
Basın Bülteni- 23 Mayıs 2016 

Konu: Doğa ve Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (DOST 

Platformu) 

 

Ülkemizin önemli Sivil Toplum Kuruluşlarının iştiraki ile DOST Platformu (Doğa ve Ormancılık Sivil Toplum 

Kuruluşları Platformu)  oluşturuluyor. 

Bilindiği üzere Ülkemiz kurumları ve özel sektör eliyle dünyanın dört bir tarafında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 

Ancak özellikle doğal kaynak yönetimi ve ormancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine dair platformlar 

yetersiz kalmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle ve ortaklarla birlikte dünyamız ve geleceğimiz için güzel işler 

yapılabilmesi gayesi  ile “ Doğa ve Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu- DOST Platformu” kurulmuştur. 

(The PLatform of the Associations of Nature and FORestry- PLANFOR” 

Oluşturulan DOST Platformu ile doğa koruma, tarım, arıcılık, afet yönetimi, su yönetimi, ormancılık, arazi 
yönetimi, iklim değişikliği, genç ve çocukların eğitimi gibi konularda ortak projeler hazırlanması ve uygulanması, 
çeşitli konularda ortak şekilde hareket edilmesi planlanmıştır. 

Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) tarafından takip edilen bu süreçle ülkemizden aşağıda belirtilen 
(alfabatik sıra ile)  STK’ lar bu platforma kurucu ortak olarak katılma kararı almıştır. 

1. Doğa Koruma Merkezi-DKM- www.dkm.org.tr  2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet 
gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal 
kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.  

2. Geleceği Önemseyenler Derneği-GONDER- www.gonder.org.tr   2013 yılında kurulmuştur. Çeşitli 
konularda projeler yürütmektedir. DOST Platformunun kuruluş süreci GÖNDER tarafından takip 
edilmiştir. 

3. OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi-  www.ostimenerjik.com 
2008 yılında faaliyetlerine başlamıştır.  60 üye firması bulunmaktadır. 11 üniversite,9 kamu kurumu ve 
10 sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa olarak faaliyetlerine devam etmektedir.   

4. Tarım Orman Birliği Çalışanları Sendikası-TOÇBİRSEN- www.tocbirsen.org.tr 2001 yılında kurulmuştur. 
Yaklaşık 42.000 üyesi ile ülkemizin en büyük sendikalarından birisidir. Tarım ve ormancılık 
konularındaki yetkili sendikadır. MEMURSEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) Üyesidir. Ulusal ve 
uluslararası bir çok çalışmaya öncülük yapmıştır.  

5. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı-TDPV- http://www.tdpv.org/ 2016 yılında kurulmuştur. Amacı; 
Türk Dünyası ve akraba toplulukları arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak 
tarihimizden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek, kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına 
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur 

6. Türkiye Toprak Bilimleri Derneği- www.toprak.org.tr Türkiye'de teorik ve uygulamalı sahalarda toprak 
bilimini geliştirmek, yaymak ve benimsetmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum 
Kuruluşudur. TTBD, toprağı uğraş alanı edinmiş bir "bilim adamı ve meslektaş" topluluğudur. 

7. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği- www.yesilturkiye.org.tr Derneğin gayesi, yurtta ağaç ve orman 
sevgisini yaymak, üyelerin meslek, kültür ve sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmak, bu hizmetler 
gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmaktır. 1950’ li yıllarda kurulan dernek “Kamu Yararına Dernek 
“ statüsü taşımaktadır.  

Platform fikri uygun mecralarla diğer ülkelere de duyurulmuş ve teklifler gelmeye başlamıştır. İlk aşamada 
Arnavutluk’tan “AlbaForest- www.albaforest.com” ve Bosna Hersek’ ten “Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık 
Derneği- Forestry Association of Federation of Bosnia and Herzegovina- http://www.usitfbih.ba/ ) ile birlikte yola 
çıkılması kararı alınmıştır.   

Bu oluşum sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik açıdan ülkemize, Türk kökenli ve aynı coğrafyayı paylaşan Türkiye 
dostu devletlere sektörel olarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Platformun kuruluşu ve işbirliği anlaşmasının imzalanması töreni, Bosna Hersek Federasyonu Ormancılık 
Derneğinin ev sahipliğinde  1 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 14:00’ de Saraybosna Üniversitesi Orman 
Fakültesinde (http://sfsa.web.ba/v2/ ) gerçekletirilecektir.  
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