
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilmektedir.



Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)  

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) 2004 yılında, ülkemizde sivil ve katılımcı de-
mokrasinin gereğine inanan bir grup fikir önderi ve sivil aktivist tarafından dernek statüsünde 
sivil bir yapı olarak kuruldu. STGM’nin Ankara’da 2005 yılında faaliyete geçen merkez ofisinin 
yanı sıra Adana, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir’de dört yerel destek merkezi bulunuyor. STGM’nin 
temel amacı sivil toplum örgütlerinin, katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri için, ka-
pasitelerinin geliştirilmesine destek olmaktır. STGM’nin verdiği destekler, doğrudan parasal katkı 
biçiminde değil, çeşitli destekler aracılığı ile yerel örgütlerin kendi yapabilme güçlerini artırma 
doğrultusundadır. 

STGM, hedef grubu olarak seçmiş olduğu toplumsal cinsiyet, çocuk, insan hakları, gençlik, çev-
re, engelli hakları ve kültürel haklar / kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum ör-



gütlerine çalışmalarında destek verir. Faaliyetleri arasında sivil 
ağların güçlendirilmesi için destek sağlamak; farklı alanlarda 
çalışan STÖ’ler (sivil toplum örgütleri) arasındaki diyaloğu ar-
tırmak; sivil örgütlerin lobi ve kampanya faaliyetlerine destek 
vermek sayılabilir.

STGM, Avrupa Birliği’nin bir kuruluşu ya da projesi değildir. AB 
tarafından finanse edilen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişi-
mi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” Projesi 
STGM’nin yürüttüğü projelerden yalnızca biridir.

STGM, amacı ve ilkeleri doğrultusunda farklı faaliyetleri yürü-
ten, dernek tüzel kişiliğine sahip bağımsız bir sivil toplum ku-
ruluşudur.



Vizyon ve Misyonumuz
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin vizyonu “Güçlü ve 
Demokratik bir Sivil Toplum”dur. Güçlü ve demokratik bir sivil 
topluma ulaşılmasını hedefleyen STGM’nin misyonu:

•	 sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,

•	 örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,

•	 sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması 
için,

kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştır-
ma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir.



İlke ve Değerlerimiz

STGM,

1.  Hiçbir koşulda bir üst birlik konumunda olmaz ve davranmaz,

2.  Hiçbir koşulda STK’ların iç işlerine karışmaz,

3.  Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır,

4.  Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır,

5.  Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır,

6.  Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir,

7.  Üretim ve tüketim kalıpları açısından yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine 
duyarlıdır,

8.  Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser,

9.  Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.



Amaçlarımız…

STGM’nin amacı,

1.  Sivil örgütlerin bilgi, ekonomik güç ve cesaret eksikliklerini 
giderecek çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı 
olmak,

2.  Sivil toplumun haritasını ve veritabanını oluşturmak, iletişim 
ağı kurmak; ulusal STK platformları oluşturma çabalarını des-
teklemek, STK’lar arasında her türlü bilgi ve deneyim paylaşı-
mını teşvik edecek olanakları sağlamak,

3.  Kitle iletişim araçlarını kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını 
duyurmak ve lobi faaliyetleri yürütmek; böylece sosyal giri-
şimciliği özendirerek ve toplumsal farkındalığı artırarak, sivil 
inisiyatifi güçlendirmek,

4.  STK’ların karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye, halk-
la olan diyaloglarını geliştirmeye, kurumsal gelişmelerini ve 
sürdürülebilirliklerini sağlamaya; ayrıca uluslararası işbirlikleri 
kurarak deneyim kazanmaları ve bu deneyimi aktarmalarına, 
birbirleriyle ağ oluşturma ve ağları sürdürebilmelerine ve ku-
rumsal alt yapılarını güçlendirmelerine yönelik olarak; örgüt-
sel, yönetsel, finansal, hukuksal altyapıları ile iletişim ve insan 
kaynakları kapasitelerini geliştirmek,

5.  Benzer amaçlı uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, kendi 
işlevini geliştirmeye hizmet edecek ağlara üye olmak,

6.  STK’lara verilecek desteğin verimli, adil ve ilkelere uygun kul-
lanımı için yöntemler geliştirmektir. 



Kimliksel öncelikler açısından STGM,

Etnisite, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim; ekonomik durum, siyasal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç 
açısından hiçbir ayrım gözetmez.

Teknik öncelikler açısından STGM,

Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan; hedeflenen sonucu alabilme, kapasite analizi ile araştırılabil-
me ve gelişme gereksinimi karşılanabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projelere öncelik 
verir.



STGM’den Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Kapasite Geliştirme Çalışmaları
STGM kurulduğu günden bu yana ülke çapında yerel sivil toplum örgütlerine kapasite geliştirme 
hizmetleri sağlamaktadır. STGM genel kapasite geliştirme eğitimleri, ihtiyaç temelli eğitimler, 
kurumsal koçluk vb. çalışmalar dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerine yönelik yoğun bir ka-
pasite geliştirme programı yürütmektedir.

•	 Hedef grubumuzda bulunan yerel sivil örgütler öncelikli olmak üzere, ülke çapında düzen-
lediğimiz kurumsal kapasite geliştirme, ihtiyaç temelli eğitimler ve proje döngüsü yönetimi 
eğitimlerine katılabilirsiniz. Bu eğitimlere katılmak için aranan koşullar, eğitim yeri ve tarihi 
düzenli olarak STGM web sayfasında yayımlanmaktadır.

•	 Genel kapasite geliştirme eğitimlerimizin amacı, katılımcı STK’ların aktif katılım becerilerini 
geliştirmektir. Genel kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim prog-
ramı, katılımcı demokrasi ve aktif vatandaşlık, stratejik savunuculuk ve politika geliştirme, 
iletişim, sürdürülebilir kaynak geliştirme, kampanya ve lobicilik konularına yönelik olarak 
tasarlanmıştır.  

•	 İhtiyaç temelli eğitimler ile STK’ların kampanya, gönüllüler ile işbirliği, örgüt yönetimi, stra-
tejik planlama gibi farklılaşan taleplerine hızla cevap vermeyi hedeflemekteyiz. Bu eğitim-
lerin en temel özelliği, programların içeriklerini STK’ların talepleri ve katılımları ile belirliyor 
olmamız.

•	 Yerinde kurumsal destek olarak adlandırdığımız destekler ile STK’ları ve STK uzmanlarını, sivil 
toplum örgütlerinin çalışma ortamlarında buluşturuyoruz ve birlikte çalışmalarını sağlıyoruz. 
Bu desteklerimiz bir STK’nın stratejik planlamasından, bütçe yönetimine, basılı malzeme üre-
timinden, kampanya planlamasına dek farklı alanları kapsıyor.

•	 STGM, 2005-2014 yılları arasında ayrımcılık ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı baş-
lıkları altında toplam 60 kampanyaya destek verdi. STGM, kampanyalara doğrudan parasal 
kaynak aktaramıyor, ancak basılı malzeme, kırtasiye ve iletişim uzmanı desteği sağlayabil-
mektedir.



Sivil Ağlar

STGM’nin 2005-2014 yılları arasında kurulmasına ya da güçlendirilmesine destek verdiği sivil ağlar: 

•	 Türkiye Otizm Platformu

•	 Ankara Çocuk Hakları İşbirliği Platformu, Çocuklar için Adalet Girişimi

•	 LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel) Hakları Platformu

•	 Şiddete Karşı Kadın Buluşması, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu, Kadın Koalisyo-
nu Çanakkale Toplantısı, Trabzon Kadın Platformu

•	 Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)

•	 Sığınmacılar ve Göçmenler Ağı, Göç Platformu



Teknik Destek

•	 Hedef grubumuz içindeki sivil örgütlere proje hazırlama konusunda önerilerde bulunuyoruz.

•	 Toplantı veya kapasite geliştirme çalışmalarına uzman sağlıyoruz.

•	 Yerel yönetimlerle STÖ’ler arasında demokratik katılım mekanizmalarının oluşturulmasına 
teknik destek veriyoruz.

•	 STÖ’lerin lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerine katkı veriyoruz.

•	 Toplantı ve eğitim çalışmaları için mekân sıkıntısı çeken STÖ’lerin STGM Ankara Ofisi ve yerel 
destek merkezlerinde bulunan toplantı salonlarını kullanmalarına olanak sağlıyoruz.

•	 Avrupa Birliği ülkelerindeki sivil örgütlerle işbirliği kurmak isteyen; düzenlediği seminer, top-
lantı vb. etkinliklere özellikle AB ülkelerinden veya aday ülkelerden uzman konuşmacı çağır-
mak isteyen STÖ’lere ücretsiz uzman desteği sağlayabiliyoruz.



Hibe Programları

STGM; Türkiye’de yerel sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine yönelik olarak Avrupa Ko-
misyonu tarafından sağlanan bazı hibe programlarının yürütülmesinde Avrupa Komisyonu ve 
Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne teknik destek sağlamaktadır. Bu kapsamda, STGM, 2005-2012 
yılları arasında 147 sivil toplum örgütünün projelerinin desteklendiği 6 hibe programı yürütmüş-
tür. 2012-2014 yılları arasında yürütülen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Ka-
mu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında, “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun 
Geliştirilmesi-II (DCD-II)” hibe programı için teknik destek vermeye devam etmektedir. STGM’nin 
destek verdiği yedi Hibe Programının toplam bütçesi 4 milyon Avro’dur. 

Web sitesi 

STÖ hibe programları ve fon kaynakları, veritabanı, ağlar ve ilgili linkler, sivil toplum alanındaki 
rapor, makale ve röportajlar; STGM eğitim duyuruları; e-kütüphane kapsamında STGM yayınları, 
kitapçıklar, çeşitli eğitim dokümanları ve uzman raporlarını STGM web sitesinde bulabilirsiniz. 
Ayrıca çok çeşitli alanlarda yayımlanmış yabancı makalelerin Türkçe çevirileri web sitesinde ya-
yınlanmaktadır. 

STGM web sitesi ayrıca, sivil toplumu yerel ve 
ulusal düzeyde ilgilendiren haberler ve yürür-
lükte olan sivil toplum örgütleri mevzuatını 
web sitesinde yayınlamaktadır. Tüm bunlara ek 
olarak STÖ’lere ‘Hukuk Hattı’ üzerinden interak-
tif danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.  

STGM web sitesi günlük 1300 tekil ziyaretçi tara-
fından ziyaret edilmekte, veritabanı ve e-posta 
listesi aracılığı ile çok sayıda küçük ve orta öl-
çekli sivil toplum örgütüne ulaşabilmektedir.



STÖ Veritabanı

STGM, hedef grubundaki tematik alanları kapsayacak şekilde 9.400’den fazla STÖ’nün kayıtlı ol-
duğu veri tabanı ile birlikte 9000’den fazla STÖ ve aktivistin üye olduğu e-posta listesine sahiptir.

Hukuk Hattı

STGM sivil toplum örgütlerine, web site-
sinde bulunan Hukuk Hattı aracılığı ile 
ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti ver-
mektedir. Bu kapsamda 2005-2011 yılları 
arasında, sivil toplum örgütlerinden ge-
len toplam 280 soru yanıtlanmıştır. 2005-
2007 yılları arasında web sitemizde ya-
yınlanan soru ve yanıtlar “Sivil Toplum 
Kuruluşları İçin Hukuk El Kitabı”nda bir 
araya getirilmiştir.

Kampanya Destekleri

STGM hedef kitlesinde bulunan sivil 
toplum örgütleri tarafından düzen-
lenen savunuculuk kampanyalarına 
koylaştırıcılık desteği ve teknik destek 
sağlamaktadır. Bu kapsamda des-
tek talebinde bulunan sivil toplum 
örgütlerinin blog/forum veya web 
sitesi oluşturma ve kampanyalarını 
yaygınlaştırma becerilerini kuvvet-
lendirmeyi önceliğe almaktadır.  



“Bizsiz Anayasa Olmaz” Platformu ve Kampanyası

2011 yılında, Türkiye’nin farklı yerlerinden bir araya gelen sivil 
toplum örgütleri, STGM’nin kolaylaştırıcılığında, sivil, çoğulcu, 
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, katılımcı ve çevreci bir anayasa 
için çalışmaya başlamıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı 
temellere ve düşüncelere sahip sivil toplum örgütlerini bir araya 
getiren ve sivil bir anayasanın oluşumuna katılımlarını teşvik eden 
birçok toplantı organize edilmiştir. Bu toplantılar esnasında süreç 
‘Bizsiz Anayasa Olmaz’ sloganı ile bir kampanyaya dönüşmüş ve ‘Bizsiz Anayasa Olmaz Platfor-
mu’ kurulmuştur. Kampanya; sivil bir anayasanın oluşum sürecini tartışabilmek için platform 
aracılığıyla alan açmayı, sivil toplum örgütlerinin konu ile ilgili çalışmaları hakkında toplumda 
farkındalık yaratmayı ve daha fazla STÖ’nün sürece katılımına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.  

“Örgütlenme Özgürlüğü” Kampanyası

STGM’nin, sivil toplum örgütleriyle birlikte yürüttüğü “Örgütlenme Özgürlüğü” kampanyası, yurt-
taşları örgütlenme haklarını etkin bir şekilde kullanmaya, devleti örgütlenme özgürlüğünün önün-
deki yasal engelleri kaldırmaya ve sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin katılımı 
için gerekli düzenlemeleri yapmaya davet etmiş ve ‘Birlikte Değiştirelim’ sloganıyla yola çıkmıştır.



“Sivil Sesler” Festivali

STGM’nin organizasyonunu üstlendiği ‘Sivil Sesler’ festivali, sivil 
toplum örgütlerinin farklı seslerini ve renklerini bir araya getiren üç 
günlük bir buluşma olarak tasarlanmaktadır. Bugüne değin 2009 ve 
2011 yıllarında 2 adet ‘Sivil Sesler’ festivali organize edilmiştir. 

Kütüphane

STGM Ankara ofisinde oluşturduğumuz kütüphanede sivil toplum, çevre, insan hakları, toplum-
sal cinsiyet, kadın ve feminizm, engelliler, gençlik, çocuk hakları, etnik kültürler, eşcinsel hakları, 
Avrupa Birliği vb. konularda şu an için yaklaşık 1.000 kitap bulunmaktadır. Kuramsal, alana ilişkin 
ve deneyime dayalı bilgilerin yer aldığı bu kitapların yanı sıra, kolayca ulaşılamayacak raporlara 
da kütüphaneden erişilebilmektedir. Bunların yanı sıra, kütüphanede, birçok sivil toplum örgü-
tünün broşür ve bültenleri, tanıtım CD’leri ve sivil toplumu ilgilendiren süreli yayınlar da bulun-
maktadır. Kütüphane kapsamında mevcut olan kitap bilgilerine web sitesinde bulunan katalog 
üzerinden de ulaşılabilir.

Ayrıca web sayfamızda bulunan “e-kütüphane” bağlantısından sivil toplumla ilgili raporlar, eği-
tim dokümanları, STÖ mevzuatı, makale ve röportajlar, AB İle ilgili elektronik metinlere ulaşıla-
bilmektedir.

Belgesel çalışmaları

Dünyadan ve Türkiye’den sivil toplum projelerini anlat-
tığımız “Sivil Toplumdan Proje Öyküleri” ve Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden örgütlü ve örgütsüz insan kesitlerini 
içeren “Sivil Hikayeler” adlı belgesel filmimizi, filmden 
eğitim çalışmalarında yararlanmak isteyen tüm STÖ’le-
rin kullanımına ücretsiz olarak sunuyoruz. Filmleri size 
en yakın STGM ofisinden isteyebileceğiniz gibi, web si-
temizden bilgisayarınıza da indirilebilirsiniz.



Yayınlar 
STGM eğitim materyalleri, kitapçıkları ve uzman 

raporları hazırlamak ve yayınlamanın yanı sıra sivil 

toplum örgütlerinin ihtiyaçlarına yönelik yayınlar 

da üretmektedir. STGM, 2005-2013 yılları arasında 

20’den fazla kitap yayınlamıştır (bazı yayınların İngi-

lizce versiyonları mevcuttur).  Kitapların elektronik 

kopyalarına ve sesli kitap versiyonlarına STGM web 

sitesinden ulaşılabilir. Kitapların yanı sıra, STGM, ha-

ber bülteni ve iki ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak 

hazırlanan ‘Siviliz’ dergisini basılı ve elektronik kop-

ya olarak yayınlamakta ve yaygınlaştırmaktadır.



STGM tarafından hazırlanan yayınlar:

•	 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi

•	 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği- Hesaba Katabiliyor muyuz?

•	 STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi

•	 STK’lar İçin Savunuculuk Rehberi

•	 STK’lar İçin İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi 

•	 Toplumsal Dönüşüm İçin Sosyal Girişimcilik Rehberi

•	 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Hukuk El Kitabı

•	 Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Ağlar Rehberi

•	 Türkiye’de Sivil Toplumun Serüveni: İmkânsızlıklar İçinde Bir Vaha

•	 Hep Yenik Başlama Duygusu, Türkiye’de Ayrımcılık Uygulamaları: Mağdurlar ve Uzmanlar 
Anlatıyor

•	 Türkiye’de Hak Temelli STK’lar - Sorunlar ve Çözüm Arayışları (Türkçe ve İngilizce)

•	 Sivil Toplumdan Proje Öyküleri (Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskı)

•	 Türkiye’de Sivil Hayat

•	 Sivil Toplumcunun El Kitabı

•	 Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

•	 Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi

•	 Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi

•	 Sivil Toplum Örgütleri İçin Kaynak Geliştirme Rehberi

•	 Sivil Sesler Festivali 2009



‘Bizsiz Olmaz’ Radyo Programı 

STGM, 2012-2014 yılları arasında TACSO Türkiye Ofisi ile birlikte ‘Bizsiz Olmaz’ radyo programını 
gerçekleştirmiştir. İlk 6 aylık yayın döneminin ardından Açık Radyo’nun talebi ile program içeriği 
sivil toplum örgütler tarafından gerçekleştirilen savunuculuk çalışmalarını da kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. Program, yayın dönemi boyunca bir çok akademisyen, aktivist ve araştırmacıyı 
konuk etmiştir. 



Yerel Destek Merkezleri
STGM, 2007 yılının sonbaharında, vermiş olduğu desteklerden yereldeki sivil toplum örgüt-
lerinin daha fazla yararlanabilmesi için Adana, Diyarbakır, Denizli ve Eskişehir’de Yerel Destek 
Merkezlerini (YDM) faaliyete geçirmiş; ayrıca 2012 yılında İzmir Yerel Destek Merkezi açılmış ve 
Denizli Yerel Destek Merkezi ile birleştirilmiştir. Bu illerde kurulan YDM’ler sadece bulundukları 
illerdeki STÖ’lere değil bölgelerinde faaliyet gösteren, hedef grup içerisine giren tüm STÖ’lere 
hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

STGM yerel destek merkezleri, proje hazırlama ve uygulama, eğitim, iletişim, kampanya ve stra-
tejik planlama gibi konularda yerel STÖ’lerin teknik destek ihtiyaçlarına cevap vermek, sivil ağla-
rın oluşturulması ve güçlendirilmesi için kolaylaştırıcılık rolü üstlenmek gibi önemli hedefler taşı-
maktadır. Yerel destek merkezleri, yeterli ofis olanaklarından yoksun olan STÖ’lerin yararlanması 
için bilgisayar, internet, fotokopi, faks gibi temel ofis hizmetlerini sınırlı ölçüde de olsa sağlama-
ya çalışmaktadır. STGM, bu çalışmalarını yerel STÖ’ler tarafından oluşturulan sivil platformlarla 
kurduğu stratejik ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştirmektedir.



STGM Adana Yerel Destek Merkezi
Adana’nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Niğde, Adıyaman, Ha-
tay, Kayseri ve Karaman STÖ’lerine destek veren Adana YDM’nin stratejik ortağı Doğu Akdeniz 
Sivil Toplum Platformu’dur (DASP).

Adana YDM, verilen eğitimlerin içeriği ve organizasyonunu, DASP’tan ve doğrudan sivil örgütler-
den gelen talepler doğrultusunda belirlemektedir. Adana’daki STÖ’lerin katıldığı “sorun analizi” 
toplantısı, bilgisayar eğitimleri, ortak bulma (çöpçatan) toplantısı, DASP stratejik plan çalıştay-
ları, Adana YDM’nin bugüne dek yaptığı çalışmalardan birkaçıdır. Toplantı ve eğitim çalışmaları 
için mekân sıkıntısı çeken STÖ’ler STGM Adana YDM ofisini kullanabilmektedirler. Hizmet verdiği 
bölgede bulunan ve hedef tematik gruba girenler başta olmak üzere yaklaşık 400 STÖ, Adana 
YDM’nin veritabanında kayıtlı bulunmaktadır.



STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi
STGM Diyarbakır YDM’nin kapsama alanındaki iller Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl, 
Muş, Van, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin’dir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile stratejik ortak-
lık yürüten Diyarbakır YDM’nin yaptığı çalışmalar arasında “Deneyim Paylaşımı Sohbet Toplantı-
ları”, Microsoft’un desteğiyle düzenlenen bilgisayar eğitimleri, Diyarbakır STÖ’lerine yönelik “İh-
tiyaç Analizi Arama Konferansı”, çeşitli danışman destekleri, Diyarbakır YDM çalışmalarının daha 
etkin biçimde yürütebilmesi amacıyla düzenlenen danışma kurulu toplantıları yer almaktadır.



STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi
Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu (ESYO) ve Odunpazarı Beledi-
yesi’yle stratejik ortaklık yaparak çalışma yürüten Eskişehir 
YDM, STGM’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet 
göstermenin yanı sıra, STÖ iletişim ve kapasite geliştirme ağı 
olan ESYO’yu desteklemekte ve ortak çalışmalar yürütmek-
tedir. Eskişehir YDM, Kütahya, Afyon, Bursa, Bilecik, Sakarya, 
Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce ve Konya’da faaliyet gösteren 
sivil örgütlere de destek vermektedir.



STGM İzmir Yerel Destek Merkezi 
Önceleri Denizli’de faaliyet göstermekte olan yerel destek merkezi; eğitim, iletişim, kampanya 
ve stratejik planlama, proje hazırlama ve uygulama gibi konularda yerel STÖ’lerin teknik destek 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmüştür. STGM Denizli Yerel Destek Merkezi, yereldeki tüm 
fonksiyonlarını Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu’na (DESGEP) devrederek, 2013 
yılında İzmir Yerel Destek Merkezi ile birleştirilmiştir. Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme 
Platformu (DESGEP) ile stratejik ortaklığı bulunan Denizli YDM, STÖ-STÖ ve STÖ-kamu işbirliği 
üzerine toplantılar ve deneyim paylaşımları gerçekleştirmiştir. Şu anda İzmir üzerinden faaliyet-
lerine devam eden yerel destek merkezi, daha önce Denizli YDM kapsamında olan tüm iller (De-
nizli, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya) ile birlikte; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, 
Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul illerine destek vermektedir. Yerellerde sivil ağların oluşturulması 
ve geliştirilmesi, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi 
için kolaylaştırıcılık rolü üstlenmeye de önem veren İzmir YDM, ayrıca kurduğu iletişim grubu ile 
sivil örgütlerin etkinlik, haber ve duyurularını yaygınlaştırmaktadır. 



Bu belgenin içeriğinden sadece Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin 
görüş veya tutumunu yansıtmaz.
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