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“Herkes imkanları 
dahilinde bu değişimin 

maddi ya da manevi 
bir parçası olmalı, 

çünkü uğruna 
mücadele ettiğimiz 

şeyler, aynı zamanda 
insanlık olarak var 
olmamızı mümkün 

kılıyor.”

WWF-Türkiye olarak 40. yılımızı, doğa korumada öne 
çıkan 40 başarıyla ve farklı etkinliklerle kutladığımız 
bir yılı geride bıraktık. Geriye dönüp baktığımda bu 
sürenin neredeyse 10 yılında ben de bilfiil vakfa emek 
vermiş olmaktan gurur duyuyorum. 40. yılımız vesileyle 
bir kere daha Türkiye’nin doğasının ne kadar kıymetli 
olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini hatırladık. 
Ancak rahatlamak söz konusu bile değil, çünkü 
dünyamız her gün yeni bir tehditle karşı karşıya…  

2017’nin kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olması, 
Türkiye’nin de ciddi bir kuraklık yaşaması buna delalet 
ediyor. Dolayısıyla geçmişten aldığımız güçle çıtamızı 
daha da yukarıya taşımamız gereken yepyeni bir 
döneme yelken açıyoruz.

2017’de tatlı sular, denizler ve sürdürülebilir tarım 
olmak üzere en büyük etkiyi yaratabileceğimiz 3 
alana odaklanarak stratejimizi yeniledik. Gündem 
maddelerimiz arasında akarsu kaynaklı sanayi 
kirlenmesinin durdurulması, tarımda verimliliğin 
artırılması, denizlerimizdeki yok oluşu tersine çevirecek 
sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi gibi hem 
doğa koruma hem de insanımız açısından vazgeçilmez 
öneme sahip projeler yer alıyor. Detaylarını ilerleyen 
sayfalarda bulacağınız bu proje alanlarını belirlerken 
küresel önceliklerimiz yanı sıra Türkiye’nin en mühim 
çevre konuları gündemimizi belirledi.

2018’de devam eden projelerimize ek olarak, yeni 
projelerimiz de devreye girecek. Bunlardan belki de en 
önemlisi 2017’de denizlerde plastik kirliliğiyle mücadele 
amacıyla başladığımız proje olacak. Bu çerçevede 2018’i 
“Tek Kullanımlık Plastikle Mücadele” yılı ilan ettik.

Yaşamın çeşitliliğine yönelik tehditlerin giderek 
arttığı günümüzde her şey değişime inançla başlıyor. 
Herkes imkanları dahilinde bu değişimin maddi ya 
da manevi bir parçası olmalı, çünkü uğruna mücadele 
ettiğimiz şeyler, aynı zamanda insanlık olarak var 
olmamızı mümkün kılıyor. Bu altından tek başına 
kalkamayacağımız kadar büyük bir iş ve o yüzden 
hepinizin desteğine ihtiyacımız var.

 

Çünkü birlikte her şey mümkün!

Uğur Bayar
WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

40 YILI  
GERİDE 

BIRAKIRKEN
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“Ne mutlu, daha 
yaşanabilir bir 
dünyaya kavuşmak 
için sorumluluk 
almış bir kurumun 
parçasıyım. Son 
bir senedir, her 
sabah bu duyguyla 
uyanıyorum.” 

Aslı Pasinli
WWF-Türkiye Genel Müdürü

Ne mutlu ki, daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşmak 
için sorumluluk almış  bir kurumun parçasıyım. Ne 

mutlu ki, hem de bu kurum dünyanın en büyük doğa 
koruma kuruluşu. Ne mutlu ki, bu kurum, dünyada çok 
büyük değişimlere vesile olmuş, Türkiye’de 40 senedir 

varlığını sürdüren ve bünyesinde ülkesini seven doğa 
sevdalıları barındıran bir kurum.

Son bir senedir her sabah bu duyguyla uyanıyorum. 
Ama aynı zamanda, her sabah, çocuklarımıza 

verdiğimiz bu vaadin, ne kadar büyük bir sorumluluk 
olduğunu da hatırlıyorum. 

Bu sorumlulukla, her gün daha yaratıcı, daha ezber 
bozan olmamız, daha büyük hedefler koymamız 

gerektiğini düşünerek güne başlıyorum.

Vakıfta tamamladığım bir senede, Türkiye’nin çok 
önemli doğa koruma konularında, büyük kapsamlı 

dönüşüm için çok önemli tohumlar atarak geçti. Bu 
tohumların bir kısmı yeşerdi bile, bir kısmı için sabırla 

çalışmaya devam ediyoruz. 

2017 yılında, toprağımız, suyumuz ve denizlerimizi  
önceliklendirdik. 

Artan nüfusumuza ve taleplerimize yetişmeye çalışan 
yorgun toprağımıza, teknoloji yardımıyla bereket 

getirmek için çalıştık.

Can suyumuz nehirlerimizde, tehlike sınırına yaklaşan 
kirlenmeyle sonuna kadar mücadele etmeye baş 

koyduk.

Bugüne kadar bonkörlüğüyle övündüğümüz 
denizlerimizde,  koruyamadığımız cevherlerimize sahip 

çıkmak için hedeflerimizi büyüttük . 

Toplumda doğayı bilen, tanıyan, sorunlarından ve 
dilinden anlayan genç elçilerimiz olsun dedik,  Doğa 

Öncüleri programımızı başlattık.

Hem maddi hem manevi desteğinizin bize cesaret verdi, 
doğru yolda olduğumuzu gösterdi. En büyük moralimiz 

oldu.

Bu raporumuz elinize geçtiyse, siz bu yazıyı sonuna 
kadar okuduysanız, demek siz de bize inanıyorsunuz. 

Desteğiniz ve inancınızın üstümüzden eksik olmaması 
dileğiyle, 

ÇITAYI 
YÜKSELTTİĞİMİZ  
BİR DÖNEM



6

DENETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Başkan

Uğur BAYAR

Başkan Yardımcısı
Nafiz KARADERE 

Üyeler 
Attila KÖKSAL

Ayşegül YÜREKLİ ŞENGÖR

Nergis YAZGAN

 
 

Dr. Nilüfer ORAL

Nişvan BAŞKAYA KABAKCI

Akın EKİCİ   

Metin KONCA                         

Ümit HERGÜNER

MÜTEVELLİ HEYETİ

Akın ÖNGÖR

Ayla MOLU

Belkıs BALPINAR

Füsun GENÇSÜ

Metin KONCA

Mevce İLCİ

Nergis YAZGAN

Nişvan BAŞKAYA KABAKÇI

Paul MCMİLLEN

R. Okan TAPAN

Selçuk SOYBAY

Agah UĞUR

Akın EKİCİ

Ali KİBAR

Arnold HORNFELD

Attila KÖKSAL

Ayşecan Özyeğin OKTAY

Ayşegül Yürekli ŞENGÖR

Aytül GÜLÇELİK ÖZKAN

Begümhan Doğan FARALYALI

Bülent BAŞER

Cem DUNA

Prof. Dr. Cevza SEVGEN

Cüneyt SEZGİN

Defne KORYÜREK KORTUN

Deniz ÖZTOK

Dilek BİL

Ebru ÖZDEMİR

Prof. Dr. Emin ÖZSOY

Fatma Ayşe CEMAL

Prof. Dr. Fikret ADAMAN

Filiz DEMİRAYAK

Prof. Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN

Murat ÖZYEĞİN

Murat YARAR

Nafiz KARADERE

Nilüfer ORAL

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Piraye ANTİKA

Serdar ERENER

Tolga BAŞTAK

Uğur BAYAR

Ümit HERGÜNER

Seçilen Üyeler

Kurucu Gerçek Kişiler

T. GARANTİ BANKASI A.Ş
Kurucu Tüzel Kişiler
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WWF-TÜRKİYE EKİBİ
Aslı PASİNLİ   Genel Müdür
Zeynep ÜZÜM   Yönetici Asistanı

Doğa Koruma
Sedat KALEM   Doğa Koruma Direktörü
Ayşe ORUÇ   Doğa Koruma Yönetmeni
Arzu BALKUV   Gıda Programı Lideri
Eray ÇAĞLAYAN   Doğa Koruma Yönetmeni
Aslı GEMCİ   Doğa Koruma Yönetmeni
Eren ATAK   Doğa Koruma Yönetmeni
Selin DEVRANOĞLU TAVSEL Doğa Koruma Yönetmeni
Yaprak ARDA   Doğa Koruma Uzmanı
Nilüfer ARAÇ   Doğa Koruma Uzmanı
Ahmet Emre KÜTÜKÇÜ  Doğa Koruma Uzmanı
Ercan SÜTLÜ   Doğa Koruma Sorumlusu
Timuçin DİNÇER  Balıkçılık Sorumlusu

İletişim
Tolga YÜCEL   İletişim Müdürü
Ada DİLEKSİZ   Kurumsal İletişim Sorumlusu

Pazarlama ve Kampanyalar
Berivan DURAL   Pazarlama ve Kampanyalar Kıdemli Uzmanı
Yaz GÜVENDİ   Dijital Kampanyalar Uzmanı

Kaynak Geliştirme ve Kurumsal İşbirlikleri 
Neyran AKYILDIZ  Kaynak Geliştirme ve Kurumsal İşbirlikleri Müdürü

Bireysel Kaynak Geliştirme
Gökhan UÇ   Bireysel Kaynak Geliştirme Kıdemli Uzmanı
Seda Berna BAYKAL  Bireysel Kaynak Geliştirme Uzmanı
Meltem GÖKÇEN  Bireysel Kaynak Geliştirme Sorumlusu
Pelin ÖZKAN   Destekçi İlişkileri Sorumlusu
Betül ÖRÜKLÜ   Destekçi İlişkileri Sorumlusu
Melih SÖZER   Yüz Yüze Üyelik Programı Uzmanı
Erhan MINDIZ   Yüz Yüze Üyelik Programı Saha Sorumlusu

Kurumsal İşbirlikleri 
Nilay DÖKÜMCÜ  Kurumsal İşbirlikleri Uzmanı
Burcu YEŞİL   Kurumsal İşbirlikleri Sorumlusu

Eğitim Programları
Esra TURAM   Eğitim Programları Müdürü

Finans ve İdari İşler
Pınar AĞAOĞLU   Finans ve İdari İşler Müdürü
Mehmet Arif ŞAVUR  Muhasebe Müdürü
Nuran KAHYA   Ankara Ofis Sekreteri
Gönül GÜNGÖREN  İstanbul Ofis Sorumlusu
Zihni GÜRGENÇ   İstanbul Ofis Sorumlusu

Danışmanlar
Nafiz GÜDER   Doğa Koruma Danışmanı
Engin ŞENOL   Hukuk İşleri Danışmanı
Lider SINAV   Kuş Atlası Projesi Danışmanı
Dilek EYLÜL DİZDAROĞLU Kuş Atlası Projesi Danışmanı
Mustafa Özgür BERKE   İklim ve Enerji Danışmanı
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WWF’İN KÜRESEL  
UYGULAMA PROGRAMLARI

PİYASA

FİNANS

Dünya genelinde 5 milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin bir kurumsal ağa sahip 
WWF’in misyonu; biyolojik çeşitliliği koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, 
kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını 
durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmaktır.

Sürdürülebilir üretime ve tüketime geçiş

Sürdürülebilir kalkınma için gerekli mali kaynakların artırılması

DENİZLER
Deniz ekosistemlerinin, insan refahının ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini 
sağlayacak verimlilikte ve dirençte olması

ORMANLAR
Dünyanın, biyolojik çeşitliliğe ve insan yaşamına katkılarıyla iklim değişikliğine 
karşı geniş ve dayınıklı ormanlarla zenginleşmesi

YABAN HAYATI
Dünyanın en çok tehlike altındaki ve ekolojik, ekonomik ve kültürel açıdan önemli 
türlerinin doğal yaşam ortamlarında varlığını sürdürebilmesinin sağlanması

İKLİM ve ENERJİ
2030 yılında, iklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek için küresel sıcaklık 
artışını 1,5°C eşiğinde tutarken biyoçeşitlillik ve insan yaşamını gözeten iklim ve 
enerji politikalarının hayata geçirilmesi

GIDA
Bugün ve geleceğin gıda talebini karşılarken doğal çevrenin korunmasını gözeten 
sürdülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması

YÖNETİŞİM
Sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen güçlü politikaların oluşturulması

TATLI SU
Tatlı su ekosistemleri ve sağladıkları hizmetlerin, doğa ve insanı desteklemeye 
devam etmesi

DENİZLER
Deniz ekosistemlerinin, insan refahının ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini 
sağlayacak verimlilikte ve dirençte olması

YABAN HAYATI
Dünyanın en çok tehlike altındaki ve ekolojik, ekonomik ve kültürel açıdan önemli 
türlerinin doğal yaşam ortamlarında varlığını sürdürebilmesinin sağlanması
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Başta deniz kaplumbağaları 
olmak üzere ülkemizdeki 

öncelikli türlerin doğal 
yaşam alanlarında varlığını 

sürdürmesine yardımcı oluyoruz.

Türkiye’deki deniz koruma alanlarını 
geliştirirken, küçük ölçekli balıkçılığı 
destekliyor ve denizlerimizin plastikten 
arındırılması için çalışıyoruz.

Biyolojik çeşitlilik 
ve ekosistem 
hizmetlerinin 
sürdürülebilirliği için 
Akdeniz ormanlarını 
iklim değişikliğine 
hazırlıyoruz.

Tarımda teknolojiyi 
etkin kullanarak 

doğa ve insan için 
sürdürülebilir gıda 

üretimini hedefliyoruz.

Türkiye’de düşük 
karbonlu hayata geçişi 
destekliyoruz.

Büyük Menderes ve 
öncelikli havzalarda 
doğa ve insan için 
yeterli ve temiz 
su kaynakları için 
çalışıyoruz.

Ülkemizin havasını, suyunu ve toprağını canlı 
yaşamıyla birlikte korumak için çalışıyoruz

WWF-TÜRKİYE HEDEFLERİ
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Denizlerimizin balık dolup taştığı,
Akarsularımızın coşkuyla aktığı,
Ormanlarımızın yeşile doyduğu,
Kuşlarımızın mutlulukla uçtuğu
Toprağımızın bereketle dolduğu,
Havamızın mis gibi koktuğu,
... Ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı
Bir Türkiye hayaliyle çalışıyoruz. 

FAALİYETLERİMİZ
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DENİZLER
YAŞAMI DESTEKLEYEN VERİMLİ DENİZ EKOSİSTEMLERİ

Balıkçılık sektörü Akdeniz Havzası’nda 180 binden 
fazla insana iş sağlıyor

Balıkçı filolarının  
%80’i küçük ölçekli.

Türkiye’de 31 tane deniz-kıyı koruma alanı var. 
Bunlar, tüm deniz kıyı alanlarımızın %4’ünü 
oluşturuyor.

Her yıl dünyada 8 milyon plastik 
denize karışıyor.

Türkiye, plastik atık sorununda 
en büyük payı olan 14.ülke.

180.000 
%80 

31
8 mil

yon

14
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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
BALIKÇILARIMIZIN YANINDAYIZ 

DENİZ KORUMA ALANLARIMIZIN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞTIK

9 Akdeniz ülkesinde eşzamanlı yürütülen “Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi” başladı.

Küçük ölçekli geleneksel balıkçılık, Akdeniz’de yarım milyon insan için istihdam ve gelir 
anlamına geliyor. Ancak aşırı avlanma, kirlilik ve deniz ekosistemlerinde yaşanan bozulma, hem 

balıklar ve diğer deniz canlılarını, hem de yüzlerce yıldır devam eden geleneksel balıkçılığın 
sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi, Akdeniz’de ortak bir yönetim anlayışının 
geliştirilmesi, geleneksel balıkçılığın sürdürülebilir hale getirilmesi ve balıkçıların gelir 

kaynaklarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Faaliyetler, İtalya, Yunanistan, 
Hırvatistan ve Türkiye’de pilot alanlarda (Foça, Kaş ve Erdemli) merkezi ve yerel yönetimler, bilim 

insanları, balıkçılar ve diğer paydaşların katılımıyla yürütülecek. Proje aynı zamanda WWF’in 
Cezayir, Arnavutluk, İspanya, Fransa ve Tunus’taki küçük ölçekli balıkçılık (KÖB) alanlarında 

devam eden çalışmaları da içeriyor. Sürdürülebilirliğe odaklı bu proje, Akdeniz Havzası’nda çok 
sayıda paydaşı bir araya getiren en büyük projelerden biri.

2014 yılında başlayan Kaş-Kekova Sürdürülebilir Turizm Projesi kapsamında Kaş-Kekova Özel 
Çevre Koruma Bölgesi için sürdürülebilir turizm planı hazırlandı ve Denizel Yönetim Planı revize 
edildi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla Kaş Çevre Şube Müdürlüğü’nün kurulması 
kararı çıktı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda tüm Türkiye’de 

orfoz avı yasaklandı. Projemiz, Şubat 2017’de yapılan kapanış toplantısıyla tamamlandı.

Projenin en önemli kazanımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, korunan alanlarda koruma, kontrol 
ve izleme faaliyetlerinin yerinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla pek çoğu Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri’nin bulunduğu yerlerde olmak üzere çeşitli illerde Çevre Şube Müdürlükleri kurulması 
kararı oldu. Kaş-Kekova, Patara, Gökova, Datça ve Fethiye-Göcek, Foça Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri’nden sorumlu Çevre Şube Müdürlükleri’ne yönelik “Deniz Koruma Alanlarında Deneyim 
Paylaşımı Çalıştayı”, Temmuz ayında Muğla Akyaka Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve 

Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nda bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla edindiğimiz 
deneyimi Türkiye’nin başka yerlerindeki deniz koruma alanlarına aktarmak üzere çalışmalarımıza 

devam ediyoruz.
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DENİZLERİMİZ PLASTİK DOLMASIN!
Türkiye’de tek kullanımlık plastik atığının azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması için 
çalışmaya başladık.

Dünya çığ gibi büyüyen bir plastik sorunuyla karşı karşıya. Her yıl, doğada çözünmeyen 8 milyon ton 
plastik atık okyanuslara ulaşıyor. Parçalanan ama yok olmayan plastikler balıkların, dolayısıyla da 
insanların sindirim sistemine zarar veriyor.

Türkiye’de tek kullanımlık plastikler sebebiyle ortaya çıkan atık miktarı geri dönüşüm kapasitemizin çok 
üzerinde. Amacımız; halkımızı poşet, pet şişe gibi her türlü tek kullanımlık plastik malzemeyi sorumlu 
tüketmeye yönlendirirken, geri dönüşüm kapasitemizi artıracak köklü çözümler üretmek. Bu süreçte 
Almanya gibi geri dönüşüm oranı %94’lere ulaşan ülkeleri örnek alarak, özel sektör ve belediyelerle 
işbirliği içinde çözüm önerileri geliştiriyoruz. Dönemsel kampanyalar yerine, farklı grupların katılımıyla 
kalıcı dönüşüm sağlayacak çözümlere aracılık etmeyi hedefliyoruz.

Kampanya kapsamında tek kullanımlık plastiklerle ilgili özel sektörün daha çevre dostu ürünler 
üretmesini teşvik ederken, kamunun bu konudaki politikaları ve teşvikleri düzenlemesine aracı olmak 
ve bu konuda öneri geliştirmek için çalışıyoruz.

50 koşucudan oluşan Panda Takımı 39.Vodafone İstanbul Maratonu’nda plastik atık 
sorununa da dikkat çekti. WWF-Türkiye, yeşil bir maraton için 100 bin pet şişenin ilk 
kez sistemli bir şekilde toplanmasına katkıda bulundu.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GIDA VE TARIM
BEREKETLİ VE SAĞLIKLI TOPRAKLAR İÇİN

Doğal kaynakların üçte birini beslenmek için 
tüketiyoruz.

Dünyadaki erişilebilir tatlı su kaynaklarının 
%70’i tarım için kullanılıyor.

Tarım faaliyetleri sera gazı emisyonlarının  
dörtte birinden sorumlu.

Türkiye’de 2000 yılında yaklaşık 24 milyon hektar 
olan toplam işlenen tarım alanı, %14 azalarak 2016 
yılında 20 milyon hektara indi.

Aynı dönemde Türkiye nüfusu 
yaklaşık %23 arttı.

2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacak dünya 
nüfusunu beslemek için gıda üretimimizin küresel 
olarak %50 artması gerekiyor.

⅓
%70 

¼
%14 
%23
%50
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VERİM VE TOPRAĞIN BEREKETİ
Akıllı Arpa Projesi 

Giresun’daki Pilot Fındık Bahçelerinde %140 Verim Artışı

Büyük Menderes Havzası’nda Sürdürülebilir Tarım Eğitimleri

Anadolu Efes grubunun “Gelecek Tarımda” programı kapsamında geliştirilen “Akıllı Arpa ve 
Şerbetçiotu Projesi”, Bilecik ve Konya’da toprak ve hava sensörleri, uydudan tarla sağlığı takibi ve 
dijital toprak tahlil teknolojilerini kullanarak arpa ve şerbetçiotunda verimlilik artışı sağlanmasını 
hedefliyor. Teknolojik araçlarla toplanacak veriler sayesinde verimliliği artırmaya yönelik öneriler, 

cep telefonu ağı kurularak çiftçilerle paylaşılacak. 2020 yılına kadar devam edecek proje ile, çiftçilerin 
doğada bıraktıkları ekolojik etkilerin de azaltması hedefleniyor.

2015’ten bu yana Ülker iş birliği ile Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimi konusunda çalışan 
WWF-Türkiye, bu yıl, Fındık Raporu’nu hazırlayarak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini 

ortaya koydu. Ayrıca, pilot alanlarda yapılan iyi bahçe uygulamalarının sonuçları da alındı.

IKEA desteğiyle, Aydın ve Denizli illerinde tarımsal faaliyetler sonucu oluşan çevresel kirliliğin önüne 
geçmek için Sürdürülebilir Tarım konusunda eğitimler verildi. Eğitimlerden ilki Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi işbirliğiyle, Temmuz ayında İzmir’de gerçekleştirildi. Bu eğitime Ziraat Odaları, Sulama 
Birlikleri ve İl – İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan Ziraat Mühendisleri ile 

Teknikerlerden oluşan 20 kişi katıldı. Kasım ayında ise; Denizli’de pamuk, mısır, meyve yetiştiriciliği 
ve bağcılık yapan 130 çiftçiye Sürdürülebilir Tarım eğitimi verildi. Yapılan çalışmalar, Denizli’nin 

yerel kanalı olan DEHA TV’nin Eko-Tarım programında canlı anlatıldı. Ayrıca, Aydın’da da pamuk ve 
sebze yetiştiricisi 40 kişiye eğitim verilerek, toplam 190 kişi eğitimlere katıldı. Eğiticiler kendi görev 

alanlarında toplam 2200 kadar çiftçiye ulaştı.

Sürdürülebilir fındık uygulamalarının gerçekleştirildiği 
bahçelerde %140’tan fazla verim artışı sağlandı.

2017 yılında Giresun’da ortalama verimlilik dönüm başına 
80 kilogramken pilot bahçelerdeki verim 120 kg’a yükseldi.

Sürdürülebilir Fındık eğitimleri, ilgili kamu kurumları,  
sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden 
temsilciler, uzman ve akademisyenler yerel üreticilerin 
katılımıyla Giresun’da yapıldı.

%140
120 kg 
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YEREL BUĞDAY ÇEŞİTLERİNE 
SAHİP ÇIKIYORUZ

Anadolu’nun Buğday Mirası adlı 
kitapçık yayımlandı. 

Buğday Atlası’nın Anadolu’da tanıtımı yapıldı ve yerel buğday çeşitlerinin (siyez, gernik, 
vs.) üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri yerel paydaşlarla tartışıldı.

Şanlıurfa, Kastamonu ve Kars’ta düzenlenen panellere kamu kurumları, yerel 
yönetimler, üniversite ve araştırma kurumları, iş dünyası, yerel STK temsilcileri 
ve yerel üreticilerden oluşan 250 kişi katılım sağladı.

Bu süreçte, ETİ’nin yeni “Siyez Buğdaylı” ürünü, WWF’in iş yapış şekillerinde 
dönüşümü hedefleyen yaklaşımına örnek oluşturdu ve bu işbirliği Kasım ayında 
İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

ETİ Burçak desteğiyle çok sayıda yerli ve yabancı uzmanın gönüllü 
katkısıyla Türkiye’nin Buğday Atlası hazırlandı.2016 yılı

nda
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780 mil
yon

TATLI SU
DOĞA VE İNSAN İÇİN YETERLİ TEMİZ SU

20.yüzyılda dünyadaki sulak alanların  
%50si yok oldu.

1970 yılından beri tatlı sularda yaşayan 
canlı türlerde azalma %80’i buldu.

Dünya’da 780 milyon kişinin temiz 
suya erişimi yok.

%50 
%80 

Evsel, endüstriyel ve tarımsal kirleticiler 
Türkiye’nin yer üstü ve yer altı sularının 
kalitesini olumsuz etkiliyor.
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BÜYÜK MENDERES HAVZASI’NDA  
TEMİZ ÜRETİME DOĞRU

Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından birini oluşturan Büyük 
Menderes Nehri, bölgeye hayat veren bir su kaynağı, 
WWF’in Su Koruyuculuğu stratejisini uygulamaya alacağı 15 
havzadan ve WWF-Türkiye’nin öncelikli alanlarından biri.

25

Türler risk altında: Dünyada sadece 4.500 çift kalmış 
tepeli pelikan, yeşil deniz kaplumbağası, flamingo gibi 
türler havzadaki ekosistemlerde yaşam savaşı veriyor.

4500
Sağlık risk altında: Türkiye’nin incir üretiminin %65’i, 
zeytin üretiminin %20’si, pamuk üretiminin %13’ü 
bölgede gerçekleşiyor ve düşük kalite suyla sulanıyor.

%65
Sanayi risk altında: Türkiye’nin deri üretiminin %40’ı, 
tekstil ihracatının %50’sinin gerçekleştiği bölgede 
sanayi de risklerle karşı karşıya.

%40

BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Temiz Üretime Geçiş

Hedef sektör olan tekstilde, eko-verimlilik (temiz üretim) sürecine geçiş için WWF-Türkiye olarak 
yeni bir hareket başlatıyoruz. Bu kapsamda, temiz üretim yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için 

dünyadaki başarı örneklerini havzaya taşırken teknik ve finansal işbirliği mekanizmaları geliştirmeyi 
planlıyoruz. Ayrıca, tekstil markalarını temiz üretim için kolektif harekete davet ediyoruz.

“Büyük Menderes Havzası’nda Su Koruyuculuğu” stratejimiz kapsamında Denizli ve Aydın illerinde faaliyet 
gösteren tekstil firmaları “temiz üretim” için hedeflediğimiz sektörlerden biri. Katı atık ve atık su miktarının 

azaltılması, daha az su ve kimyasal kullanılması, daha verimli enerji kullanılması gibi unsurları içeren bu 
model, üretim maliyetlerini düşürürken, üretim süreçlerinin havzadaki su kaynakları üzerindeki etkilerini de 

azaltıyor. Geri ödeme süresi birçok uygulamada bir yılın altında.

WWF-Türkiye, hedef sektör olan tekstilde temiz üretime geçişi teşvik etmek için Denizli Sanayi Odası 
işbirliğiyle düzenlediği grup toplantılarında başarı örneklerini paylaşıp talepleri toplarken, finans kuruluşları 

ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’yla da üreticiye yatırım kolaylığı sağlamak için işbirliklerini geliştiriyor. Eş 
zamanlı olarak, tekstil sektöründe “temiz üretim” uygulamasına geçiş süreci için yol gösterici bir rehber 

hazırlanıyor. Rehberin, 2018 yılında tekstil sektörünün kullanımına sunulması hedefleniyor.
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WWF-Türkiye, Büyük Menderes Nehri ve kollarında 3 yıllık bir su kalitesi analizi yaptı. Ölçüm yapılan 42 
noktadan 22’sinde su kalitesi fizikokimyasal bakımdan orta ve düşük düzeyde tespit edildi. Su kalitesini olumsuz 
etkileyen kaynaklar, evsel ve sanayi atıksuları ile tarımdan dönen sulardır.

Ortak Harekete Çağrı

ADA SULAK ALANLARI İLK DEFA 
KAYIT ALTINA ALINIYOR

Bir yandan üreticileri temiz üretime geçmeye teşvik ederken, diğer yandan Türkiye’de üretim yapan 
markaları “tekstil sektöründe sürdürülebilirlik” konulu ortak bildiriye imza atmaya davet ediyoruz.

“Su biterse herkes susar” sloganı ile tasarladığımız kampanyanın hedefi ise tatlı su kaynaklarının kalitesi 
üzerindeki tehdit ve riskler ile bunların hayatımıza etkileri konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve 
etkin denetim için baskı gücü oluşturmak.

Temiz Üretim konusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi kamu kurumları ile de çözüme yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Akdeniz ve Ege adalarındaki sulak alanların envanterini çıkarmayı, bu alanlar üzerindeki tehditleri 
belirlemeyi ve bu alanların ekolojik durumlarının iyileştirilmesine yönelik çözümler geliştirmeyi 
hedefleyen “Ada Sulak Alanları” projesi, WWF- Yunanistan koordinasyonunda, Türkiye dahil çeşitli 
ülkelerden dokuz kuruluş ortaklığıyla başlatıldı. MAVA Vakfı desteğiyle yürütülecek proje 2020 yılına 
kadar devam edecek.
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YABAN HAYATI

%50

O2

Akdeniz havzasındaki yeşil deniz kaplumbağası 
yuvalarının %50’den fazlası Doğu Akdeniz 
kıyılarımızda.

Deniz çayırları, birçok deniz canlısı için önemli bir 
barınak ve aynı zamanda denizler için (karadaki 
ormanlar gibi) oksijen kaynağıdır.

Yeşil deniz kaplumbağası, deniz çayırları ve diğer 
bitkilerle beslenirken, bu türlerin sağlıklı gelişimine de 
yardımcı olur. 

Deniz çayırları, karbon tutarak iklim değişikliğiyle 
mücadeleye önemli katkı sağlayan habitatlardır.

Deniz kaplumbağaları ve yaşam alanları, 
çarpık yapılaşma, hedef dışı avcılık ve kirlilik 
nedeniyle tehlike altında.
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DÜNYANIN EN ESKİ DENİZCİLERİNİN  
KORUNMASI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

TÜRKİYE’NİN KUŞ ATLASI TAMAMLANDI!

Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Çalışmaları:  
Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Yaban Hayatı Gözlem Kampı 2017

2006 yılından bu yana Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7.Bölge Müdürlüğü (Adana) ile iş birliği protokolümüz 
kapsamında devam eden yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) koruma çalışmalarına 1 Haziran-15 

Eylül 2017 tarihleri arasında devam edildi. Deniz kaplumbağası yuvalarının yaban hayvanları  
(Ör: çakal, tilki vs.) tarafından tahribatını önlemek için yuvalara kum altı kafesleri yerleştirildi.

2017 yuvalama döneminde 349’u yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia  mydas), 9’u iri başlı deniz 
kaplumbağası (Caretta caretta) olmak üzere toplam 358 yuvadan denize ulaşan yavru sayısı yaklaşık 15.000 

(on beş bin) oldu. Yuvalardan çıkan yavruların sıcaklığa bağlı olarak cinsiyet oranlarını belirlemek için toplam 
28 yuvaya sıcaklık ölçer yerleştirildi. Gece yapılan alan çalışmalarıyla 24 ergin dişi (C. mydas) markalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7.Bölge Müdürlüğü iş birliği ile Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 
yapılan Yaban Hayatı Gözlem Kampı’nın dördüncüsü Temmuz ayında gerçekleştirildi.

Doğa gözlemciliği ve doğa koruma bilincinin ana sınıfından itibaren her yaştaki çocuğa uygulamalı 
yöntemlerle kazandırılması, yerel tür ve alan izlemenin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için gönüllü 
öğretmenlere teknik destek vermek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

okullardan farklı branşlardan 14 öğretmen katıldı.

Program kapsamında, konularında uzman eğitmenler tarafından doğa fotoğrafçılığına giriş, tehlike 
altındaki hayvan dostlarımız sınıfımızda etkinliği, okul bahçesinde permakültür köşesi oluşturma çalışması, 
sınıf dışı etkinliklere örnekler, doğa tarihi müzeleri bize neler anlatır etkinliği, kuşlar, deniz kaplumbağaları 

ve diğer sürüngenler, karasal memelileri gözlemi ve sınıf içi uygulama örnekleri ele alındı.

Kuş Atlası projesinin hedefi, kuşların ülkemizde zamana ve mekâna göre dağılımlarını sistematik bir 
şekilde belgelemekti. 2014-2017 yılları arasında 140’tan fazla kuş gözlemcisinin katkılarıyla Türkiye’nin tüm 

yüzölçümüne yayılan toplam 375 karenin 127’sinde çalışmalar tamamlandı. Yeterli gözlem yapılamayan 
alanlar, eKuşbank gibi portallarda kaydedilmiş gözlem verileri ve Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu’da önceden yapılmış Atlas çalışmaları kullanılarak tamamlandı. Sonunda, ülkemizde üreyen 309 
kuş türüyle ilgili 36.000 satırdan oluşan dev bir veri bankası oluştu. 2017 sonunda, hazırladığımız pilot 

haritaları http://mapviewer.ebba2.info/atlas/turkey adresinde uzmanların görüşlerine sunduk. 2018 yılında 
ülkemizin en kapsamlı biyolojik çeşitlilik envanterini yayımlayacağız. Katkı sağlayan sivil ve resmi kuruluşlara 

mensup tüm gönüllülere çok teşekkür ederiz.
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TURNALAR HEP UÇSUN

DOĞU KARADENİZ’DE YABAN 
HAYATININ İZİNİ SÜRÜYORUZ

Brisa desteğiyle 4 yıldır Çukurova Deltası’nda “Turnalar Hep Uçsun” projesini yürütmekteyiz.  Proje 
süresince yapılan saha çalışmalarında turnaların konaklama ve beslenme alanlarındaki sayımı için toplam 21 
bin km yol kat ettik. Artık Türkiye’de yaklaşık 10 bin turnanın kışı Çukurova Deltasında geçirdiğini biliyoruz. 
Kasım ve Aralık aylarında konaklama noktalarına yakın bölgelerde beslenen turnalar, Ocak, Şubat aylarında 
neredeyse 100 km mesafe kat ederek fıstık, pamuk, mısır ve buğday tarlalarını ziyaret ediyor. Turna sayım 
çalışmalarına devam edildi ve bu yıl alandaki tabelalar yenilendi. Bölgedeki koruma görevlilerine ilk yardım 
eğitimi verildi ve “Yaban Hayvanlarına İlk Yardım” kitapçıklarımız dağıtıldı. Projenin amacını, proje 
kapsamında neler yapıldığını anlatan ve turnalar hakkında önemli bilgiler içeren bir film hazırlanarak sosyal 
medya üzerinden paylaşıldı.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’deki büyük yırtıcılarla (leopar, bozayı, vaşak, kurt gibi) onların avladığı türlere 
(dağ keçisi, geyik, karaca, vs.) yönelik saha çalışmalarına bu yıl da devam edildi. Alana yerleştirilen fotokapanlarla 
elde edilen fotoğraf ve videolar incelenerek bu türlerin söz konusu bölgelerdeki yaşam tarzları, insanlarla ilişkileri 
ve karşı karşıya bulundukları tehditlerle ilgili veriler elde edildi.

Kafkasya leoparının hikayesini anlatan “Özgür Yaşamak İsteyen Leopar” adlı hikaye kitabı WWF-Azerbaycan 
işbirliği ile basılarak, eğitim çalışmalarında kullanıldı ve ülkemizde leoparın yaşaması olası bütün illerin Milli 
Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.  Ayrıca, “Türkiye’deki Memeli Hayvanların İz Rehberi” kitabı Atlas dergisi 
işbirliğiyle  Ocak 2017 sayısının eki olarak yeniden basıldı (30 bin adet) ve dağıtıldı. 

Yaralı veya hasta yabani hayvanlarla öksüz yavrulara yönelik ilk müdahale, ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyon 
konusunda hem sade vatandaşların hem de konuyla ilgili meslek gruplarının faydalanabileceği bir rehber kitap 
basılarak dağıtımı yapıldı. Bu kitap ile, ülkemizdeki önemli bir bilgi kaynağı ihtiyacı karşılanmış oldu. Proje 
kapsamında ayrıca “Doğu Karadeniz’de Atmacacılık: Güncel Durum Değerlendirmesi 2015” kitabı iki dilde 
(Türkçe ve İngilizce) yayımlandı.

Aralık ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi iş birliğinde, bölgedeki ilgili kamu görevlileri 
(Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğü), üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine yönelik bir çalıştay 
düzenlendi. Ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı “Doğu Karadeniz’de Yaban Hayatı 
Yönetimi” konulu çalıştaya yaklaşık 100 kişi katılım sağladı.

Yumurtadan çıkan ve denize ulaşan yaklaşık her 1000 yavru deniz 
kaplumbağasından sadece biri erginliğe ulaşabilir. 2017’de Akyatan’da WWF-
Türkiye ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle 15.000 yavru denize ulaştırıldı.

Kuşlar doğal hayatın en iyi barometresidir. 2014-2018 arasında Türkiye’nin her 
yanında 140’tan fazla kuş gözlemcisi 800 saat sahada çalıştılar. Bu gözlem verileri, 
yakın zamanda yapılmış diğer araştırmalarla birleştirildi. Sonuçta üreyen 309 türle 
ilgili 36.000 satırdan oluşan dev bir envanter oluşturuldu.

Türkiye’de kışı geçiren yaklaşık 10 bin turna Çukurova Deltası’nda barınıyor.  
WWF-Türkiye, turnaların Çukurova’da kışları güven içinde geçirmeleri için çalışıyor.
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye’nin Canı hibe programı kapsamında 
desteklenen projeler, Ekim ayında yapılan Seçici Kurul toplantısında belirlendi. 

Desteklenmesine karar verilen Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği 
(İstanbul), Deniz Memelileri Araştırma Derneği (Antalya) ve KuzeyDoğa Derneği 

(Kars) tarafından yürütülecek projelere toplam 122 bin TL hibe dağıtıldı.

“TÜRKİYE’NİN CANI” 
HİBE PROGRAMI 

KAZANANLARI  
BELLİ OLDU:  

TEHLİKE ALTINDAKİ 
TÜRLERE KUCAK AÇTI
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Marmara’nın Canı Mercanlar

Doğu Anadolu Kadife Ördeğini Arıyor

Derin Denizlerin Dev Koruyucuları

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği

Proje inşaat molozu, denizde bırakılan ağlar ve son dönemdeki yoğun kirlilikten dolayı, Yassıada ve Sivriada 
açıklarında yok olmaya yüz tutmuş sarı mercan türlerini, nispeten bu tehlikelerden görece uzak Neandros  
(Tavşan Adası) adası açıklarına transplantasyon yöntemiyle taşıyarak deniz koruma alanı oluşturmayı hedefliyor.

KuzeyDoğa Derneği

Proje, nesli tehlike altındaki kadife ördeğin (Melanitta fusca) Anadolu’daki yaşam alanlarında halen var olan 
nüfusunun ve karşı karşıya bulunduğu tehditlerin belirlenmesini ve korunmasını hedefliyor. Bu kapsamda, 
Kadife Ördek için bir acil koruma eylem planı hazırlanması ve yaşam alanlarına yakın köy ve okullarda 
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Deniz Memelileri Araştırma Derneği

Proje, Akdeniz’de sayıları azalan kaşalot (Physeter macrocephalus) ve hakkında çok az veri bulunan gagalı 
balina (Ziphius cavirostris ve Mesoplodon sp.) türleriyle ilgili güncel verilerin üretilmesini, bayrak tür 
olarak kullanılacak deniz memelileri üzerinden denizel biyoçeşitliliğin korunması için ilgi grupları arasında 
farkındalık yaratmayı ve etkili koruma stratejileri geliştirmeyi hedefliyor.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

yılı, küresel sıcaklık ölçümlerinin yapılmaya başladığı 
1880’den bu yana kayıtlara geçen en sıcak ikinci yıl oldu.  

Bilim insanları, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden 
korunmak için sıcaklık artışının 1,5°C sınırında tutulması 
gerektiğini belirtiyor. Bunun için karbon emisyonlarında 
düşüş trendinin derhal başlaması gerekiyor. 

Türkiye, 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması’na 
imzaladığı halde halen yürürlüğe sokmamış 214 ülkeden birisi.

İklim değişikliğiyle mücadelede başarıya ulaşılamaması 
halinde %50’lere ulaşacak milli gelir kaybı yaşanabilir.

Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 
2030’a kadar %50’ye yükseltmesinin maliyeti kömür odaklı 
politikalardan yüksek değil.

2017
1,5°C 

214
%50 
%50 
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WWF-Türkiye, Yeryüzü Derneği ve E3G işbirliğiyle yürütülen “Düşük Karbonlu Kalkınma 
Projesi” kapsamında düşük karbonlu yaşama dönüşümü ıskalamanın faturası ile küresel 

sıcaklık artışını 1,5 - 2°C bandında sınırlama hedefine ulaşılamadığı takdirde Türkiye 
ekonomisini bekleyen riskler ortaya koyuldu.

Analize göre, ülkemizin toplam 60 GW kurulu güce ulaşan yeni kömür santrali planları 
uzun vadede önemli ekonomik riskler barındırıyor.  Bu planların gerçekleşmesi bizleri 150 

milyar $’ı aşan bir atıl varlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. İklim değişikliği hedeflerine 
ulaşılamamasının sektörel ve makroekonomik etkileri ise başka bir riske işaret ediyor. 

Akdeniz Havzası’nda sıcaklık artışının 4°C’yi aşması durumunda 2050’de gerçekleşmesi 
beklenen milli gelir düzeyinde en kötü senaryoya göre yüzde 50, iyi senaryoya göre ise yüzde 

10 düzeyinde bir kayıp yaşanması olası.

DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE 
GEÇİŞİ DESTEKLİYORUZ
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 23. Taraflar Konferansı 
(COP23), Kasım ayında Almanya’da gerçekleşti. Konferans sırasında,  
WWF-International işbirliği ve World Future Council, IRENA, ITUC ve ODTÜ’den 
panelistlerin katılımı ile “Enerji Sektöründe Adil Dönüşüme İlişkin Fırsatlar ve 
Zorluklar” konulu bir yan etkinlik düzenledik. İstanbul Politikalar Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen “Karbon Kilidinden Kaçınmak” konulu etkinlikte ise panelist olarak yer 
aldık.  COP23 esnasında Deutsche Welle Türkiye ve Artı Haber’de canlı yayın konuğu 
olduk; Türkiye’nin iklim ve enerji politikalarına ilişkin görüşlerimizi paylaştık.

BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
TARAFLAR KONFERANSI’NDA  
WWF-TÜRKİYE DE VARDI

Kentlerin iklim değişikliği konusundaki başarılarını öne çıkarmayı hedefleyen WWF, 
2010 yılından bu yana, iklim dostu dönüşüme önderlik eden şehirlerin teşvik edilmesini 
ve ödüllendirilmesini amaçlayan Tek Dünya Kentleri Yarışması’nı (TDKY) düzenliyor.

Bugüne kadar 5 kıtada, 20’den fazla ülkeden 320’nin üzerinde kentin katıldığı yarışmanın 
2017-2018 ayağına, WWF-Türkiye’nin girişimiyle, ilk defa İstanbul, İzmir ve Gaziantep 
belediyeleri de katıldı.

Yarışmanın bu yılki ayağında, iklim değişikliğiyle mücadeleyi stratejilerine dahil etmiş, 
bunun yanı sıra sürdürülebilir ulaşım alanında öncü plan ve uygulamalara sahip olan 
kentler öne çıkarılacak.

BELEDİYELERİMİZ İLK DEFA 
WWF’İN KÜRESEL YARIŞMASINDA
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ORMANLAR

Dünyada 1,6 milyar, Türkiye’de ise 10 milyonu aşkın 
insan ya ormanlarda yaşıyor ya da ormanlardan 
geçimini sağlıyor.

Dünyada her yıl 7,6 milyon hektar 
orman alanı yok oluyor.

Dünya genelinde bilinen 1,3 milyon bitki ve hayvan 
türünün üçte ikisinin nesli tükenme tehlikesi altında.

1,6 
7,6 

⅔

mil
yar

mil
yon
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Ormanlar, yüzyıllardan beri doğal olarak değişen iklim 
şartlarına karşı belli bir oranda ayak uydurabilme 
becerisine sahip. Ancak bu defa durum farklı. İnsan 
kaynaklı iklim değişikliği çok daha hızlı ilerliyor.

Koruma önceliğine sahip ormanlık alanların 
bulunduğu Akdeniz Havzası sıcaklık artışı, kuraklık 
gibi etkilere karşı en hassas bölgeler arasında.

Akdeniz ormanlarında, sıcak hava dalgaları ve uzayan 
kurak dönemlerle birlikte orman yangını ve hastalık 
riski de artacak. Buna bağlı olarak bitkisel üretim 
azalacak ve verim düşecek.
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MAVA Vakfı desteği ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğiyle 2013 
yılından bu yana yürütülmekte olan proje kapsamında Konya Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı alanlarda iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki olası 
etkileri araştırıldıktan sonra ormanların bu etkilere uyum kapasitelerini artıracak 
önlemler ve uygulamalar geliştiriliyor.

Uygulamaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 2017 
yılının Ağustos ayında Beyşehir’de iki günlük çalıştay düzenlendi. Çalıştay 
kapsamında WWF-Türkiye ve İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
uzmanlar tarafından sahadaki personele teknik destek verildi; alanda yapılacak 
uygulamaların ayrıntılarına ilişkin kararlar alındı. 

Bununla birlikte, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Konya 
Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarında görülen ağaç kurumaları konusunda 
araştırma başlatıldı. Bölgedeki yaşlı meşe topluluklarının iklim değişikliğine 
uyumu ve barındırdığı biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında farkındalık artırma 
çalışmaları yapıldı.

Projenin 2017 sonrasında devamı için MAVA Vakfı ile yaklaşık 200 bin Avro 
bütçeli yeni bir anlaşma imzalandı. İki yıl sürecek yeni proje ile bugüne kadar 
kaydedilen gelişmelerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmalar 
yapılacak. Yıl içerisinde ayrıca, İsviçre’nin Gland kentinde bulunan MAVA 
Vakfı Aralık ayında ziyaret edilerek proje kapsamında elde edilen başarılar ve 
yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalar, çok sayıda uluslararası kuruluş 
(IUCN, WWF, Ramsar, MAVA, vs.) temsilcisi ile paylaşıldı. Ekosistemlerin 
iklim değişikliğine uyumu konusunda çalışmalar yapan bu tür kuruluşlar ile 
geliştirilebilecek yeni işbirlikleri değerlendirildi.

AKDENİZ ORMANLARINI  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE  
HAZIRLIYORUZ
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EĞİTİM
DOĞA ÖNCÜLERİ YETİŞTİRİYORUZ

Türkiye’de yaklaşık 5,5 milyon öğrenci ortaokulda 
öğrenim görürken, 5,85 milyon öğrenci lisede okuyor. 

Çocuklar çevre sorunlarının oluşmasındaki temel 
faktörü insanların tutum ve davranışları olarak 
(%92,5) ifade ediyorlar.

Öğrencilerin, doğa, çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
konularında bilinçlendirilebilmeleri için ezberci 
yaklaşımdan çok uygulamalı projelere ihtiyaç var.

Amacımız, doğa ve çevre duyarlılığı gelişmiş hem 
kendi hem de çevresindekilerin hayatlarında doğa 
koruma bilinciyle yaşayan yeni bir nesil yetiştirmek. 



40

Çocuklar doğa problemlerini kitaplardan öğreniyor, önemini tam olarak 
kavrayamıyorlar. Doğa problemleri zor ve büyük göründüğü için, kendilerini 

problemleri çözebilecek güçte görmüyorlar. Bu programla amacımız; doğa koruma 
bilinci gelişmiş, sorunların çözümü için uğraşan yeni bir nesil yetiştirmek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı başında pilot olarak 5 okulda başlattığımız, WWF 
Doğa Öncüleri Kulübü’nde, çocuklar haftada 1 saat, gönüllülerimiz ve kulüp 

öğretmenleriyle beraber doğa sorunlarını anlayıp çözüm üretmeye çalışıyorlar.

Hazırladığımız eğitim materyalleri ile haftanın belirli günleri okullara giden 
gönüllülerimiz, konular doğrultusunda baz bilgi verip, ilham verici örnek ve 

videolarla öğrencilerin grup çalışmaları, sunumlar, posterler ve kampanyalar 
yapmaları konusunda mentörlük veriyor.

DOĞA ÖNCÜLERİ 
GENÇLİK PROGRAMI
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Yaz tatilinde WWF-Türkiye’nin faaliyetlerine destek olup Türkiye’deki doğa koruma 
ve sivil toplum kuruluşu çalışmaları hakkında tecrübe kazanma hedefiyle yola çıkan 
Genç Pandalar 2017 yazında programlarını başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Program kapsamında, ofisteki ekiplerin ihtiyaçları ve Genç Pandaların ilgi alanları 
göz önünde bulundurularak her Genç Panda için bir ekip belirlendi (doğa koruma, 
iletişim, kurumsal kaynak geliştirme vb.). Çoğunluğu üniversite eğitimine devam 
etmekte olan Genç Pandalar bir buçuk ay boyunca teknik araştırmalar, veri 
derlemeleri, medya takip, sosyal medya içeriği ve eğitim materyalleri geliştirilmesi, 
üyelik ve evlat edinme paketlerinin hazırlanması gibi konularda WWF-Türkiye’nin 
çalışmalarına önemli katkılar sağladılar.

Genç Pandalara çalışmalarımıza verdikleri katkı için teşekkür ediyoruz.

GENÇ PANDA 
PROGRAMI
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YÖNETİŞİM
SİVİL TOPLUMUN ÇED SÜREÇLERİNE ETKİN KATILIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

WWF-Türkiye’nin bölgesel liderliğini üstlendiği Avrupa Birliği Komisyonu destekli “Çevreye Uyumlu 
Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi” projesi kapsamında 2017 yılında Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında sivil toplum 
kapasitesinin geliştirilmesi, yasal çerçevelerin geliştirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerine 

katılımı ve basında farkındalık artırılmasına yönelik etkinliklere devam edildi.

Mayıs 2016’da “ÇED Yönetmeliği’ne Yönelik Politika Önerileri” hazırlandı. İzleme ve denetim ile halkın 
katılımı konularının iyileştirilmesini hedefleyen mevzuat önerileri konu üzerinde çalışan STK’lar, medya 

kuruluşları ve kamu kurumu temsilcileri ile paylaşıldı.

WWF-Türkiye’nin öncesinde vermiş olduğu görüşlerin bazılarının da dâhil edildiği Stratejik Çevresel 
Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği ise Nisan 2017’de yürürlüğe girdi. Halkın katılımı ile ilgili Yönetmelik 

hükümleri olumlu karşılanırken, enerji ve sanayi sektörlerinin 2023’e kadar SÇD’den muaf tutulması 
eleştirildi.

Bilgiye erişim, halkın katılımı ve adalete erişim başlıkları altında hazırlanan ve Türkiye’den de bir 
örneğin yer aldığı İyi Örnekler Kılavuzu, projeye dahil altı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının ortak 

çalışmasıyla derlenerek basıldı.

Temmuz 2017’de Belgrad’da projenin 3. bölgesel eğitimi gerçekleştirildi. ÇED ve SÇD raporlarının temel 
özellikleri ve değerlendirme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine vaka çalışmaları yapıldı.

13-16 Eylül 2017’de Hırvatistan’ın Vodice kentinde düzenlenen, Uluslararası ÇED Konferans’ında, 
“Halkın Katılımı” konulu oturumu yöneten WWF-Türkiye, ayrıca bölgede halkın katılımı üzerine 

öneriler ve dünyadan iyi uygulama örneklerine odaklanan bir sunum yaptı.

ÇED Raporu hazırlayan özel firmalar, kamu kurumları ve STK’ların katılım sağladığı yuvarlak masa 
toplantısı 29 Eylül 2017’de Ankara’da gerçekleşti. Halkın katılımı konusunun iyileştirilmesi ile izleme ve 

denetim konularının yönetmelik kapsamına alınması yönünde alınan tavsiye kararları, Aralık 2017’de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu.

6 Ekim 2017’de İstanbul’da gerçekleşen ve 20 medya temsilcisinin katıldığı ÇED Okuryazarlığı 
eğitiminde, ÇED ve SÇD süreçleri tartışıldı ve ÇED haberlerinin nasıl yazılması gerektiği konularında 

çalışmalar yapıldı. Bartın’dan katılan yerel medya temsilcisi eğitim sonrasında yaptığı haber ve 
oluşturduğu kamuoyu baskısı sayesinde bir ÇED sürecinde projeye olumsuz kararı verilmesini 

sağladığını şu sözlerle belirtti:  

“16 yıllık meslek kariyerimin belki de en faydalı işlerinden birini yaptığım düşüncesiyle hem 
gurur hem de mutluluk içerisindeyim. WWF-Türkiye ekibi yaşadığım gurur ve mutluluğun 

mimarı. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”
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SICAK KONULAR
WWF-TÜRKİYE, GEDİZ DELTASI HAKKINDAKİ RAPORU USAK GÜNDEMİNE TAŞIDI

KANAL İSTANBUL YENİDEN GÜNDEMDE

Uluslararası öneme sahip bir sulak alan (Ramsar) olan ve önemli bir flamingo popülasyonuna ev 
sahipliği yapan Gediz Deltası’ndan geçirilmesi planlanan otoyol soru işaretleri yarattı.  
WWF-Türkiye, projenin olası çevresel etkileri konusunda uzman görüşüne dayanarak hazırladığı 
raporu, Ulusal Sulak Alan Komitesi (USAK) gündemine taşıdı.

ZEYTİNLİK VE MERALAR TEHLİKEYİ ATLATTI

MADEN PROJELERİNİN ÇED KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI

TABİATI KORUMA KANUNU TASARISI TAKİBİMİZDE

KAŞ İÇİN HAZIRLANAN YENİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI İPTAL EDİLDİ

Mayıs 2017’de, torba yasa tasarısı kapsamında zeytinlik ve meralarımız için geri dönüşü imkânsız 
sonuçlara neden olabilecek yeni bir girişim gündeme geldi. WWF-Türkiye tarafından yayınlanan 
basın bildirisiyle zeytinliklerimiz, doğal meralarımız ile kıyılarımızın önemi vurgulandı; olası olumsuz 
sonuçların altı çizildi ve tasarının geri çekilmesi talep edildi. İlgili maddeler tasarıdan geri çekildi.

Ekim ayında gündeme gelen torba kanun kapsamında maden projeleri için ÇED işlemlerinin 3 ay 
içerisinde tamamlanmaması durumunda, “ÇED olumlu” kararı verileceğini belirten maddeye tüm 
çevre sivil toplum kuruluşları ile birlikte WWF-Türkiye de karşı görüşünü iletti. İlgili madde kanun 
kapsamından çıkartılmış olsa da WWF-Türkiye zaman kısıtlaması olmaksızın projelerin daima ÇED 
kapsamında değerlendirilmesi için ÇED politikalarını takip ediyor.

2017 yılı içerisinde “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarıyla bir dizi istişare süreci başlatıldı. Bu sürece Tabiatı Koruma Kanunu İzleme 
Girişimi’nin (TKİG) bir parçası olarak katkı sağlandı. 08 Kasım 2017 günü Orman ve Su İşleri Bakanı 
başkanlığında toplanan TBMM Çevre Komisyonu’na TKİG ile birlikte belirlenen değişiklik önerileri 
sunuldu. WWF-Türkiye ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelenen kanun tasarısı sürecini TKİG’nin 
bir parçası olarak izlemeye devam ediyor.

“Kaş Böyle Güzel” kampanyası bu yıl da devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 
yeni çevre düzeni planı, Kaş’ın sürdürülebilir turizm vizyonunu olumsuz etkileyecek nitelikteydi 
ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan birçok doğal alanı tehdit ediyordu. WWF-
Türkiye olarak, yerel paydaşlarla birlikte “Kaş İlçesi Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nın 
geri çekilmesini talep ettik. Kaş imar planı davası 6 Mart 2017 tarihinde sonuçlandı ve mahkeme 
planı iptal etti.

ÇED başvurusu ile Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahı ve projeyle ilgili bazı teknik 
detaylar ortaya çıktı. Bu çerçevede “Ya Kanal Ya İstanbul” başlıklı raporumuz gözden 
geçirilerek güncellendi. Aynı zamanda bir Bilim Kurulu oluşturularak süreç yakından 
izlenmeye devam ediyor.
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YEŞİL DİPLOMA 
PROGRAMLARI

Tüketim alışkanlıklarımız gezegenin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Bugünkü iklim politikaları 
devam ederse 2030’da insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için iki gezegene ihtiyaç duyulacak.  Bu yüzden 

dünya genelinde ve tüm sektörlerde acilen cesur adımların atılması gerekiyor.

Yeşil Ofis Programı ofisleri doğa dostu tercihler yapmaya teşvik ederek ofislerin ekolojik ayak izlerini 
azaltmayı hedefliyor ve enerji tüketiminden su tüketimine, atık yönetiminden satın alma süreçlerine 
kadar çok önemli başlıklarda yol haritası çizilmesine katkı sağlıyor. 2011 yılından bu yana yürütülen 

program, Türkiye genelinde 75 ofis ve toplam yaklaşık 12.000 beyaz yakalı çalışanı kapsıyor. Yeşil Ofislerin 
elektrik ve kağıt tasarrufu sayesinde en az 1520 ton* CO2 salımı engellendi. 2017 yılında Ford Otosan 

Sancaktepe Ar-Ge Merkezi ve Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Ofisleri, Garanti Emeklilik ve Hayat Genel 
Müdürlük Ofisi, Garanti Yatırım Genel Müdürlük Ofisi ile Tchibo Genel Müdürlük Ofisi Yeşil Ofis sürecini 

tamamlayarak diploma almaya hak kazandı. Securitas Güvenlik Hizmetleri, Ray Sigorta, Chiesi İlaç, 
Bankalararası Kart Merkezi ve Betek Boya Genel Müdürlük ofisleri de Yeşil ofis sürecine başladı.

Programın okullara uyarlanan versiyonunda, Açı Okulları Bahçeköy Kampüsü ekolojik ayak izini azaltmak 
amacıyla iyi uygulamalar gerçekleştirerek, diploma almaya hak kazandı ve programın ilk Yeşil Okul’u oldu.

Aynı zamanda, Yeşil Ofis programından uyarlanan ve öncü restoranların katkılarıyla yürütülen Yeşil Nesil 
Restorancılık Programı’nda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile planlanan iş birliği çerçevesinde Türkiye 

çapında uygulama aşamasına gelindi.

İletişim anlamında da güçlü bir yıl geçiren Yeşil Ofis, Hürriyet ve Hürriyet İK’da toplam üç sayfa yer aldı. 
Ayrıca, Milliyet KSS özel sayısında yer alan program, sene içerisinde çok sayıda dergiye ücretsiz  

konuk oldu.

Yeşil Ofis programı, ofis uygulamalarıyla ekolojik ayak izi azaltmanın yanında, kurum personeline de bu 
yaklaşımı benimsetmeyi ve çarpan etkisini artırarak bu aksiyonları evlerine de taşımalarını amaçlıyor. Bu 
amaçla, programa giren her kurum için, doğa bilincinin artmasını hedefleyen ve tüm personelin katıldığı 

bilgilendirme sunumları gerçekleştiriliyor.

* 2011 yılından bu yana Yeşil Ofislerin denetim raporu sunduğu dönemlere denk gelen kümülatif değerdir. 
Ofislerin denetim raporu sunmadıkları dönemler bu miktara dahil değildir.
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40 YILDA  
40 BAŞARI

2017, WWF-Türkiye’nin marka algısını güçlendirmek ve bilinirliğini artırmak için 
büyük adımlar attığı bir yıl oldu. Bu adımlardan en önemlisi vakfın 40 Yılda 40 

Başarı konseptiyle tasarladığı kampanyaydı.

40.yıl kampanyası kapsamında;

WWF-Türkiye’nin geçmişini, en önemli projelerini ve  
başarılarını anlatan 40.yıl belgeseli çekildi.

Kurumun 1975 yılından beri gerçekleştirdiği tür ve alan koruma çalışmalarına ve 
savunuculuk başarılarına yer veren 40 Yılda 40 Başarı kitabı hazırlandı ve kitaba 

paralel olarak hazırlanan sergi ziyaretçilerle buluştu.

Sosyal medya, açık hava ve Modyo TV gibi farklı mecralarda yayımlanması 
planlanan, kurumu tanıtan ve geçmiş başarılarından bahseden kısa film hazırlandı.

WWF-Türkiye’nin “Tek Dünya” sloganı ışığında çalışmalarını gerçekleştirdiğinin 
altını çizen ve Kenan Doğulu’nun seslendirdiği kısa film hazırlandı. 

WWF-Türkiye 40.yılını kutlama etkinlikleri kapsamında iki önemli buluşma 
gerçekleştirdi; 40.Yıl Gala Gecesi ve 40.Yıl Kelaynak Panda Buluşması. Üst düzey 

katılımın olduğu 40.yıl Gala Gecesi 500’ü aşkın misafirle gerçekleşti. Gecenin 
sunuculuğunu İbrahim Selim üstlendi. Chromas korosu geceye hazırladıkları 

özel besteyle katılırken, Kenan Doğulu performansıyla renk kattı. Ayrıca, vakfın 
çalışmalarına emek vermiş eski çalışan ve destekçilerin davet edildiği 40.Yıl 

Kelaynak Panda Buluşması düzenlendi. Eski günlerin anılması ve vakfın eski 
çalışanları ile yeni pandaların kaynaşması için kurgulanan etkinlikte davetliler 

WWF-Türkiye’nin güncel projeleri hakkında bilgilendirildi.
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DÜNYA SAATİ
İklim değişikliği sorununa dikkat çeken Dünya Saati etkinliği, 
25 Mart’ta 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşti. 

Bu yıl Türkiye’de Akdeniz ormanlarının sürdürülebilir geleceğine 
destek olmayı hedefleyen kampanyaya destek için Haluk 
Levent, Akdeniz Akşamları adlı şarkıyı yeniden söyledi.

Türkiye’de 32 anıtsal yapı ışıklarını bir 
saatliğine kapattı. 

Ülkemizden 200 kurum 2 bin binasıyla 
Dünya Saati’ni destekledi.

Dünya Saati kampanyası Türkiye’de 1 milyon 
800 bin Facebook erişimi sağladı.

#DünyaSaati etiketiyle Instagram’da 
4750 fotoğraf paylaşıldı.

Ülke ve bölge  
Dünya Saati’ne katıldı.

Dünya Saati  
7000 şehirde kutlandı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor 
stadyumlarının dış ışıklarını kapatarak ilk kez Dünya 
Saati’ni destekledi. 

25.03 

32
200

1.800.000 
4.750 

187
7000+ 
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YAYINLAR

Özgür
yaşamak
isteyen
leopar
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KİTAPÇIK

YABANİ HAYVANLARIN 
İLKYARDIM, TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYONU

2017
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FİNANSAL SONUÇLAR
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TEŞEKKÜRLER
2017 yılında İstanbul’da ve İzmir’de yüz yüze üyelik ekiplerimiz vakfımızın çalışmalarını  

yağmur çamur demeden anlatarak üye sayımızın 15.000’e ulaşmasını sağladı. 

2017’de, tehlike altındaki türlerle ilgili çalışmalarımıza dikkat çekmek için yürüttüğümüz  
evlat edinme kampanyamızı, binlerce doğa dostu duyarlılık göstererek destekledi. 

Doğa koruma mücadelemizde umut ışığı oluşturan, çalışmalarımızın gücüne güç katan tüm 
üyelerimize, sesimizi duyuran sosyal medya takipçilerimize, Evlat Edinme Kampanyası destekçilerimize, 

yıl boyunca desteğini bizden esirgemeyen bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz!



65



66



67

©
 C

en
k 

O
ru

ç



68

 

•

42 yıldır ülkemizin 
doğasını korumak  
için çalışıyoruz

Üye sayımız 
15.000’e ulaştı

Facebook, Twitter 
ve Instagram takipçi 
sayılarımızın toplamı 
550.000’i geçti

42

FAALİYET RAPORU 2017

15.000

TR
WWF.ORG.TR

550.000

WWF-Türkiye’de 
alanında uzman 
35 kişi çalışıyor

35

Sayılarla WWF-Türkiye G
DÖ

ko ruma Vakfı
© WWF tesc illi  markadır
Bizi  Twitter’da takip edin: @wwf_turkiye
Bizi  instagra m’da takip edin: @wwf_tu rkiye
Bizi  Facebook’ta takip edin: @wwft urkiye

Neden buradayız: 

wwf.org.tr


