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

WWF-TÜRKİYE
ANA ÇALIŞMA ALANLARI
Sayısı 30.000’e yaklaşan destekçimiz, yaklaşık 50 ekip arkadaşımız, danışmanlarımız, yüzlerce 
gönüllümüz ile ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını 
teşvik etmek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı 6 ana başlıkta 
topluyoruz. Ülkemizin doğal zenginliğini gelecek nesillere aktarmak, bu alanlarda kamu, özel sektör 
ve sivil toplum işbirliğiyle öncelikli adımlar atılmasından geçiyor.

DENİZLER

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

YABAN HAYATI

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

ORMANLAR
Biyolojik çeşitlilik, iklim ve insan için ormanların korunması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması

İKLİM ve ENERJİ
İklim 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
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“Bütün bu olanları 
engellemenin maliyeti, 
dünya için şu an karşı 
karşıya olduğumuz 
tablodan çok daha  
düşük olurdu.

Geç kaldık... Çok geç 
kaldık… Ama henüz geri 
dönülmez noktayı geçmiş 
değiliz.

Bilim insanları,  
sorunları ortaya 
koyarken, çıkış yolunu da 
gösteriyor. ”

Doğa ve çevreyle 
ilgili riskleri etkili bir 

şekilde yönetmeye 
dayanan ekonomik 

sürdürülebilirlik modeli 
“Yeşil İyileşme” bize 
tarihi bir dönüşüm 

fırsatı sunuyor.

Aslı Pasinli
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü

Geçtiğimiz yıla başlarken, dünyamızın sürdürülebilir 
geleceğinde kritik öneme sahip yeni bir 10 yıla adım 
atmanın sorumluluğu ve heyecanı içindeydik. 2020’ye 
doğa kayıpları ve iklim krizi karşısında “Doğa ve İnsan 
için Yeni Bir Başlangıç” çağrımız ile başladık. Çok 
geçmeden yaşadıklarımız ise, bilim insanlarının uzun 
yıllardır yaptığı uyarıların önemini gösteren acı bir ders 
niteliğindeydi. Çok kayıplar verdiğimiz, sevdiklerimize 
hasret kaldığımız, yaşamlarımızın alt üst olduğu, 
ekonomilerin derinden sarsıldığı Covid-19 pandemi 
sürecinde insan sağlığının doğanın sağlığı ile ne denli 
bağlantılı olduğunu birebir deneyimledik. Dahası bu 
yaşadıklarımızın iklim krizinin ve doğa kayıplarının 
gelecekteki olası diğer sonuçlarının bir ön izlemesi 
olabileceği gerçeğiyle yüz yüze geldik. Bilim insanları 
çoktandır “Antroposen” yani “İnsan Çağı” denen yeni 
bir dönem yaşadığımızı söylüyordu. Gezegenimizin 
tarihinde insanın bu kadar baskın olduğu başka bir 
dönem olmadı: 

• WWF’in “2020 Yaşayan Gezegen Raporu”na göre 
1970-2016 arasında omurgalı tür popülasyonları 
%68 azaldı. En büyük kayıp %84 oranında tatlısu 
ekosistemlerinde. 

• Ülkemizde son 50 yılda üç Van Gölü büyüklüğünde 
sulak alan ekolojik işlevini yitirdi. 

• Dünya çapında 1,1 milyar insan suya erişimden yoksun, Türkiye ise su 
fakiri olma yolunda ilerliyor. 2015-2020 yılları arasında dünya genelinde 
orman kaybı hızı yılda 10 milyon hektar oldu. (FAO)

•  2016-2020 arasında  dünya bugüne dek kaydedilen en yüksek sıcakları 
gördü. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel sera gazı emisyonları 
artmaya devam etti. 

• Dünyada her yıl 8-12 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor.

Bütün bu olumsuzlukların etkilerini günlük hayatımızda aşırı hava olayları, 
kuraklık, küresel ısınma, kirlilik, verim düşüklüğü, sağlık riskleri olarak 
yaşıyoruz. Yani ektiğimizi biçiyoruz. Doğayla insanın esenliği ve ekonomik 
refah arasındaki ayrılmaz ilişkiyi kendiliğinden gören sorumlu bir bakış 
açısına hemen şimdi ihtiyacımız var. 

Köklerini Doğal Hayatı Koruma Derneği’nden alan 45 yılı aşkın 
tarihimiz; deniz ve kıyılardan tatlısu kaynaklarına, sulak alanlardan, 
gıda ve tarıma, yaban hayatından iklim değişikliğine kadar geniş bir 
çerçevede gerçekleştirmeye çalıştığımız misyonumuz bize, bu krizden 
çıkışta ve gelecek krizlere karşı dirençli hale gelmede, “Yeşil İyileşme”nin 
en etkili yol olduğunu söylüyor. Doğa ve çevreyle ilgili riskleri etkili 
bir şekilde yönetmeye ve minimize etmeye dayanan bu ekonomik 
sürdürülebilirlik modeli bize tarihi bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Bu fırsatı 
iyi değerlendirebilirsek hem kendimiz hem de doğa için sağlıklı bir gelecek 
inşa edebiliriz. Aksini yaptığımızda neler olabilir sorusunun cevabı için ise, 
2020 yılına bakmak yeterli olacaktır. 

2019 sona ererken, her sene olduğu gibi, 2020 iş 
planımızı yaptık. Marta kadar, dört elle işimize 

sarılmış normal rutinimizde çalıştık. 
Ve Türkiye’de ilk vaka görüldü. 

16 Mart günü, “2 hafta evden çalışalım; yakında 
görüşürüz” dedik. Ve o iki hafta hala bitmedi… 

Endişelendik. Kendimiz için, komşumuz için, 
dostumuz, yakınlarımız için. Gezegenimiz için. 

Üzüldük. Korktuk. 
Birçok konu kontrolümüz dışında ilerlerken, 

kontrol edebileceğimiz tek şeyin ‘“olaylara 
verdiğimiz tepki” olduğu bilinciyle kendimize 

geldik.  Tekrar çalışmaya koyulduk. 
“Geleceği şekillendirmek için yaşananları çok 

iyi anlamalıyız; dersimizi almalıyız,” dedik. 
Anlamalıyız ve anlatmalıyız... 

2020 iş planımızı bir kenara koyduk. Bambaşka bir 
gündem yönetmeye başladık. Gece gündüz… 

“Doğanın Yok Oluşu ve Pandemilerin Yükselişi” 
raporumuzu  kamuoyu ile paylaştık. Ebola, SARS, 

MERS, Kuş Gribi, Domuz Gribi…  
“Son 10 senede salgın hastalıkların 3 kat artması 

yarasaların suçu değil,” dedik. 
“Doğayla çok uzun zamandır bozuk olan ilişkimizi 

düzeltmemiz için tarihi bir dönüm noktasındayız,” dedik. 
Bütün bu olanlar engellenebilir miydi?

- Evet. 
Üstelik bütün bu olanları engellemenin maliyeti, şu an karşı 

karşıya olduğumuz tablodan çok daha düşük olurdu. 
“Geç kaldık... Çok geç kaldık... Ama henüz geri dönülmez 

noktayı geçmiş değiliz,” dedik. 
İyi haber şu ki, bilim insanları, sorunları ortaya koyarken, 

çıkış yolunu da gösteriyor.  
Çağrımız, olanı korumak. 

Çağrımız, yüzümüzü güneşe rüzgâra dönmek. Tüm dünyada 
bir enerji devrimi yaşanırken, kömüre sırt çevirmek…  
Çağrımız, doğa ihlallerine ’sıfır tolerans’ gösterilmesi. 

Çağrımız, ülkemizi temiz, ekolojik üretim merkezi yapmak. 
Doğayı korumak artık sadece etik bir konu değil. Doğayı 

korumak artık bir varoluş  meselesi, insan hakları meselesi, 
ekonomik bir mesele. 

Belediyelerimiz, kamuoyu, kurumlarımız ve sosyal 
girişimcilerimiz ile  birlikte; el ele; çok daha hızlı: 

çoklanabilir, finanse edilebilir iş modelleri ile tarihi bir 
dönüşümü başarabileceğimize gönülden inanıyorum. 

Bu inançla, sizlerin de bireyler, kurumlar, kamu olarak 
yanımızda olmanızı diliyorum. 

Uğur Bayar
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 

Yönetim Kurulu Başkanı

YEŞİL İYİLEŞME: 
TARİHİ BİR 
DÖNEMEÇTEYİZ!

DOĞAYI KORUMAK 
ARTIK BİR 
VAROLUŞ MESELESİ!
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WWF-TÜRKİYE EKİBİ
DOĞA KORUMA
Dr. Sedat Kalem   Doğa Koruma Direktörü 

Orman Programı
Selin Devranoğlu Tavsel Orman Programı Kıdemli Uzmanı 
Mustafa Önder Ersin Orman Koruma ve Yaban Hayatı Uzmanı 

İklim Programı 
Aslı Gemci    İklim Programı Kıdemli Uzmanı 

Tatlı Su ve Sulak Alan Programı
Eren Atak   Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Kıdemli Uzmanı 
Eylül Dizdaroğlu   Sulak Alanlar Sorumlusu 
Z. Derya Yıldırım Özata  Tatlı Su Kaynakları Proje Sorumlusu

Deniz ve Yaban Hayatı Programı 
Ayşe Oruç   Deniz ve Yaban Hayatı Programları Müdürü
Tolga Yücel   Plastik Projeleri Müdürü  
Eray Çağlayan   Deniz Koruma Alanları Kıdemli Uzmanı
Yaprak Arda   Plastik ve Deniz Koruma Kıdemli Uzmanı 
Timuçin Dinçer  Balıkçılık Uzmanı 
Ahmet Emre Kütükçü  Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı 
Nilüfer Araç   Yaban Hayatı ve Eğitim Kıdemli Uzmanı 
Dr. Yunus Emre Fakıoğlu Balıkçılık Teknolojisi Uzmanı   
Ebru Çelik   Yaban Hayatı ve Deniz Sorumlusu 
Efe Sevim    Yaban Hayatı Sorumlusu  
Mehmet Tural     Yaban Hayatı Sorumlusu
Dr. Ebrucan Kalecik  Balıkçılık ve DKA Uzmanı
Cansu İlkılıç   Deniz Memelileri Sorumlusu 
  
İLETİŞİM
Dr. Neyran Akyıldız  İletişim Müdürü
Pelin Özkan   Dijital İletişim Uzmanı  
Gül Türün   İletişim Kıdemli Uzmanı
 
KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAK GELİŞTİRME
Simge Abay   Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Müdürü

Bireysel Kaynak Geliştirme
Sema Deliktaş   Bireysel Kaynak Geliştirme Kıdemli Uzmanı
Meltem Gökçen   Bireysel Kaynak Geliştirme Sorumlusu
Duygu Batık   Bireysel Kaynak Geliştirme Uzmanı
Bilge Barut   Bireysel Kaynak Geliştirme Sorumlusu
Melih Sözer  Yüz Yüze Üyelik Programı Uzmanı 
Betül Örüklü   Destekçi İlişkileri Sorumlusu (Ocak – Mart)
Zahide Sütuna   Bireysel Kaynak Geliştirme Uzmanı (Ocak – Ekim)

MALİ VE İDARİ İŞLER 
Pınar Yücel   Mali İşler Müdürü (Ocak - Nisan)
Mehmet Arif Şavur  Muhasebe Müdürü (Ocak - Mayıs)
Sena Şeyda Beşir   Muhasebe Sorumlusu (Ocak - Haziran)
Esin Odabaş   Kıdemli Finans Uzmanı
Duygu Kaçamak   Muhasebe Uzmanı 
Nuran Kahya   Ankara Ofis Sekreteri 
Gönül Güngören   İstanbul Ofis Görevlisi

Aslı Pasinli     Genel Müdür 
Zeynep Üzüm     Yönetici Asistanı 

DENETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Başkan
Uğur BAYAR

Başkan Yardımcısı
Nafiz KARADERE 

Üyeler 
Banu AYDOĞAN

Dilek BİL

Attila KÖKSAL

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Dr. Nilüfer ORAL

Murat YARAR

Nergis YAZGAN

Başkan
Metin KONCA

Üyeler
Akın EKİCİ

Ümit HERGÜNER 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Belkıs BALPINAR

Nişvan BAŞKAYA KABAKCI

Bülent ECZACIBAŞI

Faruk ECZACIBAŞI

Selçuk ERDEN

Füsun GENÇSÜ

Mevce İLCI

Ömer KOÇ

Metin KONCA

Gernant MAGNIN

Paul MCMILLEN

Ayla MOLU (Müteveffa)

Akın ÖNGÖR

Selçuk SOYBAY

Hulusi TANMAN

Dr. R. Okan TAPAN

Ali Haydar ÜSTAY

Nergis YAZGAN

Fikret ADAMAN

Burak ALTINBAŞAK

Piraye ANTİKA 

Bülent BAŞER 

Tolga BAŞTAK 

Uğur BAYAR 

Dilek BİL 

İpek Nur CEM TAHA 

Fatma Ayşe CEMAL

Ezra ÇETİN 

Dr. Filiz DEMİRAYAK

Begümhan DOĞAN FARALYALI 

Cem DUNA 

Betül Ebru EDİN 

Akın EKİCİ 

Esra EKMEKÇİ 

Serdar ERENER 

Çağlar GÖĞÜŞ 

Gül GÜRSOY 

Ümit HERGÜNER 

Arnold HORNFELD 

Hasan Bülent KAHRAMAN 

Nafiz KARADERE 

Ali KİBAR 

Defne KORYÜREK KORTUN 

Attila KÖKSAL 

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU 

Dr. Nilüfer ORAL 

Ebru ÖZDEMİR 

Aytül ÖZKAN 

Prof. Dr. Emin ÖZSOY

Deniz ÖZTOK 

Murat ÖZYEĞİN 

Ayşecan ÖZYEĞİN OKTAY 

Prof. Dr. Cevza SEVGEN 

Cüneyt SEZGİN 

Engin ŞENOL 

İbrahim Mahmut TEKÇE 

Agah UĞUR 

Oya ÜNLÜ KIZIL 

Murat YARAR 

Ayşegül YÜREKLİ ŞENGÖR

Seçilen Üyeler

Kurucu Gerçek Kişiler

T. GARANTİ BANKASI A.Ş
Kurucu Tüzel Kişiler

Gıda ve Tarım Programı 
Arzu Balkuv                Gıda ve Tarım Programı Müdürü
Gökçe Okulu               Sürdürülebilir Tarım Kıdemli Uzmanı
Ercan Sütlü                 Sürdürülebilir Tarım Uzmanı
Ayşe Doğrubak           Doğa Koruma Sorumlusu
Gözde Sertyörü          Proje Alan Sorumlusu 
 

Kurumsal İşbirlikleri 
Nilay Dökümcü            Kurumsal İşbirlikleri Kıdemli Uzmanı 
Berke Can Beykal        Kurumsal İşbirlikleri Uzmanı 
Merve Üstünel             Kurumsal İşbirlikleri Sorumlusu
Maya Nikki Beard       Kurumsal İşbirlikleri Sorumlusu  
                                       (Ocak – Eylül) 

EĞİTİM PROGRAMI
Esra Turam                  Eğitim Programı Müdürü 
Zihni Gürgenç              İdari İşler ve Eğitim Programı Sorumlusu 

*Soyadına göre alfabetik

DANIŞMANLAR
Dr. Aylin Akkaya      
Edwin J. Clarke         
İlke Çaylı   
Osman Erdem                            
Erim Erdoğan  
Güner Ergün                        
Gökçe Ersel Ötkün    
Nafiz Güder                 
Simla Güran                
Ezgi Saydam               
Doç. Dr. Can Yılmaz   

Deniz Memelileri Danışmanı   
Gıda ve Tarım Programı Danışmanı
İnsan Kaynakları Danışmanı
Doğa Koruma Danışmanı
Bilişim Teknolojileri Danışmanı
Deniz Koruma Alanları Danışmanı
Yeşil Ofis Denetim Temscilisi
Doğa Koruma Danışmanı
Eğitim Projeleri Danışmanı
Hedef Dışı Avcılık ve KÖB Danışmanı
Akyatan Projesi Bilim Danışmanı
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2020 DAHA ÖNCEKİLERE HİÇ BENZEMEYEN BİR YIL OLDU. 
DOĞAYI KORUMA VE ONARMAYA YÖNELİK KÜRESEL ÇABALARI 

DAHA FAZLA BEKLETEMEYECEĞİMİZİ GÖSTERDİ.

ON YIL İÇİNDE 
DOĞA KAYIPLARI SENARYOSUNDAN 
KAZANAN DOĞA SENARYOSUNA 
İLERİ SARMALIYIZ.

ARTAN DESTEKÇİLERİMİZ, ORTAKLARIMIZ VE GÜÇLENEN İŞBİRLİKLERİMİZ SAYESİNDE 
COVID-19’UN TRAJİK ETKİLERİNE RAĞMEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRDÜK. 
ANCAK DÜNYA ACİLEN PANDEMİNIN GÖSTERDİĞİ ACI DERSLERİ ALARAK İVEDİLİKLE 
YEŞİL VE ADİL BİR EKONOMİNİN TEMELLERİNİ ATMALIDIR.



Tahrip Edilmiş 
Orman:
Virüslerin yeni türlerle
kaşılaşıp yayılması
salgınlara neden olur

Tahrip Edilmemiş
Orman:
Virüsler çevre ve
farklı türlerle
dengededir. 

Ormanlar:
Virüs kalkanlarımız

Hayvandan hayvana geçiş.
Hayvandan insana ve insandan insana geçiş.  

Tras m is s io n e  d a  Hu ma n  a  

Türlerin bir araya gelmesi ve hayvanların aralarındaki

Aşırı kesim ve ormanlarda
alan kullanım değişiklikleri

Yasa dışı av, uluslararası yaban hayatı
ticareti, habitat kaybı

mesafenin azalması.

Salgınların Yolu

Hayvan

İnsan 4.  Zoonoz Riski

1.  Ormansızlaşma

2. 

Yaban Hayatı ile Temas

3.  Hayvan Pazarları
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DENİZLER
HEDEFİMİZ, YAŞAMI DESTEKLEYEN 
VERİMLİ DENİZ EKOSİSTEMLERİ

Türkiye’deki deniz ve kıyı koruma 
alanlarının sayısı

Akdeniz’de yetiştiricilik yoluyla üretilen deniz 
ürünlerinin, deniz ürünleri toplam üretiminin 
içindeki yüzdesi

Akdeniz Havzası’nda sıcaklıkların iklim 
değişikliği nedeniyle küresel ortalamaya göre 
daha hızlı yükselme oranı 

2005 yılına kıyasla 2025’e kadar Akdeniz’de 
planlanan yapay kıyı şeridi uzunluğu

Denizlerimizde plastik kirliliğine karşı küresel 
bir sözleşme için harekete geçtik.

31
%47

%20

+5000 kilo
me

tre
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DENİZ KORUMA 
ALANLARI İÇİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
FİNANSMAN

“Kıyı, Ada ve Denizel Alanların Entegre ve Sürdürülebilir Yönetim Modellerinin 
Güçlendirilmesi” projemiz kapsamında, Barselona Sözleşmesi çerçevesindeki 

yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine katkıda bulunmak üzere, başta Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşla işbirliği içinde 

çalışıyoruz. Datça-Bozburun Deniz Koruma Alanının (DKA) doğal, kültürel ve sosyoekonomik 
değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla bir denizel 

yönetim planı hazırlıyoruz. Bu doğrultuda Muğla merkez, Marmaris ve Datça’daki resmi ve 
gönüllü kuruluşlarda görevli personel ve temsilcilerle toplantılar gerçekleştirdik; 

 Datça-Bozburun DKA’ndaki turizmin faaliyetlerinin çevreye ve sosyo-ekonomik yapıya 
etkilerini değerlendiren anket çalışmaları yürüttük. 

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇKB) Koruma Faaliyetlerini Destekleyici 
Bir Finansman Mekanizması ve Deniz Çayırlarının Korunması için Tekne Bağlama Sistemi 
Çalıştayı düzenledik. Akdeniz ekosisteminin bütünüyle korunmasına, deniz kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımına, Kaş-Kekova ÖÇKB Denizel Yönetim Planı’nın hedeflerinin 
gerçekleşmesini desteklemek ve deniz çayırlarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla 

düzenlediğimiz çalıştayın ardından “Kaş-Kekova ÖÇKB Tekne Bağlama Sistemi Fizibilite 
Analizi”ni paydaşların görüş ve önerilerine sunduk. 

ORTAK YÖNETİLEN DENİZ KORUMA ALANLARI 
VE BALIKÇILIĞA KAPALI SAHALAR

İyi tasarlanmış ve etkin bir biçimde yönetilen deniz koruma alanları 
denizel ekosistemi koruma ve iyileştirmedeki rolleri nedeniyle her 
geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. ‘Varlıkların Güçlendirilmesi: 
Ortak Yönetilen ve Finansal Olarak Sürdürülebilir Deniz Koruma 
Alanları ve Balıkçılığa Kapalı Sahaları Arttırma’ bölgesel projesini 
başlattık. 2022 yılına kadar denizel ekosistem üzerindeki baskının 

azalmasını sağlamak amacıyla etkin “Deniz Koruma Alanları ve 
Balıkçılığa Kapalı Alanlar”ı ilgi gruplarıyla birlikte belirleyeceğiz. 

Balık popülasyonlarının ve ana habitatların korunması için 10 ülkede, 
30 kıyısal ve denizel bölgede doğrudan, kıyı toplulukları, küçük 

ölçekli balıkçılar, yerel STK’lar, turizm sektörü ve yerel yönetimlerle 
çalışacağız. Türkiye’deki pilot alanlarımız Dilek Yarımadası (Aydın), 

Kemer (Antalya), Yumurtalık (Adana), Datça (Muğla) ve Karaburun-
Ildır (İzmir)’da gözlemler ve alan çalışmalarımıza başladık.
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YETİŞTİRİCİLİK 
SEKTÖRÜ 
VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK İÇİN ORTAK YÖNETİM

WWF ağında 17 ülkede yürütülen  “İnsanlar, Okyanuslar ve İklim Yararına Sorumlu Su 
Ürünleri Tüketimi Projesi”ni (Fish Forward 2) Türkiye’de de hayata geçiriyoruz. Kılıç 
Deniz Ürünleri A.Ş. ve Mersin Üniversitesi’nin İklim Değişikliği ve Avrupa Ürünleri 
Üzerine Etkisi (CERES) Projesi işbirliğiyle 14 Şubat’ta “İklim Değişikliği ve Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri: CERES ve FF2 Projelerinin Çıktılarının Paylaşılması 
Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Karar vericiler, özel sektör, akademi ve sivil toplum 
kuruluşları ile medyadan 80 kişinin katılımıyla iklim değişikliğinin yetiştiricilik sektörüne 
etkileri ve sektörün iklim değişikliğine uyumuna yönelik görüş ve önerilerin paylaşıldığı 
çalıştay sonunda, bir çalışma grubu oluşturularak yol haritası çıkarılmaya başlandı.  

Küçük ölçekli balıkçıların gelir kaynaklarının iyileştirilmesi, balıkçılıkla ilgili yönetim süreçlerine 
katılımlarının sağlanması ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının artırılmasını hedefleyen 
‘Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi’ kapsamında, 22 Ocak’ta Foça’da ‘Küçük Ölçekli 
Ticari ve Amatör Balıkçılık Etkileşimi Çalıştayı’ düzenledik. 25 Şubat’ta Küçük Ölçekli Ticari 
ve Amatör Balıkçılık Temsilcileri Toplantısı ile ilk adımı atarak taraflar arasındaki diyaloğun 
başlamasını sağladık.

Küçük ölçekli balıkçıların pandemi sürecine adaptasyonunu desteklemek için çevrimiçi toplantılar 
düzenledik, pazarlama alternatifleri ürettik. Pilot alanlarda, küçük ölçekli balıkçıların işbirliği ve 
ilgili diğer paydaşların desteğiyle balıkçı verisi topladık. Küçük ölçekli balıkçıların uluslararası 
toplantılara katılımını sağladık. İzmir Ticaret Odası koordinatörlüğünde kurulan İzmir Balıkçılık 
Çalışma Grubu’nun daimi üyesi olduk ve sürdürülebilir balıkçılık çalışmalarına katkı sunduk. 
Küçük ölçekli balıkçılar ve kadın balıkçıların yasal okuryazarlıklarını artıracak ve karar alma 
süreçlerine katılmalarını destekleyecek “Balıkçıların Su Ürünleri Politikalarına Aktif Katılımının 
Güçlendirilmesi” projesini geliştirdik.
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PANDEMİNİN GÖLGESİNDE 
PLASTİK KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE

Hayatın pek çok alanına olduğu gibi, 2020 yılında 
plastik kirliliğiyle mücadelemize de pandemi 
damgasını vurdu. Tek kullanımlık plastiklerin 
pandemi ile mücadelede kanıtlanmış bir avantajı 
olmamasına karşın, tüketimleri ivmelenerek 
arttı. Korona Virüs salgını tek kullanımlık plastik 
ürünlerin, maske ve eldivenlerin kullanımının 
artmasına neden olurken, kamuoyuna 
çağrılarımızda sorumlu tüketime vurgu yaptık. 
Pandemi sürecinde bu ürünlerin kullanıldıktan 
sonra atık olarak doğru yerlerde toplanamaması 
durumunda doğaya, çevreye, insan sağlığına 
olumsuz etkilerine dikkat çektik. Plastik atıkların 
azaltılması, toplanması ve geri dönüştürülmesi 
yönünde alınması gereken kararları 
gündemimizde tuttuk.  

Denizlerdeki plastik kirliliğini önlemek amacıyla 
2019 yılında başlattığımız Plastiksiz Denizler 
kampanyasını, 2020’nin son çeyreğinde 
denizlerimizdeki sessiz avcı hayalet ağlara dikkat 
çekerek yeniden gündeme getirdik. Hayalet ağlar 
ile mücadele etmek için hükümetlere, av aracı 
tasarımcılarına, üreticilerine, balıkçılara ve halka 
“Hayalet Ağları Durdurun” çağrısında bulunduk. 
Böylelikle WWF’in denizlerimizde plastik kirliliğini 
durduracak bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi 
çağrısında küresel ölçekte 2 milyon imzaya ulaştık. 

Hayalet ağlar olarak bilinen, terk edilmiş, 
kaybolmuş ya da atılmış balık ağları deniz tabanını 
kazıyor;  denizaltındaki yabani hayvanların 
kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden 
oluyor, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini 
tehlikeye atıyor.  Denizlere karışan hayalet ağlar 

mercanları kırıyor, dibe bağlı yaşayan canlıların 
doğal ortamını tahrip ediyor, bitki örtüsüne 
zarar veriyor, tortu oluşumuna sebep oluyor  ve 
canlılar için önemli yaşam alanlarına hava akışını 
engelliyor.

Bu kapsamda yerel yönetimlerle işbirliklerimiz 
pandeminin gölgesinde de olsa devam etti. 
Üsküdar ve Beşiktaş’ta plastik geri 
dönüşümünü artırmayı hedefleyen 
Plastik Avcıları İstanbul projesini Marka 
Konferansı ile birlikte başlattık. Plastik 
Atıksız Şehir Ağı protokolü kapsamında 
2030’a kadar doğaya karışan plastiklerini 
sıfırlama taahhüdü veren İzmir’in pilot 
ilçesi Çeşme oldu. Çeşme 2 yılda doğaya 
karışan plastiğini % 30 azaltmayı taahhüt etti. Öte 
yandan Adalar Belediyesi ile imzalanan sıfır atık 
uygulama alanı protokolü çerçevesinde fizibilite 
çalışmalarına devam ettik.

2020 yılında ayrıca Türkiye Kıyılarında 
Atık Analizi Raporu’nu yayımladık. Boğaziçi 
Üniversitesi, SDSN Türkiye - Sürdürülebilir 
Çözümler Ağı’nın destekleriyle 2018-2019 
yıllarında 3 sezon süresince, 8 alanda (Akdeniz, 
Ege, Marmara ve Karadeniz) atık analiz çalışmaları 
yaptık. Kışın, toplam polimer atıklarının yaklaşık 
%80’ini plastik torbalar, pet ve plastik/pet 
şişeler ve içecek kapak ve halkaları oluşturdu. 
Baharda yapılan ölçümlerde ise torba/şişe/kapak 
ve halkaya eklenen sigara izmaritinin atıkların 
%41’ini oluşturduğunu gördük. Bu çalışmayı 
gönüllü katılımı ile vatandaş bilimine açmak için 
son hazırlıklarımızı yapıyoruz. 

Çeşme, Plastik Atıksız Şehirler Ağı pilot ilçesi

Türkiye Kıyılarında Atık Analizi Raporu
Hayalet Ağları Durdurun
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GIDA VE TARIM
BEREKETLİ VE SAĞLIKLI TOPRAKLAR İÇİN

Arabica (Coffea arabica) kahve çekirdeğinin doğal 
popülasyonunun yarısından fazlasının 2088 yılına 
kadar kaybedileceği öngörülüyor. 

Binlerce mantar ve mikroorganizma türü, fermantasyon 
gibi gıda süreçlerinde önemli rol oynuyor. Yaklaşık 60 
yenilebilen mantar türü ticari amaçla yetiştiriliyor.

Karasal ekosistemlerdeki canlı organizmaların 
%90’a yakını, yaşam döngülerinin bir kısmını toprak 
habitatlarında geçiriyor. 
Dünya genelindeki böcek öldürücü zehirlerin 
(insektisit) %25’i pamuk üretiminde kullanılıyor. 

Her yıl dünya çapında 20 bin insan pamukta 
kullanılan pestisit zehirlenmesi nedeniyle ölüyor. 

2088
60

%25
20.000
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Suyun aşırı ve bilinçsizce kullanımı ve tatlı su habitatlarının bozulması sebebiyle ülkemizde iklim 
değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biri haline gelen Büyük Menderes Havzası’nda 2018’den 
bu yana Yağmur Suyu Hasadı (YSH) projesini hayata geçiriyoruz. Aydın’ın Haydarlı Köyü’ndeki 
yağmur suyu hasadı modeli ve bilinçlendirme çalışmalarıyla bir yandan bölgenin su ihtiyacını 
karşılarken bir yanda da ekolojik sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum için tekrar 
edilebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin başlangıcından bu yana 3 kamu arazisinde 
ve 20 özel arazide 15 çeşit yağmur suyu hasadı yöntemini onlarca defa uygulayarak toplamda 750 
ton su hasat ettik. Bir başka deyişle yaklaşık 39 bin damacanaya eşdeğer miktarda yağmur suyunu 
depoladık veya toprakta tutulmasını sağlayarak tarımsal üretim amaçlı kullandık. 
2020 yılında ayrıca tarımsal su hasadı kapsamında 75 dönüm araziye örtü bitkisi ekimi, 25 
dönüm araziye biyogübre uygulaması ve 16 dönüm araziye toprak altı işleme (subsoil) uygulaması 
yaptık. Yağmur suyu hasadı uygulamalarının toprak üstündeki etkilerini göstermek için bir 
simülasyon düzeneği hazırlayarak Şubat 2020’de köy sakinlerine sunduk. Pandeminin ardından 
adım adım yağmur suyu hasadı yapımını anlatan 6 adet video hazırladık; köy sakinlerinin ve ilgili 
kesimlerin kolaylıkla uygulayabilmesi için hesaplarımızdan yayımladık. Köy sakinlerine telefon 
aracılığı ile uzaktan danışmanlık verdik. 
2019-2020 eğitim öğretim yılında  200’den fazla HSBC çalışanı ile okullarda MEB desteği ile 
yürüttüğümüz bilinçlendirme ve proje çalışmalarıyla 63 okulda, 15.000 öğrenci ve 7.000 veliyi 
YSH konusunda bilinçlendirdik. 23 okulda yağmur suyu hasadı uygulamaları kalıcı olarak hayata 
geçirildi. Saha ve bilinçlendirme çalışmalarına gönüllü katkı veren HSBC çalışanları için çevrimiçi 
14 farklı ekolojik okuryazarlık seminer ve atölyesi düzenledik. HSBC çalışanları sahada ve 
okullardaki bilinçlendirme çalışmalarına 13000 saat gönüllü desteği sağladı. 

750 TON YAĞMUR SUYU HASAT ETTİK 

SÜRDÜRÜLEBİLİR DOMATES İLE %45 VERİM ARTIŞI 
Sanayi domatesi üretiminin toprak kalitesi üzerindeki etkilerini azaltmak ve üretimi daha 
sürdürülebilir hale getirmek için Bursa’da, sabit bir tarlada denemeler gerçekleştiriyoruz. Projede 
endüstriyel domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı ve toprak organik madde miktarının düşük 
olduğu Marmara Bölgesi’ne odaklandık. Unilever Knorr işbirliği ile yürütülen projede araziyi altı eşit 
parçaya bölerek, kimyasal gübre, hayvansal gübre, organomineral gübre ve kompost gibi altı ayrı 
uygulamanın toprak üzerindeki etkilerini değerlendiriyor; ürünleri verim, gelişim, nitelik ve sağlık 
açılarından kıyaslayarak uygulamalar arasındaki farklılıkları karşılaştırıyoruz. İlk yıl sonuçlarına 
göre organik madde uygulaması ile kimyasal gübre uygulamasına kıyasla %40-%45 
verim ve kar artışı elde edilebileceği gösterildi. 
Projenin ikinci yılında da toprağın organik madde içeriği ile endüstriyel domates üretiminin kalite 
ve miktarı arasında güçlü bir korelasyon olduğu görüldü. Organik içerikli gübrelerin ve kompostun 
bitkinin fiziksel yapısına, kalitesine etkisi öne çıkarken; verim, kalite ve kazanç açısından da avantaj 
sunduğu görüldü. Üreticinin kazancını artıracak organik içerikli alternatif yolların yaygınlaştırılması  
planlanıyor.  
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GELECEK TARIMDA
Gelecek Tarımda projesiyle tarım faaliyetlerinin doğa 
üzerindeki olumsuz etkisini azaltırken ürün verimliliğini 
artırmayı hedefliyoruz. WWF-Türkiye ve Anadolu Efes 
işbirliğiyle yürütülen projede akıllı tarım uygulamaları ile 
maltlık arpa ve şerbetçiotu yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 
hedefleniyor. Projenin Covid-19 önlemleri ile etkin bir 
şekilde yürütülmesine devam edebilmek için Çağrı Merkezi 
uygulaması hayata geçirildi. Çağrı Merkezi aracılığıyla iki 
haftada bir aranan çiftçilere teknik destek sağlanmaya 
devam edildi ve proje ile ilgili verilerin toplanması sağlandı.  
Proje, girdileri azaltarak toprak, su ve yaban hayatı 
üzerindeki etkileri azaltırken çiftçilerin üretkenliği ve 
mahsulün iklim direncini artırmasına yardımcı olan 
yenilikçi tarım tekniklerini ve hassas tarımı teşvik etmeye 
devam etti. Özel bir akıllı telefon uygulamasına ek olarak 
uydu görüntüleri, hava durumu uyarıları, dijital toprak ve 
hava analizi, çiftçilerin zamandan tasarruf etmelerine ve 
sulama, gübre ve pestisit ihtiyaçları konusunda daha iyi 
kararlar almalarına yardımcı olmaya devam ederek, birim 
ürün başına girdilerini azalttı. 

WWF’in pamukta sürdürülebilirlik sorunlarını, sektörün tüm bileşenleriyle ele almasıyla ortaya çıkan 
Better Cotton Initiative (BCI), 23 ülkede 2 milyondan fazla çiftçinin sürdürülebilir pamuk üretimini 
destekliyor. Türkiye’de BCI’ı temsilen İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’nin başlattığı projeyi, Söke 
ağırlıklı olmak üzere Aydın genelinde uygulama ortağı olarak yürütüyoruz. “İyi Pamuk”, çiftçilerin 
uygulamalarını doğa ve insan sağlığını, refahını gözeterek değiştirmeleri için yol gösteren ilke ve 
kriterlerden oluşan bir sürdürülebilirlik standardı. Pestisit, gübre, su gibi girdilerin etkin ve minimum 
kullanımı, tarım arazilerinde toprak sağlığının ve doğal yaşam alanlarının korunması ve iyileştirilmesi 
ile birlikte tarım çalışanlarının da refahının arttırılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2018’den bu 
yana projeye gönüllü katılan çiftçilere, ziraat mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından verilen 
sürdürülebilir pamuk üretim standardı eğitimleri düzenliyoruz.  
Pandeminin ardından yüz yüze eğitimlerin yerini Çiftçi Danışma ve Eğitim Hattı aldı; çiftçiler ziraat 
mühendisleri tarafından hafta içi 9.00-18.00 saatleri arasında aranarak İyi Pamuk standardına uygun 
üretim kriterleri konusunda bilgilendirildi. Soru ve sorunları ile ilgili arayan çiftçilere danışmanlık 
verildi. Uzmanlar ve paydaşlar ile çevrimiçi etkinlikler gerçekleştirildi. 2020 itibariyle öncü çiftçilerle 
arazi düzeyinde de pilot projeler yürütüyoruz. Pamukta onarıcı tarım pratiklerini göstermek ve 
yaygınlaştırmak için 80 dönümlük iki ayrı arazide örtü bitki ekimi, pamukta sürmesiz tarım ve 
mikrobiyolojik uygulamalara başladık. Tedarik zinciri için de yeni bir model oluşturmayı hedefliyoruz.

İYİ PAMUK
Akıllı tarım uygulamaları ile girdiler azaltılabilir. 
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TATLI SU
DOĞA VE İNSAN İÇİN YETERLİ MİKTARDA TEMİZ SU

20. yüzyılda dünyadaki sulak 
alanların  yarısı yok oldu

Aydın Söke’de toplam tarımın %98’ini 
pamuk üretimi oluşturuyor

Tatlısu türlerinin popülasyonları 1970 
yılından bu yana %84 azaldı. Bu, karalardaki 
ve denizlerdeki popülasyon kaybından daha 
fazla. 

Dünya’da 1.1 milyar kişinin temiz 
suya erişimi yok. 

Türkiye kişi başına 1.346 m3/yıl su ile  “su 
sıkıntısı olan” ülke konumunda.

Son 50 yılda Türkiye’de 3 Van Gölü 
büyüklüğünde sulak alan ekolojik işlevini yitirdi

%50 

%98

%84
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN 
FİNANSAL ÇÖZÜMLER

Pamuk Üretiminde Su Koruyuculuğu
2019 yılında WWF-Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında “Türkiye için örnek bir pamuk üretimi” modeli 
oluşturmak üzere kurulan Söke Pamuğu Su Koruyuculuğu Yürütme Kurulu, tekstil markaları, yerel 
idareler, tarım dernekleri, sulama birlikleri, pamuk ve tekstil üreticisi firmalar dahil olmak üzere 11 

kurumdan oluşuyor. Söke’de pamuk üretiminde modern sulama sistemlerinin yaygın kullanımını 
teşvik etmeyi hedefleyen kurul, Söke’de 17 çiftçiye ait yaklaşık 100 dekarlık bir alan için modern 

bir sulama pilot projesi geliştirdi. Finansal destek için Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulan proje 
ile suda %50 oranında tasarruf, girdi maliyetlerinde %20 oranında azalma ve dekar başına 100 kg 

verim artışı öngörülüyor. 

Büyük Menderes Havzası’nda tekstil üretiminin su kaynakları üzerindeki etkisinin azaltılması 
amacıyla 2018 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Sanayi Odası ile birlikte 

başlattığımız tekstil sektöründe temiz üretim dönüşümü kapsamında 19 firma değişim öncüsü 
olmuş; 6 firma, Güney Ege Kalkınma Ajansı temiz üretim hibe desteğiyle yatırımlarını hayata 

geçirmişti. Tek bir işletmeden başlayan temiz üretim dönüşümünü havzadaki tüm tekstil 
sektörüne yaygınlaştırmak için kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşları işbirliğinde sektöre 

yönelik karma finans mekanizmaları yaratmayı amaçlıyoruz. Kamusal destek mekanizmaları, 
kalkınma ve özel sektör fonlarının birleştirilmesini öngören bu karma finans modelinde, doğru 

yatırım ortamı ve kolaylaştırıcı koşulları oluşturmak amacıyla , ilgili kamu kurumları, kredi 
kuruluşları, tekstil markaları, sanayi odaları ve teknik uzmanlarla görüşmelerimiz sürüyor. 

TÜRKİYE’NİN ADA SULAK ALANLARI İÇİN İKİNCİ FAZ BAŞLADI
Türkiye’nin 24 adasında 70 sulak 
alan için tamamlanan envanter 
çalışmasının ardından, Gökçeada 
Lagünü ve Ayvalık Çataltepe 
Gölcüğü sulak alanlarının ekosistem 
hizmetlerinin korunması amacıyla 
restorasyon faaliyetlerinin hayata 
geçirilmesi için adım atıldı. WWF-
Türkiye olarak girişimlerimizle 
Ulusal Önemi Haiz Sulak Alan ilan 
edilmiş olan Gökçeada Lagünü’nün 
sulak alan yönetim planında 
restorasyonuna yönelik çeşitli 
faaliyetler üstlendik.

25

Bafa Gölü’nde ve Büyük Menderes Deltası’nda Ekosistem 
Hizmetlerinin Korunması

Büyük Menderes havzasında uluslararası öneme sahip ve biyolojik çeşitlilik yönünden en zengin 
alanlardan olan Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası’nda ekosistem hizmetlerinin analizi 
tamamlandı. Analizde bu iki alanın sunduğu gıda temini, tatlı su temini tedarik hizmetlerinin, 
iklimi düzenleme, tozlaşmayı düzenleme gibi düzenleyici hizmetlerinin ve kültürel ekosistem 
hizmetlerinin bölgesel öneminin yüksek olduğu görüldü. Bu alanlara yönelik tehditler belirlendi ve 
ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesine hizmet edecek restorasyon faaliyetleri belirlendi. Koruma-
kullanım dengesinin sağlanmasına katkı verecek olan bu faaliyetler, bu alanlarda barınan canlılara 
olduğu kadar, bölge halkının da geçim kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı veriyor. 
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YABAN HAYATI
DOĞAYI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK İÇİN

532
28

%50
20

Akyatan Kumsalı’nda belirlediğimiz yeşil deniz 
kaplumbağası yuva sayısı

3 pilot alanda teknelerde hassas türlerle ilgili gözlem 
sayısı

4,5 C’lik sıcaklık artışı durumunda Öncelikli 
bölgelerde türlerin yerel tükenme riski

Akdeniz’de kritik tehdit altında olan kıkırdaklı balık 
tür sayısı
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17 500 YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞASI  
DENİZE ULAŞTI; YUNUS GRUPLARINDA 
YAVRU BİREYLER DE BELİRLENDİ
2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle 2006 yılından bu yana 
Akyatan’da yürüttüğümüz alan çalışmalarımıza ilk defa gönüllü 
desteği almadan  4 kişilik profesyonel alan ekibimizle, 102 gün 
boyunca zorlu bir çalışmayı tamamladık. Tarım ve Orman Bakanlığı 
7. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, 4 Haziran - 15 Eylül tarihleri 
arasında Akyatan Kumsalı’nda yürütülen deniz kaplumbağası izleme 
ve koruma çalışmalarında 551 yuva belirlendi. 17.500’ün üzerinde 
yavru deniz kaplumbağası denize ulaştı. Yuvalardan çıkan yavruların 
sıcaklığa bağlı olarak cinsiyet oranlarını tespit etmek için 33 yeşil 
deniz kaplumbağası (C.mydas) yuvasına sıcaklık ölçer yerleştirildi. 
14 ergin dişi yeşil deniz kaplumbağasına marka takıldı. Bu markalar 
sayesinde bir sonraki yuvalama döneminde tekrar aynı kumsala 
gelen bireylerin büyüme ve değişimleri izlenebiliyor veya başka bir 
ülkede/kumsalda yaşamlarını yitirip karaya vurmaları durumunda 
kayıtları tutulabiliyor. MAVA Vakfı tarafından desteklenen 
Akdeniz’de Deniz Kaplumbağalarının Korunması bölgesel projesi 
kapsamında yeşil deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarında 
GIS kullanarak vejetasyon haritalaması  çalışmasına başladık. 
Haritalama, yuva tercihlerini kumsaldaki bitki örtüsüne göre 
belirleyen yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsallarının 
etkin korunmasına veri desteği sağlayacak.

Dilek Yarımadası-Menderes Deltası’nda ve İstanbul Boğazı’nda 
mevsimsel yunus gözlemlerimize devam ettilk. Gruplarda yavru 
bireyler de belirlendi, bölgelerdeki yunusların kimlik belirleme 
çalışması için sırt yüzgeçleri fotoğraflanmaya devam edildi. Akdeniz 
populasyonu “tehlike altında” olarak sınıflandırılan Tırtak türünün 
sayılarında 2000’lerden bu yana hızlı bir azalış görülüyor. Tür dört 
mevsim yavrulu gruplar halinde gözlemlenebilir.

© Cenk Oruc - Akyatan Kumsalı
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Türkiye, sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik nedeniyle 
birçok farklı yaban hayvanı türüne ev sahipliği 
yapıyor. Ancak her yıl birçok yaban hayvanı ateşli 
silahla vurulma, zehirlenme, araç çarpması gibi 
nedenlerle yaralanıyor ya da hastalanıyor. WWF-
Türkiye tarafından, 2019 yılında, yardıma muhtaç 
yaban hayvanlarıyla karşılaşan kişilere müdahale 
konusunda danışmanlık vermek amacıyla açılan 
“Yaban Hayatı İlkyardım Hattı” bünyesinde 
yıl boyunca, ihbar sahiplerinin doğru müdahale 
etmelerini sağlamak, kendilerini ilgili resmi 
kurumlara yönlendirmek için karşılaşılan türün 
tanımlanması ve ilkyardım içerikli yaklaşık 400 
bilgilendirme ve danışmanlık yapıldı. 2020 
yılında, vatandaşlar tarafından yapılan şehir yaban 
hayatına has türlerle ilgili ihbarlarda artış oldu. 
Araç çarpmış yaban hayvanları ve elektrik hatlarına 
çarpma gibi ihbarların yanı sıra ülkemize has 
olmayan ve bir şekilde kaçmış egzotik türler, kaçak 
av ihbarı, çiftlik hayvanlarıyla ilgili yardım talebi, 
tarım sahalarına zarar veren yaban hayvanlarıyla 
ilgili çözüm talepleri ve gördükleri yaban hayvanları 
için tür tanımlama talepleriyle ilgili aramalar da 
hattımıza ulaştı. Ağırlıkla yırtıcı kuşlar, kirpi, yılan 
türleri, su kuşları, tilki ve kara kaplumbağası gibi 
türlere yönelik  ihbarların büyük kısmını milli 
parklar şube müdürlüklerine yönlendirdik. Kısa 
süreli bakımla tekrar doğaya dönme şansı olanlar için 
gerekli bilgilendirmeyi yaparken kirpi, ötücü kuşlar 
gibi bazı türlerin de imkanlarımız ölçüsünde bakım 
ve tedavisini üstlendik.
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YABAN HAYATI İLK YARDIM HATTI

AKBABALAR İÇİN ULUSAL İŞBİRLİĞİ
Sağlıklı ekosistemlerde önemli bir yere sahip, Türkiye’de varlığı tespit edilmiş ve tehlike 
altında olan 4 akbaba türünün (Kara akbaba (Aegypius monachus), Kızıl akbaba (Gyps 
fulvus), Sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) ve Küçük akbaba (Neophron percnopterus)) 
güncel durumlarını değerlendirmek ve korunmalarına katkı sağlamak için, kurumlar arası 
işbirliklerini geliştirmek amacıyla, UNDP GEF-SGP (Küçük Destek Programı) Türkiye’nin 
desteğiyle, 25 Şubat’ta Ankara’da Ulusal Akbaba Çalıştayı’nı gerçekleştirdik. Çalıştay’a 17 
farklı kurum, kuruluş ve birimden 30 uzman katıldı. Çalıştay sürecinde 4 akbaba türü için 
farklı çalışma grupları tarafından türlere yönelik tehditler listelendi, çözüm önerileri sunuldu; 
akbabaların korunması için bir iletişim ağı kuruldu.

(0850) 203 09 93
WWF-Türkiye Yaban Hayatı İlk Yardım Hattı
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MAVA Vakfı tarafından desteklenen, “Akdeniz’de Hassas Türlerin Hedef Dışı Av Oranlarının 
Anlaşılması Ve Azaltma Çalışması: Çok Taraflı Ortak Çalışma Örneği (MedBycatch)” bölgesel 
projesi kapsamında, Foça (İzmir), Güllük (Bodrum-Muğla), Fethiye (Muğla), Antalya, Mersin, 
Taşucu (Mersin) pilot alanlarında balıkçılarla 600’ün üzerinde anket ve teknelerde 28 gözlem 
gerçekleştirdik. BirdLife International ve Medasset koordinasyonunda yürütülen, WWF-
Türkiye ile birlikte proje yerel ortakları Doğa Derneği, DEKAMER ve TÜDAV’ın ve ilgili 
uzmanların katılımıyla 9 Haziran’da Hedef Dışı Av Azaltımı Online Çalıştayı’nı düzenledik. 
Çalıştay’da, balıkçılıktan etkilenen hassas türler ve hedef dışı avın azaltılmasına yönelik 
çalışmalarla deneyimler paylaşıldı. 19-21 Kasım tarihlerinde Doğa Derneği evsahipliğinde 
proje gözlemcileri için online eğitim gerçekleştirildi. İlgili kurumlar, uzmanlar ve balıkçıların 
kullanımları için FAO/GFCM tarafından hazırlanan “Tesadüfen Avlanan Deniz Memelileri, 
Deniz Kuşları, Deniz Kaplumbağaları ve Kıkırdaklı Balıkların Geri Bırakılmasına İlişkin İyi 
Uygulama Rehberleri” ile IUCN tarafından hazırlanan “Akdeniz’de Tesadüfi Avlanan Hassas 
Türleri Tanımlama Rehberi” ve “Türkiye’de Balıkçılık Faaliyetlerinde Kazara Yakalanabilecek 
Hassas Türler için Cep Tanımlama Rehberi”nin Türkçe tercümeleri basıldı ve ilgi gruplarına 
dağıtıldı. 

HASSAS TÜRLERLE İLGİLİ 
BİLGİ BOŞLUĞUNU DOLDURMA
Akdeniz’deki öncelikli alanlarda balıkçılık faaliyetlerinden etkilenen (deniz memelileri, 
deniz kuşları, deniz kaplumbağaları ve kıkırdaklılar) gibi hassas türlerle ilgili bilgi 
boşluklarını doldurma amaçlı alt proje MAVA Türler Stratejisi-UNEP SPA/RAC (Özel 
Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi) tarafından destekleniyor. Alan çalışmaları 
süren proje çerçevesinde, Türkiye’nin Akdeniz  sularında seçilen iki av bölgesinde (Antalya 
ve Mersin) kıkırdaklı balıklar öncelikli olmak üzere, türlerin dağılımı, hareket tarzları ve 
hedef dışı av düzeylerinin anlaşılması amaçlanıyor.

HASSAS TÜRLER VE 
BALIKÇILIK ETKİLEŞİMİ

Balık ve balıkçılık tarihinde önemli yeri olan Mersin 
balıkları, yerkürede en fazla tehdit altında ve yok olmaya 
en yakın türlerden biridir. Mersin balığının türlerinin  yasa 
dışı ticareti, habitat kaybı, nehirler üzerine kurulan barajlar, 
göç yollarının bölünmesi, hedef dışı avcılık gibi tehditlerden 
en fazla etkilenen türler arasında yer alması nedeniyle 
ve Karadeniz Havzası’nda acil koruma önlemlerinin 
geliştirilmesi gerekiyor. Mersin balıklarının ülkemizde ve 
Karadeniz Havzası’nda korunmasına destek olmak amacıyla, 
UNDP GEF-SGP (Küçük Destek Programı) ve WWF Central 
and Eastern Europe Programı’nın online anket ve online 
görüşmeler yoluyla ortaya koyduğu durum tespit raporu ve 
yol haritasına katkı sunduk.

WWF-Türkiye olarak Brisa’nın desteği ile yürüttüğümüz “Turnalar Hep Uçsun” projesi kapsamında 
COVID19 nedeniyle alan çalışmalarımızda meydana gelen kısıtlara rağmen turnaları izleme ve 
farkındalık oluşturma çalışmalarımıza devam ettik. Adana merkezde eğitim veren ilköğretim 
öğretmenlerine turna eğitim materyallerimizi ilettik ve öğrencileriyle paylaşmalarını istedik. 
Çukurova’nın Kuşları posterimizi hazırladık ve Adana’da Tuzla, Karagöçer ve Çavuşlu’da dağıttık. 
Doğa Araştırmaları Derneği koordinasyonunda güncellenen 2. Ulusal Turna Koruma Eylem 
Planı’na katkı sağladık. Aralık ayında saha çalışmamızı gerçekleştirdik. Turnaların dinlenme 
noktalarının durumunu, avcılık aktivitelerinin yoğunluğunu ve popülasyonların durumunu 
gözlemledik. Geçen senelere göre daha az avcı ve tüfek sesi duyulduğu geri bildirimlerini aldık.

YABAN HAYATI VE TEKNOLOJİ

TURNALAR HEP UÇSUN

MERSİN BALIKLARI İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Yaban hayatının vatandaş bilimi katkısı ve teknoloji 
kullanımıyla daha etkin izlenebilmesi için Akyatan’da 
deniz kaplumbağası yuvalama kumsalının izlenmesine 
yönelik çalışmalar yürüttük.  Alana özgü bir programla 
üretilen drone ve tür izleme mobil uygulama 
çalışmalarını konunun uzmanlarıyla geliştirdik. İlk 
denemelerinin 2021 başında yapılması sonrasında 
kullanımlarına başlayacağız. 
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Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı, 
eşsiz ancak tehlike altında olan canlı 
türlerimizle ilgili farkındalık yaratmayı ve 
onların yok olmasına karşı yerel dinamikleri 
harekete geçirmeyi amaçlıyor.

“Anılarda Kalmasın” çağrısı ile çıkılan 
programın IV. döneminde  Rize Hemşin’deki 
karakovan arıcılığı, Muğla Fethiye’deki  
Su samurları ile Trakya ve Bolu’daki 
Şah kartallarını korumaya yönelik projeler 
desteklendi. 

Bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş canlı 
türlerinin korunması için çalışan yerel sivil 
toplum kuruluşlarının projelerine hem maddi 
hem de bilimsel destek sağlanan program 
çerçevesinde, 2010 yılından bu yana 16 proje 
hayata geçirildi. 

33

Fethiye Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV)’nın, 
Akgöl’de yürüttüğü gözlemler ile Su samuru (Lutra 
lutra) türü ve popülasyonu kayıt altına alındı. Türe ait 
yıl içi aktivitesi, davranış şekilleri ve diyeti gibi ekolojik 
bulguların ışığında koruma önlemleri geliştirildi. Bölgede 
genç bir erkek su samuru bireyinin yıl içindeki enerji dolu 
aktivitesine yönelik bulgular projenin önemini ortaya 
koydu. Türün yaşam alanı diğer canlılarla etkileşimi, göl 
ekosistemindeki besin miktarı, kirlilik ve su rejimi gibi 
veriler toplandı; analiz ve değerlendirme süreçleri devam 
ediyor. Projenin bulguları Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 
Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muğla Doğa 
Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile paylaşılarak ortak 
bir ekosistemi koruma planı üzerinde çalışılıyor. 

Akgöl: Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası 

Hemşin’de “Kovan Ruhu” Canlanıyor
Hemşin Yaşam Derneği (HEMYADER), Kovan Ruhu 
projesi ile Rize, Hemşin bölgesinde, karakovan balı 
üretimi yapan üretici sayısını artırmayı, arı ırkının ve 
üretim yönteminin devamlılığını sağlamayı ve Hemşin 
karakovanına marka değeri kazandırmayı hedefliyor. 
Bu çerçevede geleneksel karakovan yetiştiriciliğiyle 
ilgili üretim yapmış kişilerden mülakat yoluyla kadim 
bilgiler toplandı. Yeni genç arıcılara 17 adet karakovan 
ve kolonisi sağlandı. Bu üreticilere eğitimler verildi. 
Karakovan arıcılığının yapıldığı alanlarda biyolojik 
çeşitliliği artırmak için girişimlerde bulunuldu. Yerel 
kamu kurumlarıyla birlikte karakovan arıcılığı coğrafi 
işaret başvurusu yapıldı. Proje etkinlikleri koruma ve 
eğitim çalışmalarının yanı sıra karakovan arıcılığına 
yönelik ağaçlandırma çalışmaları 
ile devam ediyor.

Bir Bozkır Kuşu Hikayesi: Şah Kartal 
Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED), Trakya 
ve Bolu çevresindeki Şah kartalların korunması ve 
nesillerinin devam edebilmesi için bilinçlendirme ve 
ilgili kurumlarla işbirlikleri geliştirme çalışmalarını 
sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 10 yeni Şah kartal 
yavrusunun gökyüzüne kanat çırpması umutları 
yeşertirken; Şah kartallarının üreme alanlarındaki 
tehditler belirlendi. Tekirdağ, Kırklareli ve Bolu’da 
bulunan avcı derneklerinin üyelerine ve bölge köydeki 
ilköğretim öğrencilerine, çiftçilere, elektrik dağıtım 
firmalarının saha ekiplerine Şah kartalını korumaya 
yönelik eğitimler verildi. ©
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
DAHA AZ KARBON DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

2019 ve 2016 yıllarıyla birlikte, küresel sıcaklık ölçümlerinin 
yapılmaya başlandığı 1880’den bu yana kayıtlara geçen en 
sıcak 3 yıldan biri oldu. 

2020 yılında dünyamız, sanayi öncesi döneme göre 1.2°C 
daha sıcaktı.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden 
korunmak  için sıcaklık artışının 1,5°C sınırında tutulması 
gerektiğini  belirtiyor. Bunun için 2030 yılına kadar karbon 
emisyonlarını yarı yarıya düşürmemiz gerekiyor.

Türkiye, 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması’nı  
imzaladığı halde halen yürürlüğe sokmamış 6 ülkeden biri. 
Paris Anlaşması’nı onaylamadığı takdirde müzakerelerde rol  
oynayamayacak ve sadece gözlemci ülke statüsünde kalacak.

2020

1,2°C 
1,5°C 

6
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Ülkemizin önündeki fırsatlar ve 
küresel iklim krizinin aciliyeti 
göz önünde bulundurulduğunda 
Türkiye’nin iklim hedeflerini 
artırmasının tam zamanı. 
Türkiye’nin ulusal hedeflerini 
1,5°C hedefiyle örtüşecek şekilde 
güncellemesi ve uyum eylemlerini 
hızlandırması gerekiyor.

DAHA YÜKSEK 
İKLİM HEDEFLERİNİ
DESTEKLİYORUZ

© Fernando Zarur - WWF

© Dennis Schroeder
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WWF-Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 12 Ağustos 
tarihinde yayınladığı Kara Rapor 2020: Hava 
Kirliliği başlıklı raporda Türkiye’nin dört yıllık 
hava kirliliği ve bu kirlilikten kaynaklanan 
önlenebilir can kayıpları verilerine odaklanıldı. 
Rapora göre Türkiye’de hava kirliliği 2019 
yılında, 2017 - 2019 yılları arasında her yıl 
gerçekleşen trafik kazalarının 6 katından fazla 
ölüme sebep oldu.

Platform kapsamında yürütülen bir diğer 
çalışma sonucunda ise, Türkiye’de bir 
enerji projesi için hazırlanan ilk Sağlık Etki 
Değerlendirmesi (SED) raporu açıklandı. 
Eskişehir’de yapılması planlanan projenin 

değerlendirildiği “Eskişehir/Alpu Kömürlü 
Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi” 
isimli raporda, santralin halk sağlığı 
üzerindeki etkisi inceleniyor ve karar vericilere 
izin süreçlerine sağlık etkisinin dahil edilmesi 
için öneriler sunuluyor.

Eskişehir Alpu Kömürlü Termik Santrali 
(KTS) yapılırsa çalışacağı tahmini 35 yıl 
boyunca; santralde kömür yakılmasından 
kaynaklı olarak ortaya çıkacak hava kirliliği 
sebebiyle Eskişehir başta olmak üzere  24 
şehirde 11 milyonu aşkın insan sağlık açısından 
olumsuz etkilenecek. Planlanan santralden 
kaynaklanacak hava kirliliği en az 3200 erken 
ölüme neden olacak. 

TEMİZ HAVA HAKKIMIZ İÇİN 
MÜCADELE EDİYORUZ

WWF’in iklim krizi ile mücadelede kentleri öncü 
rol oynamaya teşvik ettiği Tek Dünya Kentleri 
Yarışması’na 2019-2020 döneminde Türkiye’den 
5 kentimizi dahil ettik. Kentlerin iklim krizi ile 
mücadele kapsamındaki faaliyetlerini öne çıkaran 
program kentlerin iklim krizi üzerindeki etkilerini 
azaltmalarını hedefliyor. 

Dostça bir rekabet içerisinde, iklim dostu adımların 
öne çıkmasını sağlayan programa, dünya genelinde 
250 kent katılırken Türkiye’den Bursa, Denizli, 
Gaziantep, İzmir ve Kocaeli dahil oldu. Kentlerin 
iklim değişikliği ile ilgili azaltım ve uyum hedeflerini 
yükseltmek için desteklendiği program çerçevesinde 
bu kentlerde binalarda enerji verimliliği özelinde 
yeşil imar şartnameleri hazırlanması için teknik 
destek ve eğitimler verdik. 

Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda teknik 
raporlamada Türkiye birincisi olan Denizli, 
küresel olarak yürütülen “Kentimi Seviyorum” 
iletişim kampanyasında da 54 Kent arasında 
dünya ikinciliğini elde etti. Denizli kent sakinleri, 
verdikleri destek oyları ile kent yönetimini 
kampanyada dünya ikinciliğine taşırken, iklim 
hedeflerini gerçekleştirmesi için Büyükşehir 
Belediyesi’nden yüksek beklentileri olduğunu da 
ifade etmiş oldu. 

Dünya nüfusunun % 55’ini oluşturan ve 2050 
yılına kadar % 66’lık nüfus payına sahip olması 
beklenen kentler, hâlihazırda küresel karbon 
emisyonlarının % 70’inden fazlasından sorumlu. 
Bu nedenle, kentlerin iklim krizi ile mücadele 
etmek için harekete geçmesi şart. Bu yolda önemli 
rol oynayacak öncü kentler, sergileyecekleri iyi 
örneklerle dünyanın diğer kentlerine ilham verebilir. 

TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI’NDA TEKNİK 
RAPORLAMADA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLAN 

DENİZLİ, KÜRESEL OLARAK YÜRÜTÜLEN KENTİMİ 
SEVİYORUM İLETİŞİM KAMPANYASINDA DA 54 

KENT ARASINDA DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ.

KENTLER İÇİN DE
DAHA YÜKSEK İKLİM HEDEFİ 
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Kaplumbağa Kömür Sevmez

© İllustrasyon, Sude Altun

İklim değişikliğine sebep olan sera gazı 
emisyonlarının başlıca kaynakları arasında 
fosil yakıt kullanımı ilk sırada yer alıyor. Fosil 
yakıtlar arasında ise emisyon yoğunluğu 
en yüksek olan kömür, Türkiye’de elektrik 
üretiminin % 34’ünü karşılıyor. İngiltere, 
Fransa, Almanya, Danimarka başta olmak 
üzere AB ülkelerinin kömürden çıkacaklarını 
açıkladıkları bir dönemde Türkiye’de 25 yeni 
kömürlü termik santral planlanıyor. 

Yenilenebilir enerji maliyetlerinin son 10 yılda 
% 90’a varan oranlarda düştüğü bir ortamda 
kömürden elektrik üretimi yalnızca çevresel 
etkileriyle değil ekonomik etkileriyle de ciddi 
bir yük getiriyor. Bu düşünceden hareketle 
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde inşa edilmekte 
olan Hunutlu Termik Santrali örneğinden yola 
çıkarak Sürdürülebilir Finans Araştırmaları 
Derneği (SEFİA) ile birlikte ithal kömürle 
çalışan bir termik santralin fizibilitesini ortaya 
koyacak bir çalışma başlattık. Bunun yanı 
sıra, Hunutlu Termik Santrali’nin en büyük 
yatırımcısı olan Çin’in enerji yatırımlarını 
analiz eden bir çalışma gerçekleştirdik. 

Ayrıca; CAN Europe, TEMA, 350.org, Doğa 
Derneği, Yuva Derneği, Ekosfer Derneği, Doğu 
Akdeniz Çevre Platformu ve bu platforma 
üye derneklerle birlikte Hunutlu Termik 
Santrali’nin halk sağlığını tehdit edeceğine 
ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceğine dikkat 
çekerek santral inşaatının durdurulmasını 
talep eden bir kampanya başlattık. Hunutlu 
Termik Santral projesinin ve projeye ait kıyı ve 
deniz yapılarının bulunduğu Sugözü Kumsalı, 
ülkemizdeki  önde gelen deniz kaplumbağası 
yuvalama alanları arasında yer alıyor. Change.
org üzerinden yürütülen kampanyada 60 binin 
üzerinde imza toplandı.

KÖMÜRDEN ÇIKIŞI VE ENERJİDE 
DÖNÜŞÜMÜ SAVUNUYORUZ
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ORMANLAR
DAHA YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN

Ormanlar, yeryüzündeki karasal biyolojik çeşitliliğin 
yüzde 80’ini  barındırır. Karada bulunan 10 türden 8’i 
ormanlarda yaşar.

%80
Küresel sera gazları emisyonunun yaklaşık %20’si 
ormansızlaşmadan  ve ormanların bozulmasından 
kaynaklanır.

Dünya ormanlarının %52 si sadece 5 ülkede yer 
alıyor: Kanada, Rusya, Brezilya, ABD, Çin. 

%20

%52

Ormanlar her yıl yaklaşık 2 milyar ton 
karbondioksiti emer. Ülkemiz ormanları her yıl 
ortalama 42 milyon ton oksijen üretir.

2 mil
yar

 
ton

Dünyada her yıl neredeyse 10 milyon hektar orman 
alanı yok  oluyor. Bu, Türkiye’de orman sayılan 
alanların yaklaşık yarısına denk geliyor.

10
Dünyada yaklaşık 2,5 milyar insan ormanlardan 
geçimini sağlarken bunların yaklaşık 1,6 milyarı 
ormanlara bağımlı yaşıyor. Türkiye’de ise 10 milyonu 
aşkın insan ormana bağımlı.

2,5 mil
yar

mil
yon
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2020 küresel çaptaki Covid-19 salgınının yanı sıra orman yangınları açısında da tarihi bir yıl oldu. 
Avustralya’daki orman ve bitki örtüsü yangınları 3 milyar hayvanın zarar görmesine neden olurken 
Amazonlar, geçtiğimiz yıl son 10 yılın en ciddi orman yangınlarına maruz kaldı. Rusya’nın Sibirya 
bölgesinde, ABD’nin Kaliforniya, Çin’in Siçuan eyaletlerinde ve dünyanın daha pek çok noktasında orman 
yangınları yaşam alanlarının ve canlıların yok olmasına neden oldu. 2020 orman yangınları açısından “kara 
yaz” olarak adlandırıldı. 

Ülkemizde ise 3 bin 500’e  yakın yangın meydana gelirken yaklaşık 21 bin hektar alan yandı. Orman 
yangınlarının tüm dünyanın gündeminde olduğu 2020 yılında WWF-Türkiye olarak WWF-Yunanistan 
tarafından yürütülen “Sivil Toplumun Katkısı ve Desteği ile Orman Yangınlarının Önlenmesi Ve 
Söndürülmesine Yönelik Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi” başlıklı WWF raporuna orman 
yangınları çerçevesinde katkı sağladık. 

Öte yandan WWF’in iki yılda bir yayımlanan Yaşayan Gezegen serisinin 2020 sayısı, son 50 yılda canlı 
türlerinin popülasyonlarının %68 azaldığını ortaya koydu. Biyolojik çeşitlilikte görülen ortalama üçte 
iki oranındaki düşüşün nedenleri arasında, COVID-19 benzeri salgınların ortaya çıkışında da etkili olan 
ormansızlaşmanın ön plana çıkmasından hareketle gidişatı tersine çevirmek için doğal habitat kayıpları ile 
ormansızlaşmaya son verecek acil adımlar atılmasına yönelik iletişim ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttük. 

Meşe ağaçları ülkemiz ormanlarının önemli bir kısmında 
yayılış gösterirken ülkemiz genelinde yaklaşık 6 milyon 
hektar alana sahip meşelikler, orman alanlarımızın %26’sını 
oluşturur. Hem böceklerin sunduğu beslenme imkânları, hem 
de yumuşamış odunun sağladığı yuvalanma alanları sayesinde 
meşe ormanlarına gelen kuş türleri, iklim değişikliği yüzünden 
artması beklenen zararlı böcek popülasyonlarının kontrol altında 
tutulmasını sağlayarak sağlıklı bir ekosistemin kurulmasında 
önemli rol oynar. Bu verilerden hareketle doğal, yaşlı meşe 
ormanlarının biyolojik çeşitlilik açısından önemini ortya koyan 
bir broşür yayımlayarak, bu gizli dünyanın kapılarını araladık.
Ayrıca ilgili kamu kurumları ile resmi yazışmalar yaparak doğal 
yaşlı meşe ormanlarının korunması için girişimlerde bulunduk. 
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ceCAN VERİR DOĞAYA… Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceklerinden biri olan ıhlamur çayı, sağlık açısından faydaları 

ile bilinen bir değer. Doğal bitki örtümüzün bir parçası olan ıhlamur aynı zamanda biyolojik 
çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri açısından da değerli bir ağaç; kuşlardan, küçük memeli 
hayvanlara kadar birçok canlı için doğal yaşam ortamı; doğal polen ve nektar sağlayıcısı. 

Ihlamur ağaçlarının ve ormanlarının “odun dışı orman ürünü” olarak kırsal kalkınmadaki 
potansiyeline ve doğadaki rolüne dikkat çekmek amacıyla, Doğadan işbirliği ve Coca-Cola 
Vakfı’nın katkılarıyla Düzce’nin Yığılca İlçesinde yaklaşık iki yıldır “Doğa ve İnsan için 
Ihlamur Vadisi” projesini yürütüyoruz.  

Projenin ilk yılında Yığılca Kaymakamlığı, Yığılca Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yığılca 
Orman İşletme Müdürlüğü gibi yerel ortaklarla birlikte Ihlamur çiçeği hasadı, doğru 
budama yöntemleri, biyolojik çeşitlilik ve koruma konularını içeren teknik ve uygulamalı 
çiftçi eğitimleri; “Ihlamur Vadisi Okuldan Ormana” etkinliği ile öğrenci eğitimleri ve doğa 
buluşması düzenlendi. Yöre halkına ıhlamur çiçeği hasat ekipmanları dağıtıldı; orman ve 
köy tüzel kişiliği alanlarında ıhlamur ağaçlandırmaları yapıldı; dikim için ıhlamur fidanı 
dağıtıldı.

Projenin ikinci yılında ıhlamur hasadı ve iletişim çalışmaları sürdürüldü. Proje kapsamında 
43 köy/mahalleye 5000 den fazla ıhlamur fidanı verilerek toprakla buluşması 
sağlandı. 40 bin m2 ye yakın alanda özel ıhlamur bahçeleri kuruldu. 100 m2 de 
özel yapım kurutma alanı/tesisi inşa edildi. Doğrudan ve dolaylı 6 binden fazla 
yöre insanına ulaşıldı.
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DOĞA VE İNSAN İÇİN
IHLAMUR VADİSİ
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EĞİTİM
DOĞA ÖNCÜLERİ YETİŞTİRİYORUZ

2019-2020 eğitim öğretim 
yılında WWF-Türkiye 
eğitimleriyle, 12 bin çocuğa 
doğa bilinci aşıladık.

Amacımız, tüm ortaokul ve 
liselerin kulüp çalışmalarıyla, 
doğa için olumlu etki 
yaratacak yeni bir nesil 
yetiştirmek. 

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

Doğa ve çevre duyarlılığı 
gelişmiş gençler hem kendi 
hem de çevresindekilerin 
hayatlarını dönüştürebilir.
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Doğa Öncüleri Gençlik Programımız, gençlerin önce kendi çevrelerini, 
ardından da toplumu değiştirebilecekleri doğa projelerini hayata geçirerek 
içlerindeki gücü keşfetmelerini hedefliyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız işbirliği anlaşması ile 2019 - 2020 
eğitim öğretim yılında,  7 ilde, 450 okulda 12 bin öğrenciye ulaştık; bu 
okullarda ayrıca 500 öğretmene birer günlük eğitimler verdik.  Öğretmenler 
okullarında doğa kulüpleri açarak istekli öğrencilerin kayıt olmasını sağladı ve 
aldıkları eğitimleri öğrencilere aktardı. Öğrenciler bu eğitimler çerçevesinde, 
çevrelerindeki doğa ile ilgili bir sorunu tespit ederek, çözümü için projeler 
yazıp gerçekleştirdi.

Öğrenciler 4 modül altında Gıda Savaşçısı, Plastik Avcısı, Su Meleği ya da 
Yaban Hayat Korucusu olarak 118 proje çalışması yürüttü. “Doğa Öncüleri”, 
projeler kapsamında okullarında ve evlerinde yağmur suyu hasadı yaptı; 
sebze yataklarında bitki yetiştirdi; gıda atıklarının farklı kullanım alanlarını 
keşfetti, nesli tükenmek üzere olan bitkiler konusunda farkındalık kazandı, 
tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılması ve geri dönüşümünün 
artırılması için kampanyalar başlattı. 

Covid 19 salgını nedeniyle okulların kapanması ve uzaktan eğitime 
geçilmesinin ardından program kapsamında doğa öncüsü öğrencilere İklim, 
Tatlı Su, Gıda, Plastik ve Yaban Hayatı konusunda çevrimiçi seminerler 
verildi. 

Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nda bir kez daha gördük ki daha yaşanabilir 
bir dünya için gençlerin katkısı çok önemli.

Dünyayı kurtaracak son nesil olduklarını unutmayalım.

Çünkü “Birlikte Mümkün!”

DOĞA ÖNCÜLERİ 450 OKULDA

WWF’TEN TÜRK GENCİ ATLAS’A GENÇLİK ÖDÜLÜ 

EN ÇOK ETKİ YARATAN 25 PROJE

 WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserve 

 

 

In recognition of his outstanding achievements, dedication and commitment as a climate 
activist; and for his passion and leadership in engaging with the community; and for serving as 
a role model for youth by imparting skills and giving them a voice to speak on environmental 
challenges. 

 

 

Pavan Sukhdev Marco Lambertini 
President Director General 
WWF International WWF International 
 

16 May 2020 
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 WWF’in 2020 Küresel Gençlik Ödülleri’ni kazanan 
dört gençten biri Türkiye’den iklim aktivisti Atlas 
Sarrafoğlu oldu. İklim aktivisti, eko girişimci ve doğa 
koruma öncüsü 30 yaş altında gençlere verilen ödüller 
için adaylar ulusal WWF ofisleri tarafından belirleniyor. 
Atlas Sarrafoğlu ödüle WWF-Türkiye tarafından aday 
gösterildi.

WWF’in 2012 yılından beri her yıl dünyanın her 
yerinden genç doğa koruma öncülerine verdiği WWF 
Küresel Gençlik Ödülleri 18 Mayıs 2020’de Covid-19 
salgını tedbirleri çerçevesinde internet üzerinden 
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 13 yaşındaki 
Atlas Sarrafoğlu WWF’in (Dünya Doğayı Koruma 
Vakfı) Gençlik Ödülleri’nin en genç kazananı oldu. Atlas 
Sarrafoğlu, çevre ve doğa temalı organizasyonlarda 
iklim aktivisti olarak yer alıyor, haftalık röportajlar 
yaparak yazılar yazıyor, radyo programları hazırlayıp 
sunuyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılında, 7 ilde, 450 okulda hayata geçirilen 
Doğa Öncüleri projelerinin en çok etki yaratan 25 tanesi belirlendi. 
Projeleri ile ekolojik ayak izimizi küçültmek, kaynaklarımızı 
sürdürülebilir kılmak ve doğamızı korumak adına üstün emek ve 
başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.  Okullarda başlattıkları 
çalışmalarını, çevrelerine ve topluma yaygınlaştıran “Değişim 
Liderlerimiz” ile daha güçlüyüz.
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YEŞİL OFİSLER DÖNÜŞÜME
DEVAM EDİYOR

Yeşil Diploma programları ile kurumları doğa dostu tercihler yapmaya teşvik ederek ofislerin ve okulların 
ekolojik ayak izlerini azaltmayı hedefliyor ve enerji tüketiminden su tüketimine, atık yönetiminden 

satın alma süreçlerine kadar çok önemli başlıklarda yol haritası çizilmesine katkı sağlıyoruz. 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. 2011 yılından 
bu yana yürütülen program, Türkiye genelinde 100’den fazla ofisi ve 15 binin üzerinde çalışanı kapsıyor. 

2020 yılında Eczacıbaşı Vitra İnovasyon Merkezi, Anadolu Efes Genel Müdürlük Ofisi, Allianz Türkiye 
Bölge Müdürlükleri ve Acenteleri, Baymak Genel Müdürlük Ofisi, Esas GYO Genel Müdürlük Ofisi, Reflect 

Studio Genel Merkez, Abdi İbrahim Genel Müdürlük ve Fabrika Yönetim Ofisi programa katılan üyeler 
arasında yer aldı.

Yıl içinde denetimini tamamlayarak Yeşil Ofis diplomasına hak kazanmış üye kuruluşlar Aksigorta Genel 
Müdürlük Ofisi, Açı Lisesi, Lutz Sigorta Genel Müdürlük Ofisi, Gittigidiyor Genel Müdürlük Ofisi, Abiteks 

Genel Müdürlük Ofisi, Michelin Genel Müdürlük Ofisi, HP Türkiye Ofisi, Turasist Genel Müdürlük Ofisi, 
Eczacıbaşı Vitra İnovasyon Merkezi, Migros Genel Müdürlük Ofisi oldu.

Üyeler buluşması ve çeşitli webinarlar ile bir arada olduğumuz üye kuruluşlarımız ile kağıt tasarrufu 
yaparak işlerimizi dijitale taşıdığımız bir yıl geçirdik. 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nde gerçekleşen 

Yeşil Ofis 2020 Üyeler Buluşması’nda diplomalı Yeşil Ofislerimizden Koçtaş, Allianz Türkiye, Farbe Tekstil, 
AkSigorta, Kale Yazılım, Mapfre Sigorta, Açı Lisesi ve Chiesi İlaç iyi uygulama örneklerini sundu.

İyi uygulamalardan örnekler;
• Bu sene diplomasını alan kuruluşlarımız, iletişim malzemelerinin, dijital faturanın, fiyat listesinin, hasar 

kayıt formlarının dijitale taşınması gibi aksiyonlar sayesinde 3 milyon 650 adet kağıt tasarrufu sağladı. 
• Kişisel kupalar sayesinde, kağıt/plastik bardak kullanımında bir yıl öncesine göre %90 azaltım sağlandı. 

Bir Yeşil Ofisimiz kağıt bardak kullanımını yarı yarıya düşürürken, bir yeşil ofisimiz ise kağıt bardak 
kullanımını sıfırladı. Bu sayede 261 bin adet kağıt bardak kullanımının önüne geçmiş oldu.

• Arıtma sistemi ile 7000 adet cam şişe ve 350 adet damacana kullanılması engellenmiş oldu.
•  “Yeşil Dolap” uygulamasını başlatan bir Yeşil Ofis çalışanların kullanmadıkları (kırtasiye, elektronik 

eşya vb.) eşyaları tek bir yerde toplayarak yeniden değerlendirilmelerini sağladı.
•  Yeşil Ofisler, Kazak Giyme Günü’nde ısıtıcılarını kapatarak 380 KW/h tasarruf sağladı.  

Bu tasarruf 4 kişilik bir ailenin 53 günlük enerji kullanımıyla eş değer.
•  Mağazalarını da sürece dahil eden ofislerimiz sayesinde, 63 ton 500 kg toplam atık 

geri dönüşüme yönlendirildi.
•  Yeşil Ofisler, “Yeşil Dolap”, “Yeşil Perşembe”, “2 teker 1 mutluluk”, “Yeşil Taahhütname” “İklim çizgileri 

panosu”, gibi yaratıcı fikir ve içeriklerle farkındalık seviyelerini arttırdı.
•  Bir Yeşil Ofisimiz masa altlarındaki çöp kovalarını kaldırarak ortak alandaki çöp ayrıştırma alanlarına 

yönlendirme yaptı. Bu sayede 10 bin adet tek kullanımlık plastik tüketiminin önüne geçilmiş oldu.
• İki ofisimizin aydınlatma sistem otomasyonu ile 35.420 kWh elektrik tasarrufu sağlandı.

• Üç ofisimiz, filosundaki araçların büyük bölümünü  Hibrid’e taşıdı.  
• Bir ofisimiz en kalabalık departmanlarını alt katlara yerleştirerek hem asansör kullanımı azalttı hem de 

işe giriş çıkış, servis saatlerindeki yoğunluğu azaltarak ofislere kolay erişim sağladı. 
• Bir Yeşil Ofisimizin yemekhanesinde kullanılan atık ayrıştırma ünitesi sayesinde yıllık yaklaşık 4 ton yağ 

doğadan uzak bir şekilde ayrıştırıldı.

SICAK KONULAR
PARİS ANLAŞMASININ ONAYLANMASI İÇİN ÇAĞRI 
12 Aralık 2015’te kabul edilen Paris iklim Anlaşması’nın 5. yıldönümünde Türkiye’de iklim 
alanında çalışan sivil toplum örgütleri Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamasını ve ulusal 
katkı hedeflerini iyileştirmesini talep etti. Türkiye’nin iklim krizini merkeze alan küresel 
hareketin bir parçası olmak için bir an önce harekete geçmesinin hem gezegene ve topluma 
hem de ekonomiye fayda sağlayacağını vurguladık. Ülkemizin gerekli enerji dönüşümünü 
sağlayacak enerji verimliliği, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğuna dikkat 
çekerek 2030 iklim hedefinin iyileştirilmesi ve 2050’ye kadar sıfır karbon hedefinin 
açıklanması yönünde çağrıda bulunduk.

KARA AVCILIĞINA SON VERİLMELİ 
Araştırmaların dünyada ve ülkemizde her gün ağırlaşan ekolojik koşullara karşı daha kırılgan 
hale gelen yaban hayvanı popülasyonlarının hızla azaldığını göstermesi nedeniyle avlanma 
faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurduk. WWF’in Yaşayan Gezegen Raporu, 
1970’den bu yana dünya genelinde omurgalı tür popülasyonlarının ortalama %68 azaldığını, 
en büyük kaybın ise %84 ile sulak alan türlerinde yaşandığını ortaya koyuyor. Karaların %75’i, 
denizlerin %60’ı insan tarafından değiştirilmiş durumda. Gezegenimizin tarihinde insanın doğa 
üzerinde bu kadar baskın olduğu bu dönem yaşanmadı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği 
(IUCN) verilerine göre ülkemizde küresel düzeyde tehlike altındaki tür sayısı son 10 yılda dört 
kat artarak 400’e ulaşmış durumda. Bu verilerden hareketle “Günümüzde artık bir ihtiyaç 
olmaktan çıkmış ve biyoçeşitlilik kaybının en önemli nedenlerinden biri haline gelmiş avlanma 
faaliyetlerine ve doğal yaşam ortamları (habitatlar) üzerindeki tahribata artık son vermenin 
zamanı geldi” çağrısında bulunduk.  

HAYVANAT BAHÇELERİNİN AMACI TEŞHİR DEĞİL BAKIM OLMALI 
Bilimsel kurallar ve doğa koruma ilkelerinden uzak, ticari bakış açısının ön planda olduğu 
hayvanat bahçelerinden ve temalı parklardan gelen vicdan yaralayıcı görüntülerin sayısının 
artmasının ardından kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptık.  Yaban türlerini esaret altında 
tutan, uluslararası standartları sağlamayan herhangi bir yaklaşımın doğa koruma ve eğitim adı 
altında pazarlanması kabul edilemeyeceğini vurguladık. “Bu tip işletmeler ziyaret edilerek yanlış 
uygulamalar desteklenmemeli; yetkililerce gerekli denetimler yapılarak kapatma kararı dahil 
gerekli önlemler alınmalıdır. Yaban hayvanlarının doğadan alınıp gösteri amaçlı kullanımına izin 
verilmemelidir” çağrılarında bulunduk.

KAMİLET HAVZASI BİR DOĞA MÜZESİ OLARAK SAKLANMALI
Artvin’in Arhavi ilçesinde yer alan Kamilet Havzası, Kamilet ve Durguna dereleri üzerinde 
yapılan 4 ve planlanan 2 nehir tipi hidroelektrik santralinin (HES) tehdidi altındayken havzadaki 
nehirlerin çamurlu akmaya başlamasının ardından bir açıklama ile Kamilet Hazası’nın önemini 
gündeme getirdik. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olsa da hidroelektrik santrallerin her zaman 
sürdürülebilir olmadığını hatırlattığımız açıklamada “Sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir 
HES’ler” ilkesinden yola çıkılması esas alınmalıdır” çağrısında bulunduk; “Kamilet Havzası vahşi 
bir topoğrafyaya sahip. Doğa müzesi gibi saklanması gereken bir yer. Havzanın el değmemişliği 
başlı başına bir koruma gerekçesi olabilir” görüşünü dile getirdik.  

KANAL İSTANBUL: NE PAHASINA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul Projesi’nin olası etkilerini masaya yatırmak 
için düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı’nın Çevresel Boyut, Su ve Ekoloji başlıklı oturumuna 
katılarak projenin İstanbul’un sulak alanları, ormanları ve tarım alanları ve deniz yaşamı 
açısından taşıdığı risklere dikkat çektik.   ÇED Raporu ve Çevre Düzeni Planı Üzerindeki 
Değişiklikle ilgili yürütmeyi durdurma davaları açtık. Kanal İstanbul Ne Pahasına başlıklı video, 
broşür ve paylaşımlarımız ile kamuoyunu bilgilendirdik.
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DÜNYA SAATİ 2020:
DAYANIŞMA SAATİ  

WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) doğal alanların ve türlerin 
yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl mart ayının 
son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel 
bir etkinlik olan “Dünya Saati”, 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-
21.30 saatleri arasında gerçekleşti.

Bu yıl pandeminin gölgesinde evlerimizde geçirdiğimiz Dünya 
Saati’ni, “Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç” adına, sağlıklı 
bir gezegen ve tüm canlılar için sağlıklı bir yaşam için dayanışma 
saatine çevirdik. Belki alıştığımız gibi yan yana değildik fakat 
dijital dünyada bir aradaydık ve sesimiz güçlüydü. Dünyadan 
milyonlar, ülkemizden ise binler, 2020 Dünya Saati’nde ışıklarını 
1 saatliğine kapattı; sosyal ağlar üzerinden geleceğe dair 
temennilerini paylaştı.

• Dunyasaati.org üzerinden bugüne kadarki en yüksek 
sayıda imzaya ulaşılarak 9100’den fazla imza toplandı.

• Şimdiye kadar tek bir kampanyada gerçekleşen en fazla 
ünlü desteğine ulaşıldı: Kenan Doğulu, Ayşe Arman, 
Şevval Sam, Farah Zeynep Abdullah, Derya Şensoy, Kaan 
Urgancıoğlu, Ece Uslu’nun da aralarında olduğu 120 
ünlü ve influencer kampanyayı paylaştı.

• Twitter’da başlattığımız Doğa ve İnsan İçin İyi Dilek 
Yağmuru’na Ankara, Çanakkale, Muğla, Eskişehir 
merkez belediyeleri ile Beşiktaş’tan Borkça’ya pek 
çok ilçe belediyesi destek verirken, Konya, Koaceli, 
Ordu, Gaziantep, Malatya gibi belediyeler tweetleri ile 
yanımızdaydı. 

• Aralarında ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, 
Galatasaray Üniversitesi’nin de bulunduğu 16 
üniversite ve 40’tan fazla kurum, binalarının dekoratif 
aydınlatmalarını kapatarak Dünya Saati’ne destek verdi.

• Destekçimiz olan ünlülerin Dünya Saati’ne katıl mesajı 
verdikleri videomuz viral oldu.

• 29 farklı ulusal ve yerel basın organında, ayrıca 
264 farklı dijital haber platformunda Dünya Saati 
haberlerimiz yer aldı.

• Farah Zeynep Abdullah ve Alican Yücesoy, Dünya 
Saati’ni duyurmak için sosyal medya hesaplarından canlı 
yayın yaptı.

• Dünya Saati kapsamında 3 dijital dinleti, 1 dijital kitap 
okuma etkinliği ve bir de takipçilerimize yönelik geniş 
katılımlı zoom buluşması da yapıldı. 
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YAYINLAR
Bilimle Daha Güçlüyüz

TR
RAPOR

TÜRKİYE 
KIYILARINDA 
ATIK ANALİZİ 

2020

SU DÖNGÜSÜNÜ İYİLEŞTİRMEK İÇİN:

YAĞMUR SUYU HASADI

2020

ÖZET     1

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTEKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ TERSİNE ÇEVİRMEK 

ÖZET

YAŞAYAN GEZEGEN  
RAPORU 2020

BU RAPOR ZSL 
İŞBİRLİĞİ İLE 
HAZIRLANMIŞTIR.
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TEŞEKKÜRLER
BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ 

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak doğaya güzel izler bırakmak için çıktığımız bu 
yolda siz değerli destekçilerimizden güç alarak 45 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Sayıları 65bine ulaşan 

destekçilerimizle her geçen gün büyüyen bir aileyiz. 

2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl olurken doğanın ve bize sunduklarının değerini bir kez daha 
anlamamıza vesile oldu. Pandemi nedeniyle 2020 yılında bağışçılarımız ve gönüllülerimiz ile fiziken 

bir araya gelemedik belki ama sizlerin değerli destekleri ile doğayı korumak ve iyileştirmek için 
var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Sağlığımız için evde kalmaya özen gösterdiğimiz, umuda ve 

dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte sizlerle birlikte 
“Sevgi Mesafe Tanımaz, Yeter ki Hayal Et” dedik. 

Zorlu pandemi koşullarına rağmen desteğini bizden esirgemeyen sevgili bağışçılarımıza, doğa 
ve insan için yeni bir başlangıçta ben de varım diyerek ailemize yeni katılan destekçilerimize, 

İstanbul Maratonu’nda sanal koşuya katılarak adımlarını Doğa Öncüleri için atan koşucularımıza, 
gönüllülerimize, tehlike altındaki türlere dikkat çekmek için yürüttüğümüz Evlat Edinme Programı’mıza 

katkı sağlayan bağışçılarımıza, en özel günlerinde mutluluklarını bizimle paylaşan  
Mutlu Gün bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz.

Ülkemizin ve dünyamızın doğasının korunması için katetmemiz gereken çok uzun ve zorlu bir yol var.  
Yıl boyunca yanımızda olan bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin bu zorlu yolda bizimle birlikte 
yürüdüğünü bilmek gücümüze güç katıyor. Ayrıca Doğadan yana imalat süreçleriyle, sertifikalı 

malzemeler kullanılarak, sürdürülebilirlik esaslarının ve adil ticaret şartlarının gözetildiği atölyelerde 
üretilen çevre dostu WWF Market ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 

Doğa ve insan için yeni bir başlangıç ihtiyacının her zamankinden daha fazla hissedildiği bu yılda, 
bizler inanıyoruz ki doğayla birlikte uyum içinde yaşayan sağlıklı bir dünya destekçilerimizle 

#BirlikteMümkün. İyi ki varsınız!

İnsanın doğayla uyum içinde yaşadığı sürdürülebilir bir gelecek için 
işbirliklerini ve katkılarını esirgemeyen, gücümüze güç katan tüm 
destekçilerimize teşekkür ederiz!
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HAFTALIK EKİP 
TOPLANTIMIZ
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WWF-Türkiye dünyanın en büyük, deneyimli ve 
bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’in 
uluslararası ağının bir parçasıdır.

Bu yayının tamamı ya da herhangi bir bölümü,  
WWF-Türkiye’nin izni olmadan yeniden  
çoğaltılamaz ve basılamaz. 
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•

45 yıldır ülkemizin 
doğasını korumak  
için çalışıyoruz

Destekçi sayımız 
65.000’e ulaştıFacebook, Twitter 

ve Instagram takipçi 
sayılarımızın toplamı 
850.000’i geçti

45

FAALİYET RAPORU 2020

65.000

TR
WWF.ORG.TR

850.000+

WWF-Türkiye’de 
alanında uzman 
50 kişi çalışıyor

50

Sayılarla WWF-Türkiye G
DÖ

wwf.org.tr

Neden buradayız?
Dünyanın doğal yapısının bozulmasını durdurmak ve insanların 
doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için.

© Panda amblemi WWF – Dünya Doğayı Koruma Vakfı
© WWF tescilli markadır
Bizi Twitter’da takip edin: @wwf_turkiye
Bizi Instagram’da takip edin: @wwf_turkiye
Bizi Facebook’ta takip edin: @wwfturkiye


