulunmaktadır.        

WECF, Kıbrıs STÖ’lerini, kendileriyle irtibata geçip ortaklık fırsatları hakkında daha ayrıntılı bilgi 

almaya ve belki de gelecekte kurulabilecek bir işbirliğine yönelik olarak ağa üye olmaya davet etti.   

SUNUM: BATI BALKAN ÜLKELERİ ÖZELİNDE AB STÖ’LERİ İLE ORTAKLIK  
Forum’un sonraki oturumu, TACSO’nun eski Yerleşik Sırbistan Danışmanı Zorica Raskovic’in 

sunumuna ayrıldı. Raskovic sunumunda, Batı Balkanlar (IPA) ülkeleri ile AB Ortaklığına değinerek bu 

deneyimlerden çıkarılan dersleri aktardı.     

IPA ülkelerinin hem Batı Balkanlar bölgesi içerisindeki hem de AB ile olan ortaklıklarının, özellikle de 

“çatışma-sonrası” bölgeler için büyük önem taşıdığı bu ülkeler tarafından kabul edilmiş ve bu sürece 

kamu sektörünün dâhil edilmesi ve yerel toplumlara da ulaşılması için çaba harcanması gerektiği 

dile getirilmiştir.  

KIBRIS STÖ’LERİNİN AB SEVİYESİNDEKİ ORTAKLIK DENEYİMLERİNİN PAYLAŞIMI   
Tecrübe paylaşımı sunumunu gerçekleştiren Kıbrıs Türk tarafından 4 STÖ (KUŞKOR, Evrensel Hasta 

Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs ve KAYAD), AB’de yerleşik STÖ’ler ve ağlar ile olan çalışma 

deneyimlerini aktararak, bilgiye erişimi kolaylaştıran ve uzmanlık ve tecrübe aktarımı sağlayan bu 

gibi ağlara üye olmanın getirdiği avantajları anlattılar. Dört STÖ de sivil toplumun diğer üyelerini 

ortaklar aramaya, çok şeyler öğrenebilecekleri ve tecrübelerini paylaşabilecekleri AB 

organizasyonlarıyla işbirliği ve ortaklık geliştirme imkânlarını araştırmaya ve bu yolla Kıbrıs 

STÖ’lerinin çalışmalarını desteklemeye davet ettiler.    

Bu amaca yönelik olarak, Sivil Alan, farklı tematik konular ve öncelik alanlarında faaliyet gösteren 

çeşitli AB STÖ’leri ve ağlarının bir listesini hazırladı ve bu liste gelecekte irtibat ve ortaklık 

kurulabilmesini sağlamak amacıyla Forum katılımcılarına dağıtıldı (Ek 3). 

KAPANIŞ VE ÖNERİLER   
Forum’un sonunda, katılımcılara doldurmaları için AB Ortaklığı hakkında bir anket dağıtıldı. Bu 
anket, Kıbrıs STÖ’leri ile AB STÖ’leri ve AB çapındaki NGO’lar ve NGO (Hükümet dışı örgüt)  ağları 
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arasındaki işbirliğini, desteği ve en iyi uygulamalara dair tecrübelerin paylaşımını geliştirmeye 
yönelik olarak Sivil Alan’a ileriki faaliyetlerinde yol gösterecek en isabetli somut cevapları 
sağlayacaktır.    
 
Kıbrıs STÖ’lerinin, Sivil Alan’ın AB ağları ve STÖ’leri ile ağ oluşturmayı ve işbirliğini desteklemeyi 
amaçlayan faaliyetlerine gelecekte de katılma yönündeki istek ve kabiliyetinin yüksek olduğu 
gözlemlendi. STÖ’lerin, AB STÖ’leri/ağlarının bilgi ve tecrübelerinden daha fazla faydalanmak 
istedikleri tematik konular/öncelik alanları 17 başlık altında toplandı. En fazla ilgi aşağıdaki başlıklara 
gösterildi:         

1. STÖ Kapasite Geliştirme ve Sivil Katılım, 
2. Gönüllülük ve Kültürel Miras, 
3. Elverişli Ortam, Toplumsal Kapsayıcılık, Çevre, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, 
4. Bağışçılık, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Barış & Uzlaşma, 
5. Güven İnşası.  

 
STÖ’lerin en fazla ilgi gösterdiği destek ve faaliyet türleri şunlardır: 

1. AB STÖ’leri/ağlarına çalışma ziyaretleri ve Tecrübe paylaşımı, 
2. Arabuluculuk/AB düzeyinde ortak bulma,  
3. AB STÖ’lerinde düzenlenecek Rehberlik ve Eğitim faaliyetleri, 
4. AB’deki tematik seminerlere katılım veya Bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, 
5. AB’deki tematik konferansa katılım ve Stajyerlik. 

  
AB ortaklığı konusunda Sivil Alan’ın Kıbrıs STÖ’lerine sağlayabileceği destek türü ile ilgili olarak, 
özellikle sivil toplumun faaliyet gösterdiği hukuki/siyasi/toplumsal ortam bakımından benzerlikler 
gösteren/göstermesi muhtemel ve Kıbrıs’ın kuzey kesimine tecrübe ve bilgi aktarımında 
bulunabilecek ülkelere yoğunlaşılması önerildi.   
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EK I – Forum Gündemi 
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EK II – KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA SİVİL TOPLUMUN GELİŞMESİ İÇİN 
DESTEK STRATEJİSİ, 2018 – 2020 
 

 
 

Kıbrıs Türk toplumunda 

Sivil Toplumun Gelişmesi için Destek Stratejisi 

2018 - 2020 

Bu belge, Kıbrıs’ın kuzeyinde STÖ’lerin sorunları ve sürdürülebilir ve bağımsız bir sivil toplumun 

gelişiminin nasıl desteklenebileceği konusunda hükümet ve STÖ’ler arasında net ortak bir vizyona 

duyulan ihtiyaç ile ilgili olarak geniş bir STÖ grubunun inisiyatifi tarafından başlatılan stratejik tartışma 

sürecinin bir sonucudur.  

STÖ’ler, Kıbrıs toplumunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde, 20.000’den fazla 

gönüllüyle birlikte çalışan yaklaşık 1000 dernek ve vakıf bulunmaktadır.   

STÖ’ler, mevcut toplumsal sorunların çözümünde ve Kıbrıs’ın demokratik gelişiminin sağlanmasında 

hükümet için önemli bir ortaktır. Aşağıda belirtilen şekillerde oldukça önemli rolleri vardır:  

• Kendi haklarını savunma konusunda zorluklar yaşayan dezavantajlı gruplar da dâhil olmak 

üzere çeşitli grupların çıkarlarını ve haklarını temsil etmek; 

• Karar alma süreçlerine ve en iyi politika çözümlerinin bulunmasına katkı sağlamak;  

• Hükümet namına da dâhil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gerekli hizmetleri sağlamak; 

• İnsan haklarını savunmak ve demokratik bir sistem ile hukukun üstünlüğünün gelişmesini 

desteklemek;  

• Yenilikçi yöntemler getirmek ve insanları toplumsal yaşama dahil etmek, vb.  

Bu Stratejinin genel amacı; STÖ’lerin gelişmesi için elverişli şartların oluşturulması ve ulusal ve 

yerel seviyede STÖ’ler ve hükümet arasında ortaklıkların kurulmasını teşvik etmektir. Ayrıca Kıbrıs’ın 

kuzeyindeki ortamın; aktif, bağımsız ve sürdürülebilir STÖ’ler için uygun şartları yaratmasını da 

garanti altına almayı hedeflemektedir. Stratejinin birincil hedef kitlesi, Dernekler Yasası ve Vakıflar 

Yasasına tabi STÖ’lerdir.  

1. Mevcut Durum 

2016 yılında STÖ sektörü için yapılan değerlendirmede1 , Kıbrıs’ın kuzeyindeki STÖ’lerin faaliyet 

gösterdiği ortamla ilgili olarak bir dizi zayıflıklar tespit edilmiştir. Aşağıda, STÖ’lerin karşılaştığı kilit 

sorunlardan birkaçı yer almaktadır:  

• Zayıf Sivil Toplum 

Raporlarda, sivil toplum örgütlerinin küçük ölçekli olduğu ve yetersiz kaynak sıkıntısı çektikleri tespit 

edilmiştir. STÖ’lerin çalışmalarını destekleyebilecek bağışçı sayısı sınırlıdır. STÖ’ler tarafından yapılan 

çalışmaların etkilerinin sınırlı olmasının nedenlerinden biri de budur. Örgütlerin çoğu öncelikle 

gönüllülere dayanmaktadır ve ücretli çalışanları bulunmamaktadır.  

                                                
1 Luben Panov ve Liana Varon; Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki Sivil Toplum Ortamının 

Değerlendirmesi, 2016 
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Değerlendirmeye göre “Siyasi kısıtlamalar ve Raporda belirtilen diğer sınırlamalar nedeniyle, ‘sivil toplum’ 

kavramı ve anlayışı henüz daha yeni yeni büyümektedir. Elverişli şartlar sunulursa, Kıbrıs’ın kuzeyinde, daha 

çeşitli alanlara odaklanan canlı bir sivil toplumun ortaya çıkması olasıdır. ” 

 

 

• Toplumsal güven eksikliği 

Kıbrıs’ın kuzeyinde mevcut sorunların en büyüklerinden biri güven eksikliğidir. Araştırmalar, 

STÖ’lerin en güvenilir kuruluşlar arasında olduğunu göstermektedir ancak gerek kamu sektörü 

gerekse toplum nezdinde STÖ’lere şüpheyle yaklaşılan çeşitli durumlar olmaktadır. STÖ’ler 

hakkındaki yanlış algılar arasında; çok fazla örgütün bulunduğu, ne yaptıklarının net olmadığı ve siyasi 

meselelerle ilgilenip ilgilenmedikleri yer almaktadır.  

• STÖ’lerin az biliniyor ve anlaşılıyor olması 

STÖ’lere katılan insan sayısı oldukça düşüktür. Bu duruma, STÖ’ler hakkında bilgi eksikliğinin mi 

yoksa tam tersinin mi geçerli olduğunu söylemek zordur. Zira insanların STÖ’lere katılmadıkları için 

onları yeterince iyi tanımıyor olmaları ihtimali oldukça yüksektir.     

• Finansman kaynaklarının sınırlı olması 

Adanın kuzey kesimindeki STÖ’lerin karşılaştığı en büyük sorun yeterli finansman kaynaklarının 

olmamasıdır. AB ve USAID (UNDP-ACT), sivil toplum örgütlerinin ana destek kaynakları olagelmiştir.  

Ancak USAID finansmanının son bulmasıyla, STÖ’lerin finansman kaynaklarına erişim imkanı 

zayıflamıştır. Alternatif finansman kaynakları (geleneksel donör hibelerinden farklı) yeterli düzeyde 

geliştirilememiştir. Fon geliştirme ile ilgili iyi neticeler alan örgütler olsa da bunlar istisnai örneklerdir. 

Kamu idaresi tarafından sağlanan finansman da oldukça sınırlıdır.   

2. İlkeler 

Aşağıda belirtilen ilkeler, güven veren ve işlevsel bir ortaklık için ön şarttır. STÖ’ler ve hükümet 

arasındaki işbirliği, bunlara bağlı olacaktır.  

• STÖ’lerin bağımsızlığı: Hedeflerinin belirlenmesinde, kararların alınmasında ve kendi 

faaliyetlerinin planlanmasında sivil toplum özgür ve bağımsızdır. Yetkililer; faaliyetlerinin kamu 

makamları tarafından mali açıdan desteklenerek yürütülüp yürütülmediğine ve/veya politika yapma 

süreçlerine katılıp katılmadıklarına bakmaksızın, bu bağımsızlığa saygı gösterirler.  

• Saygı: Saygı ilkesi; STÖ’ler ve kamu sektörünün, politika geliştirme ve yürütme konularında 

oynadıkları farklı ve ortak fayda sağlayan rollerini kuvvetlendirir. Taraflar, birbirinin bakış açılarına 

saygı göstermelidir. Farklılaşan fikirler ve bakış açıları ve bunların ifade edilebilmesi ve 

duyulabilmesi, demokrasinin önemli unsurlarıdır.  

• Katılım/Sivil katılım: Yetkililer; karar alma, politikaların yürütülmesi ve bunların izlenme ve 

değerlendirilme süreçlerine, yurttaşların menfaatleri ve önerilerini entegre edebilmek için sivil 

toplumun politika yapım sürecine katılımını destekler.  

• Ortaklık: Kamu makamları ve sivil toplum arasındaki başarılı işbirliği, ortaklık ilişkilerine dayanır. 

Ortaklık ilkesi; diyalog kurulması ve ortak hedeflerin belirlenerek yürütülmesinde farklı fikirlere 

saygı gösterilmesi için tüm oluşumlar arasında eşitlik temelinde işbirliği yapılması anlamına gelir.  

• Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Kamu yararı için hareket eden hem STÖ’ler hem de kamu 

yetkilileri; yaptıkları faaliyetler ve kullandıkları fonlar için açıklık, sorumluluk ve hesap verebilirlik 
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gösterir. Merkezi ve yerel yönetim yetkilileri, bu ilke altında sivil topluma yönelik fonları açık bir 

biçimde dağıtacaklarını taahhüt eder; STÖ’ler ise alınan fonların nasıl kullanıldığı, yapılan faaliyetler 

ve elde edilen sonuçları ile ilgili kamuya bilgi vermekle yükümlüdürler.   

• Eşit muamele ve fırsatlar: Kamu makamları ve yetkilileri, temel insan haklarının kullanılması 

bakımından tüm yurttaşlar için eşit fırsatların sağlanmasını hedefler. Herkesin, kendilerine özgü 

gelenekleri, dinleri, kültürleri, değerleri ve yetenekleri temelinde toplumun ortak yaşamına katkı 

sağlayabilmesi için gerekli olan fırsatları sağlarlar.   

3. Amaçlar ve Önlemler 

Genel amacına ulaşmak için bu Strateji üç belirli hedefe odaklanacaktır:   

• STÖ’lerin mali sürdürülebilirliklerinin geliştirilmesi 

• STÖ’lerin faaliyet gösterebilmeleri için gereken Elverişli Ortam; 

• Karar almaya katılım sürecinin geliştirilmesi.  

Bu üç hedefin her birine ulaşmak için belirlenen bir dizi önlem aşağıda sunulmaktadır.    

3.1. Geliştirilmiş Mali Sürdürülebilirlik 

Kamu Finansmanı 

Kamu finansmanı, uluslararası STÖ’lere yönelik en önemli finansman kaynaklarından biridir. Bu fonlar, 

çeşitli yollarla kullanılmaktadır. Örneğin STÖ’lerin kurumsal gelişmelerini veya karar alma süreçlerine 

katılımlarını desteklemek için; ihtiyaç duyulan hizmetlerin sunulmasını finanse etmek için; devletin bir 

çözüm üretemediği toplumsal sorunları çözmek için; yeni modeller yaratıp geliştirmek vb. için 

kullanılmaktadır.   Kıbrıs’ın kuzeyinde, kamu makamları tarafından sağlanan fonlar gerçekten çok 

sınırlıdır ve STÖ’lere fon sağlayan çok az kurum örneği vardır.  Mevcut iyi örneklerin tanıtılması için 

ve kamu makamları tarafından sağlanan mali kaynak sisteminin geliştirilmesi için adımlar atmak bu 

yüzden önemlidir.  

Güvenceli Fon 

Her yıl, kamu bütçesinden STÖ’ler için fon ayrılacaktır. Bu fon; sürdürülebilir olacak ve politize 

edilmeyecektir. Bu fon, bu Strateji temelinde STÖ’lerin gelişmesinin desteklenmesi için sağlanacaktır.  

Tüm kamu kurumları (belediyeler de dahil olmak üzere) kendi bütçesi içerisinde, STÖ’lere finansman 

sağlamak için ayrı bir kalem yaratacaktır. Fon sağlanacak öncelikli konular/tematik alanlar, topluma 

açık olarak yapılacak istişareler sonrası belirlenecektir.   

Fonların Dağıtılmasına yönelik Net Kriterler 

Fonlar; proje sunumu ve değerlendirilmesi temelinde tahsis edilecektir. Fon tahsisi için net kriterler 

belirlenecek ve usuller şeffaf olacaktır.  Tüm kurumların en azından minimum şeffaflık standartlarına 

uymasını sağlamak için hükümet tarafından STÖ Finansman Standartlarına İlişkin Kurallar belgesi 

hazırlanacaktır. STÖ’lerle istişare içinde hazırlanacak bu belgede, şeffaf finansman için en önemli 

ilkeler yer alacaktır.   

Sivil Toplumun Desteklenmesi için Fon 

Hükümet tarafından Sivil Toplumun Desteklenmesi için özel bir Fon oluşturulacaktır. Bu Fon, 

bakanlıklarda bulunan ve belirli sektör politikalarını hedef alan finansman mekanizmalarının yerine 

geçmeyecek; STÖ sektörünün tamamı için faydalı olan faaliyetler için destek sağlamayı hedefleyecek 

veya STÖ’lerin sürdürülebilirlik ve kapasitelerinin geliştirilmesini, insan haklarının desteklenmesini 
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hedefleyecek veya yenilikçi çözümler önerecektir. Bu Fon, Cumhurbaşkanlığı VEYA Bakanlar Kurulu2 

altında oluşturulacaktır. Ayrı bir bütçesi olan ve çoğunluğu STÖ temsilcilerinden oluşan bir Kurul 

tarafından yönetilen, bağımsız bir oluşum olacaktır.  

Kültür Dairesi Kültür Sanat Danışma Kurulu’na benzer bir biçimde, bu Komite de fon sağlanacak olan 

projelerin değerlendirilmesi ve seçiminden sorumlu olacaktır. Komitede görevli olacak STÖ 

üyelerinin tespit edilmesi, şeffaf bir biçimde ve açık bir çağrı ile önceden belirlenmiş kriterlere dayalı 

olacaktır. Fonun ayrıntılı kuralları çıkarılacak bir tüzükle belirlenecektir. Fonun çalışmaları şeffaf 

olacaktır ve dağıtılan fon miktarları ve desteklenen projeler hakkındaki bilgiler, kamuya açık olacak ve 

kurumların web sitesinde de duyurulacaktır. Fondan destek alan STÖ’ler de, almış oldukları 

finansman ile yürüttükleri projeleriyle ilgili mali raporları kamuya duyurmakla yükümlü olacaktır.  

Fon, Sayıştay’ın yıllık denetimine tabi olacaktır ve bu ilgili rapor gözden geçirme ve değerlendirilmesi 

amacıyla Meclis’in ilgili komitesinin gündemine getirilecektir.  Uygulama ve etkisinin ölçümü için ise, 

her 3 yılda bir STÖ’ler tarafından belirlenecek bağımsız uzman(lar) tarafından faaliyetler, yürütme ve 

elde edilen sonuçların değerlendirmesi yapılacaktır. Şikayetlerin değerlendirilmesi ve Fonun doğru bir 

şekilde uygulandığının gözetilmesi için bağımsız bir mekanizma oluşturulacaktır.   

Fonun her yıl destek sağlayacağı öncelikler, şeffaf kamu istişarelerinin ardından tespit edilecektir (ve 

Fonun yukarıda da belirtilen genel hedefleri göz önünde tutulacaktır).  Hibeler verildikten sonra, 

uygulama kriterleri esnek ve basit olacaktır. Katılımı teşvik eden bir yaklaşım benimsenecek ve 

üniversitelerdeki sivil toplum birimleri ve kar amacı gütmeyen şirketler gibi çeşitli paydaşların yanı 

sıra kuruluş yıllarına bakılmaksızın STÖ’lerin fonlara erişimlerinin sağlanması gözetilecektir.    

STÖ’lerle Hizmet Sunma Amaçlı Yapılacak Sözleşmeler ve Sosyal Girişimciliğin Teşvik Edilmesi   

Hizmetlerin STÖ’ler tarafından sağlanmasını düzenleyecek hükümet ve STÖ’ler arasındaki sözleşme 

usulüne ilişkin mevcut yasal ve operasyonel çerçeveyi incelemek ve değerlendirmek üzere bir fizibilite 

çalışması yapılacaktır. Bu çalışma ayrıca, STÖ’lerin misyonlarıyla ilişkili ekonomik faaliyette bulunması 

anlamına da gelecek olan sosyal girişimciliğe ilişkin değerlendirmeleri de içerecektir. Çalışma sonunda 

çıkacak raporda, bu konulardaki AB standartları ve iyi uygulamalarına ve mevcut yasal çerçevenin bu 

yönde iyileştirilmesi için önerilere de yer verilecektir.   

Bağışçılık  

Bağışçılık, tüm Dünya’da STÖ’ler için bir başka kilit kaynaktır. Hem bireylerin hem de şirketlerin 

STÖ’lere bağış yapabilme olanağı olmalıdır ve toplum yararına katkı sağladıkları için bağışçılara vergi 

muafiyeti tanınmalıdır. Bir diğer önemli unsur ise; bağışçılığın insanlara iyi bir uygulama olarak 

tanıtılması, iyi örneklerin paylaşılması ve STÖ’lerin bağış toplamak için gerekli kapasiteye sahip olması 

gereğidir.     

Bağış Toplamak için Yasal Çerçeve 

Kıbrıs’ın kuzeyinde; bağış toplama ve hayır kurumu konularındaki yasalar çok eskidir, hatta bazıları 

İngiliz idaresine dek dayanmaktadır. Şu anki haliyle, uluslararası ve AB düzeyindeki standartlara uygun 

olmayan şekilde, kamuya açık tüm bağış toplama faaliyeti için kaymakamlıktan izin alma zorunluluğu 

bulunmaktadır. STÖ’lerin bağış toplama faaliyetlerini özgürce yürütebilmelerini sağlamak için 

STÖ’lerin izin alma şartı ortadan kaldırılacak şekilde yasa günümüz ihtiyaçlarına uygun hale 

getirilecektir.   

Bağışçılar için Vergi Muafiyetleri 

                                                
2  Bu konuda Sivil Toplum Örgütlerinden görüş alma süreci devam etmektedir. Tüm 

istişareler sonrası taslakta hangi makamın yer alacağı belirlenecektir. 
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Mevcut yasalar, muafiyetlere ilişkin net ve açık bir çerçeve çizmekten çok uzaktır. STÖ bağışçılarına 

yönelik olarak yeterli ve açık indirimlerin sağlanmasını garanti altına almak için hem kurumlar hem de 

bireysel gelir vergilerine ilişkin yasalarda bulunan muafiyetlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

İlgili yasaların uygulanmasının nasıl kolaylaştırılabileceği noktasına odaklanmak da aynı biçimde 

önemlidir. Uygulama gözden geçirilecek ve bağışçılar için vergi muafiyetlerinin nasıl kullanılacağı 

konusunda bilgiler içeren bir rehber hazırlanacaktır. Söz konusu Rehber, vergi muafiyetlerinin kimler 

için hangi şartlar altında uygulanacağı, hangi tür bağışlar için ne kadar vergi muafiyeti sağlanacağı, 

bunlardan faydalanmak için şirketlerin ve bireylerin (bağışçıların) yapması gerekenler hakkında bilgi 

içerecektir.    

Bağışçılığı Destekleyen Politikalar/Önlemler 

Bağış yapılmasını teşvik eden kampanyalar düzenlemek ve reklamlar hazırlamak önemlidir. Aynı 

biçimde, STÖ’lerin bağış toplama faaliyetlerini yürütmek için gerekli kapasiteye sahip olmalarını 

garanti altına almak da önemlidir ancak topladıkları bağışları nasıl kullandıkları hakkında da rapor 

vermeleri sağlanmalıdır.  

Hükümet, aşağıda belirtilenleri sağlayarak bağışçılığı destekleyecektir:   

• İyi örneklerin ve STÖ’lere bağış yapılmasına duyulan ihtiyacın tanıtılması için destek 

sunmak;  

• STÖ’lerin bağış toplayabilmesi için bilgi ve beceri seviyelerinin arttırılmasına yönelik 

kapasite güçlendirme inisiyatiflerini desteklemek, vb.;  

• En büyük kurumsal ve bireysel bağışçı için yıllık ödüller vermek.  

STÖ’ler için Vergi Muafiyeti 

Çağdışı ve günün koşullarına uygun olmayan Hayır Kurumları ile ilgili yasa gözden geçirilecektir. 

Ayrıca, STÖ’lere uygulanan mevcut vergi muafiyetleri de gözden geçirilerek, vergi çerçevesinin 

sadece hayır kurumlarına değil tüm STÖ’lere yönelik bir fayda yelpazesi sunması sağlanacaktır.  

Böylece yasal çerçeve, AB standartları ve iyi uygulamalarla uyumlu bir kamu yararı statüsü getirerek 

geliştirilecek ve tadil edilecektir.  

Sonuçlar 

Kamusal bağış toplama hakkındaki yasalar tadil edildi 

Daha kapsayıcı kamu yararı statüsüne yönelik yeni bir yasal çerçeve hazırlandı 

STÖ’lere yönelik şeffaf ve hesap verebilir bir fon oluşturularak faaliyete geçirildi 

Kamu hizmetlerinin sağlanması için STÖ’lerle sözleşme usulü ve sosyal girişimciliğe ilişkin 

mevcut durumu ve iyileştirme önerilerini içeren bir fizibilite çalışması yapıldı 

Bağışçılığı teşvik etmek için bir ödül sistemi geliştirildi 

Bağışları teşvik etmek için vergi muafiyetleri hakkında bir rehber hazırlanarak yayınlandı 

 

 

3.2. Sivil Toplum için Elverişli Yasal Çerçeve 

Vakıflar ve derneklere ilişkin yasaların gözden geçirilmesi ve tadili 
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2016 yılı Temmuz ayında dernekler için yeni bir yasa kabul edildi. Derneklerle ilgili yasal çerçeveyi 

büyük oranda geliştirmiş olmasına rağmen halihazırda uluslararası standartlarla tamamen uyumlu 

olabilmesi için birkaç düzeltmenin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yeni yasal metinle birlikte ortaya 

çıkan uygulamaya yönelik bazı sorunların da giderilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, vakıflarla ilgili 

yasal çerçeve de oldukça eskidir, İngiliz idaresi döneminden kalmadır, muğlak ve açık olmayan 

unsurlar barındırmaktadır ve bugünün koşullarına uygun değildir.  

Vakıflar için yeni bir yasa hazırlanması ve kabul edilmesi  

Vakıflar Yasasının güncellenmesi ve bugünün koşullarına cevap verebilir hale getirilmesi 

gerekmektedir. Özellikle, çağdaş vakıfların ihtiyaçları ve faaliyetleri, mevcut yasal çerçeve ile düzgün 

bir biçimde karşılanamamaktadır. Mevcut yasalarda bulunan bazı sorunların arasında vakıfların 

kurulması ve yönetimi konusunda karşılaşılan güçlüklerin yanı sıra, faaliyetleriyle ilgili sorumlu 

oldukları makam ve izinler vb. yer almaktadır. Bunların hepsi, uygulamayla ilgili sorunlara yol 

açmaktadır.  

Bu nedenle, vakıfların kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili, günümüz ihtiyaçlarına cevap veren ve Uluslararası 

ve AB standartlarıyla uyumlu yeni bir yasa hazırlanacak ve kabul edilecektir.  Yasa, dernekler ile ilgili 

mevzuatla da uyumlu olacak şekilde hazırlanacaktır. Hazırlanacak taslak metin, STÖ’ler ile ve özellikle 

vakıflarla istişare edilerek hazırlanacaktır.   

Dernekler Yasası’nda iyileştirmeler yapılması   

Yeni yasanın uygulanmasına ilişkin bir dizi sorunlar kaydedilmiştir ve bu nedenle STÖ’leri pratikte 

nasıl etkilediğine dair derinlemesine bir değerlendirme yapmak gereklidir. Görülen sorunlardan bir 

tanesi, sivil toplum sektörünün bir kısmının, örneğin mevcut birliklerin, bu yasa kapsamında yer 

almamasıdır. Bunun yanı sıra, yabancıların da yurttaşlarla eşit haklara sahip olmasının; yabancı 

derneklerin (ve yabancı menşeili derneklerin) Kıbrıs’ın kuzeyinde tıpkı yerel derneklerin olduğu gibi 

faaliyet göstermesinin ve buna yönelik prosedürlerin çok külfetli olmamasının garanti altına alınması 

ve yabancı mali kaynakların alınması için ön onay şartının aranmaması, sadece tüm dernek türleri için 

bildirim yapılmasının sağlanması vb. için bazı belirli hükümler gözden geçirilecektir.  

Uygulamanın iyileştirilmesi 

Düzgün, tutarlı ve sistematik uygulama için yeni dernekler yasası için bir yönetmelik gereklidir ve bu 

STÖ’ler ile istişare edilerek hazırlanacaktır. Düzgün uygulanabilmesi için ayrıca rehberlik ve eğitimler 

de yapılacaktır.   

Yasal mevzuat ve bunların uygulanması ile ilgili olarak kaymakamlık personelinin de bilgisinin 

arttırılması gerekmektedir. Sivil topluma ilişkin yeterli deneyimin olmaması, hatırı sayılır miktarda 

zaman ve emek kaybına yol açmaktadır. Çalışanların yetersiz ve tutarsız bilgi vermesi ve 

yönlendirmesi, zaman zaman, örgütlerin yanlış adımlar atmasına ve hatta ceza almalarına bile sebep 

olabilmektedir. Kaymakamlığın konuyla ilgili personelinin, mevcut yasal mevzuatın yanı sıra sivil 

toplum ve rolü, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası ve AB standartları hakkında da belirli 

aralıklarla eğitim almaları sağlanacaktır.   

Uygulama çerçevesinin iyileştirilmesine yönelik alınacak önlemler de aşağıda belirtilmiştir:   

• En sık sorulan sorularla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde basit soru ve 

cevapların yayınlanması;  

• Yeni yasa hakkında STÖ’lere bilgi sağlayabilecek olan kamu makamı ve/veya yetkilisinin 

belirlenmesi ve iletişim bilgilerinin STÖ’lerle paylaşılması;  

• STÖ’lere hatırlatmalar (örn. Yıllık rapor için son teslim tarihinin yaklaşması gibi) ve yasal 

yükümlülükler ve şartlar konusunda farkındalık yaratmak için STÖ’lerle iletişim içinde olmak.  
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Gönüllülük 

Gönüllülüğün teşvik edilmesi ve desteklenmesi için, mevcut tüzük ve yönetmeliklerde değişiklikler 

yapılacak, gerekli olduğu durumlarda yenileri hazırlanacaktır.   

Sonuçlar 

Vakıflarla ilgili yeni bir yasa taslağı hazırlandı ve kabul edildi  

Dernekler yasasında gerekli iyileştirmeler ve tadiller yapıldı 

Dernekler ile ilgili yasanın daha iyi uygulanabilmesi için bir yönetmelik kabul edildi 

STÖ’lere yönelik yasal çerçevenin uygulanmasından sorumlu olanların kapasitesi, rehberlik ve 

düzenli eğitimler sağlanması yoluyla artırıldı 

STÖ’lere yasal çerçeve ve uygulaması hakkında rehberlik ve bilgilendirme yapmak için 

yönetim tarafından bir bilgilendirme sistemi oluşturuldu 

Gönüllülüğün teşvik edilmesi için yasal çerçeve iyileştirildi 

 

3.3. Karar Almaya Katılım 

STÖ’ler, karar alma sürecinde hükümetin önemli ortaklarıdır. Farklı bir bakış açısı sağlayabilirler, 

alternatif fikirler sunabilirler ve ayrıca aksi takdirde erişilmesi zor olan, mesela engelli bireyler gibi 

grupların görüşlerini de alabilirler. Daha da önemlisi katılım, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 

(Madde 25) ve Avrupa Konseyi Politik Karar Alma Sürecinde Sivil Katılım Rehberi nezdinde (Bakanlar 

Komitesi tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde kabul edilmiştir) tanınmış bir haktır. STÖ’lerin tasarlanan 

politika ve yasal hazırlıklar hakkında bilgiye erişebilmesini ve istişare sürecine dahil olmalarını ve aktif 

diyalog ve katılımlarını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması önemlidir.  

İstişare Standartları 

STÖ’lerin danışmanlık rollerini güçlendirmek için hükümet STÖ’lerin katılımına yönelik standartlar 

geliştirilmesini sağlayacaktır – bunlar; STÖ’lerin ne zaman ve nasıl politika ve mevzuatların 

geliştirilmesine katılacaklarını düzenleyen basit kurallar olacaktır. Bu standart örnekleri arasında, 

istişare edilmek üzere taslak yasal metinlerin yayımlanması, STÖ’lerin görüşlerini almak için verilecek 

olan minimum gün sayısı, yapılan önerileri reddetmek/kabul etmek konusundaki gerekçelerle ilgili geri 

bildirim vermek vb. yer alacaktır.  

STÖ’lerin karar almaya katılımlarının teşvik edilmesi için bir mekanizma geliştirilecek ve uygulamaya 

konacaktır. Bunun için taslak kararlar ve yasalar ile ilgili bilgilendirmelerin, önerilen tavsiyelerin 

analizleriyle birlikte kamuya açık olarak yapılması gibi önlemler de uygulamaya koyulacaktır.   

STÖ Katılımı için Yapılar 

Tüm kamu makamlarında (bakanlıklar, belediyeler, EVKAF, vb.) sivil toplumla ilgili görevleri yapmak 

üzere memur atamaları/görevlendirmeleri yapılacaktır.  Kamu makamlarındaki bu irtibat noktaları/ 

görevlileri, kamuya açık istişarelerin düzenlenmesi, STÖ’lerle ilişkilerin kurulması ve ilgili 

makam/kurum ile STÖ’ler arasında iletişim ve istişareyi sağlamaktan sorumlu olacaktır.   

Karma Organlara STÖ Üyelerinin Seçilmesi için Açık Kriterler  

Mevcut kimi yasalarda sivil toplum katılımını öngören karma komitelerin veya komisyonların 

oluşturulmasını düzenleyen maddeler bulunmaktadır. İlgili maddelerde STÖ’lerin seçilme kriterleri 

çoğunlukla tanımlanmamıştır veya yeterince açık değildir. Bu yasalarda, örgütlerin nasıl katılacağı 

konusunda daha açık kurallar getirilecektir. İlgili maddelere göre oluşturulan organların da aynı 
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zamanda sivil toplumun denetim ve izlemesine açık olması sağlanacak ve daha şeffaf ve hesap verebilir 

olmaları güvence altına alınacaktır.   

STÖ’lerin ve Kamu Makamlarının Kapasitenin Artırılması 

STÖ’lerin rolü ve önemi hakkında, devletin tüm mevcut birimlerinde (örneğin İçişleri Bakanlığı ve 

Kaymakamlıklar) kapasite oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Bu, hükümetin kendi potansiyel 

ortaklarını daha iyi anlamasına da yardımcı olacaktır. Aynı biçimde, hükümet de karar alma sürecine 

nasıl dahil olunabileceği ve kendilerine sağladığı faydalar hakkında sivil toplumla işbirliği halinde 

STÖ’lere yönelik eğitim ve rehberlik çalışmalarının yapılmasında yardımcı ve destek olacaktır.   

Yurttaşlık Eğitimi  

Katılımın önemli unsurlarından biri de yurttaşlık eğitimidir. İnsanların doğrudan veya STÖ’ler 

aracılığıyla katılımını teşvik etmek için katılımın sağlayacağı faydalar ve karar alma sürecine dahil 

olmanın değerinin insanlar tarafından anlaşılması çok önemlidir. Gençleri, sivil topluma katılmaları için 

teşvik etmek ve yurttaşlık eğitiminin okul müfredatlarında yer alması için gerekli adımlar atılacaktır. 

Yeni dernekler yasası, çocukların da derneklere üye olabilmelerine olanak sağlamaktadır, bu nedenle 

okullarda farkındalık yaratmak ve kapasite oluşturmak, gençlerin sivil toplum ve katılım konusunda 

farkındalıklarını geliştirmek önemli bir gündem olarak ele alınacaktır.   

Sonuçlar: 

STÖ’lerle istişare için standart ve kriterler geliştirilerek uygulanmaya konuldu 

Bir istişare sistemi oluşturularak uygulamaya konuldu ve bunun aracılığıyla standartların uygulanması 

güvence altına alınarak, STÖ’lerin katılımı teşvik edildi ve alınan görüşlere ilişkin geri bildirim analizleri 

yayımlandı 

STÖ’ler ile ilişkilerin geliştirilmesi için tüm kamu makamlarında irtibat/odak noktaları oluşturuldu 

Bakanlıkların kuracağı karma komisyon ve komitelerde yer alacak STÖ üyeleri için açık kriterler 

belirlenerek kabul edildi 

STÖ’lerin rolü ve katılım mekanizmalarının önemi hakkında kamu makamlarının ve STÖ’lerin 

kapasiteleri geliştirildi 

4. İzleme ve Uygulama 

Stratejinin düzgün bir biçimde uygulanmasını sağlamak için, hükümet tarafından Stratejinin kabul 

edilmesinden sonra üç ay içerisinde, belirtilen önlemlere yönelik bir Uygulama Planı kabul edilecektir. 

Bu Planda, ilgili önlemlerin hayata geçmesi için yapılması gereken faaliyetlerin tam olarak neler olduğu, 

söz konusu faaliyetlerin uygulanacağı zaman çizelgesi, uygulamadan birinci derecede sorumlu olacak 

olan kamu makamı (ve ayrıca varsa diğer ilgili kurumlar) ve uygulama için gerekli olan bütçe yer 

alacaktır.  Her yıl, Uygulama Planı gözden geçirilerek, gerektiği durumda güncellenecektir.  

Genel olarak uygulamadan ve eşgüdümden sorumlu kurum, Cumhurbaşkanlığı VEYA Bakanlar 

Kurulu’na bağlı olarak oluşturulacak özel bir birim olacaktır.  

Aşağıda belirtilen şekilde ilave izleme mekanizmalarının da geliştirilmesi öncelikli olarak ele 

alınacaktır:   

• Stratejinin uygulanmasından sorumlu olacak kamu kurumuna stratejinin uygulamasıyla 

yükümlü olan tüm kamu makamları tarafından rapor sunulması;  

• Uygulama ile ilgili yıllık rapor (yükümlü kamu makamlarından alınacak raporları temel alan); 

• Stratejinin uygulanmasına ilişkin durumun izlenebileceği bir web sitesi; 
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• Her iki yılda bir olmak üzere hem hükümet hem de STÖ’lerin raporlarını sunacağı, Stratejinin 

yürütülmesine ilişkin Meclis görüşmeleri;   

• Stratejinin uygulanmasındaki ilerleme ve aksaklıkları gözden geçirmek için Meclis tarafından 

STÖ’ler ile birlikte düzenlenecek yıllık toplantılar;  

• Bağımsız uzman(lar) tarafından yapılacak ara ve nihai bir değerlendirme.  
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EK III –      AB STÖ’LERİNİN LİSTESİ  

9.  SİVİL TOPLUM AB ORTAKLIĞI FORUMU – STÖ AĞLARININ LİSTESİ 
 

STÖ AĞININ İSMİ İRTİBAT 

GÖREVLİSİ 
ÜLKE ADRES E-POSTA TELEFON WEB SİTESİ 

ENV.NET Federico 
Bastia 

İtalya Via Privata Angera, 3 
20125 
Milano - Italy 

f.bastia@puntosud.org 02-67574344 www.env-net.org 

ESSEDRA - Kırsal Bölgelerin 
Çevresel Olarak 
Sürdürülebilir Sosyo-
ekonomik Kalkınması 

Michele Rumiz İtalya Piazza XX Settembre 
5 - Bra (Italy) 

m.rumiz@slowfood.it +390172419746 www.essedra.com 

Güney Doğu Avrupa 
Organik Tarım Ağı (SEEON) 

Goran 
Angelovski 

Almanya Registration address: 
Gradestraße 
92 12347 Berlin 

angelovski@seeon.org 38978212388  

Triple A for Citizens 
(Yurttaşlar için Üç A) 

Kenan 
Hadzimusic 

Belçika Avenue de la Toision 
d'or 77, 1060 
Brussels, Belgium 

kenan.hadzimusic@ecas.org +3225480493 www.tripleacitizens.eu 

Climate Action Network 
(İklim Eylem Ağı) 

Eddy de Neef Belçika Mundo B 
Rue d'Edimbourg 26 
1050, Brussels 

eddy@caneurope.org +32 (0) 28944670 www.caneurope.org 

ECRE – Avrupa Mülteciler 
ve Sürgünler Konseyi 

Villads Zahle Belçika Rue Royale 146, 1st 
Floor 
 1000 Brussels 
 Belgium 

vzahle@ecre.org +32 (0)2 234 3800 www.ecre.or 

EWL - Avrupa Kadın Lobisi  Belçika 18 rue Hydraulique 
 1210 Brussels 

ewl@womenlobby.org +32 2 217 90 20 www.womenlobby.org 

WECF (Kadınlar Ortak 
Geleceği Kuruyor) 

Annemarie 
Mohr 

Almanya St.-Jakobs-Platz 10 D-
80331 München 

annemarie.mohr@wecf.org +49 (89) 23 23 93 8 12 www.wecf.eu 

CONCORD Europe (Avrupa 
İnsani Yardım ve Kalkınma 
Konfererasyonu) 

Seamus 
Jeffreson 

Belçika 10 Rue de l’Industrie 
 1000 Brussels 

seamus.jeffreson@concorde
urope.org 

+32 2 743 87 60 www.concordeurope.org
/members  

ENAR (Avrupa Irkçılık Claire Belçika  claire@enar-eu.org + 32 (0)2 229 35 77 www.enar-eu.org 

http://www.wecf.eu/
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Karşıtı Ağ) Fernandez 

Social Platform (Toplumsal 
Platform) 

Gilberto Pelosi Belçika Square de Meeûs 18, 
B-1050 Brussels 

gilberto.pelosi@socialplatfo
rm.org 

+32 (0) 2 508 16 35 www.socialplatform.org 

The Partnerships Resource 
Centre (Ortaklık Kaynak 
Merkezi) 

Marieke de 
Wal 

Hollanda Burgemeester 
Oudlaan 50 
3062 PA Rotterdam 

mwal@rsm.nl +31 10 408 1466 www.rsm.nl/prc/ 

Center for Economic Policy 
Research (Ekonomi 
Politikaları Araştırma 
Merkezi) 

Reuben 
Almeida 

Birleşik Krallık 33 Great Sutton 
Street, London EC1V 
0DX 

cepr@cepr.org +44 (0)20 7183 8816 www.cepr.org/content 

Robert Schuman Vakfı Andreani 
Pascale 

Fransa 29, boulevard Raspail 
 F-75007 Paris 

pascale.andreani@diplomati
e.gouv.fr 

 
  

www.robert-
schuman.eu/en/about-
us 

European Movement 
International (Uluslararası 
Avrupa Hareketi) 

Lucinda 
Pearson 

Belçika Rue Marie-Thérèse, 
21, 
B-1000, Brussels 

lucinda.pearson@european
movement.eu 

+32 2 508 30 88 www.europeanmoveme
nt.eu 

EUCLID Ağı Alexandra 
Yaghil 

Birleşik Krallık Southbank 
Technopark, 90 
London Road, 
London SE1 6LN 

team@euclidnetwork.uk +44 (0) 20 8432 2940 www.euclidnetwork.eu/t
eam/alexandra-yaghil 

Volunteering matters 
(Gönüllülük Fark Yaratır) 

Paul Buddery Birleşik Krallık The Levy Centre, 18-
24 Lower Clapton 
Road, London, E5 
0PD 

communications@volunteer
ingmatters.org.uk 

020 3780 5870 www.volunteeringmatte
rs.org.uk/ 

Avrupa Eğitim ve 
Yetiştirme Ağı - EUNET  

 Germany Frankfurter Straße 
101a 
 D - 53773 Hennef 

 +49 (0)2242 90 88 657 www.european-net.org/ 

Ancienne Belgique Kevin 
McMullan 

Belçika  kmm@abconcerts.be  www.abconcerts.be/en/ 

IAIE - Uluslararası 
Kültürlerarası Eğitim 
Derneği 

Leslie Bash Birleşik Krallık 20 Bedford Way 
 London WC1H 0AL 

L.Bash@ioe.ac.uk  www.iaie.org/1_about.h
tml 

WAVE (Kadın Girişimciliği 
ve Eşitliği Derneği) 

 ABD 1420 NW Gilman 
Blvd. #2314 
 Issaquah, WA 98027 

info@thewavefoundation.or
g 

 https://thewavefoundati
on.org/ 

 

mailto:kmm@abconcerts.be
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EK IV – Katılımcı Listesi  
 

İsim Örgüt İsmi E-posta 

Erman Dolmacı Kuir Kıbrıs Derneği dolmaci90@gmail.com 

Özgül Ezgin Kuir Kıbrıs Derneği ozgul.ezgin@gmail.com 

Argyro Toumazou Rooftop Theater (Rooftop Tiyatrosu) agryro@toumazou.com 

Salih Örses Envision Diversity salih.orses@windowlive.com 

Emete İmge Evrensel Hasta Hakları Derneği emeteimge@hotmail.com 

Thana Hmidani Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği sana_direct@hotmail.com 

Gerard Thieu Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği gthieu@gmail.com 

Kani Kanol HASDER Halk Sanatları Vakfı kanikanol@gmail.com 

Derya Beyatlı AB Hibe Destek Ekibi deryabeyatli@gmail.com 

Süreyya Çelmen Değer Peace Players Cyprus sdeger@peaceplayersintl.org 

Lakis Charalambous Cans for Kids Cyprus - 

Nihat Arter Yeşil Barış Hareketi  - 

Martin Marancos Taşkent Doğa Parkı martin.marancos@yahoo.net 

Melis Eroğlu Sosyal Dönüşüm Merkezi melismaticus@yahoo.com 

Sevinç Miralay Kanser Araştırma Vakfı sevmir@hotmail.com 

Nisbet Kızılyürek  Akçay Kültür Sanat Derneği akder1991@gmail.com 

Özge Yorulmaz Akçay Argaki Kültür Sanat Derneği Ozgeyorulmaz12@gmail.com 

Nicolas Chrıstofi Kıbrıs Gençlik Konseyi info@cyc.org.cy 

Despina Panayiotou Kıbrıs Gençlik Konseyi info@cyc.org.cy 

Laden Asilzade Green Kitchen  ladenasil@hotmail.com 

Marios Charalambides Birdlife Cyprus  assistant@birdlifecyprus.org.cy 

Muzaffer Sevim 
Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği muzaffer.235@windowslive.ccom 

Hasan Çağlıoğlu HASDER Halk Sanatları Vakfı hcaglioglu@gmail.com 

Mary Ionnidou YEU Cyprus marylynellioannidou@gmail.com 

İzber Alpman Güzelyurt Sosyal Müzik Derneği izberalpman@gmail.com 

Arif Cebeci Güzelyurt Sosyal Müzik Derneği a_cebeci06@hotmail.com 

Christina Shanbendem Hope For Children Center christinashabbe@gmail.com 

Martina Cicaloni Hope For Children Center martinacicaloni@gmail.com 
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Elisabetta Mirone Hope For Children Center mirone.elisabetta@gmail.com 

Başak Ekenoğlu Kıbrıs Diyalog Forumu basak@cydialogue.org 

Claire Rassinoux Rooftop Tiyatro Grubu  claire.rooftop@gmail.com 

Anton Hookes UNFICYP hookes-unficyp@un.org 

Aydın Mehmet Ali Cyclists Across Barriers aydinmehmetali2@gmail.com 

Ayşe Gökyiğit Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği a.gokyigit@yahoo.com 

Artemis Yiordanou Laona Vakfı - 

Arzu Çağın UNFICYP - 

Marina Vasilara UNFICYP  

Şener Taşseven Yeşil Barış Hareketi  senertasseven59@gmail.com 

Gülşen Akdoğdu Güvenli Gıda ve Sağlıklı Yaşam Derneği gulsen_akdogdu@hotmail.com 

Hassan Vahib Post Araştırma Derneği - 

Maria Tsiarta NGO Initiative (STÖ Girişimi) mtsiarta@gmail.com 

Kyriacos Stouppas See Why see.why@europe.com 

Mine Atlı Kadından Yaşama Destek Derneği mineatli1@hotmail.com 

Enver Ethemer Envision Diversity enver.ethemer@gmail.com 

Okan Bullici Envison Diversity okan.bullici@hotmail.com 
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilmekte ve B&S Europe liderliğindeki 
konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır. 
Bu belgenin içeriği yalnızca B&S 
konsorsiyumunun sorumluluğu altındadır ve 
hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini 
yansıttığı şeklinde algılanmamalıdır. 

 
 

 
      

 
      

 


