Projelerinize Ortak Bulmak İçin Kullanabileceğiniz Araç Ve Kaynaklar
Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını güçlendiren en önemli hususlardan biri de ortaklıklar.
Aynı ilde, tematik alanda, bölgeler arası veya ülkeler arası kurulan ortaklıklar yaratılan sonuç
ve toplumsal faydanın çarpanı olarak işlev görüyor. Bu amaçla sivil toplum örgütlerinin ortak
bulmak için kullanabileceği araçları ve kaynakları derledik.

STGM STÖ Veri Tabanı
STGM tarafından hazırlanan STÖ veri tabanını kullanarak örgüt, faaliyet alanı, faaliyet yeri
ve bölgesi seçenekleriyle arama yapabilir ilgili örgütlerin iletişim bilgilerine ve kontak kişilerine
ulaşabilirsiniz.
Eğer kayıtlı değilseniz diğer örgütlerin de size ulaşabilmesi için linki kullanarak STÖ veri
tabanına kayıt olabilirsiniz. http://www.stgm.org.tr/tr/uyelik/giris
STGM STÖ veri tabanına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
http://stgm.org.tr/tr/stoveritabani

TACSO Forum
TACSO tarafından hazırlanan Bölgesel Ortaklık ve Ağ Kurma Formu'nu kullanarak TACSO
veri tabanı, ortak arayan örgütler, ağ kurma vb. başlıklarda ilgili örgütlere ulaşabilirsiniz.
TACSO Forum'a ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
http://forum.tacso.org/default.aspx?g=topics&f=4

TACSO Bölgesel STÖ Veritabanı
STÖ'ler TACSO Bölgesel STK Veritabanına örgütlerinin kaydını yaparak, tüm TACSO
ülkelerindeki çeşitli alanlardan örgütlerin kısa bilgilerine, iletişim detaylarına ulaşabilirler.
TACSO Bölgesel STÖ Veritabanına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz
http://www.tacso.org/cso-db-res/reg/

CSD IV Ortak Arama Aracı
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV hibe programı; çevre, enerji;
tüketicinin ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve
hizmet sunumu serbestisi, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu;
işletme ve sanayi politikası ve tarım ve balıkçılık ile eğitim alanlarında hibe desteği
sunuyor.
Program kapsamında geliştirilen arama aracı program alanları dahilinde örgütlere sisteme
kayıt olma ve ortak bulma kolaylığı sağlıyor.
Ortak bulma aracına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Halihazırda ortak bulma aracı yalnızca
hibe başvuruları süresince hizmet vermektedir.
http://tool.civilsocietydialogue.org/

ECAS (European Citizen Action Service / Avrupa Yurttaş Hareket Hizmeti) Veritabanı
Merkezi Brüksel'de bulunan ECAS, haklara erişim ve karar alma süreçlerine katılım alanında
150 örgüt ve yapıdan oluşan bir ağa sahip. Ağ da yer alan portal, ağ, şemsiye örgüt ve örgüt
bilgilerine ulusal, uluslararası ve Avrupa kategorilerine ayrıştırılmış biçimde kurumun veb
sayfasından ulaşabilirsiniz.
Ulusal örgütler veritabanına buradan:
http://www.ecascitizens.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=160&lang=en
Avrupa örgütleri veritabanına buradan:
http://www.ecascitizens.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=161&lang=en
Uluslararası örgütler veritabanına buradan:
http://www.ecascitizens.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=162&lang=en

TRIALOG Veri Tabanı:
Trialog Ağı, 2000 yılında genişleyen Avrupa'da gelişim için iş birliği sloganıyla başladı.
Ağ,Avrupa Birliği üye ülkeler ve aday ülkelerdeki sivil toplum örgütleri arasında iş birliği, ağ
kurma çalışmalarına destek vermeyi hedefliyor. Ağınveri tabanında AB üyesi, aday ve
gelişmekte olan ülkelerden 566 STK yer alıyor. Veri tabanından ülke, tematik alan
seçenekleriyle arama yapabilir veya STÖ veri tabanını liste halinde görebilir örgütleri tek tek
inceleyebilirsiniz. Trialog veri tabanına aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz.
http://db.trialog.or.at/db/abfrage.asp

Linkedin Arama Motoru
Linkedin, tüm dünyada çalışma hayatının sosyal ağ kurma aracı olarak, bir çok profesyonel,
aktivist, kurum ve STÖ'yü bir araya getiriyor. Linkedin arama motorunu kullanarak, çalışma
alanı, ortaklık gibi anahtar kelimelerle arama yapabilir, ortaklık kurabileceğiniz profilleri
inceleyebilirsiniz.
Arama motoru için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.linkedin.com/vsearch

PADOR Veri Tabanı
PADOR, Avrupa Birliği dış yardımları için “Potansiyel Başvuru Sahiplerine Ait Veriler İçin
Online Kayıt”anlamına gelen “PotentialApplicant Data Online Registration” kelimelerinin

kısaltmasıdır. Avrupa Birliği’nin bir çok hibe çağrısında, PADOR’da kayıtlı bulunmak ve bir
Europeaid numarası almak şartı bulunur. Eğer PADOR'a kayıtlı bir örgütseniz, online sisteme
girerek, kullanıcı menüsünde bulunan “ortak arama” butonunu kullanarak diğer kayıtlı
örgütlere bakabilir , örgütlere ait iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
PADOR veri tabanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm

Dünya, Avrupa ve Türkiye'de Sivil Ağlar Rehberi
Hazırlayan: Yasemin Dinç
Rehber, Dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de Sivil Ağlar Rehberi, STGM'nin hedef kitlesinde
bulunan yedi tematik alanda faaliyet gösteren sivil ağları içeriyor: Toplumsal cinsiyet, insan
hakları, çocuk, çevre, gençlik, engelliler, kültür/kültürel haklar-sanat. Kısaca, ortak amaçlar
çerçevesinde bir araya gelen örgütlerin oluşturduğu yapı olarak tanımlayabileceğimiz sivil
ağları (network) uluslararası, Avrupa ve Türkiye olmak üzere üç ana başlık altında tanıtıyor.
Rehberin PDF ve sesli versiyonlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://stgm.org.tr/tr/icerik/detay/dunya-avrupa-ve-turkiye-de-sivil-aglar-rehberi

Dernekler Dairesi Başkanlığı: İllere Göre Dernek Listesi:
Dernekler Dairesi Başkanlığı, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBIS) sisteminde kayıtlı bulunan
derneklerveri tabanını kullanıcılara açtı. İllere ve çalışma alanına göre hazırlanmış listeleri
inceleyerek potansiyel ortaklarınıza ulaşabilirsiniz.
Aynı zamanda, Android cihazlar için hazırlanan uygulamayı da tablet veya cep telefonunuza
indirerek aynı modüle ulaşabilirsiniz.
Listeye aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz.
http://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/illere-gore-faal-dernekler.aspx

TACSO Bölgesel Ağlar Araştırması
Hazırlayan: TACSO Bölgesel Ofisi
2012’de güncellenen Bölgesel Ağlar araştırması, Balkanlarda farklı ülkelerden STK’ların
oluşturduğu bölgesel ağların işbirliği modellerini inceleyen bir rapordur. Çalışmanın sonunda
60 adet bölgesel ağın listesi, iletişim bilgileri ile birlikte sağlanmaktadır. Batı Balkanlar’da
bölgesel düzeyde çalışan ağların çalışma biçimlerini ve raporda referans verilen ağların
listesini TACSO web sitesinde bulunan rapordan inceleyebilirsiniz.
http://tacso.org/doc/doc20121010_cso_networks_updated.pdf

Avrupa Konseyi STÖ Veri Tabanı
Avrupa Konseyi web sayfasında bulunan sivil toplum kuruluşları veri tabanından arama
yapabilir, veri tabanına kayıtlı 350’nin üstünde sivil toplum kuruluşunun bağlantılarına
ulaşabilirsiniz.
http://ngo-coe.org/WebForms/NgoList.aspx

CONDORD Europe
CONCORD Europe, AB üyesi ülkelerden 27 ulusal sivil toplum platformunun ve 18
uluslararası platformun bir araya geldiği ve yaklaşık 1800 STÖ’yü temsil eden, kalkınma ve
insani yardım örgütleri konfederasyonudur. 2003 yılında, AB düzeyinde oluşturulan kalkınma
politikalarına, sivil toplumun bakış açısını katmak amacı ile kurulmuştur. CONCORD web
sitesinden üye sivil toplum platformlarının web sitelerine ulaşabilirsiniz:
http://www.concordeurope.org/members

EWL (European Women’s Lobby / Avrupa Kadın Lobisi)
EWL'nin misyonu AB içinde kamu ve özel alanların her boyutunda kadın ve erkeklerin gerçek
ve etkin eşitliğinin yaygınlaştırılmasıdır. Bu misyon insan hakları, eşitlik, barış ve dayanışma
kültürüne dayalı, demokratik ve barışçı bir AB vizyonuna dayanmaktadır. Avrupa Kadın
Lobisi’nin Türkiye'de dahil olmak üzere ülke koordinasyonlarına buradan;
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique64&lang=en
EWL’ye üye olan 21 AB sivil toplum ağına buradan;
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique67&lang=en
ve destekleyen STÖ’lerin bağlantılarına buradan;
http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique120&lang=en
ulaşabilirsiniz.

FRA (European Union Agency for Fundemental Rights / Temel Haklar için AB Ajansı)
Kurum AB kurumlarına ve AB üye ülkelerine temel haklar konusunda uzmanlık sağlama
hedefi ile oluşturulmuştur. Ajans, AB vatandaşlarının temel haklarının korunduğunun
garantilenmesi yönünde çalışmalar yapar. Ajans çalışmaları kapsamında oluşturulan Sivil
Toplum ve Temel Haklar Platformu içinde bulunan ve sayısı 300’den fazla olan sivil toplum
kuruluşlarının bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz:
http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society/participant-organisations

AEDH (The European Association for the defense of Human Rights / Haklarının
Korunması için Avrupa Örgütü)
İnsan Haklarının Korunması için Avrupa Örgütlenmesi AB üyesi ülkelerde insan haklarının
korunması alanında çalışan sivil toplum örgütlerini ve inisiyatifleri bir araya getirmektedir.
AEDH üyeleri ve ortaklarının bağlantıları için web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz:
http://www.aedh.eu/?lang=en

ENAR (European Network Against Racism / Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı)
Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ile
mücadele eden ve herkes için eşitliği savunan, yerel/bölgesel ve ulusal inisiyatiflerle Avrupa
düzeyini bir araya getiren, AB üye ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının bir ağıdır. ENAR
üyelerinin bağlantılarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.enar-eu.org/By-country ulaşabilirsiniz.

Social Platform (Platform of European Social NGOs / Avrupa Sosyal Platformu)
Sosyal Platform, sosyal sektörde aktif olan 40’tan fazla AB Federasyonu ve STK’nın
oluşturduğu bir işbirliği platformudur. Sosyal Platform ve üyeleri, eşitlik, dayanışma,
ayrımcılık karşıtlığı ve temel haklara saygının tüm Avrupa’da egemen olması için çalışırlar.
Sosyal Platform üyesi STK’ların bağlantılarına web sayfalarından ulaşabilirsiniz:
http://www.socialplatform.org/AboutUs.asp?DocID=8144

Partnership Toolkit / Ortaklık Araçkiti
Araç kiti ortaklık kurma konusunda temel basamakları ve dikkat edilmesi gereken noktaları
sıralıyor. Kaynak bir ortaklık girişimi öncesinde STÖ'ler için yol gösterici olacaktır. kaynağa
aşağıda yer alan bağlantıdan İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.
http://www.impact-center.eu/upload/File/hr/suradnja/partnership.pdf

The Partnerships Resource Centre / Ortaklık Kaynak Merkezi
Hollanda'da Rotterdam Üniversitesi'nin ortaklık kaynak merkezi kamu-sivil toplum- özel
sektör ortaklığı meselesi alanında çalışıyor ve bu konuda kaynaklar üretiyor. Merkezin web
sayfasında ortaklık üzerine araştırma, yayın ve rehberlere ulaşabilirsiniz. Merkezin web
sayfasını aşağıdaki bağlantıdan İngilizce olarak inceleyebilirsiniz.
http://www.rsm.nl/the-partnerships-resource-centre/

