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Büyük dalgalanmalar, istikrarsızlık ve zorluklarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Uluslararası ve 
ulusal ölçeklerde yaşanan gelişmeler, kimi zaman umut verici kimi zaman ise umut kırıcı oldu. 
Örneğin, iklim alanında Paris Anlaşması’yla ortaya çıkan olumlu hava, küresel siyasetin yeniden 
iklim aleyhine dönme işaretleri vermesiyle bozuldu. WWF’nin simgesi panda, uzun soluklu koruma 
çalışmalarının sonucunda, IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) tarafından, tehdit altındaki 
türlerin bulunduğu Kırmızı Liste’de ‘tehlikede’ durumundan, bir basamak daha iyi olan ‘duyarlı’ 
durumuna geçirilirken, WWF’in Yaşayan Gezegen Raporu 2020’ye kadar canlı popülasyonlarının 
üçte ikisinin yok olabileceği öngörüsünde bulunuyordu. 
 
Küresel ve ulusal düzeydeki gelişmelerin doğa üzerindeki etkileri sürerken WWF ağındaki yeniden 
yapılanma süreci de devam ediyor. WWF-Türkiye’nin, bu dinamik gelişmelere karşı gerekli 
pozisyonu alma ve dalgalı sularda gemiyi güvenli bir şekilde ana hedefine doğru ilerletme çabası 
sürüyor. Bu yıl da uzun soluklu tür ve alan koruma çalışmalarımıza devam ederken; iklim, enerji, su 
gibi ana temalarımızda karar alma süreçlerini etkileyecek, bilimsel temelli yol haritaları oluşturduk. 
Avrupa Birliği malî desteklerinden yararlanma konusuna ağırlık verdik. Kurumsal ve bireysel destek 
tabanımızı büyütme çalışmalarımız 2016 yılında da devam etti.  
 
Önümüzdeki süreçte WWF, doğa koruma misyonunu, toplam dokuz Uygulama (Practice) başlığı 
altında gerçekleştirecek. Bunlardan altısı; Deniz, Orman, Sulak alan, Türler, İklim/Enerji, Gıda, 
diğer üçü ise kesişen konular: Yönetişim, Finans, Pazarlama. Dünya genelinde daha düşük maliyetle 
daha etkili doğa koruma sonuçları elde etme hedefi doğrultusunda, her ofisin WWF misyonuna 
sunabileceği “kritik katkı”yı belirlemesi gerekiyor. Kritik katkılar bir anlamda, bütün WWF ofisleri 
için 2017 sonrası döneme ait doğa koruma stratejisinin en önemli referans kaynakları olacak. 
 
Bununla birlikte WWF-Türkiye, WWF ağı içinde, Akdeniz ve Kafkasya ekolojik bölgelerinin önemli 
paydaşlarından biri. Bu bakımdan, Akdeniz’deki WWF ofislerinin ortak girişimi olan “Mediterranean 
Marine Initiative(MMI)” ve “WWF Kafkasya Programı”nın bölgesel doğa koruma hedefleri de 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki stratejimizde dikkate alınacak noktalar. Zira Akdeniz 
kıyılarında yapacağımız tür ve alan koruma çalışmalarıyla Anadolu’nun kuzey doğusunda 
yapacağımız çalışmalar WWF’in küresel misyonuna yapacağımız “kritik katkılar”ımız açısından önem 
taşıyor. Bununla birlikte, gıda konusu da yeni dönemde stratejimize dahil olacak.  
 
Sonuç olarak, 2017 ile birlikte yeni bir döneme adım atıyoruz. Doğa koruma açısından daha zorlu 
olacağı açık olan bu dönemde 41 yıllık geçmişimizden gelen güçle yeşilin yanında olmaya devam 
edeceğiz. 
 
 
Uğur Bayar 
Yönetim Kurulu Başkanı 
WWF-Türkiye   
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil 
Toplum Hareketi” projesi, Şubat 2016’da başladı ve üç yıl boyunca devam edecek. Arnavutluk, Bosna-
Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş yararlanıcı ülkeyi kapsayan projede, 
Hırvatistan danışman ülke olarak yer alıyor. Koordinatörlüğünü WWF-Türkiye’nin yaptığı projenin 
diğer ortakları şu şekilde:   

 

 Zeleni Dom, Karadağ 

 Sırbistan Kuş Koruma ve Araştırma 
Derneği (BPSSS), Sırbistan 

 Dinarica, Bosna-Hersek 

 Arnavutluk Doğayı Koruma Enstitüsü 
(INCA), Arnavutluk 

 WWF-Adria, Hırvatistan 
 
Proje, Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) ve Stratejik Çevresel 
Değerlendirme (SÇD)  konularında, söz 
konusu ülkelerde sivil toplum 
kapasitesiyle  ilgili yasal çerçevenin 
geliştirilmesini, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımını arttırmayı hedefliyor. Başlangıç 
toplantısı, 25-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna, Bosna-Hersek’te gerçekleştirilen projenin bir 
amacı da medyanın bu konular hakkındaki bilgi birikimini çoğaltmak için etkinlikler düzenlemek.   
 
 
Hibe programı 

Proje kapsamında yürütülen hibe programı ile 26 sivil toplum kuruluşuna toplam 252 bin avro 
finansal destek sağlandı. Türkiye’de hibe programından beş sivil toplum kuruluşu faydalanıyor: 
 

 Çevre Mühendisleri Odası 

 DOÇEV (Doğa ve Çevre Vakfı) 

 Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği 

 Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma 
Derneği 

 TEMA Vakfı 
 
Programdan yararlanan kuruluşların ÇED ve SÇD 
konularında aktif şekilde savunuculuk yapmaları için 
bilgi birikimlerini ve kapasitelerini artırması, ÇED 
süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaları 
bekleniyor. Paydaşlar, aynı zamanda proje ortakları 
ile bölgesel bir ağ oluşturarak, uluslararası eğitim ve 
toplantılara katılacaklar. 
 
Bölgesel Ağ Toplantısı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi 

14-16 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da, tüm proje ortakları ve yararlanıcı STK’lerin katılımı ile 
Bölgesel Ağ Toplantısı ve Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi. Toplantının ilk bölümünde proje 
ortakları ve yararlanıcı kuruluşların çalışma ilkeleri ve hedeflenen proje çıktılarının yer aldığı “Ağ 
Anlaşması” tüm katılımcılar tarafından imzalandı. İkinci bölümde ise savunuculuk, politika 
geliştirme, izleme ve değerlendirme konularında eğitim verildi. Projeye kamu, özel sektör, sivil 
toplum ve basın kuruluşlarının katılımı ve katkılarının sağlanması için ulusal ve bölgesel düzeyde 
stratejiler geliştirildi.   
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Basın Toplantısı 

15 Kasım 2o16 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında, WWF-Türkiye ve yararlanıcı kuruluşlar 
proje etkinliklerinin tanıtımını yaptı. Proje Danışmanı Doç. Dr. Süheyla Alıca, basın toplantısında 
ÇED ve SÇD konularıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Aralık 2016’da yürürlüğe girmesi beklenen SÇD 
yönetmeliği ve uygulamaları konusunda karar alma sürecine etki edilebilmek için basının dikkatini 
bu yönetmeliğe çekmeye çalıştık. 
 

ÇED ve SÇD süreçlerine katılım eğitimi  

8-9 Aralık 2016 tarihlerinde proje ortaklarının ve yararlanıcı STK’lerin katılımıyla Tiran’da ÇED ve 
SÇD süreçlerine katılım eğitimi gerçekleştirildi. BM Sınıraşan Boyutta Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(Espoo ) ve BM Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Almada Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru 
(Aarhus) sözleşmeleri çerçevesinde çevreyle ilgili konularda sivil toplumun katılımı tartışıldı. Beş 
ülkede eş zamanlı olarak hazırlanan ÇED ve SÇD ulusal teknik analizleri sunuldu ve ulusal 
yönetmeliklerin iyileştirilmesi için öneriler getirildi.  

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 

2017 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) 
Yönetmeliği’nin taslağı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim 
Genel Müdürlüğü tarafından, görüş almak üzere kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşları ile paylaşıldı. WWF-Türkiye, ilgili kuruma sunduğu görüşünde, yatırım faaliyetlerinin 
kümülatif çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi için ÇED süreçleri öncesi SÇD ile ilişkilendirilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. Madencilik sektörünün de SÇD kapsamına alınması ve Türkiye Ulusal 
Yenilenebilir Enerji Eylem Planı ile birlikte organize sanayi bölgeleri, tehlikeli atık yönetimi ve nükleer 
enerji konularındaki yatırımların da SÇD’ye tabi olmasını önerdi. Çevre Kanunu’na “SÇD Olumlu” 
kararı alınmadıkça program ve planlarla ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilmemesi 
ve uygulamaya başlanmaması konusunda bir hüküm konmasını önererek SÇD Yönetmeliği’nin 
bağlayıcı olması hedeflendi.  
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Yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) Akdeniz Havzası’nda yuvaladığı öncelikli 
kumsallardan biri olan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda (Adana) izleme, araştırma ve 
koruma çalışmaları devam ediyor. Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ile imzalanan işbirliği 
protokolleri doğrultusunda, 2006’dan bu yana her yıl 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında deniz 
kaplumbağası yuvalarının çakallar tarafından tahribatını engellemek amacıyla kum altı kafesleri 
yerleştiriliyor. Yuvaların içine bırakılan sıcaklık ölçerler yardımıyla kumsalın sıcaklık profili izleniyor. 
Kum sıcaklığı izleme verileri, yuvalardan çıkan yavruların cinsiyet oranlarının belirlenmesi ve uzun 
vadeli iklim değişikliği izleme çalışmalarına veri desteği sağlamak amacıyla toplanıyor. 
 
2016 yuvalama döneminde Akyatan Kumsalı’nda toplam 567 deniz kaplumbağası yuvası belirlendi. 
Bu yuvaların 559’u yeşil deniz kaplumbağasına, sekizi iri başlı deniz kaplumbağasına (Caretta 
caretta) aitti. Yaklaşık 18 bin 500 yavru, yuvalardan güvenle denize ulaştırıldı. Yavruların sıcaklığa 
bağlı cinsiyet oranlarını tespit etmek için toplam 16 
yuvaya sıcaklık ölçer yerleştirildi. Gece yapılan alan 
çalışmalarıyla 22 ergin dişi C. mydas markalandı. 
 
16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde 
proje ekibi tarafından Kapı Köyü İlkokulu’ndaki 
çocuklara deniz kaplumbağaları anlatıldı, tarım 
işçilerinin çocukları ve gönüllülere kumsalda 
bilgilendirme yapıldı. Akyatan’da 11 yıldan bu yana 
devam eden alan çalışmasının sonuçları, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ile Mart 2017’de 
Adana’da yapılacak toplantıda değerlendirilecek. 
 
Akyatan2016 takipte 

Orman Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ile 18 Temmuz 2016 gecesi bir 
yeşil deniz kaplumbağasına uydu vericisi takıldı. Bu uydu vericisi sayesinde “Akyatan2016” adlı yeşil 
deniz kaplumbağasının kış boyunca Akdeniz’de izleyeceği göç rotası takip edilebilecek. 
 
Akyatan Kumsalı, yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalaması açısından hem Türkiye hem Akdeniz 
Havzası için önemli kumsallardan biri. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı 
Listesi’nde dünya çapında tehlikede (endangered), Akdeniz’de ise önemli derecede tehlikede 
(critically endangered) statüsünde yer alan yeşil deniz kaplumbağasının göç rotasının bilinmesi doğa 
koruma çalışmaları açısından oldukça önemli. 18 Temmuz’dan itibaren uydu vericisi yoluyla, yeşil 
kaplumbağanın yumurtalarını bırakıp kumsaldan ayrıldıktan sonra hangi yolu izleyerek kışlama 
alanına ulaştığı, nerede kışladığı, nerede beslendiği takip ediliyor. Akyatan2016 yuvalama dönemini 
tamamladıktan sonra Kıbrıs kıyılarından Kuzey Afrika’ya inerek Libya açıklarında kışlama ve 
beslenme dönemine başladı. Ortalama bir yıl pil ömrüne sahip cihaz ile Akyatan2016’yı izlemeye 
devam ediyoruz.  
 
Akyatan2016’ya uydu vericisi takılması ile ilgili haberler 
ulusal medyada yer aldı. Göç rotası ve kışlama bilgileri, 
düzenli olarak sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. 
 
Kampa katılan öğretmenler, 18 Temmuz gecesi göç 
rotasını izlemek için uydu cihazı takılan yeşil deniz 
kaplumbağası ve yumurtalarından ilk çıkan yavru deniz 
kaplumbağaları ile tanışma şansını yakaladı. Etkinliğin 
amacı, doğayı daha yakından tanıyan ve küçük yaştan 
itibaren doğayla dost yeni nesillerin yetişmesine katkı 
sağlamak. 
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Yaban hayatı gözlem kampı 

16-20 Temmuz 2016 tarihlerinde, Orman 
ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü işbirliği 
ile Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’nda öğretmenlere yönelik üçüncü 
Yaban Hayatı Gözlem Kampı 
gerçekleştirildi. Kampa, Adana, Mersin, 
Hatay, Tekirdağ, Karabük, Balıkesir, 
Şanlıurfa, Trabzon ve İstanbul’da MEB’e 
bağlı okullarda farklı branşlarda görev 
yapan dokuz öğretmen katıldı. 
Öğretmenler, beş günlük kamp süresince 
çadırlarda konaklayarak doğayı yakından 
gözlemledi. 
 
Konularında uzman eğitmenler 
tarafından öğretmenlere, kuş, memeli ve sürüngenlerin gözlemi hakkında temel bilgiler verildi ve 
uygulamalı alan çalışmaları yapıldı. Doğa gözleminde fotoğrafçılığın önemi, eğitimde doğa 
fotoğrafçılığının yeri, okul bahçelerinde permakültür uygulamaları, doğa tarihi müzelerinin 
eğitimdeki yeri, sınıf dışı etkinlik örnekleri, doğayı hissedelim alan uygulaması ve sınıf içi 
etkinliklerle ilgili örnek faaliyetlerin uygulamaları yapıldı.  

WWF’in Su Koruyuculuğu Programı (Water Stewardship) 
kapsamında dünya üzerindeki 16 öncelikli uygulama alanından biri 
olan B. Menderes Havzası için hazırlanan stratejinin uygulanmasına 
devam edildi. Başta kamu kurumları, özel sektör, odalar ve birlikler 
olmak üzere havzadaki kilit paydaşları bir araya getiren odak grup 
toplantıları düzenlendi. Paydaşlar tarafından havzanın öncelikli su 
riskleri ve çözümler belirlendi.  
 
Öncelikli hedef seçtiğimiz tekstil, dericilik ve pamuk üretimi alanında 
çalışan işletmelerin havzadaki su kaynakları üzerindeki baskısını 
azaltmak amacıyla sektörel dönüşüm stratejileri hazırlandı. Tekstil ve 
dericilik sektörleri için ‘Temiz Üretim’, pamuk üretimi içinse ‘İyi 
Pamuk (Better Cotton Initiative) uygulamaları araç kabul edildi.  
Tekstil ve deri sektörlerinde temiz üretim konusunu araştıran ve 
Havza’da Temiz Üretime geçiş için yol haritası sunacak kapsamlı bir 
çalışmaya başlandı. İyi Pamuk Derneği (IPUD) ile havza özelinde iyi 
pamuk üretiminin teşviği ve yaygınlaşması amacıyla iki kurum 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.  
 
WWF Water Stewardship ekibi ile birlikte havzada temiz üretim ve İyi Pamuk uygulamalarına finans 
desteği sağlamak amacıyla çalışmalara başlandı. Bu kapsamda, olası bağışçı kuruluşlar belirlendi ve 
ortaklık için yol haritası hazırlandı. Hedef sektörlere (tekstil, deri ve pamuk) yönelik kolektif hareket 
ve havza yönetimine katılım stratejileri ve çoklu-paydaş ilişkisi yol haritaları oluşturuldu. 
 
B. Menderes Havzası’nda Su Koruyuculuğu Programı kapsamında geliştirilen alt stratejilerin 2017 
yılından itibaren uygulanması amacıyla WWF-İsveç işbirliğiyle H&M’e sunulan proje önerisi kabul 
edildi. Sürdürülebilirlik Haftası etkinliği kapsamında Türkiye’nin Su Ayak İzi çalışmamızı 30 Kasım 
tarihinde İstanbul’da H&M çalışanlarına aktardık. 
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MAVA Vakfı desteği ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğiyle 2013 
yılından bu yana yürütülen “Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine 
Uyumu Projesi” Akdeniz ormanlarının, iklim değişikliğinin olası 
etkilerine karşı korunmasını, direncinin artırılmasını ve sundukları eko-
sistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasını amaçlıyor. Toros 
Dağları, Akdeniz orman ekosistemlerini temsil eden ve bölgesel düzeyde 
öneme sahip bir bölge. Bu özel yerin denetiminden ve korunmasından 
sorumlu Konya Orman Bölge Müdürlüğü’yle yapılan çalışmalarla iklim 
değişikliğinin, ormanlar üzerindeki olası etkileri araştırılıyor ve 
ormanların bu etkilere uyum becerilerini arttıracak önlemlerle 
uygulamalar geliştiriliyor.  
 
Proje kapsamında 2016 yılında önemli aşamalar kaydedildi. Hazırlanan 
uyum önerilerinin amenajman planlarına entegrasyonu ile ilgili 
çalışmalar tamamlandı. Bu amaçla yapılan toplantılarla geliştirilen iklim 
değişikliğine uyum önerileri Konya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) 
amenajman planlarına entegre edildi. Böylece, önümüzdeki 20 yıl içinde 
bölgede yapılacak ormancılık faaliyetlerini düzenleyen planlar, iklim 
değişikliğinin olası etkileri dikkate alınarak hazırlandı.   
  
İklim değişikliğine uyum önerilerinin uygulanması 
için Konya Merkez’e bağlı Aşağıçiğil Şefliği ve 
Beyşehir’deki Kızıldağ Şefliği pilot uygulama alanı 
seçildi. Pilot uygulamalar için gerekli çalışmalar 
teknik ekiplerin desteği ile yürütülüyor. Bu alanlarda 
yapılacak çalışmaların ayrıntıları OGM, Konya OBM 
ve İç Anadolu Orman Araştırma Enstitüsü (OAE) ile 
yürütülen ortak çalışmalarla belirleniyor. Saha 
çalışmalarının tüm paydaşların katılımıyla yapılması, 
daha sonra bu alanların izlenmesinin, İç Anadolu 
OAE’ye devredilmesi planlanıyor. 

Projenin hedefleri arasında paydaşların kapasite 
artırımı da yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda Mayıs 
ayında İspanya’daki iyi uygulama örneklerinin yerinde 
ziyareti için bir eğitim gezisi düzenlendi. Bu geziye 
OGM (Ankara) ve Konya OBM’den üst düzey 
temsilciler dahil toplam 10 kişi katıldı.  
 
Projenin yakın dönemdeki aktiviteleri arasında pilot 
bölgelerin çevresinde yaşayan orman köylüleriyle 
yapılması planlanan ekosistem hizmetlerinin 
değerlendirilmesi yer alıyor. Bu çalışma orman 
köylülerinin orman ekosistemlerinden sağladıkları 
faydaların haritasını çıkarmayı hedefliyor. Daha 
sonraki çalışmalarda söz konusu hizmetlerin 
devamlılığının sağlanması hedeflenecek.   
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Proje, WWF-Almanya’nın desteğiyle Ekim 2014’te başladı. 
Bu yıl Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’deki büyük 
yırtıcılarla (leopar, bozayı, vaşak, kurt gibi) onların avladığı 
türlere (dağ keçisi, geyik, karaca, vs.) ve yaşam alanlarına 
yönelik saha araştırmalarına devam edildi. Alana 
yerleştirilen fotokapanlardan elde edilen fotoğraf ve 
videolar incelendi ve bu türlerin söz konusu bölgelerdeki 
yaşam tarzları, yaban hayatı-insan ilişkisi ve onlara yönelik 
tehditler hakkında veriler elde edildi.  
 
Bu fotoğraflar kullanılarak yapılan sosyal medya 
paylaşımlarıyla bölgedeki yaban hayatı ve hayvanların 
karşılaştıkları tehditler konusunda bilgi paylaşıldı. Proje 
kapsamında basılan Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz 
Rehberi adlı kitapçık Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaban 
hayatı yönetiminden sorumlu yerel birimlere, okullara, 
üniversite ve araştırma kuruluşlarına, STK’lere ve WWF 
destekçilerine dağıtıldı.  
 
Alan çalışmaları Orman Su İşleri Bakanlığı Erzurum Bölge 
Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülürken, yaban hayvanlarını 
kurtarma ve ilk yardım konusunda Bölge Müdürlüğü 
çalışanlarına eğitim verildi. İstanbul Modern’de düzenlenen 
“Yok Olmadan” sergisi kapsamında da katılımcılara aynı 
konuda bilgi verildi. 
 
Atmaca 

Atmacaların önemli göç yollarından biri üzerinde yer alan 
Doğu Karadeniz’de sürdürülen atmacacılık geleneğinin tür 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için Doğal Hayatı 
Koruma Derneği (DHKD) tarafından 1987’de başlatılan 
çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek, bölgede 
atmacacılık ve buna bağlı yırtıcı kuş avının güncel durumunu 
ortaya koymak amacıyla 2015 sonbaharında yapılan saha 
çalışmalarının sonuçları bir raporda toplandı. Kafkasya Ekolojik Koridoru Projesi kapsamında iki 
dilde (Türkçe ve İngilizce) basılacak rapor, aradan geçen 28 yıl içinde şu değişimlerin gerçekleştiğini 
ortaya koyuyor: 

 
 Atmaca yakalayan ve bu kuşları elinde bulunduran kişilerin sayısında yaklaşık yüzde 50 oranında 

azalma. 
 Yakalanan kızılsırtlı örümcekkuşlarının ve atmacaların sayısında yüzde 50 oranında azalma. 
 Yem olarak kullanılan hayvanları beslemek için atmaca ve diğer yırtıcıları öldürme vakalarının 

neredeyse son bulması. 
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Brisa desteğiyle iki yıl önce başlattığımız projenin 
uzun vadeli hedefleri, popülasyon artışıyla 
Çukurova Deltası’nın turnayla anılan bir bölge 
haline getirilmesi, türün yaşadığı diğer yerlerde 
sağlanacak ilerlemelerle ülkemizdeki turna 
popülasyonun önemli ölçüde çoğalması ve etkin 
iletişim faaliyetleriyle turnanın korunmasına 
yönelik toplumsal desteğin önemli ölçüde 
arttırılması olarak belirlenmişti.  

Proje kapsamında yanıtı aranan kilit sorulardan 
biri ‘Çukurova Deltası’nda kaç turna kışı 
geçiriyor?’ idi. Bu konuda ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma, bu proje sayesinde 
gerçekleştirilmiş oldu ve ilginç sonuçlar elde edildi.  Yaklaşık üç yıldır kış ayları boyunca yapılan 
sayım sonuçlarına göre yaklaşık 10 bin turnanın kışı Çukurova Deltası’nda geçirdiği ortaya çıktı. 
Turnaların, bölgede buğday, yer fıstığı, mısır ve pamuk tarlalarında beslendiğini de gözlemlerimiz 

sonucu öğrendik. 

Çukurova Deltası, sadece kışlayan 10 bin turna için 
değil, Rusya/Ukrayna-Etiyopya göç yolunu 
kullanarak buradan geçen 80 bin turna için de 
önemli bir sığınak. Dolayısıyla, Çukurova 
Deltası’nı korumak, dünyadaki turna nüfusunun 
sekizde birini korumak anlamına geliyor.   

Tespitlerimize göre, turnaların karşı karşıya 
olduğu tehditler uyurken ve beslenirken rahatsız 
edilmeleri ve avlanmaları. Bu nedenle turnanın 
uyuduğu, dinlendiği, beslendiği bölgelerde 
yaptığımız eğitim çalışmaları kuşların rahatsız 

edilmesini ve öldürülmesini önlemeyi hedefliyor. Bu amaçla, 2016 Nisan ayında yapılan ‘Eğitimde İyi 
Örnekler Konferansı’na katıldık ve  Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğretmenlere turnaları 
anlattık. 

‘Akyatan Yaban Hayatı Koruma Sahası Öğretmen Kampı’na bu yıl katılan öğretmenlere Turna 
Projesi anlatıldı ve birlikte kuş gözlemi yapıldı. 
Turnalar hakkında çocuklarla birlikte 
yapabilecekleri faaliyetler de öğretmenlerle 
paylaşıldı.    

Turnaların kışı geçirdiği Yumurtalık ve Karataş 
ilçeleri ile köylerinde, turna-insan ilişkisini analiz 
etmek ve buna göre davranış değişikliği yaratmak 
için yapılması gerekenleri belirlemek amacıyla 
anketler yapıldı. Anket çalışması ile yaklaşık 500 
kişiye ulaşıldı. 2016’nın Mayıs ve Haziran 
aylarında, 30’dan fazla kırsal yerleşim birimi 
ziyaret edilerek çocuklar için hazırlanmış Turna 
Eğitim Kitapçıkları dağıtıldı; bu sayede 2 binden 
fazla çocuğa ulaşıldı. 

Saha çalışması sırasında rastlanan bir yaralı turna, Orman Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’ne teslim 
edildi. Tedavi edilen turna doğaya bırakıldı. 
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Ülker Bisküvi ve Sabri Ülker Vakfı desteğiyle 
yürütülen proje kapsamında, Giresun’da fındık 
tarımının mevcut durumunu çeşitli açılardan 
(ekonomik, sosyal, ekolojik) değerlendiren, başlıca 
sorunları ortaya koyan, fındık tarımı ile doğal yaşam 
arasındaki ilişkileri irdeleyen ve fındığın 
sürdürülebilirliğine yönelik öneriler sunan 
“Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimine Doğru” 
başlıklı raporun içeriği tamamlandı. Bu amaçla yıl 
boyunca şu çalışmalar yapıldı: 
 
 Ocak ayında Giresun’da düzenlenen çalıştay ile 

paydaşların görüşleri ve katkıları alındı. 
 Yapılan alan çalışmaları ve yüz yüze görüşmelerle sosyal, 

ekonomik ve ekolojik konulara ilişkin veriler derlendi, 
analizler yapıldı. 

 Sürdürülebilir fındıkla ilgili standartlar ve sertifika 
sistemleri araştırılarak temaslar kuruldu, elde edilen 
bilgiler proje destekçisiyle paylaşıldı.  

 Belirlenen pilot bahçelerde 2016 yılı hasat dönemine ait 
veriler toplandı. 

 Toprak örneği nasıl alınması gerektiğine dair eğitim 
verildi. Bahçelerden alınan örnekler Giresun Fındık 
Araştırma Enstitüsünde analiz ettirildi. 

 Toprak analiz sonuçlarına göre, gübre ve toprak 
iyileştirme için pilot bahçelere uygulanacak kireç 
uygulamasının takvimi belirlendi. Uygulama konusunda 
teknik bilgi verildi. 

 Pilot bahçelerde uygulamalı olarak çiftçilerimize ve 
yaklaşık 30 kadar yerel çiftçiye budama eğitimi verildi.  

 
Temmuz - Haziran 2017 arasında pilot uygulama yapılacak 
bahçeler belirlendi. Bu amaçla Giresun ve çevresinde çok 
sayıda aday alan ziyaret edildi, bahçe sahipleriyle görüşüldü ve nihayet aşağıdaki alanlarda pilot 
uygulama çalışmalarının yapılmasına karar verildi: 
 
 Ülker (Önem Gıda) Bahçesi, Keşap 

 Mustafa Demirci Bahçesi, Görele 

 İsa Ayar Bahçesi, Giresun-Merkez 

Bahçe sahipleriyle yapılan protokoller kapsamında, yerel 
proje danışmanı gözetiminde uygulamalara başlandı. 
Bahçelerde geçmiş üretim dönemlerinde yapılan 
uygulamalar hakkında 
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Tanıtım 

Kaş-Kekova’nın doğal ve turistik önemi 
hakkında hem orada yaşayanları hem de Kaş’a 
tatil için gelenleri bilgilendirmek için bir yıl 
önce hazırladığımız ilanları sokak panolarına 
(billboard) tekrar astırdık. Bölgenin bir Deniz 
Koruma Alanı sınırları içerisinde yer aldığını ve 
karşılaştığı tehditleri anlatan ilanlarımız 1 
Temmuz-20 Eylül 2016 tarihleri arasında Kaş’ın 
en merkezi yerlerinde ve otobüs 
duraklarındaydı. Ayrıca alanı tanıtan ve 
korunması için yapılacaklar hakkında bilgi 
veren ‘Kaş-Kekova’yı Korumanın 10 Yolu’ adlı 
bir broşür hazırladık ve ilgili yerel ve ulusal 
paydaşlara dağıttık.  

 
Tanıtım faaliyetlerinde oldukça iyi sonuçlar aldığımız bir başka alan ise hazırladığımız videolardı. Kaş
-Kekova’nın doğal değerleriyle birlikte korunması için bir tanesinde serbest dalış rekortmeni Şahika 
Ercümen’in yer aldığı toplamda dört ayrı kısa film hazırlandı ve sosyal medya hesaplarımızdan 
paylaşıldı. Deniz çayırları, orfoz ve sürdürülebilir turizm konuları üç ayrı videoda işlendi.  
 
Kaş limanında dev orfoz 

Kaş-Kekova Sürdürülebilir Turizm Projesi 
kapsamında sokak sanatçıları Leo Lunatic ve 
Rob, yakın zamanda av yasağı getirilen orfozlara 
dikkat çekmek için Kaş limanının duvarına dev 
bir orfoz resmi çizdi.  

 
Orfoz avı yasağı başladı 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) 
Kırmızı Listesi’nde durumu tehlikede 
(endangered) olarak belirtilen orfozun artık iç 
sular dahil tüm sularımızda avlanması, 
toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya 
çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
yayınladığı tebliğlerle hayata geçirilen yasak 1 Eylül 2016’dan 31 Ağustos 2020’ye kadar uygulanacak. 
Sayıları azalan orfoz stoklarının iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemeye uymayanlara 1.113 TL para 
cezası kesilecek. 

 
Kaş-Kekova için doğa dostu turizm küçük destek projesi 

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Kaş-Kekova Sürdürülebilir Turizm Projesi’nin parçası olduğu SEA-
Med Bölgesel Projesi kapsamında, Kaş-Kekova'da Doğa Dostu Turizm adlı bir proje başlattı. Proje 
kapsamında, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı çevresindeki otellerin, tur teknelerinin, dalış kulüpleri 
ve restoranların, bölgenin özel şartlarına göre geliştirilen 'doğa dostu' kıstaslara uyup, ‘Doğa Dostu 
Turizm Etiketi’ almaları isteniyor. Doğaya duyarlı turistlerin de bu etikete sahip işletmeleri tercih 
etmeleri hedefleniyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 işletme, enerji, su, tüketim, geri dönüşüm/atık, 
yerel ürün, bilgilenme ve bilgilendirme gibi başlıklar altında toplanan kıstaslara uyacak şekilde 
faaliyetlerini sürdürme taahhüdünde bulundu. Belirlenen kıstaslara uyan işletmeler Kasım sonunda 
Doğa Dostu Turizm Şampiyonu ilan edildi. Projenin devamı için Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile 
birlikte, UNDP Gelecek Turizmde programına başvuruldu. Bu uygulamanın Türkiye’deki diğer 
korunan alanlarda da uygulanmasını istiyoruz. 
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Yerel çalışma grubu ve yerel yönetim birimi 

Kaş-Kekova ÖÇKB’de bir yerel idari yapının 
oluşturulmasına yönelik girişimlerimiz sonuç vermiş, 
Yerel Çalışma Gurubu Antalya Valiliği’nin oluruyla 
geçen yıl kurulmuştu. 17 resmi/sivil kuruluştan 
temsilcinin katıldığı Yerel Çalışma Grubu ilk 
toplantısını 2 Nisan’da Kekova’da gerçekleştirdi. Proje 
kapsamında alanın resmi bir yerel idare birimine 
kavuşturulması için yaptığımız çaba da başarıyla 
sonuçlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaş-Kekova 
ve Patara ÖÇK bölgelerinden sorumlu olacak Kaş Çevre 
Şube Müdürlüğü’nün kurulmasını onayladı. Yerel 
Çalışma Grubu ikinci toplantısını 16 Kasım tarihinde 
Kaş Belediyesi’nde gerçekleştirdi.  

 

Deniz ve kıyı gözlem kulüpleri 

Kaş-Kekova Sürdürülebilir Turizm Projesi kapsamında 
oluşturulan deniz-kıyı gözlem kulüpleri alanın karasal 
ve denizel bölümlerinde ilk gözlem gezilerini 
gerçekleştirdiler. Likya Yolu'nda yapılan ilk gözleme 
katılan yaklaşık 35 öğrenci 15 km’lik yürüyüş sırasında 
Kaş-Kekova'nın bitki ve canlı türlerini inceleyip Likya 
medeniyeti hakkında bilgi edindi. Denizde, yerel 
paydaşların desteğiyle yapılan gözlem gezisinde ise 
öğrenciler şnorkel turu yaptı ve sualtıyla tanışma 
sertifikası aldı.  

 

Planlama 

Kaş-Kekova için hazırlanmakta olan sürdürülebilir 
turizm planı tamamlanarak resmi ve sivil kurum 
temsilcilerinden oluşan paydaşlarla 26 Şubat tarihinde 
Kaş’ta yapılan toplantıda paylaşılarak son şeklini aldı. 
Bu kapsamda ayrıca, 21-22 Haziran tarihlerinde 
sürdürülebilir turizm pazarlaması konusunda Kaş’ta bir 
çalıştay düzenlendi. Sürdürülebilir turizm planı revize 
edilen Kaş-Kekova Denizel Yönetim Planı’na entegre 
edildi, onay için ilgili bakanlıklara iletilmek üzere 
hazırlanıyor.  
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Avrupa Kuş Sayım Konseyi’nin (European Bird 
Census Council) desteğiyle 2015 yılında başlatılan 
Türkiye’nin Üreyen Kuş Atlası projesi, ülkemizde 
üreyen kuş türlerinin envanterini ve Türkiye’de 
yaşadıkları yerlerin haritasını çıkarmayı hedefliyor. 
Avrupa’da yaklaşık 30 yıl önce yapılan üreyen kuş 
atlasının (EBBA1) güncellenmesi için Avrupa Kuş 
Sayım Konseyi tarafından 2014 yılında yeni bir atlas 
çalışması başlatıldı. Türkiye sahip olduğu habitat 
çeşitliliği ve iklim koşulları nedeniyle ciddi bir kuş 
zenginliğine sahip olsa da, henüz ülke genelini 
kapsayan bir üreme çalışması yapılmadı. 2. Avrupa 
Üreyen Kuş Atlası (EBBA2), Türkiye için bir atlas 
hazırlama fırsatı yarattı. 
 
2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilecek Kuş 
Atlası Projesi, giderek yaygınlaşan bir araştırma 
yöntemi olan vatandaş biliminden (citizen science) 
yararlanıyor ve bu sayede Türkiye’deki kuş gözlemci 
kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Verilerin 
herkese açık olduğu bir veri tabanı kullanan 
projenin, alan koruma çalışmaları ve eylem planları 
için kapsamlı bir bilgi kaynağı olması bekleniyor. 
 
Arazi çalışmalarına iki yılda ortalama 90 gönüllü kuş 
gözlemcisi katıldı. 50×50 km büyüklüğündeki 76 
karede Atlas metodu uygulanarak üreyen kuş 
türlerine yönelik veri toplandı. Türkiye’de üreyen 
320 kuş türünün 290’dan fazlası bu çalışmalar 
sırasında kaydedildi. Bazı kuş türleri için yeni 
üreme alanları keşfedildi. Daha önce Türkiye’de 
ürediği bilinmeyen aladoğanın (Falco vespertinus) 
ülke sınırları içindeki ilk üreme kaydı alındı. 
 
2016 boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de projeye 
destek veren gönüllülerle toplantılar yapıldı. Mayıs 
ayında kustr.org/kusatlasi web sitesi kuruldu. 
 
Eylül ayında Kuş Atlası ekibi Almanya’nın Halle kentinde 
düzenlenen BirdNumbers2016 konferansına katıldı. Avrupa Kuş 
Sayım Konseyi tarafından 3 yılda bir düzenlenen ve kuşlarla ilgili 
araştırmaların sunulduğu konferansta Türkiye’nin Kuş Atlası 
projesinin son durumunu anlatan poster, bilim komitesi tarafından 
verilen ikincilik ödülünü aldı. 
 
Ekim ayında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümü işbirliğiyle, 
Türkiye’nin farklı illerindeki Kuş Atlası gönüllülerinin ve 
akademisyenlerin proje ekibiyle bir araya geldiği çalıştay 
düzenlendi. Bu çalıştayda, projenin 2016 yılındaki gelişimi ve 2017 
yılında izleyeceği strateji anlatıldı. Çalıştaya katılan kuş 
gözlemcilerinin ve akademisyenlerin projeyle ilgili görüşleri alındı, 
proje ekibi tarafından değerlendirildi. 
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WWF-Türkiye ile Eti Burçak’ı buğday konusunda bir araya 
getiren çalışma tamamlandı. Türkiye’nin Buğday Atlası 
Ekim ayında yapılan bir basın toplantısı ile kamuoyuna 
tanıtıldı.  
 
Aralarında altı üniversite, iki tarımsal araştırma enstitüsü, 
bir tohum gen bankası ve ETİ AR-GE biriminin de olduğu 
uzman bir ekibin katkılarıyla hazırlanan ve buğdayla ilgili 
çarpıcı veriler barındıran Türkiye’nin Buğday Atlası, 
alanında önemli bir kaynak olmaya aday. Basın ve yayın 
organlarında haberler ve röportajlarla tanıtımı yapılan 
Atlas ilgili çok sayıda kişi ve kuruma dağıtıldı, dijital 
kopyası da WWF-Türkiye’nin internet sayfasına eklendi. 
 
Bu çalışmayı buğday konusunda yapılan diğer birçok 
bilimsel araştırma ve yayından farklı kılan en önemli 
özellik, buğdayın botanik, ekoloji, gıda güvenliği, kültür, 
beslenme ve insan sağlığı gibi birçok yönüyle ele alınması. 
 
Buğdayın biyolojik ve genetik mirasımızdaki yerini ortaya 
koymayı ve buğday çeşitliliğimizin kamuoyunca daha iyi 
bilinmesiyle bu değerlerimizin korunma ve geliştirilmesine 
katkıda bulunmayı hedefleyen Türkiye’nin Buğday Atlası, 
yerel çeşitlerimizin karşı karşıya bulunduğu darboğazları 
gözler önüne sererek alınabilecek önlemler konusunda da 
bir yol haritası ortaya koyuyor. WWF ve Eti Burçak işbirliği kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinde 
düzenlenecek panel ve etkinliklerle Buğday Atlas’ının tanıtımına devam edilmesi planlanıyor. Bu 
çalışmaların amacı, siyez, kavılca gibi yerel çeşitlerimize vurgu yaparak Anadolu’nun buğday 
çeşitliliğini korumak ve yaşatmak için yerel potansiyelin harekete geçirilmesini sağlamak. 
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Stiftung Mercator Vakfı desteği, WWF-Türkiye ile Sabancı 
Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi işbirliği ile hayata 
geçirilen “Türkiye’nin  Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları Projesi” 
çerçevesinde Türkiye'nin 2°C hedefi kapsamında üzerine düşen 
emisyon azaltım sorumluluğunun ne olduğu, bu sorumluluğu 
yerine getirmek için nasıl bir politika paketinin hayata 
geçirilebileceği bir raporla ortaya kondu. 
 
Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan ile ODTÜ'den 
Doç. Dr. Ebru Voyvoda'nın  katkılarıyla gerçekleştirilen analiz, 
Türkiye'nin karbon emisyonlarındaki artışı sınırlandırabileceğini, 
bunu yaparken ekonomik büyümenin devamının da mümkün 
olduğunu gösteriyordu. Türkiye'nin Paris İklim Zirvesi (COP21) 
öncesinde BMİDÇS'ye sunduğu Ulusal Katkı Beyanı'na (INDC) 
alternatif emisyon azaltım senaryolarını ortaya koyan tek çalışma 
olma özelliğini taşıyan bu analiz, COP21 sonrasında da 
Türkiye'nin iklim hedefleri ve politikaları üzerine yürütülen 
tartışmalara referans olabilecek niteliklere sahip.  
 
Yıl içerisinde Dışişleri, Enerji, Kalkınma, Çevre ve Şehircilik 
bakanlıkları ve Hazine Müsteşarlığı ile gerçekleştirilen 
görüşmelerde, yaklaşım ve bulgular üzerine görüş alışverişi 
devam etti. TÜSİAD, çalışmanın “maliyet ve etki analizi” 
yaklaşımı çerçevesi üzerine inşa edilen bir sektörel etki analizi 
çalışmasına başladı. Raporun çıktıları son olarak Nisan ayında 
Berlin'de, WWF-Almanya işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye için 
Düşük Karbonlu Kalkınma Fırsatları ve Diğer Gelişen 
Ekonomiler ile Karşılaştırmalar” konulu panelde katılımcılarla 
paylaşıldı.  
 
Türkiye'nin 2020'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne (COP26) ev 
sahipliği için adaylığını açıklaması ve 2018'den itibaren ulusal 
katkının (INDC) revizyonuna ilişkin süreçlerin başlama olasılığı 
dikkate alındığında, ortaya konulan yaklaşımın ana akım politika 
süreçlerine etkisinin sürmesi bekleniyor. 
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Avrupa İklim Vakfı (European Climate Foundation) desteğiyle yürütülen proje 
ile Türkiye'nin enerji stratejisinde yenilenebilir enerji kaynakları lehine bir 
dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflendi. Proje süresince, başta Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarıyla bir diyalog 
süreci başlatıldı, geniş bir tartışma zemini oluşturuldu. Enerji Bakanlığı'nın 
yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri, Hazine 
Müsteşarlığı gibi kamu kurumları, Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar, TÜSİAD, TEPAV, Elektrik Üreticileri 
Derneği (EÜD), Elektrik Dağıtıcıları Derneği (ELDER), Global Compact 
Türkiye gibi kuruluşlarla iletişime geçildi.  
 
Paris Anlaşması sonrasında Türkiye'de enerji yatırımları ve enerji 
finansmanın geleceğini tartışmak amacıyla biri finans kuruluşlarını diğeri ise 
yatırımcıları hedef alan, basına kapalı iki yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. 
Toplantılara Garanti Bankası, İş Bankası, EBRD, TSKB, Şekerbank, Global 
Compact Türkiye, TURSEFF / MIDSEFF, SKD Türkiye, İstanbul Politikalar 
Merkezi, Enerjisa, EMBA Enerji, Yıldırım Enerji, Elektrik Üreticileri Derneği, 
GÜNDER, Boden Hukuk gibi kurum temsilcileri katıldı. Enerji yatırımlarının 
yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımına aktarılması için fırsatlar 
ve engeller sektör temsilcileriyle açık ve samimi bir ortamda tartışıldı.  
 
Proje kapsamında gerçekleştirilen diğer çalışmalardan bazıları şunlar: 
 
 WWF-Türkiye, Greenpeace Akdeniz ve TEMA Vakfı, yerli kömüre alım 

garantisi ve şebekeye erişim önceliği verilmesini öngören mevzuat 
hazırlıklarını değerlendiren bir basın bülteni yayımladı.  

 Paris Anlaşması sonrası Türkiye'nin kömür politikalarına ilişkin riskleri 
ortaya koyan bir değerlendirme raporu hazırlandı, web sitemizde 
yayımlandı ve ilgi gruplarla paylaşıldı. 

 WWF Avrupa Politika Ofisi tarafından ECOFYS isimli araştırma 
kuruluşuna hazırlatılan “Yüksek verimli kömür teknolojisinin 2°C 
senaryoları ile uyumsuzluğu” konulu rapor Türkçe'ye çevrildi. 

 IRENEC Yenilenebillir Enerji Konferansı ve Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Kongresi'nde WWF-Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikaları üzerine 
önerileri katılımcılarla paylaşıldı.   

 İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konulu bir videografik hazırlandı.  
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Tam adı Türkiye’de İklim Değişikliğiyle 
Mücadele ve Düşük Karbonlu Kalkınmaya 
Yönelik İktisadi Analizlerin Desteklenmesi 
olan ve Türkiye'nin ulusal katkı beyanının 
(INDC) oluşturulmasını destekleyen projenin 
devamı niteliğindeki bu çalışma, 2016 yılının 
Şubat ayında başladı. Yeryüzü Derneği ve E3G 
isimli İngiliz araştırma kurumu ile işbirliği 
içerisinde yürütülen proje kapsamında iki 
temel çalışma gerçekleştiriliyor. 
 
Araştırma sorularından ilki, Türkiye'nin 
özellikle enerji sektöründe düşük karbonlu 
seçenekleri önceliklendirmesinin sunduğu 
fırsatlar, aksi doğrultudaki bir gidişattan 
kaynaklanan riskler ve AB'deki 
uygulamalardan öğrenilen dersleri 
harmanlıyor. Çalışmanın ön bulguları 
Marakeş'te düzenlenen COP22 kapsamında 
gerçekleştirilen bir yan etkinlikte ilgili 
taraflarla paylaşıldı. 
 
2°C hedefinin tutturulamamasının öncelikli sektörler üzerindeki nicel ve nitel risklerini ortaya 
koyacak ikinci araştırma ise devam ediyor. Her iki çalışmanın sonuçları, 2017 yılının Şubat ayında 
düzenlenecek bir panel ile ilgili gruplar ve karar vericilerle paylaşılacak.  

Vodafone Türkiye işbirliği ile 2011 yılında başlatılan ‘Emisyon Azaltım Projesi’ iklim değişikliği ile 
mücadelede özel sektörün rolü açısından ulusal ölçekte önemli bir adım. Karbon ayak izinin 
hesaplanması ve azaltıma ilişkin bir yol haritasının ortaya konulduğu çalışmayla Vodafone Türkiye 
emisyon ve enerji yoğunluğunu azaltmayı başardı. Beşinci yılına giren işbirliği kapsamında 2016 
yılında Vodafone’un karbon ayak izi hesapları güncellendi.
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21 Nisan 2016 Perşembe günü İstanbul’da, Salt 
Galata oditoryumunda üst düzey panelist ve 
davetlilerin katıldığı, iş dünyasına yönelik “su” 
temalı bir panel gerçekleştirildi. Credit Suisse 
tarafından desteklenen panelin temel amaçları; 
tatlı su kaynaklarının, doğal yaşam, toplum ve 
özel sektör açısından yaşamsal önemini 
vurgulamak, paydaşlara tatlı su konusunda yeni 
bir bakış açısı kazandırmak, WWF’in dünyada ve 
Türkiye’de tatlı su perspektifi, tatlı su politikaları 
ve önceliklerini, yürüttüğü bilimsel/teknik ve 
uygulamaya yönelik çalışmaları bütünsel (tematik 
ve coğrafik) ve bir zaman perspektifi çerçevesinde 
paydaşlara aktarmak, WWF-Türkiye’nin, küresel 
WWF politikalarının bir uzantısı olarak Türkiye’de hayata geçirdiği tatlı su çalışmalarına dikkat 
çekmek, tatlı suya ilişkin sorunların çok-paydaşlı çözümlere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekmek 
şeklindeydi. 

 
WWF Su Uygulaması (Water Practice) Başkanı Stuart Orr’un ana konuşmacı olduğu programın diğer 
panelistleri, WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru 
Dildar Edin, IFC Avrupa ve Orta Asya İklim Çalışmaları Lideri Patrick Avato, WBCSD Su Programı 
Direktörü Joppe Cramwinckel idi. Paneli Mirgün Cabas yönetti.   
 

Temmuz ayında İstanbul’da gerçekleşen UNESCO 
Dünya Mirası Komitesi’nin 40. toplantısına WWF de 
katıldı. Doğal miras alanlarının neredeyse yarısının 
tehlike altında olduğuna dikkat çeken WWF’in 
toplantı boyunca açtığı masada WWF-Türkiye’den 
temsilciler yer aldı. WWF-Uluslararası’ndan gelen 
ekibin istediği basılı ve görsel materyallerin 
hazırlanmasında yardım edildi. 15 Temmuz 
nedeniyle erken kapanmak zorunda kalan toplantı 
boyunca Dünya Mirası kavramının ülkemizde daha 
iyi anlaşılması ve benimsenmesine çalışıldı.  

WWF-Türkiye, Greenpeace ve TEMA Vakfı işbirliğinde 2 Mart 2016 tarihinde düzenlenen Paris 
Anlaşması Sonrası Türkiye'nin Enerji Politikaları başlıklı panelin organizasyonunda aktif rol aldık. 
Enerji Bakanlığı, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, Türkiye Güneş Enerjisi Derneği (GÜNDER) ve Agora 
Energiewende'den üst düzey konuşmacıların yer aldığı panelde Türkiye'nin enerji politikalarında 
başlatması gereken dönüşüm, enerji şirketleri, finans kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
akademiden temsilcilerin bulunduğu bir dinleyici kitlesi önünde tartışıldı. 
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WWF tarafından her iki yılda bir yayınlanan YaşayanGezegen 
Raporu bu yıl yine dünyamızın güncel durumunu gözler önüne 
seriyor. 2050’de dünyadaki canlı popülasyonunun üçte ikisinin yok 
olabileceğine işaret eden rapor dünya basınında ve Türkiye’de 
yoğun ilgi gördü. WWF-Türkiye raporun özetini Türkçe’ye çevirip 
tasarımını yaparak basınla paylaştı. Yazılı ve dijital basında yankı 
bulan rapor aynı zamanda NTV ve CNNTurk’te yer buldu. Sosyal 
medyada raporla ilgili paylaşımlar yapıldı. 

WWF’in 12 ülke ofisinin birlikte hazırladığı Deniz Ürünleri 
Rehberi (Seafood Guide), balık stoklarının korunması için 
farklı deniz ürünlerinin tüketilmesini öneriyor ve 10 ülkeden 
10 farklı yemek tarifi içeriyor. Azalan balık stoklarına ve 
sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çeken rehber Türkiye’de 
‘Hangi Balık’ adıyla hazırlandı. Deniz Ürünleri Rehberi 
(Hangi Balık), tüketicileri yiyecekleri balıkları seçerken özen 
göstermeye çağırıyor ve azalan balık sayısına dikkat çekiyor. 
Hangi deniz ürününü tüketemeyeceğimizden çok, hangi 
koşullarda tüketebileceğimize odaklanıyor.  Rehber, 
Avrupa’da WWF ofislerinin yürüttüğü Önce Balık 
kampanyasının bir parçası. 
 
Türkçe’ye çevrilen ve Hangi Balık adıyla 1000 adet basılan rehberin basına tanıtımı Eataly 
restoranında yapıldı. Özellikle haber kanallarının hedef alındığı basın toplantısında Eataly’in şefi 
Claudio Chinali, rehberden seçtiği bir tarifle basın mensuplarına balık pişirdi. Tanıtımın basındaki 
yansımalarının yankısı, NTV ve CNN Türk gibi kanallarda haber olmasının da etkisiyle, oldukça 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) 7-18 Kasım 
tarihleri arasında Fas'ın Marakeş kentinde düzenlendi. Konferansa gözlemci statüsünde katıldık, gerek 
Türkiye delegasyonu, gerekse WWF'in İklim ve Enerji Programı (CEP) ile yoğun diyalog içerisinde 
müzakereleri takip ettik. 15 Kasım'da, sekretaryasında yer aldığımız Türkiye İklim Ağı tarafından 
düzenlenen “Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin risklerin azaltılması ve düşük karbonlu kalkınmaya 
geçişe ilişkin fırsatların değerlendirilmesi” konulu yan etkinlikte panelist olarak yer aldık.  
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Bu yıl 19 Mart 2016 Cumartesi günü kutladığımız Dünya 
Saati’nde “İklim Mücadelesine Bir Işık Tut” diyerek yola 
çıktık. WWF’in küresel olarak yürüttüğü kampanyayı 
ülkemize uyarladık ve internet sitesini, sosyal medya 
paylaşımlarını ve diğer dijital aktiviteleri uluslararası 
kampanya doğrultusunda şekillendirdik.  

Bu yıl 300’den fazla kurum 3 bine yakın binasının ışığını 
kapatarak kampanyayı desteklerken, Türkiye’nin birçok 
farklı yerinden 38 valilik ve belediye Dünya Saati’ne katıldı. 
İklim mücadelesi için ışığını kapatan anıtların sayısı ise bu 
yıl 30’a çıktı. Bu yıl ilk defa Efes, Selimiye Cami, Edirne 
Sinagogu, Truva Atı, Uçhisar Kalesi, Alanya Kalesi ve 
Çanakkale Saat Kulesi ışıklarını kapattı. 

1 Şubat - 4 Nisan 2016 tarihleri arasından dunyasaati.org 
web sitemizi toplam 45.781 kullanıcı ziyaret etti ve 
sayfalarımız 77.754 kez görüntülendi. 5340 kişi 
dunyasaati.org internet sitemizden bireysel kayıt yaptırarak 
Dünya Saati’ne destek verdi. Kampanya hem geleneksel hem 
dijital medyada geniş yer buldu. Yazılı ve görsel basında 
toplam 90 haber yapıldı. Tolga Baştak CNN Türk’te Ahu 
Özyurt’un konuğu oldu. Bu yıl Dünya Saati’ne Viko ve 
Garanti Bankası ana sponsor oldu. DAIKIN, BASF, 
Şekerbank, Roche ve Kanyon ise Dünya Saati Elçisi olarak 
destek verdi.  Bu yılki kampanyanın final günü ise 
İstanbul’daki bombalama nedeniyle oldukça sönük geçti, 
bazı fotoğrafçılar dışarı çıkmaktan vazgeçti. 

 
Dünyada ise bu yıl bir rekor daha kırıldı ve 178 ülke Dünya Saati’ne katıldı. 400’den fazla yapı 
ışıklarını kapattı. Sosyal medya üzerinden ise #Earthhour etiketiyle 2,5 milyar etkileşim gerçekleşti.  
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Kaş için hazırlanan yeni Çevre Düzeni 
Planı'nın iptali için bölgede yaşayan 31 kişinin 
açtığı ve WWF-Türkiye'nin de müdahil olduğu 
davada, Antalya 4. İdare Mahkemesi 16 
Ağustos 2016 tarihinde yürütmeyi durdurma 
kararı aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi 
bilirkişi itiraz hakkını kullanarak davayı Konya 
Bölge idare Mahkemesi'ne taşıdı. Konya Bölge 
İdare Mahkemesi ise bu itirazı kabul etmedi ve 
planın iptali kararının doğru olduğuna işaret 
etti. Süreci desteklemek adına change.org’da 
bir imza kampanyası başlattık. Bu kapsamda 
kısa sürede 17 binden fazla imza topladık ve 
kampanya Ekim sonunda kapatıldı.  

“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı” görüşmelerine, Tabiatı Koruma Kanunu 
İzleme Girişimi çatısı altında, 18-19 Nisan tarihlerinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
katılındı. Eski Milli Parklar Genel müdürlerinden Nevzat Ceylan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıda kanun tasarısının maddeleri, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı ve 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli ile görüşüldü. Tasarıdaki bazı maddelerle 
ilgili çekincelerimiz gerekçeleriyle aktarıldı.  

Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında, Caretta 
caretta türü deniz kaplumbağalarının Kaş ve Bodrum 
civarında insanları ısırmasıyla medyada konu 
gündeme geldi. Haberlerin ardından deniz 
kaplumbağalarına karşı turizm alanlarında 
başlayabilecek ön yargılı davranışların önüne geçmek 
üzere DEKAMER ile aynı çizgide basın açıklamaları 
yaptık ve sosyal medya üzerinden mesajlar 
yayımladık. Açıklamalarımızda deniz 
kaplumbağalarının normal koşullarda insanlara zarar 
vermeyeceğini ancak elle beslenmeye 
alıştırıldıklarında, insanlar tarafından sevilmek için 
etrafları sarılıp stres altına girdiklerinde ya da fiziksel 
temas olduğunda kaplumbağaların kendilerini 
savunma amacıyla insanları ısırabileceğini anlattık.  
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Evlat edinme kampanyasına bağış yaparak WWF-Türkiye’ye destek olan kurumlar, aynı zamanda 

personel ve müşteri ilişkilerinde hediyeleşme biçimini değiştirmiş oldular. Bu sene evlat edinen 

kurumlardan bazıları; Migros, BriSA, Atasun Optik, Yandex, Şişli Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Roche, 

Unilever. 

WWF’in  tüm  dünyada  etkin  biçimde  uyguladığı  ve  
Panda  logosunun  marka  değerine  dayanan lisanslama 
çalışmaları, özellikle doğayla uyumlu ürünlerde 

kullanılan başarılı bir kaynak oluşturma girişimidir. 

 
 Troy ile Panda Dükkan ve Garanti Bankası Çevreci 

Bonus Card anlaşmaları devam etmektedir. 
 Ottonya ile Yoohoo & Friends peluş oyuncak dağıtım 

sözleşmesi yenilendi. 
 Porselen firması Bernardo ile yapılan anlaşma ile 

daha önce üretilmiş olan nesli tehlike altındaki bitki 
türleri temalı ‘bone china’ porselen takımının 
ardından bu sene de kelebek temalı porselen takımı 
satışa sunuldu. 

Türkiye’nin tehlike altındaki türleri hakkında kamuoyu yaratmak ve bu türlerin korunması için 
çalışan STK’leri desteklemek amacıyla WWF-Türkiye’nin yürüttüğü “Türkiye’nin Canı” 
kampanyasında SMS ile bağış toplama izni yenilendi. Önümüzdeki sene yapılacak hibe çağrısı için 
hazırlıklara da devam ediliyor. 

 
Bu sene CEYO’nun, Derindere Filo Yönetimi’nin Altın 
Sponsor olarak destek verdiği kampanyaya başka bir 
çok kurum da bağışlarıyla destek oldu. 
 
Bağış kumbaraları yenilenerek havaalanlarına ve 
AVM’lere yerleştirildi. Kanyon AVM’ye ek olarak bu 
sene Akmerkez içerisinde yeni açılan Wepublic 
mağazasının kaydırağını kullanan tüketiciler de bağış 
kutusunu kullanarak Türkiyenin Canı’na destek 
oluyor. 
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Unilever desteğiyle hayata geçirilen ve üniversitelerin dahil olduğu 
proje kapsamında, öğretim üyeleri  tarafından oluşturulan ekipler 
kendi imkanlarıyla kampüs içinde bir satış alanı tasarlarlar ve 
aralarında sürdürülebilirliğin de olduğu 4 ana başlıkta 
değerlendirilirler. Mağazanın Yeşil Satış Noktası kriterlerine uyması 
konusundaki yönlendirmelerin ve sürdürülebilirlikle ilgili kriterlerin 
WWF-Türkiye tarafından belirlendiği proje Mayıs ayında sonuçlandı. 
Proje kapsamında en sürdürülebilir mağazayı tasarlayan ve kuran, en 
yüksek ciroya ve karlılığa erişen Özyeğin Üniversitesi ekibi yarışmayı 
kazandı.  

Unilever'in satış kanallarının (yerel marketler ve distribütörler) 
ekolojik ayak izinin azaltılması hedefiyle 2012 yılı sonunda başlayan  
Yeşil Satış Noktası Programı, 2013 yılı sonunda 25 noktaya, 2014 yılı 
sonunda 50 noktaya ulaşmıştır. 2015 yılı hedefi olan 100 satış noktası 
aşılmış ve büyüme devam etmektedir.  Türkiye’nin ilk Yeşil Satış 
Noktası olan Bursa Özhan Market ise 2016 yılında tüm şubelerini 
Yeşil Satış Noktası haline getirmiştir.    

Yeşil Ofis Programı ve Yeşil Satış Noktası Programı ile benzer 
amaçları olan Yeşil Nesil Restoran Programı’nı Unilever Food 
Solutions (UFS) ve Turizm Restaurant Yatırımcıları ve 
İşletmecileri Derneği (TURYİD) desteklemektedir.  
 
Program   pilot  olarak  Sunset,   La   Mancha,   Frankie,   Tom's 
Kitchen, Kitchenette Kanyon ve Fenix restoranlarında başlamış, 
BTA’nın Tadında Anadolu 4 şubesi (İstanbul AHL, İzmir ve 
Ankara Havalimanları ile Uniq AVM Tadında Anadolu 
restoranları) diplomalarını teslim almıştır. Ayrıca Kanyon Big 
Chefs ve Escale restoranları da süreçte yer almaktadır. Bu vesileyle 
Kanyon AVM, organik atıkları için kompost makinası almış ve 
kullanmaya başlamıştır. İlk programa giren restoranlardan Sunset 
restoran haftada yaklaşık 400 kg organik atığını değerlendirerek 
125-150kg civarında kompost oluşturarak Beşiktaş Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü'ne vermektedir.  
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WWF’in Ekolojik Ayak İzi’ni azaltmak için oluşturduğu stratejik 
yaklaşımının bir parçası olan ve 2011’den bu yana WWF-Türkiye 
tarafından uygulanan Yeşil Ofis, ofisler için bir tasarruf ve 
iyileştirme programıdır. Ofis kaynak kullanımlarını sistematik bir 
şekilde değerlendiren WWF-Türkiye, bu program ile kurumların 
kendi tasarruf kriterlerini belirlemelerine ve bir çevre yönetim 
sistemi oluşturmalarına destek olmaktadır. Halihazırda 75'ten 
fazla ofis programın üyesidir.  
 
Programın getirilerine Brisa ile bir örnek verebiliriz. Brisa, yılda 
216 kg daha az ambalaj atığı ortaya çıkarmış, ayrıca 130 bin 
adet A4 kağıt tasarruf etmiştir.  

27 Mayıs 2016’da, aralarında birçok büyük 
şirketin de olduğu Türkiye’deki “Yeşil Ofis”ler, 
program kapsamında ikinci defa bir araya gelerek 
deneyimlerini paylaştı. WWF-Türkiye tarafından 
düzenlenen toplantıya tüm Yeşil Ofislerden çeşitli 
düzeyde katılım sağlandı. 

 

Bu yılki “Yeşil Ofis Buluşması”nda çalışmalarını 
aktaran şirketlerden Viko by Panasonic, 
programın önerilerini yerine getirerek ofisteki 
kağıt tüketimini kişi başına yüzde 11, elektrik 
tüketiminde yüzde 7 oranında azalttıklarını 
belirtti. Kişi başına düşen toner kartuşu 
kullanımında da yine yüzde 7 oranında azalma 
sağlandı. Bir başka Yeşil Ofis üyesi PepsiCo’da 
genel merkez çalışanlarının sahiplenmesi ve 
katkısı ile  yapılan çalışmaların sonucunda kişi 
başı enerji tüketiminde yüzde 7, su tüketiminde 
yüzde 9 tasarruf sağlandığını ve bunun yanı sıra 
Nisan 2016 sonuna kadar yaklaşık 3 ton 
yemekhane atığını sokak hayvanlarına 
ulaştırdığından bahsetti. Artemis Arıtım ise Yeşil 
Ofis programı ile şirket çalışanlarını motive 
ettiklerini ve birçok alanda tasarruf sağladıklarını 
ifade etti. 
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WWF-Türkiye, doğa dostu bireylerin 
yetişmesi amacıyla iklim değişikliği, 
nesli tehlike altında olan türler ve 
bilinçli tüketim konularında okul 
sunumları yapmaya bu sene de devam 
etti.  Bu sene de Açı Okulları, Gökkuşağı 
Koleji, FMV Işık Okulları, Gebze 
Amerikan Koleji, Çamlıca Eyüboğlu, 
NDS İlkokulu, Cihangir Okulları, Çocuk 
Kasabası gibi çeşitli okullarda doğa 
koruma sunumları ve söyleşiler 
gerçekleştirildi. Öğrenciler ve bazı 
okullar evlat edinme kampanyasına 
katılarak, nesli tehlike altındaki türleri 
sembolik olarak evlat edindi ve 
vakfımıza bağışta bulundu. Aynı 
zamanda İstanbul il sınırları dışında yer 
alan okullara poster seti ve broşür 
gönderilerek farkındalık çalışmaları 
yürütüldü.   

Kaynak oluşturma faaliyetlerine, kurumlardan gelen talep 
doğrultusunda yeni bir kanal daha eklendi. Uzmanlar 
eşliğinde, Vodafone gönüllüleri ile Atatürk 
Arboretumu’nda alanı ve bitki türlerini tanıttık; HSBC 
personeli ile Rumeli feneri ile Kilyos arasında kuş gözlemi 
ve doğa gezisi gerçekleştirdik.  
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WWF-Türkiye’nin bireyler üzerinden kaynak geliştirme 
çalışmaları; üyelik, evlat edinme ve mutlu gün bağışları ile 
yürütülüyor.  
 
Yeni bağışçıların kazanıldığı evlat edinme programının dijital 
pazarlama ayağında profesyonel görsel yönetimi başta olmak 
üzere çeşitli geliştirmeler yapıldı. Facebook, Google 
reklamlarının yanı sıra bu yıl Instagram reklamlarına da 
başlandı. 
 
Mutlu gün bağışlarında (davetiye, nikah şekeri) 2015 yılına 
göre belirgin bir artış oldu. 
 
Yeni yıl, sevgililer günü, anneler günü, öğretmenler günü gibi 
özel günlerde WWF-Türkiye’nin tehlike altındaki türlerin 
korunması için yaptığı çalışmalara evlat edinerek destek olun 
çağrısı yapmaya devam ediyoruz. 
 
2017 yılında dijital pazarlama programlarımızı güçlendirme 
çalışmalarımız sürecek. 
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İletişim birimimizin 2016 yılı önceliği, WWF-Türkiye’nin kamuoyunda görünürlüğünü artırmaktı. 
Geleneksel medyada ve özellikle de televizyon kanallarında daha fazla yer almayı hedefledik. Son iki 
basın toplantımız CNN Türk’ün yanı sıra NTV’de de yer buldu.  Geleneksel medya tarafında ise 
özellikle gazetelerin hafta sonu eklerini hedef alan özel ve geniş çaplı çalışmalara ağırlık verdik. 
Yarıyıl tatili için öneriler, Kaş’ı korumak için 10 yol ile Atlas ve Magma dergilerine hazırladığımız ve 
kapak konusu da olan yazılarımız ilgi çekti.  Yine Kaş-Kekova için hazırladığımız dört kısa video 
büyük beğeni aldı. Şahika Ercümen’in destek verdiği videomuz, WWF-İngiltere’nin de aralarında 
bulunduğu birçok hesap tarafından paylaşıldı. 
 
Sosyal medya 
Sosyal medya hesaplarını, özellikle de Twitter’ı güçlendirmek için 
bu kanalı daha aktif kullanmaya çalıştık. Basın toplantılarımızı 
Twitter üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla duyurduk. Özel 
gönderiler hazırladık. Bunun sonucunda Twitter hesabımızın 
takipçi sayısı bir yıl içinde 2 kat arttı.  
 
Sosyal medya destekli kampanyalara geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
destek vermeye devam ettik. Kaş’ın yeni çevre düzenine karşı 
#KaşBöyleGüzel etiketiyle başlattığımız imza kampanyası başarıyla 
sonuçlandı.  
 
Apple ve Kung Fu Panda 
Bu yıl WWF’in yürüttüğü iki uluslararası kampanyaya katılarak kaynak 
yarattık ve görünürlüğümüzü artırdık. Kung Fu Panda 3 filminde 
panda Po’nun seslendirmesini yapan Jack Black’in destek çağrısını 
içeren kısa film, Türkçe altyazıyla Fox ve vakfımızın sosyal medya 
kanallarında gösterildi.  
 
Apple ile WWF-ABD’nin başlattığı ilişki ise WWF içindeki son yılların 
en büyük kaynak geliştirme kampanyalarından biri oldu. Toplamda 8 
milyon dolardan fazla para toplandı ve bu kaynak, çeşitli 
kampanyalarla birlikte ofislere dağıtıldı. WWF-Türkiye, sosyal medya 
hesaplarından verdiği destekle katıldığı bu kampanyadan gelir elde 
etti.  
  

Önemli günler 
Yıl içinde Bireysel ve Kurumsal kaynak oluşturma çabalarına önemli 
günlerde destek verdik. Yılbaşı’nda evlat edinme hediyelerinin ücretsiz 
ilanları birçok dergide (Magma, Anne Bebek ve Turkish Time vb.) 
yayımlandı.  
 
Sıcak Konular 
Türkiye’nin gündemindeki çevre konularıyla ilgili duruşumuzu sosyal 
medya hesaplarından duyurduk. Bu duyuruların bazıları medya 
kuruluşlarınca haberleştirildi. 
 
Yeniden Yapılanma 
Medya takipte çalıştığımız firmayı değiştirerek, Medya Takip 
Merkezi’ne geçtik. WWF-Türkiye’ye bağlı tüm alan adlarını  Türk 
Ticaret’ten daha iyi çalışan Natro’ya transfer ediyoruz; sadece 2 alan 
adı kaldı.  
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Artvin Cerattepe’den Avustralya’daki Büyük Mercan Resifleri’ne kadar, Türkiye ve dünyadaki doğa 
koruma kampanyalarına bu yıl da sosyal medyadan destek olduk.  
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Yüksek verimli kömür teknolojisinin 2°C senaryoları ile uyumsuzluğu 
(Makale) 
Bu rapor, yüksek verimli ve düşük emisyonlu kömür santrallerinde yapılacak elektrik 
üretiminin, küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutma hedefiyle bağdaşmadığını 
gösteriyor.  
 
 
Hangi Balık? 
WWF Deniz Ürünleri Rehberi, hangi deniz ürününü tüketmeyeceğimizden çok 
hangilerini, nasıl tüketebileceğimize odaklanıyor ve bunları özel yemek tarifleri 
eşliğinde anlatıyor. Rehberde, hangi deniz ürünlerini seçebileceğimiz ve satın alırken 
dikkat etmemiz gereken kıstaslar belirtiliyor. 
 
 
Yaşayan Gezegen Raporu 2016 (Türkçe Özet) 
Yaşayan Gezegen Raporu, 2020’ye kadar yeryüzündeki canlı popülasyonlarının 3’te 
2’sini kaybedebileceğimize dikkat çekiyor. Bu yok oluşu tetikleyen 5 büyük soruna 
vurgu yapan rapor, gidişatı tersine çevirecek 5 çözüm önerisi de sunuyor. 
 
 
Türkiye’nin Buğday Atlası 
Türkiye’nin Buğday Atlası, ülkemizdeki buğday zenginliğinin ve 
çeşitliliğinin üreticiler, tüketiciler ve toplum nezdinde daha iyi anlaşılmasını 
amaçlıyor. Bu çalışmayı buğday konusunda yapılan diğer birçok bilimsel araştırma 
ve yayından farklı kılan, buğdayın botanik, ekoloji, gıda güvenliği, kültür, beslenme 
ve insan sağlığı gibi çok yönlü ele alınması.  
 
 
Paris Anlaşması Sonrası Türkiye'de Kömüre Yer Var mı? (Analiz) 
WWF-Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke'nin kaleme aldığı bu 
analiz, Paris Anlaşması sonrasında kömürün enerji sektöründeki rolünü, Türkiye'de 
kömüre dayalı elektrik üretim projelerinin neden olabileceği ve maruz kalabileceği 
riskleri konuşmalıyız.  
 
 
Türkiye'deki Memeli Hayvanların İz Rehberi 
Türkiye'deki Memeli Hayvanların İz Rehberi, bir doğal alanda gezerken 
karşılaşacağınız bir ayak izi ya da dışkının şekline göre o hayvan türünün 
tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. 
 
 
Sapanca Gölü’nde Su Riski ve Ekonomi 
WWF-Türkiye’nin önemle üzerinde durduğu “su riski” kavramını esas alarak hazır-
lanan Sapanca Gölü’nde Su Riski ve Ekonomi raporu, Sapanca Gölü’ndeki su riskinin 
boyutlarını ve göldeki mevcut su kullanımının gelecekte karşılaşılabilecek olası 
sonuçlarını ortaya koyuyor. 
 
 
Kurumsal İşbirlikleri Raporu 2015 
WWF’in kurumlarla yaptığı işbirliklerinin detaylı analizini bu raporda bulabilirsiniz.  
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Sosyal medya hesaplarımızın bu yılki yıldızı hiç tartışmasız Instagram oldu. İki yıl önce açtığımız 
hesabımızın takipçi sayısı son bir yılda üçe katlanarak 30 bini geçti. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
koşullara rağmen Twitter’daki takipçi sayımızı da iki katına çıkarmayı başardık. Facebook’taki yeni 
düzenlemeler ise gelişimimizi sınırlayan en büyük etken oldu. Reklam vermeden, gönderilerin 
sayfanın takipçileri dışındaki bir kitleye ulaşması oldukça zor. Bu da Facebook sayfamızın takipçi 
sayısını hedeflerimiz içerisinde kalsa da 300 binin biraz üstünde kalmasına neden oldu. Artış 
hızımız düştü.  
 
Takipçi sayılarımız (3 Ocak 2017 itibarıyla) 
 
Facebook: 306.100 
Twitter: 90.858 
Instagram: 32.942 
Periscope: 2.076 (videoların toplam beğenisi: 3.553) 
 
Facebook sayfamızı beğenenler 
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Instagram Takipçi Sayısı

Instagram
Takipçi Sayısı

Tarih/Takipçi sayısı Facebook Twitter Instagram Periscope 

31 Aralık 2014 183.893 30.388 0 0 

28 Aralık 2015 257.723 37.000 9.235 961 

03 Ocak 2017 306.100 90.858 32.942 2.076 
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2016 yılında 24 basın bülteninin yanı sıra web sayfamıza 29 güncel haber girdik. Yıl boyunca 15 özel 
haber/söyleşi çalışması yaptık.  Basının davet edildiği dört önemli toplantı düzenledik. 

İçinde WWF-Türkiye  geçen haberlerin yıllara ve medya kanallarına göre dağılımı 

  Yazılı basın haberi Görsel basın haberi Basın bülteni sayısı 

2013 1521 134 34 

2014 1972 78 23 

2015 1845 72 30 

2016 1994 71 24 + 4 Bilgi Notu 
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WWF’in Akdeniz Havzası’nda yapılacak sulak alanlarla ilgili çalışmaları değerlendirmek amacıyla 11-
12 Şubat 2016 tarihlerinde Paris’te düzenlediği toplantıya katıldık. WWF-Akdeniz Program Ofisi 
liderliğindeki toplantı, WWF-Türkiye’nin yanı sıra, WWF’in İspanya, Portekiz, K. Afrika, Yunanistan 
ofisleri ve WWF Sulak Alanlar Koruma Direktörü Denis Landenbergue’nin katılımıyla gerçekleşti.  

WWF’in Akdeniz ülkelerindeki ofislerinin (Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan, WWF 
Akdeniz Ofisi) deniz-kıyı çalışmalarından sorumlu ekipleri, 14-15 Ocak 2016 tarihinde Atina’da ve 10 
Kasım 2016’da Brüksel’de bir araya geldi. Akdeniz Deniz Stratejisi uygulamalarının değerlendirildiği 
toplantılarda, ortak projeler geliştirilmesi, kaynak oluşturma ve iletişim faaliyetleri ele alındı.  

WWF-Türkiye tarafından eşgüdümü sağlanan 2013-2020 Küresel Deniz Stratejisi (Global Marine 
Strategy 2013-2020) ve 2012-2020 WWF Küresel Deniz Kaplumbağası Stratejisi (Global Marine 
Turtle Strategy 2012-2020) ile ilgili eylem planları ve faaliyetlere bu yıl da katılmaya devam ettik. 

WWF’in Kafkasya bölgesindeki ofislerinin (Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Rusya) 
yetkilileri ile WWF-Almanya, WWF-İsviçre ve WWF Uluslararası’ndan temsilcilerin yer aldığı 
Kafkasya Yürütme Kurulu’nun yıllık toplantısı 25-27 Ekim tarihlerinde Tiflis’te yapıldı. Toplantıda, 
2016’da yapılan çalışmalar değerlendirilerek ortak strateji, ortak mekanizma ve bu çerçevede 
geliştirilebilecek ortak proje ve etkinlikler ile kaynak oluşturma seçenekleri görüşüldü. Türkiye ve 
Gürcistan arasında bir sınırötesi projenin geliştirilmesi için UNDP, UNESCO gibi uluslararası 
kuruluşlarla birlikte iki ülkenin ilgili bakanlıklarına işbirliği önerisi götürülmesi konusunda WWF-
Gürcistan ile WWF-Türkiye arasında mutabakat sağlandı.  

Akdeniz ormanlarının iklim değişikliğine uyumu konusunda WWF’in diğer Akdeniz ülkelerindeki 
ofisleriyle ve Akdeniz’deki diğer paydaşlarla işbirliğine bu yıl da devam edildi. Akdeniz çapında 
Koruma Değeri Yüksek Ormanlar’dan oluşan Medforval Ağı çerçevesinde Temmuz ayında yapılan 
toplantıya katılım sağlandı. Bu toplantıda restorasyon ve kaynak geliştirme konularına odaklanıldı. 
Ayrıca, Medforval’e üye olan diğer iki kurum ile ortak proje teklifi hazırlandı ve fon bulma girişimi 
başlatıldı. 

WWF Kafkasya Program Ofisi koordinasyonunda, bölgedeki altı ülkenin kamu, STK ve akademi 
dünyasından uzmanların katılımıyla 2006 yılında hazırlanan ve 2012 yılında güncellenen Kafkasya 
Ekolojik Bölge Koruma Planı’nın yeniden güncellenmesi 2017’de yeni versiyonunun hazırlanması için 
gerekli süreç 28-30 Haziran tarihlerinde Tiflis’te yapılan çalıştayla yeniden başlatıldı. WWF-Türkiye 
temsilcisinin yanı sıra Türkiye’den dört STK temsilcisi ve uzman çalıştaya katıldı. Raporun revize 
edilme süreci devam ediyor ve 2017 yılı içinde tamamlanıp yayımlanması bekleniyor. 

Kurucuları arasında WWF-Türkiye’nin de bulunduğu, Akdeniz Deniz Koruma Alanları Ağı (MedPAN) 
Genel Kurulu 27 Kasım’da Fas'ın Tanca kentinde toplandı. 28 Kasım-02 Aralık arası düzenlenecek 
Akdeniz Deniz Koruma Alanları Forumu'na, WWF-Türkiye temsilcisinin yanı sıra, Kaş-Kekova 
Projemizin önemli paydaşlarından Demre Kaymakamı, Kaş Belediye Başkanı, Antalya Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden toplam 7 kişilik bir 
heyet katıldı. Akdeniz ülkelerinden çok sayıda paydaşı bir araya getirecek etkinlik katılımcılar 
arasında bilgi ve deneyim paylaşımına sahne olacak.  
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin, sanayide su verimliliği 
için kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliğinin görüşülmesi amacıyla 27-28 Nisan 2016 tarihleri 
arasında İzmir’de düzenledikleri "Sanayide Su Yönetimi" başlıklı çalıştaya katıldık.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 19-21 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Havza 
Yönetimi Hizmet İç Eğitimi Programında “Türkiye’nin Su Ayak İzi” çalışmasını bir sunumla katılımcı 
kurumlara aktardık. 

26-28 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen konferansta Türkiye'nin izleyebileceği 
yenilenebilir enerji senaryoları üzerine sunum yaptık, yüksek verimli kömür santrallerinin Paris 
Anlaşması ile ortaya koyulan 1,5-2 derece hedefiyle uyumsuzluğu üzerine katılımcıları bilgilendirdik.  

6 Ekim 2016 tarihinde, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisliği Odası, Jeoloji 
Mühendisliği Odası ve WWF-Türkiye ortaklığında Türkiye’deki kamu kurumları ve belediyelere 
yönelik Su İzleme Çalıştayı gerçekleştirildi.  

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından 2-3 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 
konferansın ‘Dünyada ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Nereye Gidiyor?’ başlıklı özel oturumunda 
panelist olarak yer aldık, Türkiye'de rüzgar enerjisinin iklim değişikliğiyle mücadelede daha iddialı 
hedeflere ulaşmasında oynayacağı rol ve rüzgar santrallerinin sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları dile getirdik. 

National Geographic Türkiye için hazırlanan iklim değişikliği konulu belgeselde görüşlerimizi 
paylaştık, WWF-Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonunu ortaya koyduk. Temmuz ayında çekimleri 
gerçekleştirilen belgeselin 2017 yılında yayımlanmasını bekleniyor. 

WWF’in Akdeniz Havzası’nda yapılacak sulak alanlarla ilgili çalışmaları değerlendirmek amacıyla 11- 
12 Şubat 2016 tarihlerinde Paris’te düzenlediği toplantıya katıldık. WWF-Akdeniz Program Ofisi 
liderliğindeki toplantı, WWF-Türkiye’nin yanı sıra, WWF’in İspanya, Portekiz, K. Afrika, Yunanistan 
ofisleri ve WWF Sulak Alanlar Koruma Direktörü Denis Landenbergue’nin katılımıyla gerçekleşti. 
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