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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup B&S Europe 
konsorsiyumu tarafından uygulanmaktadır. Bu belgenin içeriği 
tamamıyla B&S Europe konsorsiyumunun sorumluluğu altındadır ve 
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sivil Alan
Hüseyin Küçük Street, Şeytanoğlu Apt. No: 3B Köşklüçiftlik-Nicosia, Cyprus
+90 392 227 65 05    www.civicspace.eu   info@civicspace.eu 

https://www.facebook.com/civicspaceeu
https://www.instagram.com/civicspaceeu/
https://www.youtube.com/c/civicspaceeu
https://twitter.com/civicspaceeu/
https://www.linkedin.com/company/civicspaceeu/
https://t.me/civicspaceeu
info@civicspace.eu
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AYM  : Aktif Yurttaşlık Mekanizması
TÇ  : Talep Çağrısı
STÖ  : Sivil Toplum Örgütü
AB  : Avrupa Birliği
AB IPA  : Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
AB ÜD  : Avrupa Birliği Üye Devletleri
EUR  : Euro
KRt  : Kıbrıs Rum toplumu
BT  : Bilgi Teknolojileri
LGBTI + : Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks +
YBS  : Yönetim Bilgi Sistemi
PDY  : Proje Döngüsü Yönetimi
UH  : Uzman Havuzu
HTY  : Hak Temelli Yaklaşım
DT  : Destek Talebi
KC  : Kıbrıs Cumhuriyeti
KTt  : Kıbrıs Türk toplumu
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I. Sivil Büyü Programı Hakkında

Sivil Alan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk toplumu (KTt) bünyesinde 
demokratik değişim ve güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun 
oluşturulması genel hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Teknik Destek Projesidir. 
Sivil Büyü Programı, aktivistlerin, örgütlü yurttaşların ve yurttaş inisiyatiflerinin, platformların, 
ağların ve Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ’lerin) hayata geçirdiği hak temelli eylemlere ve toplum 
yararına yapılan çalışmalarına yenilikçi, esnek, katılımcı, şeffaf ve erişilebilir bir desteğin doğrudan 
sağlanabilmesi amacıyla, Sivil Alan projesi kapsamında ayni bir sivil toplum destek yöntemi olarak 
geliştirilmiştir. 

Aktif Yurttaşlık Mekanizması, bir önceki Sivil Alan Projesi tarafından Sivil Büyü adı altında 2016 
yılından beri uygulanmaktadır. 2016-2020 yılları arasında Sivil Büyü programına 199 destek 
talebinde bulunulmuş, aktivistlerin, örgütlü yurttaşların, ağların, platformların ve STÖ’lerin 
uyguladığı 92 çalışmaya destek sağlanmıştır. Aralık 2020’de başlayan yeni Sivil Alan Projesi 
kapsamında, Ekim 2021!den beri destek talepleri kabul edilmektedir.  

Sivil Büyü, tasarım, planlama ve uygulama aşamalarında katılımcı bir yaklaşımla ve AB’nin 
teknik gerekliliklerine uyumlu bir şekilde  sivil toplumun ihtiyaçlarını doğrudan karşılamayı 
hedeflemektedir.  

Sağlanan destek ayni katkı şeklinde olmakta ve uygun faaliyetlerin masrafları doğrudan 
karşılanmaktadır. Destek Destek talebinde bulunanlara hibe veya finansal transfer şeklinde bir 
destek YAPILMAMAKTADIR. 

II. Programın Amaçları

Sivil Büyü Ayni Destek Programı, Kıbrıs Türk toplumunun (KTt) desteklenmesine yönelik AB Mali 
Yardım Programı1 kapsamında uygulanmaktadır. Sivil Büyü programı, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 
AB Yardım Programı’nın hedeflerinden birisi olan “güven arttırıcı önlemlerin ve uzlaşmanın teşvik 
edilmesi ve sivil toplumun desteklenmesi” hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Sivil Büyü Programının özel hedefleri aşağıda sunulmaktadır. Sivil Büyü programından destek talep 
eden yerel eylemler aşağıda belirtilen hedeflerden birisiyle uyumlu olmalıdır:

Hedef 1: Demokrasi ve insan haklarının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla hak temelli 
çalışmaların ana akımlaştırılması ve aktivistler, yurttaş inisiyatifleri ve STÖ’ler de dâhil olmak üzere 
hak temelli çalışan aktörlerin desteklenmesi.

Hedef 2: STÖ’lerin özellikle hak temelli çalışmalar, görünürlük/iletişim, savunuculuk ve kurumsal 
sürdürülebilirlik konularında kapasitelerinin güçlendirilmesi ve hak temelli bir gündeme sahip yeni 
inisiyatiflerin veya örgütlerin oluşturulmasının desteklenmesi.

1(389/2006 Sayılı Konsey Tüzüğü)
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Hedef 3: Çok toplumlu diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi ve/veya hak temelli 
yaklaşım ile AB değer ve ilkeleri doğrultusunda tek veya çok toplumlu tematik veya çapraz tematik 
koalisyonların geliştirilmesinin desteklenmesi.

Hedef 4: Ortak hak temelli gündemler veya çalışmalara yönelik olarak AB Üye Devletleri veya IPA 
bölgesinde yer alan STÖ’ler ile ağ faaliyetleri ve ortaklıkların teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi.

Hak temelli yaklaşım (HTY) geniş bir kapsamla, hayvan hakları ve çevre hakları da dahil 
olmak üzere, temel sosyal, ekonomik ve kültürel insan haklarını ve özgürlüklerini içerir. 
Hak temelli çalışmalar içerisinde lobicilik ve savunuculuktan, bir hakkın tanınmasının 
sağlanmasına ve bir haktan mahrum edilmiş kişilere yönelik acil durum eylem planlarının 
hazırlanmasına kadar hakların geliştirilmesine odaklanan tüm davranış ve eylemler yer alır.

Hak temelli yaklaşımın temelinde insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği ile karar 
alma süreçlerine dahil edilme ve katılma; ayrımcılık-yapmama, eşitlik ve hakkaniyet, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri yer alır. Hak temelli yaklaşım, ‘hak sahipleri” ile bu 
haklarla ilgili ‘sorumluluk sahiplerinin’ belirlenmesini temel alır ve hak sahiplerinin haklarını 
savunabilmeleri için ve sorumluluk sahiplerinin de görevlerini yerine getirebilmeleri için 
kapasitelerinin artırılmasını temel alır. 

Daha fazla bilgiye, 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-
toolbox-en-a5-lc_en.pdf

Sivil Büyü, hak temelli bir yaklaşımla tasarlanan veya hak temelli STÖ’ler tarafından 
uygulanan faaliyetlere destek olur. 

Sivil Büyü’nün desteklediği çalışmalar ve bu çalışmaların hak temelli yaklaşımlarına dair 
bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: http://www.civicspace.eu/sivil-buyu-destek-programi/

Sivil Büyü’nün zorunlu uygunluk kriterleri şunlardır:

Yukarıda sunulmuş olan Sivil Büyü hedeflerinden biriyle uyumlu olması;
Kıbrıs’ta uygulanacak olması;
Aşağıda IV. Bölümde sunulmuş olan uygun gruplardan biri olması;
Destek talebinin/çalışmanın hak temelli olması.

III. Yerel Eylem Desteği Hakkında

Sivil Büyü, esnek bir program olarak sivil toplumun değişen ve farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Bu sebeple, farklı bölgelerden sivil toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyecek şekilde 
uygun bulunan çalışmalara verilen destekler beş farklı destek kategorisi altında sağlanmaktadır. Bu 
rehberin kapsadığı Kategori E: Yerel Eylem Desteği, belirli bölgeler veya tematik alanlara yönelik 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
http://www.civicspace.eu/sivil-buyu-destek-programi/
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olarak açılan süreli talep çağrıları şeklinde sunulmaktadır. Hali hazırdaki çağrı şu bölgelerden sivil 
toplum örgütleri veya aktivistlere yöneliktir: Baf/Paphos, Güzelyurt/Morphou, İskele/Trikomo, 
Lefke/Lefka, Limasol/Limassol. 

Yerel Eylem kategorisi, yerelde çalışan taban STÖ’lerinin, aktivistlerin ve örgütlü yurttaşların 
tematik ve/veya bölgesel eylemlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Sivil Büyü, dinamik 
ve aktif taban örgütlerinin ve yerel düzeydeki örgütlerin gelişimine güçlü bir destek vermektedir. 
Ayrıca, aktivistlerin ve örgütlü yurttaşların kurdukları yeni inisiyatifler de dinamik bir sivil toplum 
amacıyla bu kategori altında desteklenecektir. 

Uygun faaliyetleri gösteren bir liste aşağıda verilmiştir, ancak liste bunlarla sınırlı değildir:

Sivil Büyü Yerel Eylem Desteği kapsamında desteklenmeye uygun görülen çalışmaların süresi en 
fazla 4 ay olabilir en geç 31 Mart 2023 tarihinde tamamlanması gerekir. 

IV. Programdan kimler destek talebinde bulunabilir?

Sivil Büyü, tescil edilmiş veya edilmemiş Kıbrıs’taki sivil toplum örgütleri ile aktivistlere destek 
sağlar. Baf/Paphos, Güzelyurt/Morphou, İskele/Trikomo, Lefke/Lefka, Limasol/Limassol 
bölgelerinden aşağıdaki gruplar Yerel Eylem Desteği’nden destek talep edebilir:    

Programın amaçları doğrultusunda ve talep çağrısının hedeflediği tematik alanda toplantılar, 
eğitimler, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri veya benzeri etkinlikler 
düzenlemek veya bunlara katılmak. 

Stratejik plan geliştirilmesi, kaynak geliştirme, savunuculuk, gönüllülük veya örgütsel gelişim 
stratejilerinin tasarlanıp uygulanması gibi kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri.   

Yerel ve/veya tematik faaliyetlerin ve etkinliklerin düzenlenmesi. 

Yerel ve/veya tematik kampanyaların, araştırma ve savunuculuk faaliyetlerinin düzenlenmesi. 

Uygunluk kriterleriyle uyumlu faaliyetler için çeviri desteği.

Yeni yerel ve/veya tematik STÖ’lerin oluşturulması

Yayın ve görünürlük materyallerinin üretilmesi. 

Görünürlük ve iletişimin iyileştirilmesi (örneğin, web sayfası geliştirme, görünürlük/iletişim 
stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması, kurumsal kimlik geliştirme).  

Aktivistler2 (yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden aktvistler);
Tescil edilmiş veya edilmemiş olan sivil toplum platformları, ağları, yurttaş inisiyatifleri, gruplar; 
Tescil edilmiş dernekler, vakıflar ve kâr amacı gütmeyen şirketler.
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Yukarıda bahsi geçen bölgelerde faaliyet gösteren aşağıdaki kuruluşlar, YALNIZCA toplum 
yararı/çıkarı için çalışan tescil edilmiş veya edilmemiş bir sivil toplum örgütüyle ortaklık 
halinde destek talep edebilir.3:

2Toplumda katılımcı ve gönüllü faaliyetler yürüten aktif kişiler: uygulama süreçleri de dahil toplumu etkileyen kararların 
alınmasında aktif rol alan; toplumu etkileyen kararların somut temeller üzerinde geliştirilmesi için gerekli bilgi, 
beceri ve anlayışı geliştiren; kamu politikaları, uygulamaları ve mevcut sistemi eşitlik, çeşitlilik ve sosyal adalet ilkeleri 
bakımından sorgulayan kişilerdir.  

3Toplum yararı için çalışan STÖ’ler,toplum refahı/yararı gözeten faaliyetlerde bulunmak için kurulan ve çalışan; 
üyelerinin, kurucularının veya ilgili kişi/grupların çıkar veya ihtiyaçları için çalışmayı temel almayan örgütlerdir (odalar, 
birlikler, meslek kuruluşları bu kapsamda temelde toplum yararı güden örgütler olarak kabul edilmeyecektir). Sosyal 
olarak dezavantajlı insan gruplarının haklarını ve çıkarlarını savunan veya koruyan STÖ’ler, genel olarak toplum yararına 
çalışan STÖ’ler olarak kabul edilir.

Çocuk ve genç aktivistler ile çocuk hakları ve gençlik alanında çalışan STÖ’lerin bu teklif çağrısı 
kapsamında destek talep etmeleri özellikle teşvik edilmektedir. 

Çağrı kapsamında hedeflenen bölgelerden STÖ’lerin ve aktivistlerin aralarında yapacakları 
ortaklıklar, uygunluk kontrolü aşamasında katma değer olarak dikkate alınacaktır.  

V. Ne kadar destek sağlanabilir?

Yerel Eylem Desteği kategorisi, yukarıda belirtilen uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli 
harcamalara ve organizasyon masraflarına ayni katkı sağlar. Onaylanan her uygun çalışma için Sivil 
Büyü, 1,200 Euro’ya kadar ayni destek ve 5 güne kadar uzman desteği sağlayacaktır. 

Sendikalar, yerel kooperatifler, meslek birlikleri veya örgütleri
Sivil toplum, insan hakları veya ilgili bir misyona sahip üniversite merkezleri 
‘belediye’ komisyonları veya konseyleri (örneğin, genç, çocuk, kadın, 
engelliler, çevre komisyonları/konseyleri).

Baf/Paphos ve Limasol/Limassol bölgelerinden tescil edilmiş veya edilmemiş STÖ’ler, 
YALNIZCA Kıbrıs’ın kuzey kesiminde toplum yararı/çıkarı için çalışan tescil edilmiş veya 
edilmemiş bir STÖ ile ortaklık yaparak destek talep edebilir.

Baf/Paphos ve Limasol/Limassol bölgelerinden aktivistler, YALNIZCA Kıbrıs’ın kuzey 
kesiminden aktivistlerle veya toplum yararı/çıkarı için çalışan tescil edilmiş veya 
edilmemiş STÖ’lerle ortaklık yaparak destek talep edebilirler.
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Sivil Büyü, bütçenin mevcut olmasına bağlı olmak kaydıyla, azami etkinin sağlanması veya başarılı 
çalışmaların öngörülmeyen ve gerekli harcamaları için bütçe miktarını ve potansiyel uzman 
desteğini başlangıçta yapılan talebin % 25’ine kadar artırabilir.  Talep sahipleri, başka hiçbir bütçe 
maliyeti olmaksızın yalnızca uzman desteği talep edebilir. Aksi takdirde, talep edilen destek miktarı 
en az 100 Euro olabilir.

VI. Hangi masraflar uygundur, hangileri uygun değildir?

Aşağıda belirtilenler Yerel Eylem Destek katerogisi için uygun masraflardır:

1. Seyahat ve ulaşım masrafları:

2. Etkinlik organizasyonu veya etkinliklere katılım giderleri:

3. Video prodüksiyonu ve post prodüksiyon masrafları:

4. Görünürlük/iletişim/promosyon materyallerinin tasarımı, üretimi veya basımı 
(örneğin; kitap, rapor, broşür, poster, el ilanları, roll-up’lar, flama, poster, kalem, web sitesi)

Seyahat ve ulaşım masrafları
Konaklama giderleri
Harcırah ve iaşeler

Mekân kiralama ücretleri 
İzaz ikram masrafları 
Etkinliklere (örneğin konferans, çalıştay, panel) katılım ücretleri ve ağlara üyelik ücretleri 
Dernek/platform/ağ kurma giderleri
Yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri
Etkinlikler için özel gereksinimler (örneğin, kırtasiye, ambulans, çocuk bakımı, PCR testleri)
Etkinlik organizasyonuyla ilgili kırtasiye giderleri ve diğer malzeme masrafları (sanatsal 
masraflar dahil)
Ekipman ve mobilya kiralama (kira bedeli söz konusu ekipmanın/mobilyanın satın alma 
değerinin 1/3’ünü geçemez)
Sergi, stant masrafları
Etkinlik/faaliyetlerle ilgili iletişim masrafları (cep telefonu kontörleri)

Film, belgesel, video çekimi (ör. montaj, biçimlendirme, kurgu), radyo programları, podcast
Yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri
Reklam giderleri

Tasarım masrafları 
Baskı masrafları
Dağıtım giderleri 
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Çeviri hizmetleri
Reklam giderleri
Web sitesi masrafları (ör. veri tabanı, tasarım, hosting)
Çalışma için gerekli olan dijital araçların satın alınması ve abonelik ücretleri
Dijital ve sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
Çalışmalar, araştırma, değerlendirme hizmetleri

Kâr amacı güden veya ticari çalışmalar/masraflar 
Burslar
AB veya diğer bir donör tarafından hali hazırda finanse edilen faaliyetler
AB projelerinin eş finansmanının karşılanması
AB finansmanlı bir diğer projenin birebir aynısı olan çalışmalar 
Borçlar ve borç/faiz masrafları
Destek talebinin kabul edilmesinden önce gerçekleştirilmiş faaliyetlerin masrafları
Personel maaşları
Sivil Alan tarafından onaylanacak ve kullanılacak uzman havuzunda yer alan uzmanlar 
dışındaki uzman ücretleri (lütfen aşağıda ilgili bölüme bakınız)
Ekipman alımları
Ofis kiralama veya alımı, ofis kullanım giderleri veya inşaat giderleri, bina altyapı ve 
renovasyon/tadilat masrafları. 

Burada belirtilmeyen diğer masraflar AB Program Yöneticisinin onayına tabidir. 

Aşağıdakiler uygun masraflar değildir. 

VII. Uzman Desteği 

Sivil Alan, Sivil Büyü programı altında desteklenecek çalışmalarda kullanılmak üzere bir uzman 
havuzu oluşturmuştur. Sivil Büyü uzman havuzu, (UH), alanlarında uzman olan kişileri özel 
uzmanlığa ihtiyaç duyan aktivistlerle ve STÖ’lerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Yerel Eylem 
Desteği kapsamında destek talep edecek aktivistler ve STÖ’ler en fazla 5 günlük uzman desteği 
talep edebilirler.   

Sivil Büyü’den destek talebinde bulunanların, talep formundaki 10. Soruya uzman ihtiyaçlarını 
belirtmeleri beklenmektedir. Hangi konudaki uzmanlık desteği için kaç günlük uzman gerektiğinin 
bu soruya cevaben yazılması gerekmektedir. Çalışmanın Sivil Büyü programına ve destek almaya 
uygun olduğu tespit edildiğinde, bu talep Sivil Alan ekibi tarafından ilgili Sivil Büyü yararlanıcısı ile 
iletişim halinde incelenecektir.  

Sivil Alan, yararlanıcıyı Uzman Havuzunda yer alan uygun bir uzmanla eşleştirecektir. Gün sayısını, 
beklenen çıktıları/sonuçları, zaman çizelgesini ve görevin kapsamını içeren bir görev tanımı ve bir 
sözleşme hazırlanacaktır.  
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Uzman Havuzunda yer alan uzmanların Sivil Büyü programı kapsamında desteklenen çalışmalara 
aşağıda belirtilen kategorilerden/faaliyetlerden bir veya birden fazlasıyla ilgili uzmanlık sağlamaları 
beklenecektir:

Tematik veya kapasite güçlendirme konularında eğitim ve/veya danışmanlık;   
Eğitim veya öğretim müfredatlarının geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının yapılması.
İletişim faaliyetlerine yönelik uzmanlık veya bilgi sağlanması 
Hukuki analiz, dava süreçleri ve/veya hukuki ortam konularında danışmanlık faaliyeti olarak 
uzmanlık sağlanması.
Etkinlik, toplantı ve planlama faaliyetlerine yönelik kolaylaştırıcılık ve/veya moderasyon.
Sivil toplum ve hak temelli tematik alanlarda anket ve/veya saha çalışmalarının yapılması.
Sivil toplum kapasite alanları veya diğer hak temelli tematik alanlarda raporlama ve/veya 
yapılan araştırmaların analizi.  
Kapasite güçlendirme veya tematik konularda koçluk ve/veya mentorluk.  
Bilişim ile ilgili konularda uzmanlık veya bilgi birikiminin paylaşılması.
Talebe bağlı olarak ve AB Program Yöneticisi tarafından amaca özel şekilde onaylanacak diğer 
konu ve faaliyetler.  

VIII. Destek Talepleri Nasıl Yapılacaktır?

Destek taleplerinin gönderilmesi için son tarih 20 Temmuz 2022 saat 16.00’dır. 

Destek talebinde bulunacak potansiyel talep sahipleri için İngilizce ve Türkçe dillerinde basit talep 
formları hazırlanmıştır. Bu dillerin herhangi birinde yapılacak talepler geçerli olacaktır. Bu formlar  
https://civicspace.eu/wp-content/uploads/2022/05/KategoriE-TalepFormu.docx indirilebilir.

Talep formu elektronik ortamda doldurulacak ve Sivil Alan’a info@civicspace.eu e-posta adresine 
iletilecektir. 

Teknik araçlara veya internete erişimi olmayan talep sahipleri destek talep formunun basılı halini 
Hüseyin Küçük Sok. Şeytanoğlu Apt. No:38, Köşklüçiftlik, Lefkoşa adresindeki Sivil Alan ofisine 
elden teslim edebilirler.

IX. Destek Taleplerinin Kontrolü Nasıl Yapılacaktır?

Sivil Büyü bir hibe programı değildir, yukarıda belirtildiği üzere ayni destek sunan bir programdır. 
Bu nedenle, değerlendirme prosedürleri hibe programlarından farklıdır. Talep formu uygunluk 
kontrol prosedürleri kapsamında Sivil Büyü programının yukarıda belirtilen öncelik ve kriterlerine 
göre incelenecektir. Gerekli olması durumunda, Sivil Alan ekibi çalışmanın iyileştirmesine yönelik 
öneriler sağlayacaktır. Destek talepleri revizyon amacıyla yalnızca bir kez talep sahibine iade 
edilebilir. Böyle bir durumda, talep sahiplerinin revize edilmiş talep formlarını en geç 15 gün içinde 
yeniden göndermeleri gerekecektir. Talep sahipleri, Sivil Alan ekibine gerekçelerini sunmak kaydıyla 
bu sürenin uzatılmasını talep edebilir. Herhangi bir yazılı gerekçenin olmaması halinde, Sivil Alan 
ekibi 15 günlük sürenin sununda talebi iptal edecek ve talep sahibini bilgilendirecektir. Talep 
formu revizyon için geri gönderildiğinde ve talep sahibi tarafından ilgili iyileştirmelerle yeniden 
gönderildiğinde, Sivil Alan ekibi uygunluk kontrolünü tekrarlayacaktır.  

https://civicspace.eu/wp-content/uploads/2022/05/KategoriE-TalepFormu.docx
info@civicspace.eu
info@civicspace.eu
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Tüm talepler, teslim edildikleri tarihe göre uygunluk kontrolüne alınarak ilk gelene ilk hizmet 
verilmesi esasına göre sıralanacaktır. İki aşamalı bir yaklaşımdan oluşan uygunluk kontrolü 
Sivil Alan Ekibi tarafından yürütülecek, gerekli görülmesi halinde kısa dönemli uzmanlar 
tarafından desteklenecektir. Taleplerin zorunlu uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadıklarını 
değerlendirmek amacıyla başlangıçta kontrol edilecek 5 kriter bulunmaktadır. (Sivil Büyü 
programının hedefleriyle ilgili olması,  talep sahibinin uygunluğu, eylemin hak temelli doğası ve 
toplum yararı niteliği, talep edilen destek miktarı ve eylemin yeri). Sadece bu kriterleri karşılayan 
talepler, ikinci aşamada tutarlılık, etki, uygulanabilirlik ve etkililik açısından kontrol edilecektir. Daha 
fazla ayrıntı için lütfen Sivil Alan’ın kullandığı uygunluk kontrol listesine bakınız. https://civicspace.
eu/belgeler/eligibility-and-compliance-checklist/

Talep sahipleri, formlarını sunduktan sonra 45 iş günü içinde e-posta (veya telefon) ile ilk durum 
bildirimini alacaklardır. Bu ilk durum bildirimi, ‘talep uygundur’, ‘talep uygun değildir’ veya 
‘revizyon gerekmektedir’ şeklinde olacaktır. Revizyon gerektiren talepler için nihai sonucun 
(uygundur veya uygun değildir) açıklanması 60 iş gününü geçmeyecektir. Daha uzun bir revizyon 
süresi talep eden eylemler için bu süre uzatılabilir.  
 
Talep sahiplerine, taleplerinin uygunluk kontrolü geri bildirimi e-posta ile yapılacaktır. Talep sahibi, 
uygunluk kontrolü geri bildirimlerine ve sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar için, talep 
sahipleri sivilbuyu@sivilalan.eu adresine bir e-posta gönderebilir. 

X. Destek Masası  

Sivil Alan Ekibi, Sivil Büyü kurallarını ve gerekliliklerini aktarmak amacıyla bu talep çağrısının 
kapsadığı bölgelerde bilgilendirme oturumları ve destek masası günleri düzenleyecektir. Ayrıca, 
destek masası Sivil Büyü programı süresince destek vermeye devam edecektir. Lütfen bu 
etkinliklerden haberdar olmak için lütfen sosyal medya kanallarımızı takip ediniz. 

Bu özel etkinliklere ek olarak, Yerel Eylem Desteği talep çağrısı süresince, yani 30 Mayıs ile 20 
Temmuz 2022 tarihleri arasında sürekli Destek Masası yardımı da sağlanacaktır. Çalışmalarını 
tasarlamak için desteğe ihtiyacı olan tüm aktivist ve STÖ’ler Destek Masası’ndan yardım talep 
edebilirler. Bu Destek Masası yardımı, uygun görülüp onaylanan çalışmaların uygulanması 
aşamasında da devam edecektir. 

Sivil Alan Ekibi haftada 3 gün (Salı ve Çarşamba günleri 14:30-16:30 ve Perşembe günleri 10:30-
12:30 saatleri arasında) destek masası hizmeti verecektir. Sağlanacak destek aşağıdakileri içerir 
ama bunlarla kısıtlı değildir: 

Prosedür, formlar, Sivil Büyü program gereklilikleri vb. ile ilgili bilgi. 
Talep öncesi ve talep sonrası/uygulama aşamalarıyla ilgili rehberlik.
Ortak bulma konusunda destek.
Kesişimsel konuların ana akım haline getirilmesi ve dezavantajlı grupların çalışmalara dahil 
edilmesi konusunda rehberlik ve destek.
Çalışmanın tasarımını iyileştirme önerileri.  

Facebook: https://www.facebook.com/civicspaceeu
Instagram: https://www.instagram.com/civicspaceeu/

https://civicspace.eu/belgeler/eligibility-and-compliance-checklist/
https://civicspace.eu/belgeler/eligibility-and-compliance-checklist/
https://www.facebook.com/civicspaceeu
https://www.instagram.com/civicspaceeu/
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Sivil Alan, Sivil Büyü Programını geliştirmek için yapıcı eleştirilerinizi, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi 
duymaktan memnuniyet duyacaktır. Sivil Büyü programında uygulamanın herhangi bir aşamasında 
karşılaştığınız sorunlar, şikayetleriniz, görüşleriniz ve iyileştirme önerilerinizle ilgili olarak 
sivilbuyu@sivilbuyu.eu adresinden bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin.

DESTEK TALEP EDİN VE KENDİ BÜYÜNÜZÜ YARATIN!


