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SİVİL TOPLUM FORUM RAPORU 

20 Ocak 2016, yer: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Lefkoşa 

Sivil Alan ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci Sivil Toplum Forumu, 20 Ocak 2016, Çarşamba günü 
16.00-20.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin 
gündemi Ek 1’de verilmiştir.  

Foruma 31 STÖ’den 44 katılımcı katılmıştır. Forum, AB Görev Yöneticisi Charlotte Goyon tarafından 
yapılan açılış konuşmasının ardından Sivil Alan Ekip Lideri Juliette Remy-Sartin’in yaptığı geçmiş ve 
gelecek proje faaliyetleri ile ilgili sunum ile devam etmiştir. Yönlendirme Komitesi’ne seçilen STÖ 
temsilcileri Emete İmge ve Enver Ethemer sunulan faaliyetler hakkında görüş ve yorumlarını 
sunmuştur. Sunum sonrası katılımcıların soruları yanıtlanmış yorumlar paylaşılmıştır. Sivil Toplum 
Forumu STÖ temsilcilerinin tematik çalışma grupları halinde bir araya gelerek çalışma gruplarının 
yapısı ve oluşumu ile gerçekleştirdikleri tematik çalışmaları hakkında Sivil Alan’dan beklentileri 
hakkında karar aldıkları bir oturum ile devam etmiştir. Forum’un son oturumunda Selen Lermioğlu 
Yılmaz ( Sivil Alan Kapasite Geliştirme Uzmanı) Aktif Yurttaşlık Mekanizması konulu sunumunu 
yapmış, soruları yanıtlamış ve sunulan tavsiyeleri not almıştır Her bir oturuma ait detaylar aşağıda 
verilmiştir.  

Oturum I: Sivil Alan Projesi’nin Geçmiş ve Gelecek Faaliyetleri 

Sivil Alan Ekip Lideri (EL) Juliette Remy Sartin, projenin kısa bir bilgisini verip, karşılama sözleri ile 
oturumu açmıştır. EL, STÖ temsilcilerini sunmuş ve Yönlendirme Komitesi STÖ temsilcilerinin 
seçilme sürecine dair bilgiler vermiştir. Seçilmiş STÖ üyeleri olan Emete İmge ve Enver Ethemer 
kendilerini tanıtmış ve EL tarafından açıklanan Sivil Alan faaliyetlerine dair kendi görüşlerini ortaya 
koymuştur. Birinci Forum (20 Ekim) ile ikinci Forum (20 Ocak) arasında uygulanan faaliyetler kısaca 
EL ve Yönlendirme Komitesi’nin STÖ üyeleri tarafından açıklanmıştır.  

Geçmiş Faaliyetler 

Juliette Remy Sartin, Sivil Alan tarafından gerçekleştirilen “Sivil Toplum’un Kalkınmasına Yardımcı 
Ortam” konulu çalıştay hakkında bilgi vermiştir. 18 Kasım 2015 tarihinde AB Program Destek 
Ofisi’nde gerçekleştirilen çalıştay, sivil topluma yardımcı bir ortamın standartları, örgütlenme 
özgürlüğünün yasal çerçevesi ile AB Üye Devletleri ve IPA ülkelerindeki göstergeler ile iyi uygulamalar 
hakkında bilgi paylaşmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili görüş ve bilgilerini aktarmak 
adına konuşmacılar ve AB Komitesi, Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL), Sivil Alan, 
Kıbrıs STÖ İnisiyatifi, Kıbrıs STÖ Ağı, STÖ’ler ve KT idaresi temsilcileri çalıştaya katılmıştır.  

Enver Ethemer, “yardımcı ortam konulu çalıştay sivil toplumun taslak dernekler yasası hakkında görüş 
ve fikirlerini ortaya koyması için bir fırsat anlamını taşımaktadır. Yardımcı bir ortamın temel özelliği daha 
katılımcı bir yaklaşım ortaya koymasıdır”. Emete İmge ise dernekler yasası sürecinin 10 yıllık geçmişine 
dair bilgiler vermiştir. Kıbrıs STÖ Ağı deneyimi ve savunma amacı açıklanmıştır. “10 yıl önce, bir grup 
STÖ, Management Centre öncülüğünde bir araya gelerek ilgili makamlara sunulan bir taslak yasa 
üzerinde çalışmıştır. Bu taslak yasasının görüşülmesini veya yürürlüğe sokulmasını beklerken, Kıbrıs STÖ 
Ağı tarafından hazırlanan taslak ile uzaktan yakından ilgisi olmayan çok zayıf bir taslak gündeme 
getirilmiştir. Ağ, savunma konusuna dahil olmuş ve yeni taslağın yürürlüğe girmesini engellemiştir. 
İlerleyen zamanlarda Kıbrıs STÖ Ağı’nın da bir parçası olduğu yetkililer tarafından yeni bir taslak yasa 
hazırlanmıştır” diye konuşmuştur. Emete İmge aynı zamanda sivil toplumun çevresindeki ortamın 
iyileştirilmesinde idare ile çalışması için Sivil Alan’a olanak sağlanmasının da büyük bir fırsat olduğunu 
dile getirmiştir. 

AB Komitesi’nin (‘Meclis’ bünyesinde taslağı görüşmek ve tamamlamak ile görevli komite) 
gerçekleştirdiği ilk toplantıda, görüşlerini aktarmak üzere Kıbrıs STÖ Ağı üyeleri ve Sivil Alan’dan bir 
uzmanın hazır bulunduğunu da açıklamıştır. Buna ek olarak da son aylarda Sivil Alan’ın verdiği 
destekle ilgili bilgi vererek bu desteğe taslak yasanın çevirisi, uluslararası uzman görüşünün alınması, 
ilgili belgelerin sağlanması ve görüş ve tavsiye sunması adına Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Hukuk 
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Merkezi (ECNL) bünyesinden kısa süre içerisinde uluslararası bir uzmanın getirilmesinin dahil 
olduğunu anlatmıştır. Taslak yasa ile ilgili AB Komitesi’nde görüşmeler devam etmektedir. Sözlerine 
ise “Sivil Alan’ın katılımı artırmak ve savunma çabalarını geliştirmek amacıyla yasal çerçeveye sunacağı 
destek çok önemlidir ve biz, STÖ’leri de güçlendirecektir” diyerek son vermiştir.  

Juliette Remy Sartin kısaca 4 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen Sivil Alan’ın açılış etkinliği ile ilgili 
bilgi sunmuştur. Her iki toplumdan temsilcilerin bir etkinlikte tek bir çatı altında demokratik karar 
verme süreci ve tabandan yukarıya politika belirlemede daha fazla katılımın sağlanması konusunda 
Sivil Alan’ın nasıl destek sunabileceği ile ilgili görüş paylaşıyor olmasının ne kadar güzel olduğunu 
belirtmiştir. Katılıp fikir paylaşmak adına güzel bir etkinlik gerçekleştirmiştir. Etkinlik aynı zamanda 
canlı grafitti, forum tiyatrosu, canlı caz müziği gibi artistik performanslara da sahne olmuştur.  

Emete İmge, forum üyelerine yönelik şu sözleri vurgulamıştır: “Sivil Alan’ın desteği Kıbrıslı Türk 
STÖ’lerin seslerini duyurmasına ve demokrasi ve insan hakları kültürü geliştirilmesine katkı 
sağlayacaktır. Enver Ethemer ise “Sivil Alan, sivil toplumun karar verme ve politika yapma konusunda 
daha üretken bir katılım sağlamasında önemli bir rol oynayacağını” belirtmiştir. Görüşlerini aktarmaya 
“Özellikle de seslerini ve beklentilerini duyurmaları için kırsal alanlarda bulunan STÖ’lere fırsatlar 
sunulmalıdır. Sivil Alan projesindeki en önemli unsur, ‘sihirli anahtar’ sahiplenme konusudur. sivil toplum 
olarak bizler izlemek, yardımcı olmak, projeden ihtiyaçlarımızı talep etmek için olanları sahiplenmeli, bir 
parçası olmalıyız”.   

Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) konusunda ise Remy-Sartin, 3 yıldır Türkiye’de gerçekleştirilen 
benzer bir projenin (türünün ilk örneği olarak) Ekip Lideri’nin AYM hakkında bilgi paylaşmak ve destek 
programlarından çıkarttıkları dersleri aktarmak adına Kıbrıs’a davet edildiğini aktarmıştır. 10-11 Aralık 
2015 tarihlerinde çalışmalarını gerçekleştiren uzman, STÖ’ler, AB ve ABKM gibi çeşitli paydaşlarla bir 
araya gelerek bilgi ve iyi uygulamalar hakkında paylaşımlarda bulunmuş ve Kıbrıs’da bulunan 
STÖ’lerin Aktif Yurttaşlık mekanizmasıyla ilgili beklentilerini dinlemiştir.  

Enver Ethemer AYM ile ilgili görüşlerini şu şekilde paylaşmıştır: “projenin temel ayaklarından bir tanesi 
de Aktif Yurttaşlık Mekanizmasıdır (AYM). Proje ile birlikte projenin bu ayağı değişim yaratmak, değişimi 
talep etmek konusunda sivil toplumu destekleyecektir. Aktif vatandaşların rolü çok önemlidir. Aktif 
temsilciler olarak biz, vatandaşlar, ne istediğimizi, nasıl istediğimizi, istediklerimiz için neler yaptığımız 
sorularını kendimize sormalıyız. Ancak bu soruları kendimize yönelttiğimiz takdirde, Sivil Alan ve AYM 
destekleyebilecektir. AYM bireylerin değişim yaratmasına olanak sağlayacaktır. Bundan dolayı da AYM 
programı bünyesinde bulunan tüm bilgilerin Kıbrıs’ın her bölgesine yayılması çok büyük bir önem arz 
etmektedir”.  

Ekip Lideri Juliette Remy Sartin son olarak, Sivil Alan tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen iki 
toplumlu istişare toplantılarının sonuçlqrını sunmuştur. İki toplumlu ilk istişare toplantısının, iki 
toplumlu ortaklıklar hakkında deneyim ve görüş paylaşımı yapmak adına Mağusa’da sivil toplum 
aktivistleri ile temsilcilerin katılımları ile birlikte gerçekleştiğinden bahsetmiştir. Yapılan bu istişare 
toplantıları “diyalog alanları” ve “Kıbrıs’da yapılan iki toplumlu faaliyetlerine yön çizme” amacını 
taşımaktadır.  

Gelecek Faaliyetleri 

Oturum daha sonra Sivil Alan tarafından Nisan 2016 sonuna kadar yapılması planlanan faaliyetlerin 
kısa sunumları ile devam etmiştir. Aşağıda belirtilen ilgili bileşenler çerçevesinde Juliette Remy Sartin 
(Ekip Lideri), Selen Lermioğlu Yılmaz (Kapasite Geliştirme Uzmanı) ve İzlem Sönmez (İletişim 
Uzmanı) tarafından gerçekleştirilmiştir: 

Bileşen 1 – KT sivil toplumunun kapasitesinin güçlendirilmesi 

· Aktif Yurttaşlık Mekanizması bilgi günleri ve başvuruların alınması;  

· Kapasite Güçlendirme Eğitimi I : Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik  

· Toplumsal Kuluçka Çalıştayı  

· Sivil toplumun çalışma alanının değerlendirilmesi/incelenmesi  
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· Sivil toplum ve sivil toplum kapasitelerine yönelik Kamunun Algısı üzerine Araştırma  

· Kapasite Güçlendirme Stratejisinin hazırlanması  

Bileşen 2 – Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk STÖ’ler arasındaki işbirliği ve ortak eylemlerin artırılması  

· İki toplumlu eylemlerle ilgili fizibilite çalışması  

· Limasol, Lefkoşa (2) ve diğer bölgelerde gerçekleştirilecek 5 Odak grubu toplantıları  

· Gelecekte yapılacak iki toplumlu faaliyetler hakkında iki toplumlu toplantılardan elde edilen 
öneriler hakkında rapor  

· Veri toplama ve Sektörel haritalandırma  

· Sürdürülebilirlik analizi 

· Strateji hakkında odak gruplarının toplantıları 

· Taslak stratejisinin sunulması için bilgilendirici oturumlar  

· Tamamlanmış taslak sürdürülebilir strateji 

· Asgari 2 adet mevcut iki toplumlu girişime destek vermeye başlamak 

Bileşen 3 – İletişim 

· Kırsal alanlarda Sivil Alan bilgilendirme oturumları  

· STÖ’ler ve üniversite yetkilileri arasında stajı teşvik etmek için üniversitelere ziyaret  

· STÖ- Medya arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması  

· Sivil Alan Web portalının tanıtılması   

Bileşen 3 – Sivil Toplum için Ortam Yaratmak  

· Ortak Yaratmak konulu konferans  

· Yasa Reformu hakkında Teknik Yardım  

· Yasal Çerçeve Analizi 

Bileşen 4 –  Kıbrıs Türk STÖ’leri ve diğer Ab Üye devletlerinde bulunan STÖ’ler arasında işbirliği, 
destek ve en iyi uygulamalar paylaşımının geliştirilmesi  

· Kapasite geliştirmenin güçlenmesi 

· AB’de bulunan STÖ’lere bireylerin gerçekleştireceği 2 adet çalışma ziyareti  

· KTt STÖ’leri ve AB STÖ’leri arasında gerçekleştirilecek 1 rehberlik oturumu. 

Geçmiş ve gelecekteki faaliyetlere yönelik sunum Ek IV’de verilmiştir. Sunum sonrasında soru ve 
cevap bölümüne geçilmiştir, bu bölüm de Ek V’de verilmiştir.  

 

Oturum II: Tematik Çalışma Grupları 

Birinci Sivil Toplum Forumunda kararlaştırıldığı üzere, tematik konuları görüşmek ve öncelik sırasına 
koymak, ortak eylemleri belirlemek ve sonuçlara ulaşmaya yönelik eylemde bulunmak adına tematik 
çalışma grupları oluşturulacaktır. Sivil Alan çeşitli şekillerde tematik grupları destekleyecektir. Birinci 
Sivil Toplum Formu’nda verilen bir tavsiye çerçevesinde, tematik gruplara ayrılmış bir oturum ikinci 
Forum’da gerçekleştirilecektir. Emete İmge yönetiminde katılımcılar birinci forumda önerilen 
öncelikli konularla ilgili çalışma grupları oluşturmak adına davet edilmiş ve öncelikli konular, çalışma 
gruplarının oluşumu ve yapısı ile Sivil Alan’dan beklentiler/olası destekler konusunda görüşmeye 
başlamıştır.  
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Aşağıda belirtilen konularda çalışmak üzere 5 adet tematik çalışma grubu oluşturulmuştur: Çevre ve 
Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Kalkınma; Cinsiyet; Sağlık, İnsan Hakları, Engelliler. Çalışma 
grupları tarafından verilen kararlar ile çalışma grupları üyeleri Ek III’de kısaca sunulmuştur.  

Çevre ve Doğanın Korunması, Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubunda 3 STÖ’den 4 temsilci; 
Cinsiyet ile ilgili Çalışma Grubunda 3 STÖ’den 4 temsilci; Sağlık Çalışma grubunda 7 STÖ’den 8 
temsilci; İnsan Hakları Çalışma Grubunda 6 STÖ’den 8 temsilci; ve Engelliler Çalışma Grubunda ise 2 
STÖ’den 2 temsilci bulunmaktadır.  

Tüm çalışma grupları, farklı diğer paydaşları da katarak çalışma gruplarını genişletmeye karar 
vermiştir. Bazı gruplar sadece STÖ’leri katmaya karar verirken (Çevre ve Doğanın Korunması ve 
Sürdürülebilir Kalkınma ve Engelliler gibi), bazı gruplar ise KT idaresi ile diğer ilgili karar verici 
makamları da dahil etmeye karar vermiştir (İnsan Hakları ve Cinsiyet gibi).  

Dört çalışma grubu, genişletilmiş toplantılarını Şubat ayında gerçekleştirmeye karar verirken, çalışma 
gruplarından bir tanesi (Çevre ve Doğanın Korunması, Sürdürülebilir Kalkınma) her üç ayda bir 
buluşmaya karar vermiştir.  

Çalışma gruplarının Sivil Alan’dan beklentileri genellikle şu şekildedir:  

(1) Sosyal Yardım: çalışma gruplarının kuruluşunu duyurma desteği, katılmak isteyen diğer 
kişileri davet etme vb. 

(2) İletişim: : Facebook gruplarının kurulması, iletişim ağları, ortaklıklar geliştirme vb. konularda 
yardım 

(3) Lojistik Destek: toplantı yeri sağlama, katılımcıların ulaşım masraflarına destek, kırsal 
alanlara ulaşım vb. 

(4) Yardım & Uzmanlık: stratejik planlama, kolaylaştırma, bağış toplama planlaması, proje 
belirleme ve uygulama, kampanya geliştirme, uzman sağlama vb. konularında destek.  

Tematik çalışma grupları katılmayı düşünen herkese açıktır. Detaylı kararlar ile ilk aşamada çalışma 
gruplarında bulunan kişilere ait bilgiler Ek 3’de verilmiştir.  

Oturum III: Aktif Yurttaşlık Mekanizması 

Selen Lermioğlu Yılmaz (KU2), Sivil Alan gibi destek sunan Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) 
hakkında kısa bir sunum yaptı. Aktif Yurttaşlık Mekanizması, aktivistler, yurttaş girişimleri, 
platformlar, ağlar ve STÖ’ler tarafından gerçekleştirilen hak temelinde, kamu yararına olan 
çalışmalara esnek, şeffaf ve erişilebilir doğrudan destek sunmak amacıyla Sivil Alan projesi altında 
uygulanacak bir destek programıdır. AYM bir hibe programı/planı değil, uygun faaliyetler/projelere 
ait maliyetlerin doğrudan faydalanıcıların hizmet/mal sağlayıcıları tarafından karşılanmasını içeren 
bir doğrudan mal veya hizmet yoluyla sağlanan bir destektir. Sunulan bilgi, kriterler, prosedürler 
ile uygunluk kriterlerinin henüz daha planlama aşamasında olduğu ve Forum katılımcılardan tavsiye 
ve öneri almak adına sunulduğu vurgulanmıştır. Önerilen bilgiler daha sonra güncellenecek ve 
programın tamamlanmasından önce AB’deki ilgili makamlarla görüşülecektir.  

AYM’nin hedefleri aşağıdaki şekilde sunulmuştur: 

✓ STÖ’lerin topluma karşı hesap verebilirlik ve görünürlüğünü artırmak; 

✓ Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasındaki uzlaşı, diyalog, yakın ilişkiler ve güveni 
desteklemek;  

✓ İyi uygulamaların paylaşılmasını desteklemek, yurttaş ağları, inisiyatif ve platformların 
oluşturulup genişletilmesine olanak sağlamak, gönüllülük için destek vermek. 

KU2 daha sonra AYM kapsamında destek almaya uygun olacak olanlarla ilgili bir soruya karşılık 

uygunluk konusunda bir listeyi sunmuştur. Liste şu şekildedir:  
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✓  Aktivistler1 (yasal olarak Kıbrıs’da ikamet edenler) 
✓ Kayıtlı olmayan yurttaş girişimleri,  

✓ Kayıtlı veya kayıtsız sivil toplum platformları, ağlar, inisiyatifler, gruplar,  

✓ Kayıtlı dernekler, vakıflar ve kar amacı gütmeyen şirketler, 

✓  İşçi sendikaları, 

✓  Yerel kooperatifler,  

✓  Profesyonel Kurumlar. 

Sunum, teklif edilen minimum ve maksimum destek miktarları hakkında bilgiler içermektedir- 50 
Euro-3000 Euro. AYM’nin tek bir birey veya kurum tarafından yapılacak birden fazla başvuruya imkan 
sağlaması planlanmaktadır fakat aynı faydalanıcı 6000 Euro’dan daha fazla bir destek alamayacaktır. 
AYM için ayrılan toplam bütçe miktarı 150.000 Euro’dur.  

Selen Lermioğlu Yılmaz aynı zamanda, Sivil Alan ekibinin yukarıda belirtilen standart desteğe ek 
olarak acil bir fon bulundurma seçeneğini de göz önünde bulundurduğunu paylaşmıştır. Proje ekibi 
konuyla ilgili yöntemsel bilgiler ve açıklamalar alma sürecindedir. Acil bir destek almak söz konusu 
ise, Sivil Alan, uygun faydalanıcıların maksimum 1000 Euro’ya kadar olan maliyetlerinin beklenmeyen 
acil ihtiyaçların karşılanması için çok kısa bir süre içerisinde sağlanabileceğini planlamaktadır.  

KU2 ayrıca çok basit bir başvuru formunun olacağının, İngilizce, Rumca ve Türkçe dillerinde yapılacak 
başvuruların kabul edileceğinin, destek vermek amacıyla bir yardım masasının sağlanacağının ve 
destek taleplerine yaklaşık 1 aylık bir sürede yanıt verilmesinin beklendiği bilgisini de vermiştir. 
Toplam ayrılan miktar (150.000 Euro) harcanana kadar, Sivil Alan başvuru sürecinin açık kalmasını 
planlamaktadır. Tüm başvuruların, geliş sırasına göre, ilk gelene ilk hizmet temelinde uygunluk 
kontrolü için listelenmesi düşünülmektedir. Yüksek talep olması halinde veya Sivil Alan Projesi’nin 
ara değerlendirmesi sonrasında Ekip, periyodik sabit son teslim tarihi prosedürüne geçiş hakkını saklı 
tutacaktır.  

Sunum sonrasında sivil toplumun gerçek ihtiyaçlarını değerlendirebilmek ve planlanan geçici AYM 
yapısının (sunulduğu şekilde) ihtiyaçlara yanıt verip vermediğini görmek adına Sivil Alan aşağıdaki 
soruları sormuştur: 

· Belirlenen minimum ve maksimum destek miktarları (50-3000 Euro) sivil toplumun ihtiyaçları 
için uygun mudur? 

· Başvuru süreci sürekli mi yoksa belirli tarihlere bağlı olarak mı yapılmalıdır? 

· Amaçlarınıza ulaşmak için ne tür ihtiyaçlarınız vardır? 

· Öncelik grupları uygun şekilde düzenlendi mi? 

· Ne tür acil ihtiyaçlarınız vardır? 

· Göz önünde bulundurulması gereken diğer konular nelerdir? 

Katılımcıların paylaştığı tavsiye ve yorumların bir özeti aşağıda verilmiştir: 

· Bazı katılımcılar maksimum miktarın çok düşük olduğunu belirterek rakamın en azından 8000 
Euro olması gerektiğini söylemiştir. Diğer bazı katılımcılar ise, toplam para miktarının 
oldukça düşük (150.000 Euro) olması ve bunun bir hibe programı olmamasından dolayı Sivil 

                                                 
1 Toplum içerisinde katılımcı ve gönüllü faaliyetlerine katılan; toplumu etkileyen kararlar ve bu kararların uygulanmasında 

aktif olarak rol alan; toplumu içeren her türlü kararın somut temellere dayandığından emin olmak için gereli bilgi, becer, ve 
anlayışı geliştiren; eşitlik, katılım, çeşitlilik ve toplumsal adalet ilkeleri bakımından kamu politikaları, uygulamaları ve mevcut 
sistemleri sorgulayan aktif bireyler. 
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Alan tarafından teklif edilen miktarın makul olduğunu ve daha fazla örgütün desteklenmesine 
olanak sağlayacağını belirtmiştir. Bu yaklaşım daha fazla katılımcı tarafından paylaşılmıştır.  

· Teklif edilen minimum miktar (50 Euro) çok düşük bir miktar olarak görülmüştür ve bazı 
katılımcılar kimsenin bu denli düşük bir miktar için başvurmayacağını düşünmektedir. Diğer 
bazı katılımcılar ise, çok düşük miktarda mal veya hizmet yardımı şeklinde desteğe ihtiyacı 
olan bireyler veya gruplara (çocuklar gibi) ulaşmak adına düşük bir minimum miktar 
belirlemenin teşvik edici etkisinin olacağını belirtmiştir.  

· Bazı katılımcılara göre sağlanacak toplam miktar çok yüksek olmadığından dolayı, sürekli 
devam eden başvuru sürecinin kaynakların çok hızlı bitmesi riskini doğurabilecektir. İlk gelen 
ilk hizmet alır yaklaşımı da aynı zamanda uygun ve adil bulunmamıştır. Bundan dolayı da 
başvuru sürecinin dönemsel bir şekilde düzenlenmesi önerilmektedir. İlk gelen ilk hizmet alır 
temelinde bir sistem söz konusu olacaksa, bunun açıkça ve geniş kapsamlı şekilde Kıbrıs’ın 
her yerinde bulunan tüm potansiyel faydalanıcılara duyurulması gerekmektedir, aksi takdirde 
bazı gruplar dışarıda kalacaktır.  

· Bir diğer tartışma konusu ise, aynı birey/örgüt tarafından birden fazla destek için başvurma 
ve destek alma olasılığıdır. Bazı katılımcılar, aynı birey/grup/örgütün yılda sadece tek bir 
yardım alması sınırlandırmasının getirilmesini teklif etmiştir.  

· Bazı katılımcılar destek alma talebinde bulunmak ve almak için yaş sınırının olup olmadığını 
sormuştur. Sivil Alan projesi, bunun bir hibe planı değil de mal veya hizmet üzerinden verilen 
bir destek olmasından dolayı böyle bir yaş sınırı getirmeyi planlamadıklarını, çocukların da 
kendi kamu yararına olacak fikirlerle başvurma hakkına sahip olduğunu ve Sivil Alan’ın da 
uygun bulunması halinde maliyetlerini karşılayacağını belirtmiştir.  

· Toplantılar vb. ‘a katılmak için yurtdışına yapılacak seyahat masraflarının karşılanması ile ilgili 
sorular sorulmuştur. Sivil Alan ise, teklif edilen faaliyet/toplantının uygun olması halinde, 
seyahat masraflarının karşılanacağını belirtmiştir. 

· Bir diğer önemli tartışma ise AYM’den destek alma konusunda işçi sendikaları, odalar ve 
meslek örgütlerinin uygunluğu olmuştur. Bazı katılımcılar bu örgütlerin hali hazırda kamu 
yararına çalışan diğer STÖ’ler veya yurttaş girişimlerinden oldukça daha yüksek gelirleri 
olmasından dolayı, bu kurum kuruluşların destek almaya uygun olması adil olmayacaktır. 
Kamu yararına çalışan bir örgüt/grup ile birlikte başvurmaları halinde destek almaya uygun 
olarak kabul edilmeleri önerilmiştir.  

· Son olarak ise, önemli bir diğer konu olan programın şeffaflığı ve verilecek desteğin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi tartışılmıştır. Şeffaflık, raporlama ve hesap verebilirlik kriterlerinin 
düşünülmesi ve belirlenmesi gerektiği önerilmiştir. İç kontrol mekanizmasına ihtiyaç vardır.  

Yukarıda belirtilen torum ve tavsiyelere ek olarak, bazı katılımcılar tarafından desteğe uygun 
faaliyetlerle ilgili aşağıdaki sorular sorulmuştur: 

· AYM üzerinden uluslararası bir platformun yıllık üyelik ücretini ödemek mümkün müdür? 

· STÖ’lerde çalışan personelin yabancı dil eğitimini de karşılıyor mu? 

Bu sorulara verilecek yanıtların AB ile görüşülmesi gerektiğinden dolayı Sivil Alan notlarını almıştır. 
Sivil Alan ekibi ise tavsiyelerin göz önünde bulundurulacağını ve uygunluk, kriterler, süreç vb. 
konularda AB’den teknik açıklama alınması sonrasında, AYM desteği konusunda daha sonra online 
offline olarak kapsamlı şekilde paylaşılacak bir kılavuz hazırlanacaktır.  

Sivil Toplum Forumu, Proje Ekip Lideri tarafından yapılan kısa bir teşekkür konuşması ile kapanmıştır.  
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EK I – GÜNDEM 
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           GÜNDEM 

 

16:00 - 16:30   

 Açılış, kahve ve kayıt 

  

16:30 - 17:15 

Sivil Alan’ın geçmişte yaptığı ve gelecekte yapacağı faaliyetlerinin sunulması 

ve öngörülen eylem planının aktarılması 

 

 

17:15 - 17:30   

Kahve arası  

 

17:30 - 18:15 

Tematik çalışma gruplarıyla ilgili tartışma ve bu grupların oluşturulması 

 

18:15 - 19:00  

Aktif Yurttaşlık Mekanizması’nın tanıtılması 

 

19:00 - 20:00    

Resepsiyon  
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EK II – KATILIMCI LİSTESİ 

İsim- Soyadı Kurum / Dernek / Vakıf İsmi E-mail 

Mehmet Davulcu Kıbrıs Erozyonla Mücadele Vakfı mdavulcum@gmail.com 

Tuğberk Kaya Yeşil Barış Hareketi kayatugberk@gmail.com 

Şirin Damdelen SOS Çocukköyü Derneği sirin.damdelen@soscocukkoyu.org 

Tanju Hastunç Çağdaş Halk Dansları Derneği/ Dance of Cyprus tanjuhastunc@hotmail.com 

Rana Feridun POST RI ranaferidun@yahoo.com 

Münevver Ebedi Lefke Turizm Derneği munevver_9ebedi@yahoo.com 

Aysel Bodi Akova Kadınlar Derneği ayselbodi@hotmail.com 

Melis Eroğlu Mağusa Kültür Derneği / KT Diyabet Derneği melismaticus@yahoo.com 

Edagül Türker FEMA edagltrkr@gmail.com 

Refia Arı Engelli aileleri destekleme derneği refiaari@hotmail.com 

Hassan Vahip Management Centre hvahib@mcmed.eu 

Erbay Akansoy Kıbrıs Diyalog Forumu eakansoy@gmail.com 

Canan Öztoprak KTIHV cananoztoprak@yahoo.com 

Sıla Tüfekçioğlu MHD syla_88@yahoo.com 

Dilge Özerdem Biyologlar Derneği dilgeozerdem82@yahoo.com 

Okan Bullici Envision Diversity okan.bullici@hotmail.com 

Öner Özerdem KT Kalp Derneği onerozerdem@yahoo.com 

Enver Ethemer Envision Diversity enver.ethemer@gmail.com 

Raşit Kutlu KSV rashit.kutlu@gmail.com 

Cemile Nuri ÇAMSEV cemo_28_12@hotmail.com 

Mustafa Dereboylu ÇAMSEV mustafadereboylu@yandek.com 

Yusuf Duman Karpaz Eko Turizm Birliği yusuf1duman@yahoo.com 

Hasibe Ünüvardır Akova Kadınlar Derneği   

Deniz Türem Management Centre   

Meltem Sarıfakioğlu KT Ortopedik Özürlüler derneği info@ktood.org 

Sevil İleri KT Ortopedik Özürlüler derneği crazy-casper@hotmail.com 

mailto:mdavulcum@gmail.com
mailto:kayatugberk@gmail.com
mailto:sirin.damdelen@soscocukkoyu.org
mailto:tanjuhastunc@hotmail.com
mailto:ranaferidun@yahoo.com
mailto:munevver_9ebedi@yahoo.com
mailto:ayselbodi@hotmail.com
mailto:melismaticus@yahoo.com
mailto:edagltrkr@gmail.com
mailto:refiaari@hotmail.com
mailto:hvahib@mcmed.eu
mailto:eakansoy@gmail.com
mailto:cananoztoprak@yahoo.com
mailto:syla_88@yahoo.com
mailto:dilgeozerdem82@yahoo.com
mailto:okan.bullici@hotmail.com
mailto:onerozerdem@yahoo.com
mailto:enver.ethemer@gmail.com
mailto:rashit.kutlu@gmail.com
mailto:cemo_28_12@hotmail.com
mailto:mustafadereboylu@yandek.com
mailto:yusuf1duman@yahoo.com
mailto:info@ktood.org
mailto:crazy-casper@hotmail.com
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Mustafa Öngün MAGEM mustafa@youthopia.org 

Suzan Gürel KSV suzan.gurel90@gmail.com 

Hüseyin Özinal Kuir Cyprus   

Özgül Ezgin EMAA ozgul.ezgin@gmail.com 

Erdinç Selasiye TUFAD eselasiye@yahoo.com 

Cemaliye Volkan TUFAD cemaliye55@yahoo.com 

Ayşe Davulcu KAYED mdavulcum@gmail.com 

Çizge Yalkın Sürdürülebilir Kalkınma Derneği yalkin.c@gmail.com 

Gülcan Yalınca Sürdürülebilir Kalkınma Derneği sustdevelop@hotmail.com 

Neslihan Güzey Mülteci Hakları Derneği neslihancwb@gmail.com 

Sevgi Hançerli Güvenli Gıda ve Sağlıklı Yaşam derneği sevgihancerli@hotmail.com 

Emete İmge Evrensel Hasta Hakları Derneği emeteimge@hotmail.com 

Tijen Coşar MAKAMER tijencosar@hotmail.com 

Charlotte Goyon AB   

Carolina  Avrupa Komisyonu   

Maria Zeniou Kıbrıs Diyalog Forumu mzenious@gmail.com 

Divina Meigs CCMC divina.julia@orange.fr 

 

 

 

EK III –Tematik Çalışma Grubu Kararları ve Üyeleri  

 

Çalışma Grubu Kararları 

Çalışma grubu tarafından, Çevre ve Doğanın Korunması, Sürdürülebilir Kalkınma konularında 
kararlar almıştır 

Grup 3 STÖ’den 4 temsilci barındırmaktadır: Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kıbrıs Ağaçlandırma 
Vakfı, Erozyonla mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma (KEMA) ve Karpaz Eko-turizm Birliği. Verilen 
kararlar aşağıda verildiği gibidir:  

· Bilgi paylaşımı, dayanışma ve destek gereklidir  
· Konuyla ilgili tüm örgütlerin katılımı korunmalıdır  
· Konuyla ilgili tüm örgütlerin bilgi paylaşımı korunmalıdır  
· Toplantılar her üç ayda bir düzenlenmelidir( Sivil Alan) 
· Sivil Alan’ın da dahil olduğu bir Facebook grubu oluşturmak 
· Toplantılar için rotasyonel liderlik  
· Kapasite geliştirmeye yönelik bir programın uygulanması 
· Potansiyel proje fikirlerinin geliştirilmesi için destek  
· Örgütlerin çalışma alanları göz önünde bulundurularak proje hazırlama süresince ortaklıkların 

sağlanması için destek 

mailto:mustafa@youthopia.org
mailto:suzan.gurel90@gmail.com
mailto:ozgul.ezgin@gmail.com
mailto:eselasiye@yahoo.com
mailto:cemaliye55@yahoo.com
mailto:mdavulcum@gmail.com
mailto:yalkin.c@gmail.com
mailto:sustdevelop@hotmail.com
mailto:neslihancwb@gmail.com
mailto:sevgihancerli@hotmail.com
mailto:emeteimge@hotmail.com
mailto:tijencosar@hotmail.com
mailto:mzenious@gmail.com
mailto:divina.julia@orange.fr
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· KEMA, Nisan ayındaki toplantıya çağırma sorumluluğunu üstlenmiştir.  

Sivil Alan’dan beklenenler:  

· Sivil Alan’ın bir Facebook grubu oluşturması ve bilgi paylaşması.  

· Sivil Alan’ın kolaylaştırma rolü üstlenmesi gerekmektedir.  

· Sivil Alan herkesi bir araya getirmek için liderlik sağlamalıdır.  

· Ortaklıklar geliştirilmesi için Sivil Alan desteği.  

· Sivil Alan tarafından proje özetlerinin dağıtılması (tematik grup paydaşları-ortakları)  

Cinsiyet konusundaki Çalışma grubunun aldığı kararlar 

  Aşağıdaki gruplar Cinsiyet Mekanizmasında yer almalıdırlar:  

· Kamu kurumları, ilgili Bakanlıklar, Medya, Eğitim kurumları, Sosyal Hizmetler, bu alanda 
faaliyet gösteren STÖ’ler, Aktivist gruplar- inisiyatifler, Gençlik, Belediyeler (Yerel İdareler)  

· Fema, Şubat ortasındaki toplantıya çağırma sorumluluğunu üstlenecektir.  

Sivil Alan’dan beklenenler: 

· Sivil Alan’ın ada genelinde ve uluslar arası olarak sürdürülebilir ağlar oluşturulmasına yardım 
etmesi  

· Daha fazla örgüt dâhil edilerek çalışma grubunun genişletilmesine destek sağlaması  

· STÖ’leri desteklemek için Aktif Yurttaşlık Mekanizması  

· Sivil Alan merkez ve kırsal bölgelere yer ve ulaşım sağlayabilir  

· Sivil Alan’ın uzmanlar aracılığıyla Eğitimler tedarik etmesi 

· Teknik Destek 

Sağlık konusundaki Çalışma Grubunun aldığı kararlar  

Nasıl Çalışacağız? 

· Sivil Alan’da sağlık konusunda bir ağın oluşturulması 

· Geriatrik konusunda eğitimler ve farkındalık faaliyetlerinin yerine getirilmesi (halk için) 

· Stratejik iletişim planı geliştirmek 

· Hasta haklarına yönelik bilgilendirici seminerler düzenlemek ve konuyla ilgili bir platform 
oluşturulması için gerekli destek (broşür, kamu hizmeti reklamları, vb)  

· 8 kişilik bir e-mail grubunun oluşturulması 

· Grubun Şubat başı bir araya gelmesi ve konuları tartışması  

· E-mail grubunun koordinasyonu Raşit Kutlu ve Suzan Gürel tarafından yapılacaktır.  

Sivil Alan’dan beklenenler:  

· Sağlık örgütleriyle bir iletişim ağının oluşturulması için gerekli yardım  

· Toplantı odası sağlanması 

İnsan Hakları Çalışma Grubunun aldığı kararlar 

Potansiyel eylemler/üstesinden gelinecek sorunlar:  

· İnsan kaçakçılığı: kayıt dışı işçiler, eskortlar (sex işçileri)  

· Mülteci hakları: Yasa ihtiyacı var 

· Çocuk hakları: Gündeme taşınmalıdır 
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· Hasta hakları: dengesiz hizmet ve rıza ihlali 

· Göçmen hakları: beyaz kimlik kartı  

· Etnik azınlıklar: Roman, Maronitler ve Ermeniler nerede? Ve Kürtler?  

· Gençlik Hakları: eğitim, burslar, LGBTI gençliğinin okullarda korunması, tüm alanlarda 
öğrenci indirimi bulunmamaktadır 

 

Kararlar:  

· Çok geniş kapsamlı İnsan Hakları konuları düşünüldüğünde, belirli tek bir sorundan başlama 
kararı alınmıştır: İnsan kaçakçılığı ile mücadele.  

· Katılımcılar tarafından halihazırda insan kaçakçılığını önleme üzerine geçmiş, mevcut veya 
gelecek çalışmaları ve/veya faaliyette bulunma istekleriyle ilgili bazı bilgiler paylaştılar. Örn: 
MHD son zamanlarda bazı İnsan kaçakçılığı kurbanlarına destekte bulunmuştur. KTIHV 
modern kölelik konulu bir rapor hazırlamıştır: ev hizmetlileri durumu, AB 2016 ortasında 
İnsan kaçakçılığı ile mücadele konusunda projeler geliştirilmesi için finansal destek planı 
yapmaktadır, Hassan mağdurlar için İngiltere’deki Belediye programları deneyimini 
paylaşmıştır vb.  

· İnsan kaçakçılığı konusunun (Önleme, Koruma, Kovuşturma) daha kapsamlı bir şekilde 
anlaşılması ve değişikliklerin gerçekleşmesi adına aidiyetin ve ortaklığın temin edilmesi için 
çalışma grubuna kimlerin dahil edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar da yapılmaktaydı. 
MAGEM’den Mustafa Bey, Doğuş Derya’nın davet edilmesini, Faika Hanım ise Tabipler 
Birliği’nin davet edilmesini önerdi. Charlotte ise, İçişleri Bakanlığı’ndan birisinin davet 
edilmesini önerdi.  

· Bir sonraki toplantının 11 Şubat’ta Sivil Alan’da yapılması önerildi. 

Engellilerle ilgili Çalışma Grubunun aldığı kararlar 

· Amacımız çağrımıza cevap veren engelli insanlarla ilgili çalışma yapan tüm kuruluşlarla 
çalışmaktır.  

· Belirlenecek zaman ve yerde ayda bir toplantı düzenlenmesi gerekmektedir. 

· Grubumuz en fazla 10 örgüt başkanı barındırmalıdır. 

· Aciliyet sırasına göre yazılan konular (konu başlıkları aşağıda yer almaktadır) üzerinde 
çalışmaya başlayacağız. 

· İlk toplantı tarihi: 20 Şubat 2016 

Yetersiz görülen ve Üzerinde Çalışılması Gereken Konular: 

· Engellilerle ilgili çalışma yapan diğer kuruluşlar bilgilendirilecek ve katılımları sağlanacaktır. 

· Engellilerle ilgili farkındalık yaratmak için yıl boyunca ne gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir? 

· Ulaşım, erişim ve hareket problemleri nasıl çözülebilir? (örnek: Kamu kuruluşunda çalışan 
engelli bir bireyin işine devam edebilmesi için ulaşım ve erişim problemleri nasıl çözülebilir?  

· Engellilerin ailelerine psikolojik destek nasıl sağlanabilir? 

· Engellilerle ilgili istatistik eksikliği nasıl aşılabilir? 

· Engellileri topluma üretken olabilecekleri bir şekilde nasıl kazandırabiliriz? 

· Toplumumuzda bir eksiklik olan 0-3 yaş arası engelli çocuklara evde eğitim programı nasıl 
yaratılabilir? 

· Engelsiz yaşam evi projesi için nasıl destek sağlanabilir? 
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· Engellilerin topluma üretken birer birey olarak katılmasını amaçlayan projeler belediyelerle 
işbirliği içerisinde nasıl uygulanabilir? 

· Kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda engellilere istihdam nasıl sağlanabilir? 

Sivil Alan’dan Beklenilenler 

· Toplantı alanı için destek talebi, iletişim ağı ve engelli arkadaşlarımızın katılımının sağlanması 
ulaşım desteği. 

· Projelerin uygulanması sırasında doğacak ihtiyaçların karşılanabilmesi için maddi kaynak 
yaratacak yaratıcı faaliyetlerin uygulanması konusunda yol gösterilmesi gerekmektedir 
(örnek: broşürler, posterler, basın duyuruları).  

 

Çalışma Grubu Üyeleri 

 

Doğayı ve Çevreyi Koruma, Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu  

Çizge Yalkın Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) yalkin.c@gmail.com 

Gülcan Yalınca Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) sustdevelop@hotmail.com 

Mehmet 
Davulcu 

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) mdavulcum@gmail.com 

Yusuf Duman Karpaz Ekoturizm Birliği yusuf1duman@yahoo.com 

Cinsiyet konusundaki Çalışma Grubu 

Aysel Bodi Akova Kadınlar Derneği ayselbodi@hotmail.com 

Edagül Türker Feminist Çalıma Grubu (FEMA) edagltrkr@gmail.com 

Hasibe 
Ünüvardır Akova Kadınlar Derneği 

 

Münevver Ebedi Lefke Turizm Derneği  munevver_9ebedi@yahoo.com 

Sağlık Çalışma Grubu 

Sevgi Hançerli Güvenli Gıda ve Sağlıklı Yaşam Derneği sevgihancerli@hotmail.com 

Raşit Kutlu 

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle 
Savaş Vakfı rashit.kutlu@gmail.com 

mailto:yalkin.c@gmail.com
mailto:sustdevelop@hotmail.com
mailto:mdavulcum@gmail.com
mailto:yusuf1duman@yahoo.com
mailto:ayselbodi@hotmail.com
mailto:edagltrkr@gmail.com
mailto:munevver_9ebedi@yahoo.com
mailto:sevgihancerli@hotmail.com
mailto:rashit.kutlu@gmail.com
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Suzan Gürel 
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle 
Savaş Vakfı suzan.gurel90@gmail.com 

Tijen Coşar Mağusa Kadın Merkezi tijencosar@hotmail.com 

Cemaliye Volkan Turizm Folklor Araştırma Derneği cemaliye55@yahoo.com 

Öner Özerdem Kıbrıs Türk Kalp Derneği onerozerdem@yahoo.com 

Ayşe Davulcu Kalavaç Yerel Değerleri Yaşatma Derneği mdavulcum@gmail.com 

Erdinç Selasiye Turizm Folklor Araştırma Derneği eselasiye@yahoo.com 

İnsan Hakları Çalışma Grubu 

Canan Öztoprak Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV) cananoztoprak@yahoo.com 

Charlotte Goyon AB Komisyonu (Kıbrıs Türk toplumu Görev Gücü) Charlotte.GOYON@ec.europa.eu 

Deniz Türem Management Centre 
 

Hassan Vahib Management Centre hvahib@mcmed.eu 

Mustafa Öngün 

Mağusa Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi 
(MAGEM) mustafa@youthopia.org 

Neslihan Güzey Mülteci Hakları Derneği neslihancwb@gmail.com 

Okan Bullici Envision Diversity Derneği okan.bullici@hotmail.com 

Rana Feridun POST Araştırma Enstitüsü ranaferidun@yahoo.com 

Engelliler konusundaki Çalışma Grubu 

Meltem 
Sarıfakioğlu Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği info@ktood.org 

Refia Arı Engelli Aileleri Dayanışma ve Eğitim Derneği refiaari@hotmail.com 
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EK IV –GEÇMİŞ VE GELECEKTEKİ FAALİYETLERİN SUNUMU  
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EK V – GELECEK FAALİYETLERLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR 
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Kapasite Geliştirici Bileşenlerle ilgili Soru ve Cevaplar – Gelecek Faaliyetler 

Soru: Sivil toplumun Kamu algısı konulu araştırmasıyla ilgili. Çok önemlidir ki, insanların algı ve 

beklentilerini gözlemlemeye ihtiyaç var ve araştırma için geliştirilecek ankete katkı yapılabilirmi? 

Soru: Proje etkinliklerinde, eğitim ve benzer etkinliklerde aktivistler, gençler ve kayıt dışı kuruluşlar 

da yer alabilirmi?  

Cevap: Tabi ki yer alabilirler. Kayıt dışı sivil toplum örgütleri zaten bizim faydalanıcılarımızdır. Sivil 

Alan, gençlik için, genç insanların sivil hayatta daha çok yer almalarını sağlayacak, çalışma ziyaretleri, 

staj, bire bir öğrenim fırsatları sağlayacak birçok değişik girişimde bulunacaktır (üniversite ve okullarla 

birlikte). AYM’de bireysel aktivistleri veya kayıt dışı STÖ’leri destekleyecektir. 

Soru: Hukuk reformuna verilen desteği sizce nasıl geliştirip, sadece çevre sorunlarına değil de tematik 

sorunlara da fırsat verilmesi sağlanabilir? 

Cevap: Bu kesinlikle tematik çalışma gruplarının rolüyle mümkün olabilir. 

Yorum: Halka söyleyeceğimiz şeyler var ve onlarında bizden beklentileri veya bize söyleyecekleri 

şeyler var. Halkla bizim aramızda bir köprüye ihtiyaç var. 

Yorum: Şeffaflık çok önemlidir. Sivil toplum yoluyla kamu algısı “reklam panosu olan STÖ’lerin” faal 

olmamaları sebebiyle olumsuzdur. Bu sebeple bu algıyı nasıl değiştirebileceğimize yönelik tartışma 

yapmamız ve çalışmamız gerekmektedir.  

STÖ’lerin Geliştirilmiş rolleri Bileşeni ile ilgili soru ve cevaplar- Gelecek Faaliyetler 

Soru: STÖ’lerin en önemli sorunlarından biri gönüllü bulabilmektir. Sivil Alan bu konuyla ilgili 

herhangi bir faaliyette bulunacak mı? 

Cevap: Evet, gönüllü sayısını artırmaya yönelik birçok faaliyette bulunmayı planlıyoruz. Bire bir 

programlar, staj programları, sivil katılımı artıracak iletişim faaliyetleri vs. Ayrıca, gönüllerden oluşan 

STÖ’lerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak eğitimler de olacaktır. 

Soru: İletişim stratejilerinin gelişmesini sağlayacak bir desteğiniz olacak mı? 

Cevap: Evet, Sivil Alan iletişim stratejilerinin gelişmesi ve uygulanması için STÖ’leri destekleyecek 

kişiye özel yardım masası sunacaktır.  

Yorum: Medyayı etkinliklerimize davet ediyoruz fakat kırsal alana gelmiyorlar. Ayrıca, hepimiz tüm 

gün çalıştığımız için gün boyunca Lefkoşa’ya gelmemiz kolay değil. Bazı kırsal alan STÖ’leri için 

ulaşım maliyetleri de bir zorluk fakat kırsal alanlardaki insanların gün içerisinde işlerini bırakıp 

toplantılara katılmaları mümkün değildir. Medyanın bizim çalıştığımız kırsal bölgelere gelerek neler 

yaptığımız yerinde görmeleri mümkün mü? Bununla ilgili ne yapılabilir?   

Cevap: Sivil Alan kırsal bölgelerde birçok etkinlik/faaliyet düzenleyecektir. Ayrıca, bir medya-STÖ 

çalışma grubunun tüm bu sorunları tartışarak bir çözüm bulunması planlanmaktadır.  

Yorum: Sivil Alan da kırsal bölgelerde faaliyetler gerçekleştireceğine göre, belki de bu etkinlikler yerel 

merkezler kurulması için kullanılabilir. 

Yorum: Medya gelmese de sosyal medyayı medyaya ulaşmak için daha etkili bir şekilde kullanabiliriz. 

Belkide, Sivil Alan sosyal medyayı daha etkili kullanabilmemiz için destekleyebilir. 
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Yorum: Yakın Doğu Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin STÖ’ler de staj yapmaları için bir program 

başlatıyor. Bu güzel bir haber fakat STÖ’ler stajyerlere ödeme yapmak zorundadır ve birçok STÖ 

bunu yapabilecek durumda değildir. 

Yorum: Bazı grupların/bireylerin katılımı teşvik edilmelidir, örneğin çocuk bakım olanaklarının 

sağlanmasıyla. Bu bir eksikliktir. 
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Bu proje AB tarafından finanse edilmiş ve 
B&S Avrupa öncülüğünde bir konsorsiyum 
tarafından uygulanmaktadır. Bu belgenin 
içeriğinden tek sorumlu B&S 
konsorsiyumudur ve hiçbir şekilde Avrupa 
Birliği’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde 
alınmamalıdır.  

 

 
      

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 


