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SİVİL TOPLUM FORUMU RAPORU
3 Ekim 2018, 16:00 – 19:00
Sivil Alan Proje Ofisi, Lefkoşa
Sivil Alan’ın düzenlediği 12. Sivil Toplum Forumu, 10 STÖ’den 12 temsilcinin katılımıyla 3 Ekim 2018
tarihinde Sivil Alan Proje Ofisi’nde gerçekleştirildi.
Forum, Sivil Alan Takım Lideri Marija Jancic-Amberg tarafından gerçekleştirilen kısa bir açılış
konuşması ve STÖ’lerin Gündemi’nin takdimi ile başladı. Sonrasında, Kapasite Geliştirme Uzmanı
Selen Lermioğlu İnsan Kaçakçılığını Önleme ile ilgili AB Çalışma Ziyareti hakkında kısa bir
bilgilendirmede bulundu ve bu ziyaretin katılımcıları konu hakkındaki deneyimlerini paylaştılar.
Forum, aşağıda sunulan gündem maddelerinin ele alınması ile devam etti. (Forum Gündemi için bkz.
Ek 1).

SUNUM: STÖ’LERİN GÜNDEMİ
Katılımcılar, önümüzdeki birkaç aya yönelik olarak STÖ’lerinin örgütsel gündemleri hakkında bilgi
vermek üzere davet edildiler. Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, MAGEM
(Mağusa Gençlik Merkezi), Kuir Kıbrıs Derneği, KAYAD (Kadından Yaşama Destek Derneği), SOS
Çocuk Köyü Derneği ve “Barolar Birliği” İnsan Hakları Komitesi yaklaşan faaliyetleriyle ilgili kısa
sunumlar gerçekleştirdi.
Mülteci Hakları Derneği
Dernek, şu anda Mültecilerin Sosyal ve Ekonomik Hakları ve mülteci hakları yasal metin taslağı ile
ilgili ikinci rapor üzerinde çalışmaktadır. Eylül ayında, Gözaltı Standartları üzerine bir eğitim
düzenlendi. Mülteci çocuklar için çocuk hakları ile ilgili atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlenmesi
planlanmakta, bunun yanı sıra yeni öğretim yılı için mülteci çocuklara yardım paketleri (kırtasiye,
giysi vb.) hazırlanmaktadır. Derneğin, LGBTİ, çocuk ve kadın hakları üzerine çalışan diğer birçok
grupla iş birliği içerisinde yürüttüğü birçok başka faaliyet, proje ve etkinliği bulunmaktadır.
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı
Vakıf, bir süredir gözaltı ve siber suçlarla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere insan haklarının farklı
yönleriyle ilgili “meclis”in veya “meclis komisyonları”nın gündeminde olan yasal metin taslakları
üzerine yoğunlaşmakta olup yakın gelecekte de bu faaliyetlerini sürdürecektir. Söz konusu yasal
metinlerde, uluslararası insan hakları standartlarına uymayan maddeler vardır ve bazı
“milletvekilleri” de bunlara muhalefet etmiştir. Hâlihazırda savunuculuk faaliyetlerine başlamış olan
Vakıf, bu konularda iyileştirme yapılması için görüş ve önerilerini sunmuştur ve ileride de konunun
takipçisi olacaktır. Vakfın ele aldığı bir başka konu da polis gözaltısı sırasında meydana gelen intihar
vakasıdır. Vakıf, bağımsız bir soruşturmanın yürütülmesini talep eden bir basın açıklaması
yayımlamıştır ve bu konuyu takip etmeye devam edecektir.
MAGEM
MAGEM (Mağusa Gençlik Merkezi) bugünlerde Derinya/Deryneia kontrol noktasının açılışıyla
meşguldür; Mağusa STÖ’leri kontrol noktasının açılışını desteklemekte, buna yönelik
kampanya/savunuculuk faaliyetleri yürütmekte ve meselenin takipçisi olmaktadırlar. Aynı zamanda,
Mağusa Yerel Topluluk’larının yıllık yemek hizmeti bütçesinin 3 milyon TL’ye çıkmasını eleştirmekte
ve bu konuyu takip etmektedirler. MAGEM, yerleşkesini Pasaj’a taşımakta ve önümüzdeki aylarda
gerçekleştirmesi gereken ilave hizmet ve faaliyetleri gözden geçirmektedir. MAGEM, gelecekteki
faaliyetleri için Sivil Büyü’den destek talep etmeyi planlamaktadır. Bir taraftan da, Açık Kapı
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Festivali Mağusa Sivil Toplum Fuarı paralelinde Sokak Festivali’nin ve iki toplumlu ziyaretin
düzenlenmesi konularında Sivil Alan ile işbirliği yapmaktadır.
Kuir Kıbrıs Derneği
Sivil Alan’ın karşısındaki yeni ofisine taşınmakta olan Kuir Kıbrıs Derneği bir geçiş sürecindedir. Daha
önceki projesi tamamlanma aşamasındadır. Dernek, örgütsel kapasitesini geliştirmeye yönelik
çalışmalar yürütmekte ve yeni hibe sözleşmesi imzalanır imzalanmaz girecekleri bu yeni yoğun
dönem için hazırlık yapmaktadır.
KAYAD
KAYAD (Kadından Yaşama Destek Derneği) önceki hibe projesini kısa süre önce tamamlamıştır; bu
proje çerçevesinde aile içi şiddet konusunda bir yasal metin taslağı hazırlanmıştır ve şu anda dernek
bu taslağın kabul edilmesine yönelik savunuculuk çalışmaları yapmaktadır. Bu yasal metnin kabul
edilmesi çalışmaları için derneğin sivil toplumun desteğine ihtiyacı vardır. Dernek, AB ile yeni bir
hibe projesinin sözleşme aşamasındadır.
SOS Çocuk Köyü Derneği
SOS, şu anda çocuk istismarı/korunması politikası üzerinde çalışmaktadır. Sivil Toplum Forumu’nda
ortaya koyulduğu gibi, çocuklar okul ortamlarında istismara uğramaktadırlar ve bu nedenle SOS
okullarda koruma politikaları geliştirilmesini savunmaktadır. Forum’a katılan SOS temsilcisinin
gündeme getirdiği bir başka sorun, “yasa”da reşit olma yaşı 18 iken, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki
sosyal hizmetler sisteminde bu yaşın 16 olarak tanımlanmasıdır. Bu farklılık da 16-18 yaş arası
çocuklar açısından sorunlara neden olmaktadır. SOS bu durumun düzeltilmesi gerektiğini
savunmakta ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Daha önceki savunuculuk girişimleri sayesinde
çocuk hakları okul müfredatlarına dâhil edilmişti, ancak ailelerin bilinçlendirilmesi konusunda henüz
hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, dernek meselenin bu yönü ile ilgili de savunuculuk
çalışmaları yürütecektir. Dernek, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 19 Kasım3 Aralık tarihleri arasında Çocuk Hakları İnisiyatifi ile birlikte ortak bir etkinlik düzenlemeyi
planlamaktadır.
“Barolar Birliği” İnsan Hakları Komitesi
Aile içi şiddet mağdurları için ücretsiz hukuki yardım protokolü imzalanmış olsa da, protokolün
gerektiği gibi uygulanmasına yönelik maddeler henüz tamamlanmamıştır. Protokole göre, “çalışma
bakanlığı”, aile içi şiddete maruz kalan ve yeterli mali kaynakları olmayan kadınlar için 50.000 TL’lik
bir bütçe ayırmıştır. Hukuki yardım temininin şartları ve uygulamaya yönelik adımlar hâlihazırda
tartışılmaktadır. Birliğin gündeme getirdiği bir başka mesele de işkence konusunda son zamanlarda
yürütülen çalışmadır. Aslında, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde işkence şikâyetlerini etkin kılacak bir
prosedür bulunmamaktadır. Konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Birlik, bir şikâyet formu
oluşturup avukatlara dağıtmıştır, ancak hâlen yeterli düzeyde farkındalık ve bilgilendirme
sağlanamamıştır. Bunun sonucunda, işkence şikâyetlerine dair veri toplama konusunda birtakım
zorluklar yaşamaktadırlar. Bu sorunla ilgili olarak Forum’da yapılan tartışmalar sırasında, diğer
katılımcılar şikâyet formunun dağıtımının avukatlarla sınırlı kalmamasını, konunun duyurulmasına
ve hakkında farkındalık yaratılmasına yardımcı olabilecek STÖ’lerle de bu formun paylaşılmasını
önerdiler. İnsan Hakları Komitesi temsilcisi kısa bir bilgilendirme notu yazarak, formu, daha geniş
kitlelere ulaştırabilmek için diğer STÖ’lerle ve Sivil Alan’la paylaşacaktır.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KONUSUNDA STÖ’LERİN GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI
Sivil Toplum Forumu’nun geri kalan bölümünde, gündem gereği İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele
konusunda STÖ’lerin geleceğe yönelik planlarının, çalışma ziyaretinden çıkarılan derslerin
paylaşılması üzerinden tartışılması gerekirken, tüm Forum katılımcılarının söz konusu çalışma
ziyaretinde yer alan STÖ’lerin temsilcileri olmaları nedeniyle, bu bölüm planlandığı gibi

3

gerçekleştirilmedi. Böyle bir bilgi paylaşımının yapılabileceği herhangi bir katılımcı
bulunmadığından, mevcut STÖ temsilcileri kalan zamanı kendi içlerinde savunuculuk ve eylem
planlarını tartışarak değerlendirdiler.

EK I – GÜNDEM

EK II – 12. SİVİL TOPLUM FORUMU’NDAN FOTOĞRAFLAR
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmekte ve B&S Europe liderliğindeki
konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.
Bu belgenin içeriği tamamıyla B&S Europe
liderliğindeki konsorsiyumunun sorumluluğu
altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmak zorunda değildir.
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