
 
 

 
 

 
 

 

Doğa ve Şehirler Projesi 

“Şehirler için Yeşil Diyalog” Platformu 

Çalışma Yönergesi 

 
Platformun Adı: Yeşil Diyalog Platformu 
 
Kuruluş Tarihi: Mart 2020 
 
Platformun İngilizce Adı: Green Dialogue for Cities Platform 
 
Amacı: 
Şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapının özendirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için Türkiye’de belediyeler ve ilgi grupları arasında diyaloğun 
arttırılması, iş birliğinin geliştirilmesi, sorunlara çözüm üretebilmek için ortak 
hareketin güçlendirilmesi ve şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı 
konularında AB deneyimlerinin paylaşılması, kentlerde ekosistem hizmetlerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir platform kurulması amaçlanmaktadır.  
 
Kimler katılabilir/üye olabilir?  
Yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümler konusunda çalışmaları olan ve çalışmak 
isteyen Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek 
Odaları ve Özel Sektör Temsilcileri katılabilir.  
 
Hedefleri: 

 Belediyelerin bünyesinde yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümler 
konusunda çalışacak bir çalışma grubu/alt grup oluşturulması veya ilgili 
çalışma gruplarının bu konularda kapasitesinin (teknik bilgi ve deneyim, 
proje üretme ve fon bulma konularında) geliştirilmesi  

 Belediyelerinin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulanacakları ve diyalog 
kuracakları web tabanlı bir yapının kurulması. 

 
Faaliyetler: 

 Web platformun aktif şekilde kullanılmasının, gerekli bilgi/belge ekleme 
ve güncellemelerinin yapılması 

 Yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümlerle ilgili yapılan veya planlanan 
çalışmaların düzenli olarak platform üyeleri ile paylaşılması  

 Teşvik edici olması amacıyla verilmek üzere yeşil altyapı kriterlerine 
uygun olarak yapılan yeni parklarda “Yeşil Bayrak (Green Flag)-Yeşil 
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Yaprak (Green Leaf)” kavramının geliştirilmesi, kriter, standart, 
puanlama ve sertifikasyon sistemi için gerekli altyapının oluşturulması, 
geliştirilen sertifikasyon sistemi kapsamında ilgili parklara sertifika 
verilmesi, markalaşma ve bayrak ile ilgili reçetelerin oluşturulması  

 Yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaca göre ve finansal kaynak 
bulunmasına bağlı olarak doğa tabanlı çözümler ve yeşil altyapı 
konularında etkinlik (toplantı, çalışma ziyareti, konferans, atölye, fuar, 
festival vs.) düzenlenmesi, halihazırda düzenlenen konferanslara bahsi 
geçen konuların entegre edilmesi 

 Doğa ve şehirler, yeşil altyapı, doğa tabanlı çözümler, şehirlerde iklim 
değişikliğine uyum, şehirlerde park, bahçe ve doğal alanların sağladığı 
ekosistem hizmetleri gibi konularda düzenlenen uluslararası yarışmalara 
katılım sağlanması, birliklere üye olunması ya da iş birliklerinin 
arttırılması.   

 Uluslararası fonlara ulaşmada iş birliği yapılması, ortak proje 
geliştirilmesi, bilgi transferi ve teknik destek sağlanması.  

 
 
Platformun Yönetimi:  

 Platform tüzel kişiliğe sahip değildir. Platform, Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına aykırı hiçbir eylem içerisinde bulunmaz. Tüm platform 
üyelerinden aynı hassasiyeti göstermesi beklenir. 

 Platformun koordinatörlüğünü Belediyeler Birliği ya da rotasyona dayalı 
olacak şekilde 2 yıllığına gönüllü bir üye belediye/kuruluş yapar. 
Koordinatör kuruluşun belirlenmesi için her yıl yapılan toplantıda açık 
oylama yapılır ve gönüllü kuruluşlar bu görevi oy çokluğuna dayanarak 
üstlenirler.  

 Üyeler platformun koordinatörlüğünü sınırsız olarak gönüllü bir kuruluşa 
devretme yetkisine sahiptirler. Bu karar yine açık oylama ile oy çokluğuna 
dayanılarak üyeler tarafından alınır.  

 Toplantıda karar almak için toplantıya katılması gereken üye sayısı 
konusunda sınırlama yoktur. Toplantıya katılan üyelerle oy çokluğuna 
dayanarak karar alınır.  

 Toplantılara katılacak temsilci sayısı konusunda genel bir sınırlama 
yoktur. Toplantının bütçesi doğrultusunda organizasyon ekibi sınırlama 
yapabilir.  

 Platformun ayrı bir denetleme kurulu yoktur. Üyeler, platformu ve 
faaliyetlerini takip ederek değerlendirir. 
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Platform üyelerinin görev ve sorumlulukları: 
 

 Platforma üyelik gönüllülük esasına dayalıdır, üyelik herhangi bir ücrete 
tabi değildir. Platformun gerçekçi, şeffaf ve güvene dayalı bir yapısı 
bulunur.   

 Yeşil altyapı, doğa tabanlı çözümler ve bunlarla bağlantılı konularda 
çalışan belediyeler başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, meslek 
odaları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri bu platforma üye olabilirler. 

 Platform üyeleri belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir araya 
gelirler. 

 Platform üyeleri ve potansiyel üyeler platformun olağan toplantısına 
yılda en bir kez katılım sağlar. 

 Platform üyeleri web tabanlı platformu etkin şekilde kullanır. Web tabanlı 
platforma 3 ay süreyle bilgi girmeyen üye uyarılır ve gerekli görülürse 
üyelikten çıkartılır.  

 Platform üyeleri belirtilen konularda iyi uygulama örneklerini tanıtır. 

 Platform üyeleri belirtilen konularda iş birliği yapar, ortak proje geliştirir, 
ortak fon arar.  

 Platformun etkinliklerine gerekçe bildirmeden 3 yıl boyunca katılmayan 
üyelerin üyeliklerinin düşmesi kararı platform üyelerinin çoğunluk 
kararıyla alınabilir.  

 Platformun sürekliliğini sağlamak adına 3 ayda bir online toplantı 
düzenlenir. Her bir toplantıda bir sonraki toplantının teması belirlenir.   
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ÜYELER 

Platforma Üye Olan Belediyeler:  
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılıp platforma katılmayı uygun bulanlar) 
 Ankara Büyükşehir Belediyesi 
 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
 İzmir Büyükşehir Belediyesi 
 Çankaya Belediyesi 
 Keçiören Belediyesi 

 
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılmayıp görüşmelerle platforma katılma 
sürecinde olanlar) 
 Samsun Büyükşehir Belediyesi 
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (görüşülecek) 
 Konya Büyükşehir Belediyesi 
 Antalya Büyükşehir Belediyesi (görüşülecek) 
 Kemer Belediyesi (görüşülecek) 
 Giresun Belediyesi 
 Küçükçekmece Belediyesi (görüşülecek) 

 
 
Platforma Üye Olan Sivil Toplum Kuruluşları: 
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılıp platforma katılmayı uygun bulanlar) 
 Doğa Koruma Merkezi 
 Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 
 WWF 
 Kavaklıderem Derneği 
 Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
 Çiğdemim Derneği  
 Peyzaj Araştırmaları Derneği 

 
 
 
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılmayıp görüşmelerle platforma katılma 
sürecinde olanlar) 
 Buğday Derneği 
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Platforma Üye Olan Meslek Odaları: 
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılıp platforma katılmayı uygun bulanlar) 
 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

 
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılmayıp görüşmelerle platforma katılma 
sürecinde olanlar) 
 TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi  
 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (görüşülecek) 

 
Platforma Üye Olan Özel Sektör Temsilcileri: 
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılmayıp görüşmelerle platforma katılma 
sürecinde olanlar) 
 EKODENGE 
 TOBB (görüşülecek) 
 Ankara Sanayi Odası (görüşülecek) 
 

 
Platforma Üye Olan Üniversiteler:  
(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılıp platforma katılmayı uygun bulanlar) 
 
 TOBB – Dr. Aktan Acar 
 Ankara Üniversitesi- Prof.Dr. Nilgül Karadeniz 
 Bilkent Üniversitesi – Dr. Didem Dizdaroğlu 
 Ege Üniversitesi-Doç.Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan 

(30.09.2019 tarihindeki toplantıya katılmayıp görüşmelerle platforma katılma 
sürecinde olanlar) 
 TED Üniversitesi 
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