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Sivil Büyü Faydalanıcılarını Destekleyecek Uzman Havuzu (UH)

Önsöz
Sivil Alan projesi olarak, sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin Sivil Büyü
tarafından desteklenecek çalışmalarına ihtiyaca özel destek sağlayacak,
farklı alanlarda ve konularda deneyime sahip uzmanlardan oluşacak
bir Uzman Havuzu oluşturuyoruz. Bu iş tanımı belgesi, Sivil Büyü
faydalanıcılarına kısa dönemli kontratlar kapsamında uzmanlığıyla
katkıda bulunmak isteyen uzmanlar için hazırlanmıştır.
Uzman Havuzuna başvurmak isteyen uzmanlar bu belgede: Sivil Alan
projesi ve Sivil Büyü Programı, uzmanlardan beklenen çalışmaların
kapsamı, gerekli olan nitelikler ve değerlendirme sürecine dair bilgileri
bulabilirler. Türkçe başvuru formuna şu linkten ulaşılabilir:
https://www.civicspace.eu/upload/library/pool-of-expertsapplication-form-turkish-6062e54c326b3.docx
Başvuru formları en geç 9 Mayıs 2021 saat 16.00’a dek
bilgi@sivilalan.eu adresine gönderilebilir.
Sivil Büyü Programı başvurularınızı bekliyor!
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İş Tanımı

Sivil Büyü Faydalanıcılarını Destekleyecek Uzman Havuzu (UH)

1. Arka Plan
Sivil Alan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk toplumunda (KTt) demokratik değişim ve
güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulması genel hedefi doğrultusunda
faaliyetlerini sürdüren bir Teknik Destek Projesidir. Sivil Alan’ın elde etmesi beklenen dört temel çıktı şunlardır:
1) Halkın sivil faaliyetlere katılımını artırmak;
2) Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) sivil katılımının ve karar verme süreçlerindeki rolünün güçlendirilmesi;
3) STÖ’lerin KTt’deki faaliyetleri için daha elverişli bir ortamın desteklenmesi;
4) Kıbrıs Rum toplumundaki (KRt) STÖ’ler ile bağların artmasının teşvik edilmesi. Proje Aralık 2020’de
başlamıştır ve Haziran 2023’e kadar sürecektir.
Teknik destek sözleşmesinin şartnamesinde ifade edildiği üzere, Sivil Alan aşağıdaki dört sonuç doğrultusunda
çalışmaktadır:
• Halk ve özellikle de Kıbrıs Türk toplumu STÖ’lerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgiye sahip ve STÖ’lerin
faaliyetlerinde ve yönetimlerinde daha fazla yer alıyor.
• STÖ’ler genel olarak kapasitelerini geliştiriyor ve demokratik değişim, güven arttırıcı önlemler ve sivil toplum
için daha elverişli bir ortama yönelik olarak hak temelli savunuculuğu benimsiyorlar.
• Yerel kurumların, STÖ’lerin rol ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgiye sahip ve sivil toplum için tümüyle
elverişli bir ortamı teşvik etmede destekleniyorlar.
• Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk STÖ’leri arasındaki bilgi alışverişi ve ortak faaliyetler projenin tüm faaliyetlerinde
ana akımlaştırılıyor.
Sivil Alan, tüm faaliyetlerinde gençlik, toplumsal cinsiyet, çevre ve iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma
amaçları (SKA), hak temelli yaklaşım ve çok toplumlu diyalog ve işbirliği gibi her etapta dikkate alınması gereken
önemli konuları ana akım haline getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, Sivil Alan faaliyetlerini Lefkoşa dışından
STÖ’leri de çalışmalara dâhil edecek ve sektör içi ve sektörler arası ağ oluşturma faaliyetlerini teşvik edecek
şekilde tasarlamaktadır.
Sivil Büyü destek programı adı verilen aktif yurttaşlık mekanizması, Sivil Alan tarafından 2016-2020 yılları
arasında uygulanmıştır. Sivil Büyü, farklı sivil toplum aktörleri tarafından yürütülen hak temelli, toplum yararına
çalışmalara esnek, şeffaf ve erişilebilir doğrudan destek sağlamıştır.
Sivil Alan ekibinin yukarıda bahsedilen sözleşme kapsamında yeni dönem Sivil Büyü uygulamaları için önermiş
olduğu Sivil Büyü destek programının hedefleri şunlardır:
1. Hak temelli eylemlerin ana akımlaştırılmasını ve demokrasi ve insan haklarının desteklenmesi ve geliştirilmesi
için aktivistler, yurttaş girişimleri ve STÖ’ler de dâhil olmak üzere hak temelli aktörleri desteklemek.
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Yasal olarak Kıbrıs'ta ikamet eden aktivistler; tescil olmuş veya tescil olmadan çalışan sivil toplum platformları, ağlar, yurttaş
girişimleri, gruplar; kayıtlı dernekler; vakıflar ve kâr amacı gütmeyen şirketler; Kıbrıs Türk STÖ’leri, yurttaş girişimleri veya
aktivistleri ile ortaklık içindeki sendikalar, yerel kooperatifler, meslek örgütleri, Kıbrıs Rum STÖ’leri, yurttaş girişimleri veya
aktivistleri.
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2. STÖ’lerin özellikle hak temelli eylemler, görünürlük/iletişim, savunuculuk ve kurumsal sürdürülebilirlik
kapasitelerinin güçlendirilmesini ve hak temelli bir gündeme sahip yeni girişimler veya örgütlerin kurulmasını
desteklemek.
3. Çok toplumlu diyalog ve işbirliğini teşvik etmek ve güçlendirmek ve/veya hak temelli yaklaşım ve AB değer
ve ilkeleriyle uyumlu tek veya çok toplumlu tematik koalisyonların, veya farklı tematik alanları bir araya getiren
koalisyonların oluşturulmasını desteklemek.
4. Ortak hak temelli gündemler veya eylemlere yönelik olarak AB Üye Devletleri veya IPA bölgesinde yer alan
STÖ’ler ile ağ faaliyetleri ve ortaklıkları teşvik etmek ve güçlendirmek.
Yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden aktivistler ve STÖ’ler, Sivil Büyü’den destek talebinde bulunabilir ve destek
almaya hak kazanmaları halinde Sivil Alan tarafından yönetilen ayni destekten yararlanabilirler.

2. İşin Amaç ve Kapsamı
Teknik yardım şartnamesinde ifade edildiği üzere, Sivil Büyü programı çerçevesinde oluşacak talebe bağlı olarak,
Sivil Alan’ın ilgili uzmanları uzmanlık bilgilerini sunmaları amacıyla görevlendirmesi beklenmektedir. Şartname
uyarınca, uzmanların mesleki profilleri ve uzmanlık seviyeleri çeşitlilik arz etmeli ve Sivil Büyü desteklerinin
spesifik ihtiyaçları ile bağlantılı olmalıdır. Söz konusu uzmanların, her bir Sivil Büyü desteğinin ihtiyaç ve
gereksinimlerine göre ve talep sahipleriyle işbirliği halinde seferber edilmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, Uzman
Havuzunda (UH) yer alacak uzmanların kapasite oluşturma ve hak temelli STÖ’ler ile çalışma konusunda yeterli
tecrübeye sahip olmaları beklenmektedir ve bu uzmanlar, Kıbrıs’ın kuzey kesimi başta olmak üzere Kıbrıs’taki
sivil toplum ortamıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
Haziran 2021 ile Mart 2023 tarihleri arasında yaklaşık 45 Sivil Büyü desteğinin uygulanacağı tahmin edilmektedir.
Söz konusu eylemler farklı tematik alanlarda olacak (örneğin çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği,
LGBTI+ hakları, kültür, sanat, barış ve uzlaşma, gençlik, çocuk hakları, hayvan hakları, eğitim, sağlık, kırılgan
gruplara destek verilmesi) ve farklı yöntemlerle (örneğin eğitimler, iletişim, savunuculuk, etkinlikler, yayınlar,
videolar, çalışma ziyaretleri, veri toplama) uygulanacaktır.
Bu belgede detayları sunulan iş, uzmanların, Sivil Alan tarafından talep edildiğinde, Sivil Büyü desteklerine
katkı sağlamaları amacını taşımaktadır. Sivil Alan ekibinin gözetiminde, Uzman Havuzundan görevlendirilecek
uzmanların aşağıda yer alan kategori/faaliyet alanlarından bir veya birden fazlasında uzmanlık bilgilerini
sağlamaları beklenecektir:
Farklı bölgesel, tematik alanlarda (örneğin çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTI+ hakları,
kültür, sanat, barış ve uzlaşma, gençlik, çocuk hakları, hayvan hakları, eğitim, sağlık, kırılgan gruplar) ve
çapraz tematik alanlarda kapasite geliştirme faaliyeti olarak eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti verilmesi.
Kapasite geliştirme faaliyetleri, STÖ’ler ve örgütlü yurttaşlara yönelik olarak hak temelli yaklaşım, toplumsal
cinsiyet, erişilebilirlik, çevre ve gençlik konularının ana akım haline getirilmesini kapsar.
Kapasite geliştirme faaliyeti olarak eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti verilmesi (örneğin yasal ve siyasi
okur-yazarlık, savunuculuk, lobicilik, politika geliştirme ve proje döngüsü yönetimi (PCM), kaynak geliştirme,
izleme ve değerlendirme, kurumsal yönetim, gönüllülerle çalışma, stratejik planlama konularında).
Farklı tematik alanlarda eğitim veya öğretim müfredatı geliştirilmesi ve pilot uygulamasının yapılması.
İletişim faaliyetlerine yönelik uzmanlık veya bilgi birikimi sağlanması (örneğin iletişim stratejisi geliştirilmesi,
basın açıklamaları, sosyal medya veya veri yönetimi, veri görselleştirme, editörlük, redaksiyon).
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Liste yalnızca gösterge niteliğindedir ve Sivil Büyü uygulama sürecinde başka kategori/faaliyetlere ihtiyaç duyulabilir.
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Hukuki analiz, dava süreçleri ve/veya hukuki ortam konularında uzmanlığın bir danışmanlık faaliyeti şeklinde
sağlanması.
Etkinlik, toplantı ve planlama faaliyetlerine yönelik kolaylaştırıcılık ve/veya moderasyon desteği.
Sivil toplum ve hak temelli tematik alanlarda anket ve/veya saha araştırmalarının yapılması.
Sivil toplum kapasite alanlarına veya diğer hak temelli tematik alanlara ilişkin raporlama ve/veya yapılan
araştırmaların analizi.
Sivil toplum kapasite oluşturma konuları ile farklı tematik alanlarda koçluk ve/veya mentorluk sağlanması.
Bilişim ile ilgili konularda uzmanlık veya bilgi paylaşılması (örneğin MIS sistemleri, veri tabanı oluşturulması
ve yönetimi, dijital araç ve teknolojiler).
Talebe bağlı olarak ve AB Program Yöneticisi tarafından amaca özel şekilde onaylanacak diğer konu ve
faaliyetler.

Görev 1: Sivil Büyü tarafından desteklenen eylemlere destek verilmesi
Sivil Büyü talep sahipleri, talep formunda ihtiyaç duydukları uzman gün sayısını ve ilgili kategoriyi/kategorileri
belirtecektir. Faaliyetin, AB Program Yöneticisi tarafından onaylanmak suretiyle Sivil Büyü desteği ile uyumlu ve
destek almaya uygun bulunması halinde, belirtilen kategorideki uzman gün sayısı (kategori aşağıdaki listeden
seçilecektir) ilgili Sivil Büyü faydalanıcısı ile iletişim halinde Sivil Alan ekibince gözden geçirilecektir. Gün sayısı ile
her bir görevin zamanlaması, görevlendirmenin başında planlanacaktır ve planda yapılacak tüm değişikliklerin
Sivil Alan projesi ile paylaşılması ve proje tarafından onaylanması gerekmektedir.
Daha sonra Sivil Alan, faydalanıcıyı Uzman Havuzundan ilgili bir uzmanla eşleştirecektir. İçinde gün sayısı,
beklenen sonuçlar/çıktılar, zaman çizelgesi ve görevlendirmenin kapsamının yer alacağı bir sözleşme hazırlanacak
ve seçilen uzman ile Sivil Alan tarafından imzalanacaktır.
Uzman Havuzundan seçilen uzman, sözleşmede yer verildiği şekliyle ilgili zaman çizelgesi dâhilinde destek
sağlamak ve çıktıları gerçekleştirmekten sorumlu olacaktır.

Destek kategorileri gösterge liste:
İletişim (örneğin sosyal erişim, strateji, aktivizm, kampanyalar)
Kurumsal konular/kapasite konularında danışmanlık, koçluk veya mentorluk (örneğin stratejik planlama, örgüt
yönetimi, savunuculuk, kaynak geliştirme, gönüllülerle çalışma, izleme ve değerlendirme, proje geliştirme ve
yönetimi, çatışma yönetimi)
Tematik alanlarda danışmanlık (örneğin doğa ve çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTI+ hakları,
kültür, sanat, barış ve uzlaşı, yaşlı hakları, erişilebilirlik, gençlik, çocuk hakları, hayvan hakları, eğitim, sağlık)
Yeni bir STÖ oluşturma ve kurmaya yönelik danışmanlık
Dijital iletişim & bilgi teknolojileri
Kolaylaştırıcılık veya moderasyon
Yasal uzmanlık
Politika geliştirme
Araştırma, analiz ve/veya veri toplama
Araç geliştirme
Eğitim (örneğin müfredat geliştirilmesi, uygulanması, eğitim düzenlenmesi)
Sivil Büyü desteğinin ihtiyaçlarına göre amaca özel belirlenecek diğer kategoriler.
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Görev 2: Raporlama
Sivil Büyü desteği için Uzman Havuzundan seçilen uzmanlardan, sağladıkları desteğe ilişkin açıklamalar ve
zamanlama bilgisini içeren ve görseller, iletişim malzemeleri ve görevlendirmeleri esnasında geliştirilen/üretilen
diğer şekillerdeki çıktılar gibi ilgili eklerle destekleneceği bir görev raporu hazırlamaları beklenmektedir.

3. Çıktılar/Sonuçlar:
Bu iş tanımı kapsamında, Uzman Havuzundan seçilen uzmanların şunları temin etmesi gerekir:
Eğitim, koçluk, kapasite oluşturma, danışmanlık veya sağlanan diğer destek türüne ilişkin işin gündemi/
programı, metodolojisi ve/veya müfredatı.
Sivil Büyü yararlanıcılarına sağlanan tüm diğer destek faaliyetlerine ilişkin destekleyici belgeler.
Tavsiyeler de dâhil olmak üzere görevlendirme esnasında üretilen/geliştirilen tüm çıktıların yer aldığı görev
raporu.
Görevlendirmeler esnasında üretilecek tüm çıktı ve raporların dili İngilizce olacaktır. Herhangi bir sebepten
çıktıların İngilizce dilinde paylaşılamaması halinde, Uzman Havuzundan seçilen uzmanlarca Sivil Alan’dan onay
alınmalıdır. Uzman Havuzundan seçilen uzmanlarca üretilen görev raporları ve çıktılar, AB Program Yöneticisinin
onayına tabidir.

4. Görevlendirme Yeri:
Görevlendirme yeri Kıbrıs’tır; ancak, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin veya görevlendirmenin
kapsamının gerektirmesi halinde ve Sivil Büyü faydalanıcıları ile Sivil Alan ekibince mutabık kalınması halinde
görevler evden yapılabilir.

5. Görevlendirmeye ilişkin gösterge zamanlama ve uzman
günleri:
Desteğin, 01 Temmuz 2021 ila 31 Mart 2023 tarihleri arasında verilmesi öngörülmektedir. Havuzda yer alan
uzmanların her bir görevlendirme zamanlaması ve süresi, Sivil Büyü desteğinin ihtiyaçlarına göre ve AB Program
Yöneticisi tarafından onaylanmak koşuluyla vaka bazında belirlenecektir.
Uzman Havuzu için ayrılan toplam gün sayısı en fazla 200 gündür. Uzmanlar, görevlendirmelerinin gerektirdiği
durumlarda ve sözleşmelerinde belirtilen azami gün sayısını aşmamak üzere hafta sonları ve resmi tatillerde
çalışabilir (bkz. aşağıdaki 7. kısım).
Hizmet sunumunun hesap verebilirliği ve bütünlüğünü korumak ve çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla, işbu
şartname kapsamında, Uzman Havuzundan seçilen uzmanlar Sivil Büyü destek hizmetlerini doğrudan ilişkili
oldukları bir STÖ’ye sağlayamazlar. Benzer şekilde, Uzman Havuzundan seçilen uzmanlar kendileri talep sahibi
aktivist olamazlar.
Uzman Havuzundan seçilen uzmanlar; bağımsız olmalı, herhangi bir çıkar çatışması durumunda olmamalı ve
kendileriyle paylaşılan tüm bilgi ve belgelerin gizliliğine saygı göstermelidirler.
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6. UH’nin Yetkinlikleri ve Spesifik Deneyimi:
Uzman Havuzundan seçilecek uzmanlarda aşağıdaki yetkinlikler aranır:
İlgili bir alanda (örneğin siyaset bilimi, iletişim, sosyal bilimler, ekonomi, işletme, hukuk) üniversite
diploması (en az lisans derecesi); diplomalarının olmaması halinde, ilgili alanda en az 3 yıl ek mesleki
deneyim.
Sivil toplum ile veya sivil toplum bünyesinde ve/veya sivil toplum kapasite geliştirme ile ilgili alan ve
konularda deneyim (örneğin STÖ’ler yönelik eğitim düzenleme, STÖ’ler bünyesinde veya STÖ’ler ile
mentörlük, koçluk veya danışmanlık, STÖ’lerde/STÖ’ler için proje geliştirme ve yönetimi, stratejik plan
oluşturma veya uygulama, savunuculuk veya iletişim stratejileri).
Yukarıda yer alan kategorilerde/alanlarda (kıdemli uzmanlar için) en az 6 yıl veya (kıdemsiz uzmanlar için)
en az 2 yıl mesleki deneyim.
İspatlanmış raporlama becerileri.
Türkçe ve/veya İngilizceye iyi düzeyde hakimiyet.
Kıbrıs sivil toplumuyla ilgili tecrübe artı olarak değerlendirilecektir.
Diğer dile (Türkçe veya İngilizce) veya Yunancaya iyi düzeyde hakimiyet artı olarak değerlendirilecektir.
Uzman Havuzundan (UH) atanan uzmanlara ek olarak Sivil Alan, usulüne uygun şekilde gerekçelendirilmiş
durumlarda ve AB Program Yöneticisi’nin onayına tabi olacak şekilde UH harici uzmanları önerebilir . Söz konusu
ek uzmanlar, yukarıda yer alan gerekli yetkinliklere sahip olmalıdırlar ve onaylanmarıyla birlikte UH’nin bir
parçası haline gelirler.

7. UH’nin Seçimi ve Denetimi
Şeffaflık ve hesap verebilirliğin temin edilmesi amacıyla Sivil Alan, bir uygunluk kontrol paneli oluşturacaktır ve
UH’ye aday uzmanların özgeçmişleri işbu iş tanımında yer alan yetkinlikler ve spesifik uzmanlık alanlarına göre
yukarıda belirtilen farklı kategorilere göre seçilecektir. Seçim esnasında kullanılacak uygunluk kontrol şablonu
işbu iş tanımının sonunda yer almaktadır.
Kategori ve yetkinlikleri karşılayan uzmanlar UH’ye dahi edilecektir. UH’ye dahil edilmek üzere seçilen uzmanlar
ile uygun bulunmayan adayların listesi (uygun bulunmama sebeplerinin usulüne uygun açıklamasıyla birlikte)
onay için AB Program Yöneticisi’ne sunulacaktır.
Olası tüm uzmanlara eşit fırsat sunabilmek adına Sivil Alan, AB Program Yöneticisi’nin önceden onayı
doğrultusunda düzenli olarak çağrı açacak ve uygun bulunan uzmanları UH’ye dahil edecektir.
Yukarıda belirtildiği üzere, uzmanların görevlendirilmesi, onaylanan her bir Sivil Büyü desteğinin özel ihtiyaçlarına
bağlı olduğundan, UH’ye dahil edilmiş olmak havuzdaki tüm uzmanlara görevlendirme verileceği anlamına
gelmez.
Uzmanlıklarına ihtiyaç olması durumunda, Sivil Alan ekibi UH’deki uzmanlar ile irtibata geçecek ve ilgili misyon
için uygunlukları sorulacaktır. UH’den uzmanlık desteğine ihtiyaç duyan Sivil Büyü desteği faydalanıcılarına en az
2 uzman önerilecek ve çalışmak istedikleri uzmanı seçmeleri istenecektir. Daha sonra Sivil Alan, UH’den müsait
olan ilgili uzmanla sözleşme yapacaktır. Sözleşmede, uzmanın yer alacağı ilgili görevlendirmenin kapsamı,
zamanlaması ve gün sayısı yer alacaktır. Seçim ve sözleşme süreci, kısıtlı bir süre zarfı içinde ve ideal olarak
seçilen uzmanın onay tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerçekleşmelidir.
Bir Sivil Büyü desteği onaylandıktan ve ilgili uzman UH’den seçildikten sonra Sivil Büyü destek talep sahibi
uzmanın görevlendirmesini izleyecek ve denetleyecektir. Teknik boyutlar, zamanlama ve çıktı/sonuç üretimi,
Sivil Alan ekibi (kilit olmayan uzmanlar da dahil) tarafından desteklenecek olan ilgili Sivil Büyü destek talebi
sahibince yakından denetlenirken, görevlendirmenin genel denetimi Kilit Uzman 2 tarafından izlenecektir.
UH’de yer alan uzmanların, görevlendirmelerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde görev
raporlarını bir zaman çizelgesiyle beraber Sivil Alana göndermeleri gerekmektedir.
4
Bu durumlar şunları kapsayabilir: spesifik bir uzmanlık talebinin işbu şartnamede tanımlı destek kategorilerince kapsanmaması;
talep edilen uzmanlığın UH’de mevcut olmaması; Sivil Büyü desteğinin spesifik bir uzman gerektirmesi.
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UH’ye dâhil edilecek uzmanların seçiminde kullanılacak
uygunluk kontrol tablosu
Gerekli yetkinlikler

EVET

İlgili bir alanda (örneğin siyaset bilimi, iletişim, sosyal bilimler,
ekonomi, işletme, hukuk) üniversite diploması (en az lisans derecesi);
diplomalarının olmaması halinde, ilgili alanda en az 3 yıl ek mesleki
deneyim.
Sivil toplum ile veya sivil toplum bünyesinde ve/veya sivil toplum
kapasite oluşturma ile ilgili alan ve konularda deneyim (örneğin
STÖ’lere yönelik eğitim düzenleme, STÖ’ler bünyesinde veya STÖ’ler
ile mentörlük, koçluk veya danışmanlık, STÖ’lerde/STÖ’ler için proje
geliştirme ve yönetimi, stratejik plan oluşturma veya uygulama,
savunuculuk veya iletişim stratejileri)
Yukarıda yer alan kategorilerde/alanlarda (kıdemli uzmanlar için) en az
6 yıl veya (kıdemsiz uzmanlar için) en az 2 yıl mesleki deneyim

İspatlanmış raporlama becerileri

Türkçe veya İngilizceye iyi düzeyde hâkimiyet

Kıbrıs sivil toplumuna dair tecrübe (artı) - bu yetkinliği
karşılayan uzmanlar önceliklendirilecektir

Diğer dile (TR veya İNG) ya da Yunancaya iyi düzeyde hâkimiyet
(artı) - bu yetkinliği karşılayan uzmanlar önceliklendirilecektir.
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