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KIBRIS DİYALOG FORMU
KIBRISLI RUM
UYGULAMA KOMİTESİ
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
KIBRISLI TÜRK
TEMATİK ÇALIŞMA GRUBU

1. AMAÇ & HEDEFLER
a.

Karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm
siyasi çabaları ve müzakere sürecini, öneriler sunarak ve seçenekler
yaratarak desteklemek ve bütünleyici bir rol oynamak.

b. Farkındalık yaratmak, geniş kitlelerin düşüncelerini almak ve dahil
etmek, ve iki toplumun çözüme hazırlanmasına yardımcı olmak.
c.

Ortak bir anlayış, çok yönlü bir bakış açısı, ortak bir gelecek vizyonu
yaratmak ve bir arada yaşama kültürü inşa etmek.

d. Siyasi sürece dahil edilmemiş konuların da ortaya atılıp tartışılabilmesi
için yurttaşlara alan yaratmak.
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2. DEĞERLER & İLKELER
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a.

Güven Alanı yaratmak, aşağıdaki değerlerin gözetilmesi demektir:
• Saygı ve Hoşgörü
• Güven
• Çoğulculuk – farklı görüşlere değer vermek
• İfade Özgürlüğü
• Şeffaflık

b.

Form, kararları konsensüs yöntemi ile almayı amaçlayacaktır.
Formun amacı, bakış açıları ve/veya pozisyonlardaki benzer ve farklı
noktaları tespit ederek diyalog yolu ile seçenekler üretmektir.
Konsensüs, önemli noktalarada anlaşmayı işaret etse de, oybirliği
anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla Form, ortak metine temel
oluşturacak benzerlik ve farklılıkları ölçmeyi amaçlar.
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3. YETKİ & MEŞRUİYET
a.

Katılımcı üyelerin, örgüt/grupları tarafından yetkilendirilmiş
olmaları gerekmektedir.
i. Katılımcı örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin, veya çıkar
gruplarının yetkili temsilcisinin yazılı görevlendirmesi.

b. Form, meşruiyetini katılımcı örgütlerden alır. Dolayısıyla, her iki
toplumdaki tüm siyasi ve siyasi olmayan örgütler için açık bir işbirliği
ve tartışma Formu olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
c.

Form, örgütlerin katılımına açık olarak halkın gözündeki
meşruiyetini de sürdürmenin yollarını aramaya devam edecektir.

d. Halka ulaşma, somut sonuçlar, Formun kimlik ve imajı, Formun
meşruiyeti açısından önemlidir.
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4. GÜNDEM
a.

Müzakereler ve Kıbrıs sorunu ile ilgili görüş alışverişinde ve
önerilerde bulunmak.

b. Bir arada yaşama kültürünün yaratılabilmesinin önündeki kültürel
ve eğitsel zorlukları tartışmak.
c.

Ekonomik yakınsamalar, sinerjiler ve sürdürülebilir ekonomik
kalkınma yaratmak.

d. Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖler).
e.

Kıbrıs sorununun yarattığı pratik/günlük sorunları ele almak.

f.

Ek Gündem konuları Formun hedeflerine ulaşabilmesi için
bir iletişim stratejisinin oluşturulmasını ve diğer idari konuları
kapsayabilir.

Not: Gündemdeki konuların sıralanması söz konusu olduğunda, Form
somut sonuçlar üretebileceği konulardan başlamalıdır.

8
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5. YAPILAR VE YÖNETİM
(Bkz. Ek 1)

5.1. GENEL KURUL
1. Genel Kurul nihai karar organıdır.
2. Genel Kurul, beş (5) Kesimden oluşur: (i) KT Siyasi Partileri, (ii)
KR Siyasi Partileri, (iii) Sendikalar, (iv) İş ve Mesleki Birlikleri, ve (v)
Sivil Toplum Örgütleri.
3. En az iki (2) ayda bir Olağan Genel Kurul toplantıları düzenlenecektir.
4. Genel Kurul Başkanlığı
a. İki (2) Koordinatör ve/veya Moderatör
b. Uygulama Komitesinden (bundan böyle “UK”) iki (2) Başkan
– İki (2) Genel Kurul Toplantısı süresince, dönüşümlü olarak
her bir toplumdan bir (1) tane.
5. Genel Kurulun Görevleri
a. Genel Kurul, Kesimler/Segmentler tarafından önerilen gündem
listesinden hangi konuların tartışılacağına konsensüs* yolu ile
karar verir. (Bölüm 5.2’ye bakınız).
b. Genel Kurul, spesifik gündem maddesi için Çalışma
Şartnamelerini gözden geçirir, onaylar ve gündem maddelerini
görüşmek için kurulacak Tematik Çalışma Gruplarını (bundan
böyle TÇG) görevlendirir. Spesifik bir TÇGye katılmak isteyen
örgüt ve/veya temsilciler, Genel Kurul tarafından üyelerini
tayin etmeye davet edilir.

* Konsensüs, bakış açıları ve/veya pozisyonlardaki benzer ve farklı noktaları tespit ederek diyalog yolu
ile seçenekler üretip mutabakat sağlamak için kullanılır. Konsensüs, önemli noktalarada anlaşmayı
işaret etse de, oybirliği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla diyalog, görüş birliğine varabilmek ve
ortak metine temel oluşturacak benzerlik ve farklılıkları ölçmek için kurulur.
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c.

Genel Kurul, TÇGlerde kat edilen ilerlemeyi gözden geçirir ve
son şeklini verir.

d. Genel Kurul TÇGde üretilen seçenekleri gözden geçirir ve
ortak metine konsensüs* yolu ile karar verir.
6. Olağan Genel Kurul sırasında, acil gündem maddesi ekleme olasılığı,
sadece, her Genel Kurul toplantısının başında, Formun her beş (5)
Kesiminde de konsensüs olması halinde mümkündür.
7. Olağanüstü Genel Kurul – bir sonraki Olağan Genel Kurul’dan
önce ele alınması gereken bir gündem maddesi ve/veya konu ortaya
çıktığında. Olağanüstü Genel Kurul için gündem maddesi/konu
önerme prosedürü;
a) Genel Kurul’a katılan örgüt/temsilciler tarafından önerilen
Gündem Maddeleri/Konular
Adım1 – Bir Gündem Maddesinin/Konunun önerilebilmesi için:
Her Kesimden en az bir (1) örgüt/temsilci bir gündem maddesi/
konu önermeli VEYA herhangi bir Kesim kendi içinde konsensüs
sağlamalı.
Adım2 – Önerilen bir Gündem Maddesi/Konunun
değerlendirilmesi prosedürü: Gündem Maddesi/Konu Uygulama
Komitesi’ne götürülür. Talebin onaylanabilmesi için Uygulama
Komitesi’nin konsensüs sağlaması gerekir.
b) Dışarıdan gelen bir taleple önerilen Gündem Maddeleri/
Konular: Uygulama Komitesi, dışarıdan bu yönde bir talep alması
durumunda, önerilen gündem maddesi/konu üzerinde konsensüs
sağlarsa Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısında bulunabilir.
UK’nin kararlarının Genel Kurul’a bildirilmesi gerekir. (örneğin
Olağanüstü Genel Kurul talebini kabul veya ret kararı).

10
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5.2. KESİMLER/SEGMENTS
1. Kesimler, Formun görüş birliği sağlama ve çıkmazları aşma
mekanizması olarak hareket eder.
2. Kesim toplantıları gündem maddelerini ve kat edilen ilerlemeyi
tartışmak için ayda bir yapılabilir – Her Olağan Genel Kurul’dan
önceki on beş (15) gün içerisinde en az bir Kesim toplantısının
yapılması gerekmektedir.
3. Kesimler, Uygulama Komitesi üyelerini seçer.
4. Kesimler, Genel Kurul’a gündem maddesi önerir. Her kesim, Forma
götürmek için aşağıdaki kategorilerde üç (3) konu önceliklendirir:
a. Tematik Çalışma Grubu tartışmaları için Gündem maddeleri – siyaset/ekonomi/eğitim-kültür alanlarında esasa dair/bileşik konular.
5. Temsiliyetin cinsiyet dengesini gözetmesi önemle önerilir.
6. Forma Katılım için Başvuru Prosedürü:
• Adım 1: Her Kesim, katılım için yeni başvuruları değerlendirir
ve karara bağlar. Başvuru sürecinde itiraz hakkı ve prosedürü tüm
başvuranlar tarafından bilinmeli ve açıkça anlaşılır olmalıdır. Ret
kararı, yazılı bir açıklama ile birlikte verilmelidir.
• Adım 2: Reddedildikleri için itiraz etmek isteyen örgütler,
itirazlarını UK’ye yapmak zorundadır. UK, Kesimin ret açıklamasını
ve örgütün itirazını değerlendirir – rolü, itiraz ile ilgili Genel Kurul’a
tavsiyede bulunmaktır.
• Adım 3: Her Kesim, reddedilen başvuru ile ilgili Genel Kurul’a
karşı sorumludur – dolayısıyla kararının gerekçesini Genel Kurul’a
açıklamak zorundadır.
• Adım 4: Genel Kurul bir karar verdikten sonra, bu karar resmi
olarak örgüte bildirilir.
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5.2.1. SİYASİ PARTİ KESİMİ
1. Katılım Kriterleri:
a. Formun Siyasi Parti Kesimine, kendi yasama organlarında,
seçilmiş temsilcileri olan siyasi partiler katılacaktır.
b. Yeni kurulmuş partiler (başka partilerden ayrılan seçilmiş temsilcilerin bir araya gelerek kurdukları partiler), yeni kurulan
parti bir sonraki seçimlerde halktan siyasi meşruiyet kazanana
kadar, Genel Kurul’a oy hakkı olmayan gözlemci üye olarak davet edilir.
2. Kesim toplantıları düzeyinde, Kıbrıslı Rum (KR) ve Kıbrıslı Türk
(KT) Siyasi Partiler birlikte toplanır.

12
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5.2.2. SENDİKA KESİMİ
1.

Oluşum/ Katılım Kriterleri:
a. Sendika Kesimine katılım, sendika olarak sınıflandırılan tüm
örgütlere açıktır – Genel Kurul’da Sendika Kesimini temsil
etmek için ilk etapta yirmi üç (23) sendika belirlenmiştir.
b. Halihazırda Formda yer alan şemsiye sendikalar tarafından
temsil edilen sendikalar Sendika Kesimine katılamaz.
c.

Her sendikadan bir üye Form toplantılarına katılacaktır. Asli
üyenin toplantıya katılamaması durumunda onun yerini alacak
ikincil bir üye görevlendirilecektir.
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5.2.3. İŞ DÜNYASI KESİMİ
1. Oluşum:
İş Dünyası Kesimi ekonomiye etkin katkı yapan örgütler olarak
tanımlanır. İş Dünyası Kesimini tanımlayan üç (3) ayrı kategoride
örgüt/dernek belirlenmiştir:
a. Odalar: Ekonomi içerisinde kolektif iş dünyası çıkarlarını
temsil eden örgütler. Bu örgütler ekonominin büyük kısmını
temsil eder ve yasama organlarındaki sosyal paydaşlardır.
b. Mesleki Birlikler: Kişisel kapasiteleri ile profesyonelleri temsil
eden birlikler.
c.

Sektörel Birlikler: Ekonominin spesifik sektörlerini temsil
eden kuruluşlardan oluşan birlikler. Örgütler ait oldukları
iş sektörüne göre sınıflandırılacaklar. Her iki toplumda da iş
dünyasını oluşturan sektörler belirlenmiştir: Tarım ve Çiftçilik,
Endüstri, İnşaat ve Emlak, Turizm, Finans, Profesyonel
Hizmetler, Sağlık, Ticaret, Ulaşım.

2. Kesim içerisinde Odaların, İş Dünyası ve Mesleki Birliklerin geniş
temsiliyeti olacak ve Kesim bir Yürütme Kurulu ile işlev gösterecektir: İş Dünyası Kesimi, kendisini Genel Kurul’da temsil edecek
seçilmiş/atanmış Yürütme Kurulu vasıtasıyla işlev gösterecektir.
3. Kesimi organize etmek için ilk adım olarak her sektörde en etkili
örgütler belirlenmiştir. Bu örgütler katılım göstermeleri için davet edilecekler ve kendi sektörlerinde başka hangi örgütlerin davet
edilebileceği konusunda kendilerine danışılacaktır.
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4. Yürütme Kurulunun Oluşumu (18 kişi):
a. Odalardan dört (4) üye (KEBE, OEB, KIBSO, KTTO) – Oda
temsilcileri, Yürütme Kurulunda yer almak üzere doğrudan
atanırlar çünkü bu örgütler ekonomi içerisindeki kolektif iş
dünyası çıkarlarını temsil eder. Söz konusu örgütler ekonominin
büyük bölümünü temsil etmektedirler ve yasama organlarındaki
sosyal paydaşlardır.
b. Mesleki Birliklerden dört (4) üye – Yürütme Kurulunun 4 üyesi
Kesimdeki Mesleki Örgütler arasından seçilir. Her toplum,
Mesleki Birliklerin çıkarlarını Genel Kurul’da temsil edecek 2
üyeyi seçer.
c.

Sektörel Birliklerden on (10) üye – Yürütme Kurulunun on (10)
üyesi Kesimdeki Sektörel Birlikler arasından seçilir. Adaylar,
GSYH’ye yaptıkları katkı temelinde ekonominin kilit sektörlerini temsil eden şu sektörlerden çıkar: Ticaret, Turizm, Finans,
Ulaşım ve İnşaat.

5. Yürütme Kurulunun Üyelerini Seçmek için Oylama:
a. Kesimde yer alan her örgüt kendi kategorilerini temsil edecek
Yürütme Kurulu üyesini seçmek için tek bir oya sahip olacaktır.
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5.2.4. STÖ KESİMİ
1. STÖ Kesimi oniki (12) ilgi grubu altında organize edilecektir
(Çevre, Kadın, Gençlik, Spor, Eğitim, Kültür ve Sanat, İnsani
Yardım/İnsan Hakları/Sosyal Refah, Dini/İnanç-temelli, Barış
Yapıcılığı, Siyasi Kadın Örgütleri, Siyasi Gençlik Örgütleri, Öğrenci
Sendikaları – Bkz. Ek 3A).
2. STÖlerin Forma katılımı, her ilgi grubundan temsilcilerin seçilmesi
ile gerçekleşecektir.
3. STÖ Katılımı için Kriterler – Hem kayıtlı hem de kayıtsız STÖler
için aşağıdaki kriterler geçerlidir:
a. Yönetim Kurulu/Yürütme Komitesi seçiminin demokratik
süreçlerle gerçekleştirildiğinin gösterilmesi.
b. Tüzük ibrazı.
c.

Forma katılım için Deklarasyon formunun (etik kodlar)
imzalanması.

d. Faaliyet kanıtı:
i. Son üç (3) yıl içinde en az bir (1) Genel Kurul VEYA en az elli
(50) üye/destekçi ispatı,
VE
ii. üç (3) yıllık bir süre boyunca bir dizi faaliyet
e.

İlgi gruplarına katılım – STÖlerin birincil ilgi gruplarını (oy
verme amaçları için) ve ikincil ilgi gruplarını (sadece katılım
amaçları için) belirtmeleri gerekmektedir.

f.

Diğer Kesimdeki herhangi bir örgütle resmi bağı olan örgütler
(Siyasi Partiler, Sendikalar, İş ve Meslek Örgütleri) STÖ Kesiminde yer alamaz.

g. Her iki (2) dönemde (4 yılda) bir, STÖ Kesimi, Kesime üye
tüm örgütlerin katılım kriterlerine hala uygun olup olmadığını
değerlendirir.
16
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4. STÖ İlgi Grupları – İlgi gruplarının oluşturulabilmesi için gerekli
asgari örgüt sayısı;
a. Her iki toplumu da temsil eden en az 3 örgüt. İki-toplumlu
örgütler için – İki-toplumlu örgütlerin her iki toplumun da
çıkarlarını temsil ettiği varsayılır.
5. Temsilcilerin Seçimi
a. Temsilciler: Her İlgi Grubu için iki (2) temsilci. Her toplumdan
bir (1) kişi.
b. Temsilcilerin Genel Kurul’da iki (2) yıllık bir görev süresi vardır.
c. Seçimlerle ilgili detaylı bilgi için (Bkz. Ek 3B)
6. STÖlerin TÇGlere Katılımı
a. Her örgütten en fazla bir (1) üye.
b. Doğrudan bir STÖ ilgi grubu ile alakalı gündem maddeleri söz
konusu olduğunda o ilgi grubunun katılım önceliği vardır.
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5.3. TEMATİK ÇALIŞMA GRUPLARI
1. Tematik Çalışma Grupları (TÇGler) Genel Kurul tarafından
spesifik gündem maddelerini tartışmak ve seçenekler üretmek üzere
görevlendirilen Kesimler-arası gruplardır.
2. TÇGler Genel Kurul tarafından kararlaştırılan spesifik konular ve/
veya gündem maddeleri için ad-hoc bir şekilde kurulur.
3. Genel Kurul aksini kararlaştırmadıkça, aynı zamanda en fazla üç (3)
TÇG oluşturulup paralel olarak çalışabilir.
4. Tematik Çalışma Gruplarının Oluşumu:
a. Her bir katılımcı örgütten en fazla bir (1) kişi.
b. Her TÇGde otuz (30) üyelik bir tavan.
c.

Tartışılmakta olan gündem maddesine göre, ihtiyaç olduğu
zaman ve durumlarda dışarıdan uzmanlar ve/veya ilgili
kurumlar davet edilebilir.

d. Sekretarya TÇGye destek verir.
e.

İçeriğe bağlı (uzman) Moderatörler: üst düzey, bilgili, muteber,
yetkin, tüm katılımcı örgütler tarafından saygı duyulan.

5. Tematik Çalışma Gruplarında Gündem Maddelerinin ele alınış
prosedürleri (Bkz. Ek 1)
a. TÇGye bir gündem maddesini tartışma görevi Genel Kurul
tarafından verilir.
b. TÇG çalışmasına başlamadan önce her bir gündem maddesi için
bir çalışma şartnamesi oluşturulur. Buna aşağıdaki işler dahildir:
i. Bir sonuca varmak amacı ile gündem maddesini net bir
şekilde tanımlamak.
ii. Gündem maddesini bileşenlerine ve alt-kategorilerine
ayırmak ve bir sıralama önermek.
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iii. Gündem maddelerini her iki toplumun bakış açısına göre
kapsamlı bir şekilde çerçevelemek.
iv. Gerekli araştırma ve bilgiyi saptamak.
v.

Tartışmaya dahil edilmesi gereken uzmanları belirlemek ve
önceliklendirmek.

vi. TÇG tartışmaları için bir takvim belirlemek.
c.

Çalışma şartnamesi tamamlandığında Kesimlere sunulur.
Kesimler çalışma şartnamesini gözden geçirir ve önerilerde
bulunur.

d. Çalışma Şartnamesi (ve Kesimlerin önerileri) onaylanmak üzere
Genel Kurul’a sunulur.
e.

Genel Kurul, Çalışma Şartnamesini onayladığında Çalışma
Grubu çalışmalarına aşağıdaki şekilde başlar:
i. Katılımcı örgütlerden ilgili konularda bilgi talep eder.
ii. Tartışmanın başlayabilmesi için ilgili tüm bilgilerin elde
edilmesi için Sekretarya ile birlikte çalışır.

f.

TÇG ürettiği sonucu (ortak metni de içeren), bu sonucun nasıl
kullanılacağı ve/veya dağıtılacağı ile ilgili öneriler ile birlikte
sunar.
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5.4. UYGULAMA KOMİTESİ
1. Uygulama Komitesi (bundan böyle UK) bir koordinasyon ve uygulama organı olarak işlev gösterir. Oylama veya karar alma yetkisi ve/
veya gücü yoktur.
2. UK’nin rolü Genel Kurul tarafından verilen kararları uygulamak ve
kaydedilen ilerlemeyi rapor etmektir.
3. UK’nin Liderler Seviyesindeki müzakereler (resmi müzakere süreci)
ile ve Genel Kurul tarafından yapılan görevlendirme temelinde diğer
gruplarla iletişim kanalları açmak ve sürdürmek rolü vardır.
4. UK sadece ‘resmi’ kanallardan elde edilen bilgileri alıp paylaşır:
a. Elde ettiği raporları Genel Kurul ile paylaşılmalıdır.
b. Elde edilen bilgiler ilgili tematik çalışma grubuna aktarılmalıdır.
5. UK’nin kararları Genel Kurul’a iletilmelidir.
6. Forma katılım itirazlarını gözden geçirir ve Genel Kurul’a tavsiyede
bulunur.
7. Uygulama Komitesi yapısı ve oluşumu
a. Her Kesimden iki (2) üye – toplam on (10) üye.
b. Üyelerin toplum temelinde dengeli olması gerekmektedir.
c. Cinsiyet dengesi olması önerilir.
d. UK üyeleri arasında hiyerarşi yoktur – üyeler, yapılması gereken
işler ve üyelerin vasıflarına göre birbirlerine görev verirler.
e. UK’nin iki (2) yıllık bir görev süresi vardır.
8. Uygulama Komitesi Üyelerinin Seçilmesi Yöntemi
a. UK üyeleri Kesimler tarafından seçilir.
b. Siyasi Parti Kesiminde, UK üyeleri katılımcı örgütler arasından
seçilir.
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c.

STÖ Kesiminde, UK üyeleri STÖ temsilcileri arasından temsilciler tarafından seçilir.

d. İş Dünyası Kesiminde, UK üyeleri Yürütme Kurulu tarafından
Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilir.
e.

Sendika Kesiminde UK üyeleri katılımcı örgütler arasından
seçilir.

9. Uygulama Komitesinde karar alma
a. Toplantı Yeter Sayısı: On (10)’da altı (6).
b. Kararlar için hazır bulunanların konsensüs* sağlamaları
yeterlidir.
c.

Uygulama Komitesi tartışılmakta olan konuya bağlı olarak
başkalarını tartışmaya/toplantıya davet edebilir.

* Konsensüs, bakış açıları ve/veya pozisyonlardaki benzer ve farklı noktaları tespit ederek diyalog yolu
ile seçenekler üretip mutabakat sağlamak için kullanılır. Konsensüs, önemli noktalarada anlaşmayı
işaret etse de, oybirliği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla diyaloğu görüş birliğine varmak ve ortak
metine temel oluşturacak benzerlik ve farklılıkları ölçmek için kurgular.5.5.
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5.5. SEKRETERYA
1. Genel Kurul/Kesimler/TÇG/UK’ne destek;
a. Moderatörler –Tematik Çalışma Gruplarına atanacak içeriğe
bağlı (uzman) moderatörler ile ilgili nihai onayı Genel Kurul
verir.
b. Araştırmacılar – Koordinatörler: belgelerin hazırlanması, gerekli bilgilerin elde edilebilmesi için paydaşlarla danışma, teknik
ve lojistik destek.
2. Sekretarya UK ile yakın çalışır. Uygulama Komitesi ve Sekretarya
tüm faaliyetlerle ilgili yakın koordinasyon halinde olmalıdır.
3. Sekretarya Genel Kurul’a karşı sorumludur.
4. Sekretarya, Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça,
tartışmaların içeriği ile ilgili herhangi bir bilgi ifşa edemez.
5. Sekretarya belge ve veri paylaşımı için bir web sitesi oluşturur ve web
sitesini içeriklendirir ve idame ettirir.
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EK 1 Kıbrıs Diyalog Formu Yapısı ve Mekanizmaları

GENEL YAPI
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* Sürekli bir şekilde devam eden fikir alışveriş süreci katılımcılar arasında mümkün
olan en geniş onayı sağlamayı amaçlar. Fikir
alış-verişi, herhangi bir ilerlemenin artık
mümkün olamayacağı noktada tamalanır.

TÇG Çalışmasına başlar
Araştırma, Danışma & Bilgi Alma
Tüm örgütlerden konu ile ilgili
kavram notları ve bakış açısı talep
eder.
Toplantı için gerekli olan tüm
ilgili bilgileri elde etmek için
Sekretarya ile çalışır
Ortak Metin Metodolojisini
kullanarak ortak bir anlayış sağlar
Benzeşen Noktalar
Farklılaşmalar
Seçenek üretimi
Ortak Metin
Kesimler ve TÇGler arasında
devam eden fikir alış-veriş süreci*
Çalışmanın gidişatının
değerlendirilmesi
Fikir alış-verişi
Öneri ve seçenek yaratma
Sorun çözme
Konsensüs sağlama

DİYALOG & SEÇENEK
ÜRETİMİ

EK 2 Kıbrıs Diyalog Formu Süreci – Akış Şeması

KONUYU BELİRLEME
& ÇERÇEVELENDİRME

SÜREÇ - AKIŞ ŞEMASI
KONU BELİRLEME
Süreç Kesimlerde başlar
Kesimler, Genel Kurul’a
götürmek üzere 3 gündem
maddesi önceleklendirir ve
gönderir
Genel Kurul gündem
maddelerini ve
önceliklendirmeleri onar.
Onanan her gündnem
maddesi için bir
Tematik Çalışma Grubu
oluşturulur
Örgütler üyelerini Tematik
Çalışma Gruplarına atarlar

Tematik Çalışma Grubu ilgili gündem
maddesi için çalışma şartnamesini
tanımlar
Her gündem maddesi net şekilde
tanımlanır
Gündem maddesi, altkategorilere
ayrılır ve belli bir sıralama önerilir
Gündem Maddeleri her iki toplumun
bakış açısına göre kapsamlı bir şekilde
çerçevelenir
Tartışmanın yapılabilmesi için gerekli
olan bilgi/araştırma belirlenir
TÇG toplantıları için müddet verilir
Kesimlerle İstişare
Tamamlanan çalışma şartnamesi
Kesimlere iletilir
Kesimler gözden geçirip önerilerde
bulunurlar
Genel Kurul Onayı
Çalışma Şartnamesi onay için Genel
Kurula gönderilir
Onaylanmaması halinde Genel
Kurul çalışma şartnamelerini gereken
değişiklik önerileri ile TÇG’ye
gönderir

ORTAK METİN
& YOL HARİTASI

Genel Kurul Ortak Metni
gözden geçirir ve onar*
& Yol Haritası**
Ortak Metin TÇG
tarafından yol haritası
ile birlikte (ortak
metnin nasıl ve nerede
kullanılabileceğini
belirterek) Genel Kurulun
onayına sunulur
Genel Kurul, Uygulama
Komitesini bu konuları
uygulaması için
görevlendirir

*Ortak Metin (OM) sonuç
bildirgesi olarak katılımcılar
arasında üzerinde geniş
mutabakat sağlanmış metindir.
İçerik olarak tüm yakınlaşmaları,
farklılaşmaları ve önerilen
seçenekleri kapsar.
**Yol Haritası Ortak Açıklama
- Policy Paper - Hukuki
Bilgi - Toplumlara Ulaşmak Liderliklerle Fikir Alış Verişinde
Bulunmak….
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GENEL KURUL

STÖ KESİMİ

STÖ KATILIMI

EK 3A Sivil Toplum Örgütü Kesiminin Yapısı ve Mekanizması

EK 3B
STÖ TEMSİLCİLERİNİN GENEL KURUL SEÇİMİ
1. Adaylar
• Örgütler sadece birincil ilgi gruplarına (oy hakkına sahip
oldukları) aday atayabilir.
• Aday, örgüt tarafından görevlendirilmiş olmalıdır.
• Her örgütten sadece bir aday.
• Adaylık sadece birbirini izleyen 2 görev süresi için mümkündür.
2. Oylama Sistemi
• İlgi grupları arasında çapraz oylama.
• Örgütlerin birincil ilgi gruplarında verdikleri oyun ağırlığı iki
(2), diğer ilgi grupları adayları için verdikleri oyun ağırlığı bir
(1) olacaktır.
• Her örgüt, en fazla dört (4) tercih içeren bir (1) pusula ile oy
kullanabilir.
• İki (2) tercih birincil ilgi grupları arasından yapılmalıdır (ve 1
KR ve 1 KT adaya verilmelidir).
• Diğer ilgi gruplarında topluma bakılmaksızın en az bir (1) (en
fazla 2) tercih.
3. Seçim Komitesi
• Aday olmayan ve aynı örgütü temsil etmeyen 3 KT ve 3 KR
üyeden oluşan Ad-Hoc Komite
• Rolü, oyları sayıp seçilen temsilcileri duyurmaktır.
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GENEL KURUL

İş DüNYASI

İş DüNYASI KATILIMI

Ek 3c İş Dünyası Kesiminin Yapısı ve Mekanizması

EK 4
STÖ’LER İÇİN BAŞVURU FORUMU ve
DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
EK 4A
STÖ Başvuru Forumunu Değerlendirme
Prosedürü
Katılım Başvurusu: STÖler bir Başvuru Formu (Bkz. Ek 4B) doldurarak
Forma katılmak için başvuracaktır. Başvurular şu şekilde ele alınacaktır:
a.

Başvuruları değerlendirmek için bir Ad-hoc Değerlendirme Komitesi
kurulacaktır (geçiş sürecinde).

b. Ad-hoc Değerlendirme Komitesinin oluşumu:
• Her ilgi alanından iki üye (1KR/1KT).
c.

28

Ad-hoc komitenin rolü – Forma katılım için STÖlerden gelen
başvuruları değerlendirmek
• Ad hoc komite, kararlarını Genel Kurul’a açıklamakla
yükümlüdür.
• Başvurular katılım kriterleri temelinde değerlendirilir.
• Başvurularının reddedilmesi durumunda, STÖlerin itiraz hakkı
vardır.
• Başvuruların Değerlendirilmesi ve İtiraz Süreci (Formun tüm
Kesimleri için geçerli olan Başvuru ve İtiraz Prosedürleri).
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EK 4B
STÖ’LER İÇİN BAŞVURU FORUMU

Kıbrıs Diyalog Formuna Katılım Başvurusu STÖ Kesimi
1. Örgüt Adı:
2. Kayıt (uygun olduğu durumlarda):
a. Kayıt numarası:								
		
b. Son yenileme tarihi:							
			
c. Son genel kurul tarihi:							
			
3. Üyelik
a. Toplam üye sayısı:								
b. İdari üye sayısı:								
		
4. İdari Komitenin Yapısı:		
İsim

Pozisyon

1
2
3
4
5
6
7
8
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5. Örgütle ilgili Kısa Tanım ve Özgeçmiş
a. Örgütsel Hedefler:								
									
									
									
									
									
					

b. En son faaliyetlerin kısa bir tanımı:						
									
									
									
									
									
					

c. Örgütün Hedef Kitlesi:						
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d. Örgütün çalışma alanı (Aşağıdaki listeden lütfen sadece bir tane birincil ilgi grubu ve
herhangi diğer ikincil ilgi gruplarını seçiniz)
İlgi Grubu		

		

Birincil

İkincil

(sadece bir tane belirtiniz)

(ilgili tüm alanları belirtiniz)

1

Gençlik

2

Kadınlar

3

Çevre

4

İnsani ve İnsan Hakları

5

Dini / İnanç Temelli

6

Eğitim

7

Barış Kuruculuğu

8

Spor

9

Kültür ve Sanat

10

Siyasi Gençlik Örgütleri

11

Siyasi Kadın Örgütleri

12

Öğrenci Sendikaları

13

Diğer (Lütfen belirtiniz).......		

6. Finansman Kaynakları – Donörler ve Örgütün İç Kaynakları. Tersi belirtilmedikçe,
lütfen ilgili bilgiyi EVET veya HAYIR cevabı ile veriniz:
Finansman Kaynakları
Donör(ler) İsim: (Uygun olan yerlerde lütfen belirtiniz)
Üyelik Ücretleri:
Bağışlar / Hayır İşleri
Gelir getiren faaliyetler (Uygun olan yerlerde lütfen belirtiniz)
Diğer (lütfen belirtiniz)
7. Ekler
Başvuru ile birlikte lütfen aşağıdaki belgeleri de eke koyunuz:
A. Tüzük
B. Niyet Mektubu ve Kıbrıs Diyalog Formuna Katılım İsteği
C. Örgütün yetkilendirme yaptığına dair kanıt (ilgili notlar veya katılım kararı ile ilgili
diğer kanıtlar)
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