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SİVİL TOPLUM FORUMU RAPORU
18 Aralık 2019, 15:00 – 18:00
AB Program Destek Ofisi, Lefkoşa
Sivil Alan’ın düzenlediği 15. Sivil Toplum Forumu, 17 farklı STÖ’den 31 temsilcinin katılımıyla 18
Aralık 2019 tarihinde Avrupa Birliği Program Destek Ofisi’nde (EUPSO) gerçekleştirildi. 15.
Forum’un amacı “Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VII” proje teklif çağrısı ile ilgili olarak sivil
toplumdan geri bildirim almaktı.
Forum, Avrupa Komisyonu’ndan Bölüm Şefi Michael Docherty’nin kısa açılış ve takdim konuşması
ile başladı. Bay Docherty, çevre konusunu, ikili ve iki-toplumlu işbirliği bakımından yüksek
potansiyele sahip bir alan olarak tanımladı. Aslına bakılırsa, çevre, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB
Yardım Programı çerçevesinde de öncelikli konulardan bir tanesidir. Bay Docherty, sivil toplumdan
kapsamlı geri bildirim alınması bakımından toplantının önemine vurgu yaptı.
Forum, Sivil Alan Takım Lideri Evrim Peker’in forum gündemini takdim ettiği kısa konuşması ile
devam etti (Forum Gündemi için bkz. Ek 1).

KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA VII PROJE TEKLİF ÇAĞRISI DANIŞMA ANKETİ
ÜZERİNE SUNUM - SİVİL ALAN
Sivil Alan’ın Kapasite Güçlendirme Uzmanı Selen Lermioğlu Yılmaz, danışma anketini 43 STÖ’den
45 temsilcinin yanıtladığını ifade etti. Bu örgütlerden 20 tanesi AB hibelerinden daha önce
yararlanırken, diğerleri ya hiç başvuru yapmamış ya da başvuru yaptığı halde hibe alamamış
örgütlerdir. Anketi yanıtlayan STÖ’lerin çoğunluğunu çevre ve doğa koruma alanlarında çalışan
örgütler oluşturmuş, bu alanları kültür ve sanat izlemiştir. Ankete verilen yanıtlarda çevre konusu en
önemli tematik öncelik olarak öne çıkmıştır (%25). Bay Docherty’nin de belirttiği gibi, bu durum AB
öncelikleri ile de uyumludur. Öncelikli konular bakımından çevreyi insan hakları (%17) ve eğitim
(%15) izlemiştir.
Anketin sonuçlarına göre, STÖ’lerin en önemli ve acil ihtiyaçlarından ilk dördü şunlar olmuştur: mali
kapasite, kurumsal kapasite, Avrupa Birliği’ndeki STÖ’lerle ağ kurma ve savunuculuk kapasitesi.
Ankete katılanların çoğunluğu, hibelerin, orta (30.000 - 50.000 Euro) ve büyük (200.000 - 250.000
Euro) ölçekte hibelerden oluşan karma bir yapıda verilmesi gerektiği görüşünü desteklemişlerdir.
Anket, ayrıca, hak temelli STÖ’ler, yerel STÖ’ler ve kapasite ve tecrübe düzeyi yüksek köklü
STÖ’lerin destek sağlanması gereken en önemli STÖ grupları olarak değerlendirilmesi gerektiğini
ortaya koymuştur (Sivil Toplum İş Başında VII proje teklif çağrısı danışma anketinin öne çıkan
sonuçlarına ilişkin sunum için bkz. Ek 2).

KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA VII PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN ELE
ALINACAK TEMEL NOKTALAR ÜZERİNE SUNUM - AB HİBE DESTEK EKİBİ
AB Hibe Destek Ekibi’nden Proje Hibe Uzmanı Çiğdem Aksu, Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VII
proje teklif çağrısına ilişkin ele alınacak temel noktalar üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sayın Aksu,
kılavuz ilkelerin kısımları hakkında bilgi vererek yöntem, amaçlar, mali tahsisler, başvuranlara
yönelik uygunluk kriterleri, başvuru işlemleri vb. konuları açıkladı (Sivil Toplum İş Başında VII proje
teklif çağrısına ilişkin ele alınacak temel noktalar sunumu için bkz. Ek 3) .
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Sunumun ardından, forum katılımcıları üç grup oluşturarak proje teklif çağrısına ilişkin temel
noktaları tartıştılar ve bulgularını sundular.

ÇALIŞMA GRUPLARININ SUNUMLARI
1.GRUBUN ÖNERİLERİ:
Yöntem
- Teklif çağrısı kısıtlı olmalıdır. Proje Teklif Çağrısı açıldığında, bilgilendirme toplantıları
düzenlenmelidir. Bu, deneyimli STÖ’lerin deneyimli olmayanlarla bir araya gelmesini sağlayacaktır.
Amaçlar
- Teklif çağrısı hak temelli yaklaşımın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve çevre ile ilgili konuların
anaakımlaştırılması amaçlarına öncelik vermelidir.
- Amaçlar kapasite geliştirme/güçlendirme ve çevre konularını içermelidir.
- Kapasite geliştirme Kıbrıslı Türk STÖ’lerin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve bunun sonucunda
güç kazanmış STÖ’ler tüm toplumun gelişimi üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır.
- Teklif çağrısı ada genelindeki, toplumlar içerisindeki ve bunlara ek olarak AB ile olan ağ oluşturma
çabalarını desteklemelidir.
- Hassas grupları hedef alan projeler teşvik edilmeli ve bu projelere öncelik verilmelidir.
- Kırsal kesimdeki STÖ’lere öncelikler arasında yer verilmeli ve bu STÖ’ler teklif çağrısına
başvurmaları için cesaretlendirilmelidir.
- İki-toplumlu bir yaklaşım yerine çok-kültürlü bir yaklaşım (farklı dillerin kullanımı da dâhil olmak
üzere) benimsenmelidir.
Mali Tahsisler
- Tabanın ve yeni aktörlerin erişimini arttırmak için, yeni kurulmuş STÖ’lerin (en az 6 aydır faaliyet
gösteren STÖ’ler) €30.000’ya kadar olan hibelere başvurmalarına izin verilmelidir.
- Projelerini başarıyla gerçekleştiren örgütlere daha fazla olanaktan/kaynaktan yararlanma hakkı
verilmeli ve böylece bu örgütlerin €300.000’ya kadar olan hibelere başvurabilmeleri sağlanmalıdır.
- Gönüllü desteğinin ayni katkı olarak kabul edilmesine fırsat verilmesi çok yararlı ve etkili bir fikir
olarak görülmektedir.
Uygunluk Kriterleri
- Finansman desteği yeni kurulmuş örgütler ve girişimlerin erişimine de açık olmalıdır. Projelerin
hedefleri gerçekçi olmalı ve proje çıktıları tabana fayda sağlamalıdır.
Başvuru İşlemleri
- Başvuru süreci kısaltılmalıdır.
Değerlendirme Kriterleri
- Büyük hibeler için yapılacak değerlendirmelerde STÖ’lerin tecrübe düzeyi hesaba katılmalıdır.
- Çevre meselelerinin anaakımlaştırılması hedefi ek puan kazandırmalıdır.
- Küçük hibeler için belirlenecek değerlendirme kriterleri, yönetim tecrübesi veya mali kapasiteden
ziyade, projenin arkasındaki fikre ve projenin amaçlara uygunluğuna odaklanmalıdır.
- Yeni girişimlere, yeni kurulmuş ve tescil edilmiş STÖ’lere veya ortak başvurulara ek puan
verilmelidir.

2.GRUBUN ÖNERİLERİ:
Yöntem
- Teklif çağrısı kısıtlı olmalıdır.

3

Amaçlar
-Teklif çağrısı tematik konuları sınırlandırmamalı veya öncelik sırasına koymamalıdır. Bu, örgütlere,
mali desteğe ihtiyaçları olduğunda ya da belli bir konu için mali destek almak istediklerinde başvuru
yapma şansı verecektir.
Mali Tahsisler
- Farklı büyüklükteki STÖ’ler için farklı ölçeklerde hibeler sağlanmalıdır. Bu, STÖ’lerin farklı
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Üç tür finansman desteği (küçük, orta ve büyük)
sağlanması değerlendirilmelidir.
- Bir “top-up” (üstüne ekleme) modeli dikkate alınmalıdır. Bu model, örgütlerin aşama aşama mali
destek talebinde bulunmalarına olanak verecektir; yani örgütler birinci aşamayı başarıyla
tamamladıklarında ek hibe talebinde bulunabileceklerdir.
- Özellikle banka hesabı olmayan ve/veya mali kapasitelerini belgeleyemeyen öğrenci örgütleri için
tohum aşaması fon olanakları da dile getirildi.
- Gönüllüler için ayni katkı konusu da değerlendirilmelidir.
- Bütçe, örneğin gönüllülerin masraflarını (ulaşım veya yemek) karşılamak için küçük miktarlarda
ödeme yapılmasına da olanak tanımalıdır.
Uygunluk Kriterleri
- Öğrenci örgütleri gibi bazı örgütler, STÖ olarak tescil edilmediklerinden dolayı başvuruya uygun
bulunmamaktadırlar. Bunun sebebi, bu örgütlerin başvurularını engelleyen mevcut “yasalar”dır.
Örneğin, Uluslararası Öğrencilerin Sesleri (VOIS Cyprus) örgütü STÖ olarak tescil edilememektedir,
çünkü “yasal dernek” kavramı yabancıların dernek kurmasına olanak vermemektedir. Bu tür
örgütler de başvuruya uygun olarak kabul edilmelidir. Uygunluk kriterleri, örgütün tescilli olup
olmamasını değil, örgütün aktif çalışmalarını dikkate almalıdır.
Başvuru İşlemleri
- İnternet üzerinden başvurular için farklı bir yöntem üzerinde durulmalıdır. Başvuru formunu
çevrimdışı doldurup daha sonra bu formu sisteme girmek/yüklemek bir seçenek olabilir.
- Çevrimdışı bir başvuru yönteminin bulunmaması, başvuru yapacak bazı örgütlerin başvuru için
profesyonel desteğe ihtiyaç duymaları dolayısıyla hibelere erişimlerinin kısıtlı kalması sonucunu
doğurabilir.
- PADOR ve PROSPECTS için son başvuru tarihleri Brüksel saatini değil yerel saati göz önünde
bulundurmalıdır.
- Türkçe başvuru yapılabilmelidir. Çalışanları yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen örgütler için
dışarıdan İngilizce desteği almak mali açıdan bir yüktür.
- Başvuru formu karmaşık, bürokratik ve anlaşılması güçtür.
Değerlendirme Kriterleri
- Kıbrıs’ta sosyal yardım STÖ’ler için özellikle önem arz etmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi
sırasında, sosyal yardım faaliyetleri yürüten STÖ’lere, mali kapasiteye sahip olanlardan daha
yüksek puanlar verilmelidir.
- Hibe miktarları orta ve büyük çapta olmalıdır. Küçük miktarlar için örgütler Sivil Büyü’nün Ayni
Destek Programı üzerinden başvurmalıdır.

3.GRUBUN ÖNERİLERİ:
Yöntem
-Teklif çağrısı kısıtlı olmalıdır. Bunun birinci nedeni şudur: mali kapasiteye sahip olmayan örgütler
başvuruyu hazırlamak için önemli miktarda kaynak harcamak zorunda kalabilir ve bu sürecin
sonunda hibe alamayabilirler. İkinci neden, kısıtlı yöntemlerin konsept notu ile başvurunun son
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aşamaları arasında belli ölçüde uyarlanabilirlik ve esneklik sağlamasıdır. Kıbrıs gibi koşulların sürekli
değiştiği bir yerde esneklik son derece gereklidir.
Amaçlar
- Anketi ağırlıklı olarak çevre örgütleri yanıtladığından dolayı, sonuçlar yanıltıcı olabilir. Sivil Toplum
İş Başında VI çağrısı kapsamında saptanmış üç amaç halen geçerlidir ve bu amaçlar bu yeni
çağrının da amaçları olarak belirlenmelidir.
- Teklif çağrısının amaçlarına ilişkin üç temel nokta şunlar olmalıdır: kapasite geliştirme,
savunuculuk ve hak temelli yaklaşım.
- Projelere çocukların dâhil edilmesi veya toplumsal cinsiyet ve insan hakları yaklaşımlarının
anaakımlaştırılması unsurları değerlendirmeye alınmalı ve ek puan kazandırmalıdır.
Mali Tahsisler
- Tahsisler üç grup halinde yapılmalıdır:
✓ Grup 1: 100.000 EUR-300.000 EUR
✓ Grup 2: 30.000 EUR - 100.000 EUR
✓ Grup 3: 10.000 EUR -30.000 EUR
- Grup 3 daha düşük mali kapasiteye sahip yeni STÖ’ler için ayrılmalıdır. Bu grup için başvuru süreci
diğer gruplarınkine göre daha kolay olmalıdır. Başvuru aşamasında asgari düzeyde dayanak belge
istenmelidir. Ayrıca, yeni STÖ’lerin üyeleri yeterli düzeyde İngilizceye sahip olmayabileceğinden
dolayı, Grup 3 için Türkçe başvuru yapma seçeneği de sunulmalıdır. Türkçe başvuru yapma olanağı
sağlanması, çeviri masrafları gibi ek masrafları ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda, yeni STÖ’lere
yönelik olarak daha basit uygulama yöntemleri getirilmelidir.
- Gönüllülük ayni destek olarak kabul edilmelidir.
Uygunluk Kriterleri
- Tematik alanlarla ilgili olarak, ortaklık kurma teşvik edilmeli ve ortak başvurulara ek puan
verilmelidir.
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EK 1 – Gündem
15:00 – 15:15: Kayıt & Açılış
15:15 – 15:25: “Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VII” proje teklif çağrısı danışma anketi üzerine
sunum – Sivil Alan
15:25 – 15:35: “Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VII” proje teklif çağrısına ilişkin ele alınacak temel
noktalar üzerine sunum – AB Hibe Destek Ekibi
15:35 – 15:45: Çalışma gruplarının hazırlıkları
15:45 – 16:45: Çalışma grupları
16:45 – 17:00: Kahve arası
17:00 – 17:15: Çalışma gruplarının sunumları
17:15 – 17:55: Genel tartışma
17:55 – 18:00: Kapanış

EK 2 – Sivil Toplum İş Başında VII proje teklif çağrısı danışma anketinin öne
çıkan sonuçlarına ilişkin sunum – Sivil Alan
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EK 3 – “Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VII” proje teklif çağrısına ilişkin ele
alınacak temel noktalar üzerine sunum – AB Hibe Destek Ekibi
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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
konsorsiyumunun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak
zorunda değildir.
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