
Sivil Toplum ile Şehri 
Yeşil Yapmak:
Yeşil Şehir Uygulamaları 
Çerçevesinde İBB-Sivil Toplum 
İlişkilerinin Değerlendirme Raporu
GEF Umudun Yeri Yeşil Şehirler Projesi Çalışma Raporu





Aralık 2020

Design: Güneş Akçay, Yeşil Düşünce Derneği 

GEF Proje Koordinatörü: Adrián Tóth, Yeşil Avrupa Vakfı (Green European Foundation)

Green European Foundation

Rue du Fossé – 1536 Luxembourg

Brussels Office: Mundo Madou

Avenue des Arts 7-8, 1210

Tel: +32 2 329 00 50 

info@gef.eu

www.gef.eu

Yeşil Düşünce Derneği

Türkali Mahallesi

Şehit Nuri Sokak

No:18, Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 543 807 72 25

info@yesildusunce.org

www.yesildusunce.org

Bu  rapor Yeşil Avrupa Vakfı tarafından, ulusal ortak Yeşil Düşünce Derneği’nin desteği ile yayınlanmıştır.

Yeşil Avrupa Vakfı (GEF), misyonu canlı bir Avrupa tartışma alanına katkıda bulunmak ve vatandaşların 

Avrupa siyasetine daha fazla katılımını teşvik etmek olan Avrupa düzeyinde bir siyasi vakıftır. GEF, Yeşil 

siyasi ailenin hem içinde hem de ötesinde Avrupa politikaları ve siyaseti hakkındaki tartışmaları ana akım 

haline getirmeye çabalar. Vakıf, yeni fikirler için bir laboratuvar işlevi görmekte, sınır ötesi siyasi eğitim ve 

Avrupa düzeyinde işbirliği ve değişim için bir platform sunmaktadır.

Yeşil Düşünce Derneği, 2009 yılında yeşil düşüncenin ve yeşil politikaların yaygınlaştırılması amacıyla 

kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası ölçekte proje ve kampanyalar yürüten dernek ekoloji ve sürdürülebilirlik, 

ekonomi, demokrasi ve medya, iklim değişikliği ve enerji alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu makale Avrupa Parlamentosunun maddi desteği ile yayınlanmıştır. Avrupa Parlamentosu makalenin 

içeriğinden sorumlu değildir.

Bu yayının bir nüshasını sipariş etmek için şu adrese yazabilirsiniz: info@gef.eu.

mailto:info%40gef.eu%20?subject=
http://www.gef.eu
mailto:info%40gef.eu%20?subject=
http://www.gef.eu


Bu rapor, Cities as  Places of Hope [Umudun Yeri Şehirler] Projesi kapsamında düzenlenen Yeşil Şehirler 

Çalıştayları çıktılarına dayanarak hazırlandı. 

The Cities as  Places of Hope Projesi Yeşil Avrupa Vakfı tarafından İspanya (Transición Verde), Katalonya 

(Nous Horitzons), Hırvatistan (The Institute for Political Ecology-IPE), Belçika (Oikos), Kuzey Makedonya 

(Sunrise) ve Türkiye’den (Yeşil Düşünce Derneği) gibi yeşil örgütlerin destekleriyle yürütülmektedir. 

Avrupa’nın geleceği hakkında olumlu bir anlatının geliştirilmesinde kilit bir faktör olan ilerici şehir ağlarına 

odaklanan bu proje 2019 yılında başlatılmıştır. Proje kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetler 

ile ilerici ve dönüştürücü yerel ve uluslararası şehir ağlarını bir araya getirmek, işbirlikleri sağlamak, bilgi 

alışverişini kolaylaştırmak ve sonuç olarak Avrupa’nın geleceği hakkında olumlu bir anlatının 

oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
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Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Küresel ölçekte kentli nüfusun toplam nüfusa 

oranı 2018 yılında %55 civarında idi ve bu oranın 2050 yılında %68’e ulaşacağı öngörülüyor.1 Nüfusun 

giderek yoğunlaştığı kentler ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi faaliyetler kadar tüketimin de merke-

zi konumunda. Ürettiğinden fazlasını tüketen kentler dünya kaynaklarının yaklaşık %70’ini kullanıyor, 

küresel ölçekte toplam karbondioksit salımının %70’inden fazlasına neden oluyor ve yine dünya 

genelinde üretilen toplam enerji miktarının üçte ikisinden fazlasını tüketiyor.2 Bu nedenlerle, eko-

lojik dengenin bozulmasında, iklim krizinin meydana gelişinde kentlerdeki mevcut yaşam pratiklerinin 

ve alışkanlıklarının payı büyük. Diğer yandan kentleri insanların doğa ile kurduğu ilişkinin ara yüzü olarak 

nitelemek yanlış olmaz. Kentler, insanların kendilerini merkeze alarak oluşturdukları sosyal ve ekonomik 

sistemlerin geliştirdikleri teknolojilerle şekillenen, tüm bu ilişki ve yapıların kristalize olduğu mekânlar. 

Bir anlamda insanın doğa ile kurmaya çalıştığı tahakküm ilişkisine ayna tutmakta. Aynı zamanda kentler, 

ekolojik felaketlerin olumsuz sonuçlarına en çok maruz kalan yerlerin başında geliyor. İnsan yapısı altya-

pılar ve yapılı alanlardan oluşan kentler, başta iklim krizi olmak üzere ekolojik sorunların doğurduğu 

birçok felaket karşısında oldukça kırılgan bir durumda. Hâl böyle olunca “Yeşil Şehir” kavramı önem 

kazanıyor. Kentleri, içerisinde yaşayan tüm canlıların önemli bileşenler olarak kabul edildiği, yeşil altyapı 

üzerine inşa edilmiş ve doğa ile denge içerisinde var olan mekânlara dönüştürmek, kentleri iklim krizi ve 

diğer ekolojik sorunlara karşı dirençli kılmanın yanı sıra, doğa ile bugünkünden farklı bir ilişki kurulmasına 

da katkı sağlayacak.3 “Yeşil Şehir” kavramıyla beraber kaçınılmaz olarak bir arada ele alınması gereken 

bir başka konu da “çevresel adalet/iklim adaleti”. Zira bahsi geçen ekolojik felaketlerin yıkıcı etkile-

ri kentler-arası ve kent-içi bağlamda farklı biçim ve seviyelerde yaşanmakta. Farklılaşan sosyal ve 

1 https://ourworldindata.org/urbanization#what-share-of-people-will-live-in-urban-areas-in-the-future

2 C40, “A Global Opportunity For Cities to Lead”, https://bit.ly/3afZbPx

3 Breuste, J. (2020). The green city: general concept, J. Breuste, M. Artmann, C. Ioja ve S. Qureshi (Ed.), Making Green 
Cities. Concepts, Challenges and Practices içinde, Springer International Publishing.
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ekonomik koşullar nedeniyle, ekolojik felaketlerin ortaya çıkardığı sonuçların büyüklüğü ve yoğun-

luğu bir kentten diğerine değişiklik göstermekte. Diğer yandan, kentlerin içerisinde de yine sosyal, 

ekonomik, kültürel ve siyasi eşitsizlik ve adaletsizliklere bağlı olarak ekolojik felaketlerin olumsuz etkileri 

eşit ağırlıkta hissedilmiyor. Dezavantajlı konumda olan kentli grup ve topluluklar, oluşumuna katkılarının 

sınırlı ya da az düzeyde olduğu ekolojik felaketler ve sorunlardan daha büyük oranda etkileniyor.4 Bu 

nedenle, kentleri “yeşil” yapmanın önemli ve ayrılmaz bir parçası kentlerde aynı zamanda “bölüşüm”, 

“tanınma” ve “katılım” boyutlarıyla adaletin sağlanması. Yeşil Şehir politikalarının “çevresel adalet/

iklim adaleti” çerçevesinde ele alınarak oluşturulması ve uygulanması da katılımcılık ilkesinin hayata ge-

çirilmesiyle sağlanabilir. Kentlilerin politika yapım ve uygulama süreçlerine katılımı sayesinde karar alma 

mekanizmalarından dışlanmış grup ve topluluklarınki de dahil olmak üzere ihtiyaç, talep ve beklentiler 

belirlenebilir; eşitlikçi ve adil plan ve eylemler üretilebilir; böylece Yeşil Şehir politikaları sonucunda or-

taya çıkacak fayda ve maliyetler hakkaniyetli bir şekilde bölüşülmüş olur. 

Bu raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kent genelinde Yeşil Şehir anlayışına yönelik çalış-

maları, ekoloji odaklı sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ile katılımcılık ilkesi çerçevesinde kurduğu ilişki ve 

işbirlikleri değerlendirilmektedir. Rapor, GEF’in (Green European Foundation/Yeşil Avrupa Vakfı) Avrupa 

genelinde 6 farklı ortak kuruluşla yürüttüğü Yeşil Şehirler Projesi’nin Yeşil Düşünce Derneği tarafından 

düzenlenen İstanbul ayağında gerçekleştirilen iki çalıştaydan edinilen bilgilere dayanmaktadır. “Umudun 

Yeri Yeşil Şehirler” isimli birinci çalıştay 20 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi ve çalıştaya 

(İBB’nin 11 daire başkanlık ve müdürlüğünden 28 temsilci; kent, iklim ve çevre politikaları üzerine çalı-

şan 12 sivil toplum kuruluşunun 13 üyesi ve konuyla ilgilenen bağımsız uzmanların da aralarında olduğu) 

toplam 45 kişi katıldı. Bu çalıştayda İBB’nin mevcut Yeşil Şehir kapsamında değerlendirilebilecek mevcut 

politika, strateji, plan ve uygulamalarının aktarımı ve değerlendirilmesi yapıldı. Devam niteliğindeki ikinci 

çalıştay ise “Yeşil Bir Şehri Görünür ve Erişebilir Kılmak” başlığıyla 27 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak 

düzenlendi. Toplam 9 STK’ya üye 12 kişi ve İBB’ye ait toplam 14 daire başkanlığı, müdürlük ve birimden 28 

görevlinin katıldığı bu toplantıda ise, İBB ile STK’lar arasında yeşil politikalar çerçevesinde gerçekleşen 

işbirlikleri, olası ortaklıklar ve genel katılımcı pratiklerinin geliştirilme biçimleri tartışıldı.

1 . İBB’NIN YEŞİL ŞEHİR OLMAYA İLİŞKİN PROJE , 
UYGULAMA VE POLİTİK ALARI:
Proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarda elde edilen bilgiler, İBB’nin farklı alanlarda Yeşil Şehir 

kavramı kapsamı altında sayılabilecek farklı proje, plan ve eylemler geliştirip yürüttüğünü gösteriyor. İBB 

birim temsilcilerinin ifadelerine göre, farklı alan ve sektörlerde yer alan plan, proje ve eylemlerinin ta-

sarlanma, oluşturulma ve uygulama süreçleri temel olarak “sürdürülebilirlik” kavramı çerçevesinde ele 

alınıyor. “Sürdürülebilirlik” kavramının yanı sıra, Yeşil Şehir olmaya yönelik eylemlerin “adalet” çerçeve-

4 Schlosberg, D. (2013). Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse, Environmental Politics, 
22(1), s. 37-55. Bulkeley, H. ve Betsill, M. M. (2013). Revisiting the urban politics of climate change. Environmental Politics, 22,  s. 
136–154,
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sine dair diğer ekolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlarına -kısmen veya belirli bir sistematiğe bağlı 

kalınmasa da- vurgu yapılıyor. Diğer yandan, farklı alanlarda yer alan plan, proje ve eylemlerin sektörler 

arası kesişim kümelerinin kısıtlı kaldığı, arada bazı bağlar kurulsa da her birimin kendi alanındaki eylem-

lere yoğunlaştığı görülüyor. Öte yandan, Yeşil Şehir anlayışının içerisinde önemli bir yeri olan “biyoçeşit-

liliği koruma” eylemlerinin İBB birimleri tarafından benimsenmeye başlandığı ve bunun farklı projelerin 

içerisinde üzerinde durulan bir parametre olarak değerlendirilmekte. 

Kentte yeşil alanların yaygınlaştırılması, korunması ve iyileştirilmesi gibi Yeşil Şehir anlayışında önemli 

yer tutan işlerden sorumlu İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler 

doğrultusunda, İstanbul genelinde yeşil alanların miktarını ve yüzölçümünü artırmaya yönelik çeşitli ça-

lışmalar bulunduğu görülüyor. Adı geçen olan projelerden bir tanesi “tüm kentlilerin en fazla 10 dakika 

içerisinde yeşil alanlara ulaşabilmesi” hedefi doğrultusunda yeşil alanların düzenlenmesi ve sayısı-

nın artırılması. Bu alandaki diğer projelerden bazıları şu şekilde sıralanıyor: Çiftalan-Kısırkaya’da ekolojik 

planlama yöntemiyle kültür-sanat-spor-doğa bağlamında bir rekreasyon alanı yaratmak; dere ya-

taklarını iyileştirmek; Yaşam Vadileri projelerini planlamak ve hayata geçirmek; su havzalarını eko-

lojik değerler bakımından değerlendirmek; “Oyun İstanbul” markası altında İstanbul’da oyun alan-

larının sayısını artırmak; “Kenti Sanatla Buluşturuyoruz” faaliyetlerini düzenlemek; İstanbul’un farklı 

yerlerinde kentlilerin dahil edildiği süreçlerle kent ormanları oluşturmak ve açmak. Çalıştaylarda 

yapılan bilgilendirmede, bunların yanı sıra, organizasyon yapısında değişikliğe gidilerek Kent Ekosistemi 

Müdürlüğü’nün kurulduğu ve hayata geçirilen bu birim ile “ekolojik planlama” anlayışının yerleşmesinin 

hedeflendiği anlatıldı. 

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı da ulaşım meselesini çevresel ve sosyal etkileriyle birlikte ele aldıkla-

rı Kentsel Sürdürülebilir Hareketlilik Planı’nın hazırlıklarının devam ettiğini belirtmiştir. Planın temel 

amacı, çevreyi ve katılımcılığı ön plana alarak kentin tüm ulaşım sistemlerinin entegre edilmesi olarak 

özetleniyor. Bu alanda halihazırda devam eden diğer çalışmaların arasında bisiklet ve toplu taşıma ile 

mikromobilitenin artırılması ve kentteki özel araç kullanımının baskılanması için şerit kısıtlaması; 

toplu taşıma ve bisiklet ile mikromobilite seçeneklerinin desteklenmesiyle, yaya olabilmenin önündeki 

engellerin kaldırılması ve hem kaldırımların genişletilmesi hem de kesişme noktalarında yayanın ön 

plana çıkarılması gibi farklı uygulamalardan oluşan bütüncül politika planlarının yapılması yer alıyor. 

Çalıştayda İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmaların içerisinde iklim krizi ile mü-

cadelenin önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Birim yetkililerinin aktarımlarına göre, mevcut İBB yönetiminin 

Ekim 2019 tarihinde C40 Deadline 2020 Belgesi’ni imzalayarak vermiş olduğu İstanbul’u 2050 yılında 

karbon-nötr kent yapma taahhüdünün gerçekleştirilebilmesi için İstanbul İklim Eylem Planı’nın re-

vize edilme çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında yürürlüğe konmuş olan mevcut İstanbul İklim Eylem 

Planı’nda 2030 ve 2050 yılında emisyon artışının sırasıyla %33 ve %55 azaltılması hedeflenmişti. Oysa, bu 

hedefler karbonsuz bir kent hayatı yaratmak ve iklim krizini durdurma mücadelesine katkı vermek ba-

kımından oldukça yetersiz. Çalıştaylarda verilen taahhüde bağlı olarak bu hedeflerin güncellenmesi ve 

iyileştirilmesi çalışmalarının sürdüğünün, konulacak yeni hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli azal-

tım ve uyum eylemlerinin ön hazırlıklarının devam ettiğinin bilgisi paylaşıldı. Bunun dışında, hava kalitesi 

ve çevresel gürültü ölçümlerinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi, yutak alanlarının artırılması gibi 
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konularda da çalışmaların olduğu öğrenildi. 

İBB Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün çalışmalarının, 

İstanbul’un karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri olan deprem ve bu konuyla ilişkili kentsel dönü-

şüme yoğunlaştığı anlaşıldı. Bu konularla ilgili çalışmalar kentsel dönüşüm master planının ve stra-

tejisinin oluşturulması, geçici barınma ve toplanma alanlarının belirlenmesi, Ataşehir ve Topkapı 

gibi semtlerde deprem parklarının yapılması olarak özetlendi. Planlama çalışmalarında “yeşil alanların 

sistematiğinin oluşturulması” yer alıyor ve özellikle deprem ile ilgili “toplanma alanı” olarak kullanılması 

düşünülen yeşil alanların genişletilmesi ve belirlenmesi konularında İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dai-

re Başkanlığı ile beraber çalışmaların yürütüldüğü belirtiliyor. 

2 . İBB- SİVİL TOPLUM ORTAKLIĞI VE ETKİLEŞİMİ:
Çalıştayda, sivil toplum ve yerel halk ile beraber yürüttüğü mevcut ve plan aşamasında olan uygulama 

ve projelerden örnekler vererek özetleyen İBB daire başkanlık ve müdürlüklerinden temsilciler “katı-

lımcılık”, “işbirliği” ve “şeffaflık” ilkelerinin kendileri için ne derece önemli olduğunun altını çizdiler. İBB 

temsilcilerinin anlattıklarından yola çıkarak belediye birimlerinin katılımcı pratiklerin uygulanma neden 

ve amaçları şöyle sıralanıyor: a) Uygulama ve eylemlerin yerel halk tarafından sahiplenilmesi; b) Yerel-

de ihtiyaçların belirlenmesi; c) Projeleri destekleyecek veya projelerin oluşumuna katkı sağlayacak 

biçimde yeni fikir ve önerilerin toplanması. Bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla İBB tarafından kullanı-

lan başlıca yöntemin çalıştay, konferans ve paneller gibi toplantılar düzenleyerek paydaşların görüş ve 

yorumlarını toplamak olduğu görülüyor. Son dönemde özellikle herkese açık, geniş katılımlı çalıştayların 

sayı ve konu çeşitliliği artıyor. Yeşil Şehir kapsamındaki konular hakkında İBB birimleri tarafından düzen-

lenen/düzenlenecek olan çalıştayların bazıları şu şekilde sıralanıyor: İBB Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar 

Daire Başkanlığı’nın düzenlediği/düzenleyeceği Yeşil Alan (05-06 Şubat 2020), Kent Ekosistemi, Oyun 

İstanbul Çalıştayları, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Bisiklet Çalıştayı (07 Şubat 2020) ve Ula-

şım Çalıştay(lar)ı ve İBB İmar ve Sehircilik Daire Başkanlığı ve BİMTAŞ tarafından düzenlenen Kanal İstan-

bul Çalıştayı (10 Ocak 2020). Bunların yanı sıra, atölyeler, etkinlikler, yarışmalar ve anketler de İBB birimle-

rinin farklı proje ve uygulamalarda zaman zaman kullandığı katılımcılık mekanizmaları olarak öne çıkıyor. 

Öte yandan, STK’ların İBB’nin çalışmalarına proje temelli olarak dahil edildiği örnekler de bulunuyor. 

İBB birimlerinden Çevre Koruma Müdürlüğü iklim değişikliği ve hava kalitesinin iyileştirilmesi konula-

rında ilçe belediyeleri ve iştirak şirketlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve çeşitli toplumsal grup-

lardan kişilerle iletişim halinde ve çeşitli ortak projeler yürütüyor. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 

da uzman ve yetkililer tarafından şekillendirilen ve uygulanan “geleneksel” bir planlama anlayışı yerine, 

“katılımcı” planlama yaklaşımını benimsediklerini belirtiyor. Yerel halk, STK’lar ve meslek örgütlerinin 

katılımına açık olarak yürütülen, oluşturulan çalışma grupları yoluyla herkesin katılımının sağlanmasının 

hedeflendiği Adalar planlama çalışması süreci bu yaklaşıma örnek gösteriliyor. Yanı sıra anket çalışma-

larıyla yerel halkın düşünce ve önerilerinin toplanması, web sayfasından tüm sürecin detaylarının anla-

tılması gibi uygulamalar da “katılımcı” planlama sürecinin unsurları olarak sunuluyor. Meydan tasarımı ve 
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SİT alanlarının korunması için Beyoğlu’nda, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda da 

Avcılar’da İBB tarafından benzer süreçlerin yürütüldüğü dile getirildi. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkan-

lığı ayrıca “ekolojik yıkıma neden olacak” Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi mega-projeler hakkında 

farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarını da sosyal medya ve internet sayfaları üzerinden 

kentlilerin görüşüne açık bir şekilde yapmaya devam ediyor. 

İBB Ulaştırma Daire Başkanlığı da bir dizi kentsel hareketlilik projesini sivil toplum ve halkın katılımıy-

la oluşturduklarını belirtiyor. Buna örnek olarak, kent genelinde bisiklet ve elektrikli scooter gibi fosil 

yakıt kullanmayan alternatif araçlarla ulaşımın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konusunda STK’lar ve 

kent halkının da projelere dahil edilmesi yönünde uygulamaların bulunulduğu anlatıldı. Bu projelerden 

bazıları kent genelinde geniş katılımlı Bisiklet Çalıştayı’nın düzenlenmesi, STK’ların ve semt sakinlerinin 

görüşlerinin alındığı toplantı ve anketlerin düzenlenmesi, bisiklet yolları inşa süreçleri ve elektrikli scoo-

ter’larla ilgili mevzuatın hazırlık çalışmalarında STK’lar ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelere işa-

ret edildi. Aynı zamanda kentteki farklı paydaşların bisiklet grup ve örgütlerinin yanı sıra bireysel bisiklet 

kullanıcılarının toplantı ve benzeri etkinlikler organize edebilecekleri düzenli bir buluşma mekânı olarak 

tasarlanan Bisiklet Evi’nin de yine Ulaştırma Daire Başkanlığı tarafından açılmış olduğu vurgulandı. Bu uy-

gulamayı, STK’larla ilişkilerin tek taraflı ve bir kereye mahsus olarak kurulmasının ötesine geçecek bir gi-

rişim olarak görmek mümkün. Bisiklet Evi ile İBB, sivil toplumla olan ilişkilerinin sürekliliğini sağlarken, sivil 

toplum aktörlerinin de kendi bağ ve ilişkilerini kuvvetlendirilmesine katkı vermeyi amaçlıyor. Bu sayede 

İBB’nin sivil toplumun kapasitesini ve sosyal sermayesini artırmaya katkı sağlayacak bir “kolaylaştırıcılık” 

rolü üstlendiği de görülüyor.

İBB birimleri arasında Enerji ve Aydınlatma Müdürlüğü’nün STK’lar ile ortak çalışmalarının diğerlerine 

göre daha kısıtlı kaldığı anlaşılıyor. Enerjinin belediye için “yeni bir mesele” olduğunu kaydeden müdür-

lük temsilcileri, STK’lar ile özellikle strateji geliştirme için beraber çalışmalar yürüttüklerini, bunun dışın-

da ise çalıştay ve yarışmalarda bir araya geldiklerini ifade etti. 

İBB birimlerinin kendi bünyelerinde yaptıkları çalışmaların yanı sıra, İBB genelinde katılımcı süreçlerin 

genel tasarım ve planlaması İstanbul Planlama Ajansı (İPA) çatısı altında yer alan Vizyon 2050 tarafından 

gerçekleştiriliyor. Bu alandaki çalışmaların amacı “katılımcı demokratik yönetim politikaları” geliştire-

rek “yönetsel bir dönüşümü planlayabilmek” olarak tarif ediliyor. Bu çerçevede, Vizyon 2050 çatısı al-

tında paydaş haritasının çıkarılması ve paydaşlarla ilişkiye geçilmesi gibi altyapı hazırlıkların halen devam 

ettiği kaydedildi. 

Diğer yandan, çalıştaylara katılan STK üye ve katılımcıları genel olarak yerel yönetimlerle ilişki kurma-

ya ve etkileşime geçmeye hazır ve istekli olduklarını belirttiler. Mevcut durumda katılımcı birçok STK 

üyesinin savunuculuklarını yaptıkları ve uzmanlık geliştirdikleri alan ve konularla ilgili olarak değişik öl-

çekteki belediyeleriyle farklı biçim ve düzeyde bağlantı kurdukları, birlikte projeler yürüttükleri ve/veya 

etkileşim içerisinde bulundukları görüldü. Hava kirliliği, yeşil alanlar ve “Yeşil Şehir” kapsamında yer alan 

diğer konular üzerine yerel yönetimlerle işbirliği yapmak STK’lar tarafından etki yaratmak ve hızlı hareket 

etmek açısından tercih ediliyor. Örneğin çalıştaya katılan bir STK üyesi, hava kirliliği ölçüm istasyonları-

nın yerleştirilmesi hakkındaki bir taleplerini, “daha yavaş” davrandığını düşündükleri Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yerine bir ilçe belediyesine ilettiklerini ve konuyla ilgili olarak bu ilçe belediyesi ile çalıştıklarını 
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aktardı. 

Çalıştaya katılan STK’ların İBB hakkında son dönemde olumlu bulduğu gelişmelerden biri de, ekoloji 

konularıyla ilgili verilerin giderek daha fazla ve çeşitli araçlar yoluyla paylaşıyor olması. Örnek olarak, 

İstanbul genelinde toplam 26 Hava Ölçüm İstasyonu’nda elde edilen verilerin -her ne kadar bu konu 

üzerine çalışan bir STK, PM 2,5 ölçümü yapan istasyonların sayısını yetersiz bulsa da- internet üze-

rinden paylaşılması oldukça olumlu karşılanmıştır. Bu konuda mobil uygulamaların kullanımı gibi yeni 

bilgi paylaşım teknoloji ve mecralarının kullanımının artırılması yönünde beklentiler de mevcut.

Son olarak, uluslararası ağlar ve kuruluşlar da İBB’nin aktif olarak ilişki kurduğu paydaşlar arasında yer alı-

yor. İBB çatısı altındaki farklı birimler kendi çalıştıkları sorumluluk alanlarına bağlı olarak farklı uluslararası 

ve küresel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor ve ortak projeler yürütüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, 

“sürdürülebilirlik” ve “katılımcılık” ilkelerine atıf yaparak ele aldığı kentsel ulaşım ana planının hazırlıklarını 

İngiltere Refah Fonu ile ortak bir çalışma dahilinde yürütüyor. Bunun yanı sıra, World Resources Institute 

(Dünya Kaynakları Enstitüsü, WRI) gibi uluslararası STK’lar, C40 gibi ulus-ötesi kent dayanışma ağları ile 

belirli konu ve projeler çerçevesinde ortak çalışmalar yürütüldüğü, yabancı ülke başkonsoloslukları ve 

Avrupa Birliği (AB) fonlarının kullanımı yoluyla çeşitli projelere finansal destek alındığı da görülüyor.

3. ZORLUKLAR VE ENGELLER:
Her ne kadar İBB’nin politika yapım süreçlerine STK’ları artan düzeyde dahil ettiği görüşü bulunsa ve bu 

durum olumlu bir gelişme olarak nitelense de, çalıştaylara katılan STK üyeleri bu konuyla ilgili bazı zorluk 

ve engellerin bulunduğunu dile getiriyor. Diğer yandan İBB yetkilileri de hem kendi taraflarından hem de 

sivil toplumdan kaynaklanan bazı zorluk ve engellerin varlığına dikkat çekiyor. Sivil toplumun ve İBB’nin 

bahsettiği zorluk ve engelleri genel olarak kaynak (bilgi, zaman, kapasite, vs.), organizasyon biçimi ve 

ilişkiler başlıkları altında toplamak mümkün. Çalıştaylarda İBB yetkilileri ve sivil toplum katılımcıları tara-

fından dile getirilen zorluk ve engeller şu şekilde sıralanıyor:

Koordinasyona Dair Zorluklar: STK temsilcilerinin bir kısmı İBB ile ilişkilerinin ağırlıklı olarak çalıştay-

lar üzerinden yürümekte olduğunu belirtiyor. İBB’nin farklı konular üzerine çok sayıda çalıştay ve benze-

ri toplantı düzenlediğine dikkat çekilirken, bu çalışmaların birbirinden kopuk bir şekilde ilerlemesinin ve-

rimliliği düşürdüğü görüşü ileri sürülüyor. Bu görüşe göre, farklı başlıklar altında aynı konular tekrarlanarak 

tartışılmakta veya bir çalıştayda söylenenler diğerine aktarılamamakta. Düzenlenen çalıştayların etkinlik 

ve verimliliğinin artırılabilmesi için yapılan önerilerden biri bu toplantıların farklı alanlar arasındaki ör-

tüşme ve kesişimlerin daha çok hesaba katılarak düzenlenmesi oldu. Buna karşılık, İBB birimlerinden 

yetkililer çalıştayların konular arasında bağ kuracak biçimde planlanması ve koordine edilmesi çalışma-

larına devam edildiğini belirtti. Sivil toplum tarafından katılanlar ayrıca İBB’nin çevre meselesini farklı 

sektörler arasındaki ilişkileri kurarak ele almasını bekliyor. Buna yönelik olarak sivil toplumdan katılımcı-

lar sektörler arası bağları kuran bir yaklaşıma dayanan çalışmaları örnek olarak gösterirken, İBB’den enerji, 

hava kirliliği gibi farklı konuları bütünleşik olarak ele alması talep ediliyor. İBB tarafı ise özellikle İstanbul 

Planlama Ajansı’nın (İPA) bu konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalara işaret ederek, kent düzeyinde pay-
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daşların belirlenmesi gibi ön çalışmalar yürütüldüğünü, gelecekte düzenlenecek paydaş etkinliklerinin 

sürekliliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik girişimler üzerine çalışıldığının altını çizmekte. İBB birim 

yetkilileri aynı zamanda düzenlenen çalıştayların yapısının ve içeriğinin üzerinde çalışılan sektör ve ko-

nuların ihtiyaçlarına göre farklılık gösterdiğini; düzenlenen çalıştayların sayı, sıklık ve yapı olarak konu ve 

alanlara göre çeşitlendiğini ifade etti. Örnek olarak da, sahada oldukça örgütlü bir şekilde varlık gösteren 

çeşitli dernek, grup, kolektif ve bireysel kullanıcılar sayesinde, bisikletli ulaşım çalıştaylarının kolaylıkla 

ve sonuç verecek biçimde düzenlenebildiği gösterildi. 

Takip ve Denetim Zorluğu: Çalıştaylara katılan sivil toplum üyelerinin işaret ettiği bir başka engel de, 

İBB’nin düzenlediği toplantı ve çalıştaylar sonrasındaki süreçlerin takibinin zorluğu oldu. Buna göre, 

STK’lar sundukları fikirlerin uygulamaya dönüşüp dönüşmediği veya nasıl hayata geçirildiği konularında 

yeterli bilgiye ulaşamadıklarını söylüyor. Çalıştayların STK’ları bir araya getirmek bakımından başarılı 

sayılabileceği vurgulanırken, ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve sonuçlar hakkında bilgilendirme 

yapma araç ve mekanizmalarının yeterli olmadığı görüşleri de dile getiriyor. 

İşbirliğinin Niteliği: Proje kapsamında düzenlenen iki çalıştayda sivil toplum tarafından katılanların engel 

olarak işaret ettikleri bir başka mesele de, Belediye’nin sivil toplum ile kurduğu ilişkilerin hâlâ “tek taraflı” 

ve “tek yönlü” bazı nitelikler sergilemesi idi. Birçok STK temsilcisi belediyelerle genel olarak işbirliğinin 

tek yönlü bir fikir alışverişinden öteye gitmediğini belirtti. Bir STK temsilcisi, İstanbul dışındaki bir be-

lediye ile yürüttükleri bir sağlık etki değerlendirme raporuna ilişkin çalışmayı örnek göstererek, farklı 

paydaşlarla beraber yürütülen projelerde uzmanların sürece tam katılımı ile genel olarak bilgi ve birikim 

kapasitesinde artış yaşandığını, bu sayede işbirliğinin daha sağlam bir zemine oturacağını anlattı. 

Kapsayıcılık: Genel olarak önceki dönemlere göre iyileşme olmasına karşın, STK temsilcilerinin bir kısmı 

çalıştaylara dahil edilmediklerini, ancak dolaylı bir şekilde haberdar olduklarını belirtiyor. Farklı STK’ların 

bir araya gelmesiyle oluşan bir platform, kendilerinin üzerinde çalıştıkları konuyla ilgili gelişme ve ça-

lışmalar hakkında ancak üye kuruluşlarının bir kısmından gelen bilgiler yoluyla haberdar olabildiklerini 

ve süreçler hakkında dolaylı olarak iletişime geçebildiklerini ifade ettiler. Kapsayıcılık ile ilgili gündeme 

getirilen bir başka konu da projelerin farklı boyutlarının hesaba katılarak farklı alanlarda uzmanlaşan pay-

daşların sürece dahil edilmesi oldu. Örneğin, Temiz Hava Platformu’ndan bir katılımcı, Ulaştırma Daire 

Başkanlığı’nın uygulamaya koymayı düşündüğü “yol kenarlarında yeşil peyzaj ile beraber oturma alanla-

rının oluşturulması” projesi hakkında ulaştırma kaynaklı hava kirliliğinin de hesaba katılmasının, Tabipler 

Birliği gibi uzman kuruluşların halk sağlığı ile ilgili görüşlerinin alınmasının ve -diğer projeler için de geçerli 

olacak şekilde- Sağlık Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanmasının gerektiğini dile getirdi.

Belediyeyle İlişki Kurulmasına Dair Zorluklar: STK üyesi olan katılımcıların bir kısmı, İBB’nin kendi iç 

organizasyonuna bağlı sorunların STK’lar için bir zorluk yarattığını belirtti. Buna göre, belediyenin kurum 

içi ilişkilerinde ve bilgi akışında yaşanan aksaklıklar, İBB birimleri arasında koordinasyonun yeterli olama-

yışı ve İBB’nin ilçe belediyeleri ile iletişim sıkıntıları STK’ların belediye ile olan ilişkilerini olumsuz yönde 

etkiliyor. Bu zorlukların başında Belediye-sivil toplum ilişkilerinde yaşanan koordinasyon sorunu geliyor. 

Dikkat çekilen benzer bir zorluk da STK’ların talep ve ihtiyaçlarını yöneltebilecekleri, kendi konuların-

da işbirliğine girebilecekleri belediye birimleri konusunda net bir bilgiye sahip olmamaları. Bu durum, 

İBB’nin organizasyon yapısı, iç işleyiş ve kurum içerisindeki yetki-sorumluluk dağılımı konularında  bilgi 
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eksikliğinin bulunduğuna işaret ediyor. 

Verilerin Açık ve Şeffaf Paylaşımı: Sivil toplumun önem verdiği konuların başında verilerin herkesin eri-

şimine açık ve şeffaf olarak paylaşılması geliyor. Proje kapsamındaki çalıştaylarda, İBB yetkilileri bu ko-

nuda son dönemde hayata geçirilen ve planlanan uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundu: Yakın 

bir süre önce, İBB tüm kentlilerin erişimine açık veri portalını hizmete soktu (https://data.ibb.gov.tr/); 

İPA’nın altında yer alan İstatistik Ofisi de kendi topladığı ve başka kaynaklardan derlediği verileri kamu-

oyu ile düzenli olarak paylaşmaya başladı. İBB’nin bu uygulamaları olumlu bulunmakla beraber STK’ların 

üzerinde uzmanlık geliştirdikleri, savunuculuğunu yaptıkları alan ve konularda daha kapsamlı, derinlikli 

ve detaylı veri ihtiyaç ve talepleri devam ediyor. Kent sağlığı ve kentsel dönüşüm konusunda çalışan bir 

STK üyesi bu konularda “şeffaf sunuma imkân veren bir veri tabanının” oluşturulmasının STK’ları belediye 

ile işbirliği yapmaya teşvik edecek bir mekanizma olacağını söyledi. 

Bunların yanı sıra, İBB daire başkanlıkları ve müdürlüklerinden temsilciler de çevre konularıyla ilgili politi-

ka ve uygulamalar konusunda bazı engeller ve zorluklarla karşı karşıya olduklarından söz ettiler. Bu zorluk 

ve engeller ise şunlar: 

Sivil Toplum ile İletişime Geçme ve İlişkilerin Sürdürülmesi Konusunda Yaşanan Sorunlar: Belediye 

temsilcileri genellikle katılımcı süreçlere sivil toplum aktörlerini geniş bir şekilde dahil etmeyi hedef-

leseler de, STK’larla iletişim kurma konusunda sorunlar yaşadıklarını ileri sürüyorlar. Sorunun temel ne-

denlerinden biri olarak, oluşturulan geniş listelerde yer alan kurumların iletişim bilgilerinin bulunmaması 

gösteriliyor. İBB yetkililerinin bir kısmı, sivil toplum kuruluşlarının İBB olan işbirliğinin içerik ve sonuçları 

hakkında beklentilerinin belirsiz kalabildiğine dikkat çekiyor. Bu durum, İBB ve STKlar arasında kurulan 

ilişkilerin sağlıklı ve sonuç verecek biçimde sürdürülmesini zorlaştıran bir etken olarak karşımıza çıkmakta. 

Mevzuat ve Yetki Sınırlamaları: İBB temsilcilerinin Yeşil Şehir kapsamında yaptığı çalışmalarda görev 

yetki ve sorumluluk alanlarında kısıtlarla karşı karşıya kalmakta. Enerjiden su yönetimine kadar birçok 

alanda belediyelerin ulusal politika, plan ve mevzuata tabi olduğu, bağımsız hareket edebilme kapasi-

tesinin sınırlı olduğu ve buna bağlı olarak farklı ölçeklerdeki aktör ve yetkililerle eşgüdümün sağlanması 

gerektiği belirtildi. Bunun yanı sıra, yerel ölçekte de yetki ve sorumlulukların farklı belediyeler (ilçeler ve 

büyükşehir) arasında dağıtılmış olması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu durumun ortaya çıkardığı zorlukla-

ra örnek olarak, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Müdürlüğü’nün küçük ölçekli mahalle parklarının ken-

di yetki alanlarında olmamasından dolayı kentte yaşayanların mahallerinde en çok 10 dakika içerisinde 

yeşil alana ulaşabilmelerini amaçlayan çalışmalarını yürütmek konusunda çektikleri zorluklar gösterildi. 

İBB Çevre Koruma Müdürlüğü de sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi konusunda yetkinin 

tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’da olması nedeniyle bu konuda atabilecekleri adımların yetersiz 

kalmasından yakınıyor. Bu konuda benzer bir görüş bildiren İBB Enerji ve Aydınlatma Müdürlüğü de mer-

kezi hükümetin belediyelere 2017-2023 enerji planında yeterli rol vermediğini söylüyor.

Zaman Baskısı: Çalıştayda İBB birimlerinden temsilcilerin altını çizdiği bir başka zorluk da zaman bas-

kısı olarak ortaya çıkmakta. İstanbul’un yaşamakta olduğu birçok sorun ve karşı karşıya kaldığı riskler 

acil eylem gerektirdiğinden, plan, proje ve uygulamaların bir an önce oluşturulması ve hayata geçirilmesi 

gerekiyor. İBB yetkililerinin de belirttiği üzere, bu nedenle atılacak adımların belirleneceği karar alma sü-

https://data.ibb.gov.tr/
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reçlerinin katılımcı bir biçimde yürütülebilmesi için planların hızlı bir biçimde yapılması gerekiyor ve bu 

zorunluluk nedeniyle bazı eksiklikler yaşanabiliyor. Kanal İstanbul Çalıştayı için paydaş listesinin hazırlığı 

ve paydaşların davet edilmesi konularında çok hızlı hareket edilmesi bu duruma örnek olarak verilirken, 

yine de bu çalıştaya yaklaşık 2500 kişinin katıldığı ve herkese açık olarak düzenlenen çalıştayın çıktıları-

nın rapor haline getirilip kamuoyu ile paylaşılabildiği de kaydedildi. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER:
Bu çalışma kapsamında düzenlenen çalıştaylarda toplanan bilgiler ışığında, İBB’nin katılımcılık, şeffaflık 

ve veri paylaşımı konularındaki genel olarak yaklaşımında geçtiğimiz dönemlere göre iyileşme olduğu 

görülüyor. Genel olarak, farklı birimlerden İBB yetkilileri İstanbul’u Yeşil Şehir yapmaya yönelik çalışmala-

rında bu ilke ve pratiklerin önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Çalışmalarının planlama, proje oluşturma 

ve uygulama süreçlerine kentteki STK’ları ve yerel halkı dahil etmek amacıyla çeşitli katılımcılık meka-

nizma ve araçlarını giderek daha fazla kullandığı görülüyor. Benzer biçimde, İBB birimlerinin ulus-ötesi ve 

uluslararası ağ, kuruluş ve kurumlarla ortaklık kurduğu, işbirliği içerisinde hareket ettiği projeler de mev-

cut. İBB birimlerinin ekoloji meseleleriyle ilgili çalışmalarında katılımcılık ve veri paylaşımı bakımında iyi-

leşmelerin olduğu, çalıştaylara katılan STK üyelerinin çoğunluğu tarafından da onaylandı. Ancak, STK’lar 

tarafından oldukça önem atfedilen İBB (ve diğer belediyeler) ile işbirliği ve ortaklıkların önünde kaynak, 

organizasyon biçim ve işleyişi ile kurulan ilişkilerin nitelik ve niceliğine bağlı bazı engel ve zorlukların da 

devam etmekte olduğu vurgulandı. İBB ve sivil toplumun kent düzeyinde yeşil politikaların üretilmesi ve 

uygulamanması konularında işbirliği yapabilmesinin ve ortaklık geliştirmesinin kapsamını genişletecek, 

yoğunluğunu artıracak ve etkinliğini sağlayacak bazı politika ve uygulama önerileri şunlar:

• Belediye Çalışanlarının Kapasite Artırımı: Belediye çalışanlarına yönelik katılımcı pratiklerin 

oluşturulması, genel işleyişi ve devamlılığı konusunda kapasite artırımına gidilmesi gerekmektedir. 

Bu kapasite artırımının bir yolu dünyadan iyi örneklerin sunulduğu, genel katılımcılık prensiplerinin 

tartışıldığı ve bunların pratikte deneyimlendiği eğitim programlarının uygulanması olabilir. 

Özellikle iklim krizi gibi bütünleşik mücadele gerektiren konular söz konusu olduğunda, belediye 

birimlerinin diğer konuları kendi çalışma alanlarına bağlayabilmelerini sağlayacak şeklide kapasite 

artırımına yönelik uygulamaların yürürlüğe konulması fayda sağlayacaktır. 

• Bütüncül Yaklaşım ve Kesişim Alanlarının Genişletilmesi: Ekoloji meselelerinin kendi aralarında 

ve diğer sektörlerle bir arada ele alınması gerekmektedir. İBB birimi temsilcilerinin bir kısmı bu 

yönde görüş belirtseler de, özellikle iklim değişikliği gibi kapsamlı meselelerde bütüncül yaklaşım 

anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. 

• Katılımcılık Süreçlerinin Yine Katılımcı Pratiklerle Tasarlanması: Farklı sektör ve alanlarda 

uygulamaya konulan katılımcı pratiklerin dışarıdan ve kısıtlı sayıda uzman tarafından tasarlanması 

yerine, katılımcılık mekanizmalarında yer alacak paydaşlarla beraber düşünülmesi ve planlanması 

gerekmektedir. Böylelikle ihtiyaç ve beklentilerin karşılıklı olarak oluşturulması mümkün olacaktır. 
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Ayrıca, “çevre adaleti / iklim adaleti” çerçevesinden bakıldığında STK’ların savunuculuğunu 

yaptıkları aktör ve konular hakkında bilgi ve deneyimlerini süreç boyunca aktarıyor olması, özellikle 

kentte yaşayan dezavantajlı grupların yaşadığı adaletsizlikleri giderecek nitelikte çözümler 

üretilebilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Halihazırda, İstanbul Planlama Ajansı altında kurulan 

Vizyon 2050’nin özetle hem katılımcılığın sağlanması hem de katılımcı yönetim politikalarının 

oluşturulması yönünde çalışmalarda bulunduğu bilinmektedir. Bu çalışmaların olabildiğince 

geniş tutularak kent paydaşlarının tüm süreçlere dahil edilmesinin sağlanması, paydaşlar ile 

kurulan ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması, planlama ve uygulama ile ilgili tüm süreçlerin doğan 

ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli yenilenmeye açık, dinamik bir şekilde kurgulanması ve yürütülmesi 

gerekmektedir. 

• Belediye ve STK’lar Arasındaki Ortaklaşmanın Koordinasyonunun Sağlanması: Gerek 

belediyenin bürokratik yapısından gerekse STK-belediye arasında kurulan ilişkilerin niteliğinden 

kaynaklanan koordinasyon sorunlarının, beraber oluşturulacak kalıcı mekanizmalarla giderilmesi 

bu işbirliklerinin etkinliğini, sürekliliğini ve kapsamını iyileştirecektir. 

• STK-Belediye İşbirliğinin Zaman ve Mekâna Yayılması; Politika Temelli İşbirliği: Proje 

kapsamında düzenlenen çalıştaylarda da altı çizildiği üzere, belediyelerin STK’larla proje temelli 

işbirliklerinin ötesinde, daha genel strateji ve politika geliştirmeye yönelik ortak çalışmalarda 

bulunmaları beklenmektedir. Örneğin, bir STK temsilcisi yenilenebilir enerji konusunda 

geliştirilecek ortak modellerin beraber oluşturulması sayesinde, belediyelerin “dağıtık enerji” 

ve “topluluk enerjisi” konularında kentlilere teşvik sağlayacak önemli bir itici güç olabileceğini 

belirtmiştir. Bu ortaklıkların zaman ve mekâna yayılması ve kalıcı olmasının yolları bulunmalıdır. 

Bisikilet Evi gibi projelerin yaygınlaştırılması ve diğer alanlarda da uygulanması bu tip işbirlikleri ve 

ortaklaşmaların sürekli hale gelmesini sağlayacaktır. 

• Denetleme-İzleme Mekanizma ve Araçlarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi: Yeşil Şehir 

çalışmalarında hesap verilebilirlik ve şeffaflık önemli bir yere sahiptir. Kent yerel yönetimleri 

tarafından ölçülebilir hedefler ve eylem planları hazırlanması, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin 

belirlenmesi ve bu kritelere göre yapılacak ölçüm ve  değerlendirmelerin önceden belirlenmiş 

zaman aralıklarında düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılması şeffaflık ve hesap verebilirlik 

ilkelerinin hayata geçmesinde kritik öneme sahiptir. Buna dair gösterge setlerinin oluşturulmasının 

yanı sıra, uluslararası göstergelerin kullanılırken yerel koşul, ihtiyaç ve taleplere göre yeniden 

şekillendirilmesi gerekmektedir. 

• “Açık Veri” Anlayışının ve Uygulamalarının Artırılması, İyileştirilmesi ve Genelleştirilmesi: 

Buna bağlı olarak, “açık veri” uygulamalarının da özellikle başta sivil toplum ve akademi aktörleri 

olmak üzere farklı paydaşların dahil edileceği katılımcı bir süreç ile tasarlanması gerekmektedir. 

Böylelikle genel veriler dışında STK’ların kendi uzmanlıklarına dair ihtiyaç duydukları farklı alan ve 

konularla ilgili verilerin paylaşılması mümkün olabilir. Verilerin kolay erişilir ve anlaşılır bir biçimde 

çeşitli araç ve mecralar yoluyla paylaşılması da önemlidir.
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