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Türkiye’nin tehlike altındaki biyolojik zenginliklerinin yerel girişimlerce korunmasını 
desteklemek amacıyla yaklaşık on yıl önce başlattığımız Türkiye’nin Canı adlı Küçük 
Destek Programımızın üçüncü dönemini de başarıyla tamamlıyoruz.
Doğadaki olumsuz gidişatı tersine çevirmek için, onunla uyumlu bir gelecek hayaliyle 
çıkmıştık yola. Program kapsamında bugüne kadar destek verilen proje sayısı 13’e 
ulaştı. 2019 Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü vesilesi ile, dördüncü dönem çağrılarına 
yelken açmadan önce, Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programımızın amacı, öncelikleri 
ve çalışma şeklinin yanı sıra üçüncü dönem projelerinin sonuçlarını bu kitapçıkta 
paylaşıyoruz, dilimiz döndüğünce.  
Tür çeşitliliği ve popülasyonlarını içeren biyolojik çeşitlilik verileri, üzerinde hayatın 
varolduğu tek gezegen olan dünyamızın sağlığına ilişkin en önemli göstergeler arasında. 
Ancak ne yazık ki mavi gezegenimizin ciddi yaşamsal sorunlarla karşı karşıya olduğunu 
gösteren bilimsel verilere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 
1970’lerin başından bu yana, dünya genelinde canlı popülasyonları ortalama %60 azaldı. 
Bu bir anlamda, çocukluğumuzda yaşadığımız yerin doğal çevresinde var olan kuşlar, 
memeli hayvanlar ya da balıkların 100 birimden 40’a indiği anlamına geliyor. Yaşamımız 
biraz daha fakirleşiyor; insanın dünya üzerindeki ekolojik ayak izi hızla büyürken doğal 
hayata bıraktığımız alan da o ölçüde daralıyor. Bu sürecin bir sonucu olarak, Türkiye’de 
küresel düzeyde tehlike altında olan tür sayısı son 10 yılda dört katına çıkarak 400’e 
ulaşmış durumda. Bunda, iklim değişikliğinin de tetikleyici bir etkisi var.
Oysa, insanın kurduğu ekonomik ve sosyal-kültürel sistem, bir ekolojik temel üzerine 
kurulu. Sağlığımız, esenliğimiz, refahımız için gerekli, temiz havayı, suyu, gıdayı, her 
çeşit ürünü, tıbbi malzemeyi ve daha nicelerini doğaya borçluyuz. WWF’in 2018 Yaşayan 
Gezegen Raporu’na göre, doğa, her yıl dünya genelinde 1,25 trilyon dolarlık ekonomik 
değer üretiyor. 
Doğayı koruma, sürdürülebilir bir yaşamı gerçekleştirme, iklim değişikliğini önleme 
konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz çabalar ne yazık ki yetersiz kaldı.Biyolojik 
çeşitlilikteki azalma eğilimi, son 30 yılda gösterilen uluslararası çabalarla bir miktar 
frenlenmiş olsa da hala devam ediyor. Bu tablo karşısında, WWF olarak tüm dünyaya 
‘Doğa ve İnsanlık için Yeni Bir Başlangıç’ çağrısı yapıyoruz. Dünyanın sürdürülebilir 
geleceği için her zamankinden daha samimi, daha işbirlikçi, daha etkin çaba gösterme 
çağrısı bu. 
2020’lerin eşiğinde biyoçeşitlilik sorunu, artık hiç bir tarafın tek başına çözemeyeceği 
boyutlarda. Dünyanın hangi ülkesinde ya da Türkiye’nin hangi köşesinde yaşıyor olursak 
olalım, hep birlikte yakın çevremizden başlayarak biyolojik değerlerimize sahip çıkmak, 
daha önce yapamadıklarımızı yapmak, daha büyük ve cesur adımlar atmak zorundayız. 
Bu olumsuz gidişatı tersine çevirebilmek için el ele vermeliyiz. Doğa ile uyumlu gelecek, 
ancak Birlikte Mümkün!  
Dr. Sedat Kalem

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü
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DOĞA İLE UYUMLU BİR GELECEK MÜMKÜN!
“Biyolojik çeşitlilik yaşamın tam kendisidir! Yaşamak için gerekli                         
hemen her şeyin karşılanmasında doğaya ve onun çeşitliliğine muhtacız.                              
Yaşam kalitemiz, bitkilerin ve hayvanların olağanüstü değişkenliği, onların 
yaşadıkları yerler ve içinde bulundukları ortamlara bağlı.”
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İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu, biyolojik 
çeşitlilik açısından küçük bir kıtayla kıyaslanabilecek bir doğal mirasa sahip. Üç kıta 
arasındaki özel konumu, farklı yeryüzü şekilleri ve iklim kuşakları ile ülkemiz, üç tarafını 
kuşatan deniz ve kıyılarında, akarsu ve göllerinde, bozkır ve ormanlarında, binlerce bitki 
ve yüzlerce hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Yaşadığımız coğrafya, küresel düzeyde 
önemli üç biyoçeşitlilik sıcak noktasının birleşim kümesi içinde: Kafkasya, Akdeniz 
ve İran-Anadolu. Bu toprakları, 160’ın üzerinde memeli, 460’dan fazla kuş, üçte biri 
endemik 10 bini aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı ve 405 balık türü 
ile paylaşıyoruz. 

Bizler için birer ulusal gurur vesilesi olan bu doğal miras, aynı zamanda dünyamıza ve 
geleceğimize dair büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. İnsan uygarlığının ilk yerleşim 
alanlarından biri olan Anadolu’da yüzyıllardır süregelen yoğun baskı, bugünün deyimi 
ile “ekolojik ayak izi”, doğal ekosistemleri önemli ölçüde değişikliğe uğratıyor, bazı türler 
hayatımızdan uzaklaşıyor, canlı popülasyonları azalıyor.

TÜRKİYE’NİN CANI
Bizler için birer ulusal gurur vesilesi olan doğal 
mirasımızı gözümüz gibi korumak ve çocuklarımıza 
bırakmak hepimizin sorumluluğu. 
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı, eşsiz ancak 
tehlike altında olan canlı türlerimizle ilgili farkındalık 
yaratmayı ve onların yok olmasına karşı yerel 
dinamikleri harekete geçmeyi amaçlıyor.
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Ülkemizde 1950’lerden itibaren büyük bir ivme kazanan insan etkisi, 2000’li yıllardan 
sonra zirveye çıktı. İstatistiklere bakıldığında son 50 yıl içinde toplam orman alanlarında 
kantitatif bir artış görülse de kalitatif bir düşüş yaşanıyor. Aynı dönemde neredeyse 
yarısını kaybettiğimiz sulak alanlarımıza uğrayan kuş türü çeşitliliği ve sayısı hızla 
azalıyor. Akarsu yatakları doğal yapısını kaybediyor, kıyılarımız yapılaşmaya teslim 
oluyor, endemizm açısından görece zengin makiler ile çayır ve meralar hızla elden 
çıkıyor. İklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık da bunu tetikleyen bir etki yaratıyor. 

Ülkemizde küresel düzeyde tehlike altında olan tür sayısı 400’e ulaştı. WWF-Türkiye’nin 
Üreyen Kuş Atlası, üç kuş türünün (telli turna, kadife ördek, yaz ördeği) artık ülkemizde 
görülmediğini ortaya koydu. Sonuç olarak, ülkemizde de insanın Ekolojik Ayak İzi 
büyürken öteden beri bu toprakları paylaştığımız canlı türü ve sayısı azalıyor; yani 
ülkemiz biyolojik çeşitlilik için cazip bir coğrafya olmaktan giderek uzaklaşıyor.
Bu olumsuz gidişatı tersine çevirebilmek için el ele vermeliyiz. Çünkü biyoçeşitlilik 
sorunu, hiç bir tarafın tek başına çözemeyeceği boyutlarda. Türkiye’nin Canı Küçük 
Destek Programı, biyolojik çeşitlilik konusunda ülkemizin en ücra köşelerine ulaşarak 
farkındalık yaratmak ve doğal değerlerimizin korunması için yerel dinamikleri 
harekete geçirmek için kaynak yaratmak amacıyla, 2010 yılında WWF-Türkiye 
tarafından başlatıldı. Büyük şehirlerdeki bireylerin ve kuruluşların küçük katkılarıyla 
oluşan kaynak, Anadolu’nun dört bir yanındaki yerel derneklerce çeşitli doğa koruma 
projelerinin hayata geçirilmesini sağlıyor.

Bu projeler hayata geçerken, 
WWF bağışlarla destek havuzunu 
doldurmaya devam eder

Bireyler ve kurumlar 
bağış yapar

Bu bağışlar 
Türkiye'nin Canı 
havuzunda birikir. 

WWF, yerel 
STK'lara başvuru  
çağrısında bulunur

Yerel STK'lar biyolojik 
çeşitliliği korumayı amaçlayan 
projelerle başvuru yapar. 

Kazanan projelere, 
maddi destek 
sağlanır

KAMPANYA ÇALIŞMA MODELİ

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı çerçevesinde yurt çapında yerel sivil toplum 
kuruluşları tarafından yapılan proje başvuruları; 

• öncelikli ihtiyaç

• katılımcılık 

• uygulanabilirlik 

• sürdürülebilirlik 

• kalıcılık 

• yenilikçilik

• yaratıcılık

gibi ölçütler gözetilerek değerlendiriliyor: destek verilecek projeler belirleniyor. WWF-
Türkiye, uygulama sürecinde de proje sahibi yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
çalışarak projelerin gidişatını düzenli bir şekilde takip ediyor; ülkemizde daha güçlü bir 
yerel doğa koruma kapasitesinin gelişmesine destek oluyor.

Türkiye’nin Canı Programı iki süreçten oluşuyor:
1) Kaynak Geliştirme

2) Proje Seçimi ve Uygulaması

Bireysel ve kurumsal destekçiler tarafından yapılan bağışlar, bir havuzda toplanarak 
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı için gerekli fon oluşturulur. WWF-Türkiye, 
bu bağışlar belirli bir miktara ulaştığında, destek verilecek proje başvurusu için duyuru 
yapar. Bu çağrıya karşılık Türkiye’nin dört bir yanından yerel sivil toplum kuruluşları, 
kendi bölgelerinde biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik projelerini hazırlar ve başvuru 
yapar. Kazanan projelere maddi destek sağlanır ve projelerin uygulanmasına başlanır. 
Destek alan kuruluşlar faaliyetlerini gerçekleştirirken, WWF-Türkiye de, bir sonraki 
dönem için bağış toplamaya devam eder.
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I. VE II. DÖNEMDE DESTEKLENEN PROJELER
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın ilk iki döneminde toplam 10 proje desteklendi.

PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ
Hatay Dağ Ceylanlarının Yaşama 

Ortamlarının İyileştirilmesi ve Risklerin 
Azaltımı 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay 
Şubesi

Samandağ Kumsallarında Üreyen Yeşil Deniz 
Kaplumbağalarının Korunması Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği

Antalya’nın Beşi Bir Yerde Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliğini 
Koruma Derneği

Küre Dağlarının Şapkalı Gizemi: Mantarlar Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi

Yeraltının Dev Kanatları, Mısır Meyve 
Yarasaları 

Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırmaları 
Derneği

Yer Yediuyuru Yokolmasın Yaban Hayatı Araştırma Derneği

Ağaçbaşı Turbalıkları Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri
Koruma Derneği

Tepeli Pelikanı Koruyalım Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği 

Muş'ta Toy ve Telli Turna Muş Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Tarih 
ve Sanat Derneği

Avrupa’nın Devleri Demirköy Doğayı Kültürel Değerleri Koruma 
ve Tanıtma Derneği

Hedef 

• Biyolojik çeşitliliğin insan yaşamı için anlamının ve değerinin anlaşılması, 

• Anadolu’da geleneksel yaşam biçimleriyle iç içe geçen, ancak kaybolmaya yüz tutan   
 doğal mirasın korunması, 

• Biyoçeşitlilik konusundaki farkındalığın yereldeki dinamikleri harekete geçirmesi   
 sonucu özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların doğadan sürdürülebilir yararlanma   
 biçimlerini benimsemesi ve yaşam koşullarının iyileşmesi. 

Yöntem

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı, ülkemizde tehlike altında olan ya da 
kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin ve popülasyonlarının korunmasına yönelik 
projelerin geliştirilmesi, uygulanması, ve kalıcı çözümler geliştirilmesini amaçlayan yerel 
projelerin, yerel inisiyatifler tarafından yerinde uygulanması yöntemiyle hayata geçiyor.

Yerelin Gücü

40 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz doğa koruma çalışmalarında edindiğimiz deneyim, 
yerelde, yöre insanıyla birlikte hayata geçirilen projelerin başarıya ulaşma şansının 
yüksek olduğunun gösteriyor. Doğa korumada, doğal kaynaklardan yararlanan ve bu 
kaynakları yöneten tüm kesimlerin katılımı çalışmaların kalıcılığı açısından büyük önem 
taşıyor. Özellikle, tehlike altındaki canlı türlerinin kışladığı, yuvaladığı ya da ürediği 
toprakları, ormanları, gölleri, kıyıları, denizleri, gölleri ve akarsuları onlarla paylaşan 
yöre insanlarının süreçleri sahiplenmesi daha büyük önem kazanıyor. Bu nedenle, doğa 
koruma konusunda yerel inisiyatiflerin gelişmesi, yöre insanın yaşadığı bölgeye sahip 
çıkması ve sorunları belirleyerek çözüm geliştirmesi kalıcı ve somut başarıların temelini 
oluşturuyor. 
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PROJE ADI KURUM ADI TOPLAM BÜTÇE TL
Marmara’nın Canı Mercanlar Adalar Denizle Yaşam ve Spor 

Kulübü Derneği  35.010,00 

Derin Denizlerin Dev Koruyucuları Deniz Memelileri Araştırma Derneği  48.900,00 

Doğu Anadolu Kadife Ördeğini 
Arıyor KuzeyDoğa Derneği  38.527,50 

Toplam Dağıtılan Hibe Miktarı  122.437,50 

TÜRKİYE’NİN CANI KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI                
III. DÖNEM
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın 22 Mayıs 2017 Biyolojik Çeşitlilik 
Günü’nde yapılan III. dönem çağrısına, 23 proje başvurusu alındı. Seçici kurul 
değerlendirmelerinin ardından destek almaya hak kazanan 3 proje belirlendi.

Bu dönemde, ülkemizin çok değerli doğal alanlarında yaşayan kadife ördek (Melanitta 
fusca), kaşalot (Physeter macrocephalus), gagalı balina gibi deniz memelileri (Ziphius 
cavirostris ve Mesoplodon sp.) ve beyaz çalı gorgonu (Spinimuricea klavereni), küçük 
gorgon (Paramuricea macrospina), sarı gorgon (Eunicella cavolini) gibi mercan 
türlerini korumayı amaçlayan projelerin desteklenmesine karar verildi.

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın III. döneminde desteklenen projelere 
toplam 122 bin TL hibe dağıtıldı:
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TÜRKİYE’DE İLK MERCAN TRANSFERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği

Bilimsel araştırma sonuçları, ülkemiz nüfusunun yaklaşık %26’sının, sanayinin 
%50’sinin, liman faaliyetlerinin %47’sinin Marmara Bölgesi’nde yer almasının etkisiyle, 
Marmara Denizi’nde tür çeşitliliğinin azaldığını ortaya koymakta. Adalar Denizle Yaşam 
ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK), kıyı baskıları, deniz ulaşımı, oksijensizlik gibi ciddi 
tehditlerin baskısı altındaki Marmara Denizi’nde acil önlemler alınması gerekliliğinden 
hareketle, Marmara’nın Canı Mercanlar projesini hayata geçirdi.

Projede, Marmara Denizi’ndeki mercanların daha etkin korunması amacıyla, 20-30 m                                                           
derinlikteki sarı gorgonlardan parça alınıp transplantasyon yöntemi ile inşaat 
faaliyetlerinden daha az etkilenecekleri Neandros Adası’na taşınmaları düşüncesinden 
yola çıkıldı. Bu yöntemle, gorgonun tamamı değil, bir parçası alındığından; asıl canlının, 
yaşamını doğal ortamında sürdürmesi de hedeflendi.

Marmara’nın Canı Mercanlar projesi ile, Türkiye’de ilk defa mercan transplantasyonu 
gerçekleştirildi. Sivriada’dan alınan 90 kök mercan Neandros Adası açığındaki kayalığa 
taşındı ve %90 başarı sağlandı. Çalışma, tropik denizlerde uygulanan transplantasyon 
çalışmalarının Akdeniz uygulamalarına örnek oluştururken nakledilen mercanların 
tamamına yakınının hayatını sürdürdüğü tespit edildi.

Bölgeye yasal koruma alanı statüsü kazandırmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yapılan başvuruyla, Marmara Denizi’nde 
bir Deniz Koruma Alanı’nın ilan edilmesi için ilk adım atılmış oldu.

Proje kapsamında ayrıca 16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında, Beşiktaş Deniz Müzesi’nde, 
proje kapsamında çekilen fotoğraflardan oluşan “Mercan Aşkına”adlı bir fotoğraf sergisi, 
düzenlendi.

Neandros Adası’ndaki mercan popülasyonunu geliştirmek ve diğer tehdit altındaki 
mercan tür ve kolonilerini kurtarmak üzere daha fazla mercanın nakli için TÜBİTAK 
ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile de işbirliği yapan ADYSK, Neandros 
Adası’ndaki mercanların korunması için deniz dibindeki hayalet ağların çıkarılıp geri 
dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için yeni projeler başlattı.

Marmara’da başlatılan sürecin yeni projeler ile sürdürülmesi, Türkiye’nin Canı Küçük 
Destek Programı’nın, destek alan kurumların kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi 
açısından önemli bir kazanım oldu. ADYSK, Neandros Adası ve çevresinin bir yasal 
koruma statüsü kazanarak Marmara Denizi’ndeki ilk deniz koruma alanı olması için T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkezi ve yerel teşkilatlarıyla çalışmaya devam ediyor.
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DOĞU ANADOLU KADİFE ÖRDEĞE HASRET 
KuzeyDoğa Derneği
Kadife ördeğin (Melanitta fusca), popülasyonunda son 3 nesil ya da 23 yıl boyunca 
%77 azalma görülürken, bu eğilimin gelecek yıllarda da devam edeceği tahmin ediliyor.                                                                 
Bu nedenle, türün tüm dünyadaki doğal yaşam alanları izleme altına alınmış durumda. 
Karadeniz ve Kafkaslar’da kışladığı belirlenen 1.500 kuşun Türkiye, Ermenistan, 
Gürcistan ve Türkmenistan'da üreyen popülasyonlardan geldiği düşünülürken türün 
Kafkasya bölgesindeki üreme popülasyonu hakkında çok az bilgi vardır. KuzeyDoğa 
Derneği, kadife ördeğin Türkiye’nin doğusundaki durumunu, yaşam alanlarını ve bu 
alanlardaki sorunlarını belirlemek amacıyla Doğu Anadolu Kadife Ördeğini Arıyor 
projesini yürüttü.
Proje kapsamında kadife ördeğin üreyen popülasyonlarının tespit edilmesi amacıyla 
Mayıs ve Haziran (2018) aylarında Ağrı, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Iğdır ve Kars 
illerindeki dağ gölleri ve sazlıklardan oluşan toplam 22 sulak alan ziyaret edilerek arazi 
çalışmaları tamamlandı. Arazi çalışmalarında üreyen kadife ördek popülasyonlarına 
rastlanmazken, kadife ördeğin bölgeyi kullandığına dair veri de elde edilemedi. Bu 
durum, ne yazık ki türün Doğu Anadolu popülasyonunun yok olduğu sonucuna işaret 
ediyor.
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Bölgede göllerde ve sulak alanlarda gerçekleştirilen gözlemler sırasında;
• 4.689 km yol kat edildi.
• 149 türe mensup 22.038 kuş kaydedilerek Türkiye’nin de dahil olduğu uluslararası       
 kuş kayıt veri tabanına (E-Bird) girildi.
• 42 günlük arazi çalışmasıyla toplam 64.91 saat kuş gözlemi yapıldı.
• Gözlemlenen 149 türden 12’sinin üreme kaydı alındı.
Doğu Anadolu’da kadife ördeğin üreme kaydı alınamamış olmasının öne çıkan 
nedenleri şu şekilde özetlenebilir: İklim değişikliğinin hava sıcaklığı üzerine etkisi 
ile kadife ördeğin yaşama ve üreme alanı olan yüksek dağ göllerinde su sıcaklığının 
artış gösterirken; bu durum göllerde yetişen bazı bitki türlerinin gelişimini etkiliyor. 
Yeterli bitki varlığı barındırmayan göller de genel olarak türlerin üremesi, saklanması 
ve dinlenmesi için uygun habitatlardan mahrum kalıyor. Bitki yoğunluğunun azalması 
kadife ördeğin ana besin maddesi olan yumuşakçaların sayısının da azalmasına neden 
oluyor.

Ayrıca ilkbahar aylarından itibaren kentlerden köylere dönen insanlar, türün üremeye 
hazırlık yaptığı zamanda kadife ördeğin üremesi için uygun yüksek dağ gölleri 
etrafında baskı oluşturarak üreme davranışını olumsuz etkiliyor. Yayla hayvancılığının 
yoğun olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayla sınırları içerisinde bulunan göller, 
evcil hayvanların su içmesi için kullanılıyor. Diğer bir sorun da evcil hayvanların, 
göllerin etrafından aşırı otlayarak, göl çevresindeki habitatların değişmesine neden 
olması. Proje bulguları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığına iletilerek türün acil eylem planı 
çalışmaları kapsamına alınması gerektiği vurgulandı.
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AKDENİZ’İN DEV DENİZ MEMELİLERİ                            
GÖZETİM ALTINDA
Deniz Memelileri Araştırma Derneği

Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DMAD), Akdeniz alt popülasyonları "tehlike 
altında" (EN) olarak sınıflandırılan kaşalot (Physeter macrocephalus) ve yetersiz 
veriden dolayı popülasyon durumları bilinmeyen gagalı balina (Ziphius cavirostris ve 
Mesoplodon sp.) türleri üzerinde var olan veri eksikliğini kapatmak, deniz memelilerini 
bayrak tür olarak kullanarak denizel biyoçeşitliliğin korunmasında farkındalık yaratmak 
amaçlarıyla     Derin Denizlerin Dev Koruyucuları projesini hayata geçirdi.

Bilimsel araştırmalar ve kapasite artırma çalışmaları olmak üzere iki ana eksen üzerine 
kurulan proje sayesinde Türkiye'de ilk kez kaşalot ve gagalı balinalar gibi gözlemlenmesi 
zor fakat deniz ekosisteminin dengesinde kilit önem taşayan memeli türlerine odaklı 
mevsimsel görsel ve akustik seferler gerçekleştirilmiş oldu. Kapasite geliştirme 
çalışmaları kapsamında; Türkiye'deki ilk akustik, foto-kimlikleme ve deniz memelilerine 
ilişkin haritalama çalıştayı gerçekleştirildi ve bu çalışmalar esnasında yaklaşık                    
60 öğrenci ve araştırmacıya ulaşıldı. Bu öğrencilerden birçoğu seferlere katılıp, 
öğrendikleri teorik bilgiyi uygulama fırsatı yakaladı ve saha çalışmalarına yönelik 
ilgilerinde artış sağlandı.

DMAD tarafından gerçekleştirilen gözlem araştırmaları esnasında Cetacea sınıfına 
ait 4 tür ve Cheloniidae sınıfına ait 2 tür gözlemlendi. Akustik gözlemler esnasında 
Delphinidae alt sınıfına ait vokalizasyonlar kaydedildi fakat aynı kayıtlara ait görsel 
gözlemler olmadığından, hangi türe ait olduğu belirlenemedi ve "Delphinidae" altında 
sınıflandırıldı.

Şekil: Proje kapsamında gözlemlenen türler ve gözlem yerleri

Proje kapsamında arazi çalışması yapılan alanlar
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TÜR GÖZLEM SAYISI (GÖZLEM GÜNÜ) LOKASYON
Kaşalot balinası 

(Physeter macrocephalus) 9 grup (5 gün)  Marmaris-Kaş arasında                      
1.000 m derinliğinde

Cuvier's gagalı balina 
(Ziphius cavirostris) 2 grup (2 gün) Rodos açıklarında                              

2.000 m derinliğinde
Afalina 

(Tursiops truncatus) 20 grup (10 gün) Marmaris, Fethiye, Kaş arası                         
kıyı ve derin sularda

Tırtak 
(Delphinus delphus) 2 grup (1 gün) Samos Adası-Kalimnos Adası arası

Delphinidae 28 grup (11 gün) Fethiye-Antalya Körfezi arasında, 
muhtelif lokasyonlarda

Yeşil deniz kaplumbağası 
(Chelonia mydas) 4 birey (4 gün) Fethiye

Caretta (Caretta caretta) 4 birey (4 gün) Finike
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Proje sonunda;

• Aralarında çoğunlukla üniversite öğrencilerinin bulunduğu çok sayıda kişininin   
 araştırma kapasitesi artırıldı.

• Tür bazında önemli habitatlar belirlendi.

• Türkiye’de ilk kez Levant denizinde uzun soluklu ve sistematik deniz memelileri   
 gözlemleri başlatıldı.

• Türkiye’nin de yeni üye olduğu ACCOBAMS’ın ASI Projesi’ne katkı sağlandı.

Şekil: Gözlem sefelerinin rotası ve gözlemlenen türler
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BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ!
Tüm üretim ve tüketim süreçlerinde doğaya bağımlıyız. Doğal kaynaklarımız 
olmadan, ürün ve hizmet elde etmemiz mümkün değil. Doğal değerlerimizin  
korunması için daha fazla destek gerekiyor.

• Ülkemizin doğası ve geleceğiyle ilgili kaygıları olan

• Doğadaki kaybın tersine çevrilmesinde pay sahibi olmak isteyen 

• Anadoludaki geleneksel yaşam tarzı ile iç içe geçmiş doğal mirasımızı önemseyen 

• Doğa ve insan ilişkisinde yeni bir başlangıç yapmak isteyen 

bireyleri ve kurumları, Türkiye’nin Canı Programı’na destek olmaya davet ediyoruz. 

Nasıl Yapabilirsiniz? 

• Bireysel Destekçi olabilir 

• Kurumsal Destek sağlayabilir 

• Kurumunuz adına Altın Sponsorluk alabilirsiniz.

 

Özel Gün Bağışı

Özel Gün Bağışı da, doğaya bıraktığı ayak izini küçültmeyi arzu eden kişi ve kurumların, 
tercihlerine yönelik bir alternatif. Bağışlarınızla hem sevdiklerinize farklı bir hediye 
vermiş hem de Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğümüz ve desteklediğimiz doğa 
koruma çalışmalarına katkıda bulunmuş oluyorsunuz. 

İnsanın doğayla uyum içinde yaşadığı sürdürülebilir bir gelecek için bağışlarıyla 
gücümüze güç katan tüm bireysel ve kurumsal destekçilerimize teşekkür ediyoruz. 

Birlikte Mümkün!

Proje sonunda;

• Aralarında çoğunlukla üniversite öğrencilerinin bulunduğu çok sayıda kişininin   
 araştırma kapasitesi artırıldı.

• Tür bazında önemli habitatlar belirlendi.

• Türkiye’de ilk kez Levant denizinde uzun soluklu ve sistematik deniz memelileri   
 gözlemleri başlatıldı.

• Türkiye’nin de yeni üye olduğu ACCOBAMS’ın ASI Projesi’ne katkı sağlandı.

Şekil: Gözlem sefelerinin rotası ve gözlemlenen türler
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