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

WWF-TÜRKİYE
ANA ÇALIŞMA ALANLARI
Sayısı 80.000’e yaklaşan destekçimiz, yaklaşık 50’yi aşkın 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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Yapmamız gerekenlerden 
ilki ve en önemlisi doğaya 
müdahale etmekten 
vazgeçip doğadan ilham 
ve destek alan yeni 
yaklaşımlar geliştirmek.

Hem ekonomik, hem de 
ekolojik krizde çözüm, 
doğal kaynak kullanımını 
en aza indirirken atığı bir 
girdiye dönüştüren yeni iş 
modelleri.

Türkiye dönüşümün 
parçası olmak 

zorunda. 
Ülkemizin enerjide 

fosil yakıtlara 
bağımlılıktan 

kurtulmasının 
ve karbon nötr 

hedeflerine 
ulaşabilmesinin 

yolu kömürü devre 
dışı bırakırken 

yenilenebilir 
enerjilere geçişi 
teşvik etmekten 

geçiyor.

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

Değerli Doğa Dostları, 
Bir önceki faaliyet raporumuzda, tarihi bir dönemeçte 
bulunduğumuza dikkat çekmiştik. Geride bıraktığımız 
yılda, bir yandan pandeminin etkilerini yaşamaya devam 
ederken diğer yandan müsilajdan orman yangınlarına, 
kuraklıktan sellere, birbirinden çetin mücadelelerden 
geçtik. 
2021 yazında yaşadığımız, hepimizi alarma geçiren yakın 
tarihimizin en büyük orman yangınları önlem almazsak 
nasıl bir geleceğin bizleri beklediğinin habercisiydi. 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Vakfımıza verdiği 
izin, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve özel 
sektör kurumlarının destekleri ile birlikte bir yangın 
söndürme helikopterinin ülkemize getirilmesine ön ayak 
olarak yangın müdahale çalışmalarına destek olduk. 
Yangından etkilenen, yaşam alanları tahrip olan ve 
yaralanan canlılar için organize olarak kurtarma, tedavi 
ve rehabilitasyon çalışmalarımızı bölge veterinerlik 
klinikleriyle ve yerel paydaşlarla iletişim halinde 
gerçekleştirdik, ilk müdahale için gereken medikal 
malzemeler ve nakil kutularını hızla sahaya gönderdik. 
Bu zorlu senede, bir çok ana başlığımızda önemli 
gelişmeler kaydettik. #SuBiterseHerkeSusar 
kampanyamız ve Suyun Yolculuğu belgeselimizle su 
kaynaklarımıza acilen sahip çıkma çağrısında bulunduk. 
Tarımın ve buğday üretiminin sürdürülebilirliği için Eti 
Burçak ile birlikte “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini 
hayata geçirdik ve proje kapsamında uzmanlardan 

oluşan bir ekiple birlikte “Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği” 
raporunu yayımladık. Yaptığımız pilot uygulamalarda çiftçilerle birlikte çalışarak 
verimlilik artışı, maliyet azaltımı gibi çiftçinin yüzünü güldüren sonuçlar elde ediyoruz. 
Türkiye için bir onarıcı tarım seferberliğinin başlaması nihai hedefimiz. Yine 2021’de 
yayımladığımız Korumazsak Kaybederiz: Sürdürülebilir Bir Türkiye İçin Korunan 
Alanlar Hedefi: 2030’a kadar %30 raporumuz ile, sürdürülebilir bir Türkiye için 2030’a 
kadar korunan karasal ve deniz alanlarının en az %30 olmasının önemine dikkat çektik. 
Ancak bütün çabalar bir yana, karşı karşıya olduğumuz küresel gerçek, insan faaliyetleri 
sonucu yeryüzündeki sıcaklık artışının alarm verici bir düzeye, 1,2 °C’ye ulaşmış olması. 
Bugün dünyanın çeşitli bölgeleri; aşırı sıcak dalgaları, kuraklıklar, orman yangınları, 
seller, eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyelerinin yarattığı sorunlarla mücadele 
ediyor. Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamayı hedefleyen çabalar yetersiz kalırken,  
dünyamız 2,5 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyor. Bu da, anılan tüm olumsuz olayların 
sıklığının katlanarak artması anlamına geliyor. 
İklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadeleyi acilen hızlandırmamız gerekiyor. 
Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen COP26 ile birlikte, ilk kez bir iklim zirvesinin sonuç 
bildirgesine fosil yakıt kullanımının azaltılması girmiş oldu. Küresel Kömürden Temiz 
Enerjiye Geçiş Bildirgesi kapsamında 46 ülke önümüzdeki 20 yıllık dönemde kömürden 
elektrik üretimine son vereceğini duyurdu. Enerji, ulaştırma başta olmak üzere bir dizi 
sektörde dönüşüme yönelik taahhütler de ortaya konuldu. 
Türkiye de dönüşümün bir parçası olmak zorunda. Ülkemiz 2021’de Paris İklim 
anlaşmasını onayladı ve güncellenmiş ulusal katkı beyanını 2022 yılında açıklayacağını 
duyurdu. Türkiye’nin enerjide fosil yakıtlara bağımlılıktan kurtulmasının ve karbon 
nötr hedeflerine ulaşabilmesinin yolu kömürü devre dışı bırakırken yenilenebilir 
enerjilere geçişi teşvik etmekten geçiyor. 
Bugün, iklim değişikliğini durdurabilecek ve dünyaya verdiğimiz hasarı kontrol altına 
alabilecek zamanımız hâlâ var. Sadece Türkiye değil, tüm ülkeler ve bu ülkelerde 
yaşayan herkes üstüne düşeni yapmak zorunda. Bunu çocuklarımıza ve onlardan sonra 
gelecek nesillere borçluyuz. 
Sevgilerimle.

2021 hafızalarımıza önce müsilaj, hemen ardından 
yaşadığımız yangınlarla kazındı. 

15 gün içinde, 54 ilimizde, 250’nin üzerinde orman 
yangını meydana geldi, yangınlardan en az 150 bin 
hektar orman alanımız etkilendi. Neredeyse son 20 
yılda yanan alanların toplamı kadar olan bu büyük 

yangın dalgasında önce çaresiz hissettik, sonra 
umutla kenetlendik. Tek yürek olunca zorlukların 

üstesinden nasıl gelebildiğimizi gördük.  

Yangınlarla eş zamanlı olarak ülkemiz, sellerle ve 
kuraklıkla da mücadele etti. Tuz Gölü’nün sularının 

çekilmesi ile yaşanan flamingo yavrularının toplu 
ölümüyle sarsıldık. 

Aslında çok uzun zamandır denizlerimizde de 
yangın var. Su altındaki yaşam alanlarının başa 
çıkmak zorunda olduğu mücadeleyi bizler daha 

geç görüyoruz. Müsilaj bu sorunların ete kemiğe 
büründüğü bir olay olarak karşımıza çıktı. İşin 

ciddiyetini ancak o zaman anladık; denizin sesini 
duyduk.

Müsilaj sorununun kesin bir şekilde ortadan 
kaldırılması ve denizlerimizin sağlığına 

kavuşturulması için yüzeysel temizlik 
çalışmalarının yetmeyeceği, kirliliğin kök 

sebeplerine inilmesi gerektiği net bir şekilde 
anlaşıldı. Bu kapsamda 2021 yılında açıklanmış 
olan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nın 

hayata geçirilmesinin yakın takibi şart. Marmara 
Denizi’ni kurtarmak imkânsız değil; ama acil ortak 

eylem gerekiyor.

Orman yangınları bitse de, doğanın yangını sürüyor. 
Yapmamız gerekenlerden ilki ve en önemlisi doğaya 

müdahale etmekten vazgeçip doğadan ilham ve destek alan 
yeni yaklaşımlar geliştirmek. 

Hem ekonomik, hem de ekolojik krizde çözüm, doğal kaynak 
kullanımını en aza indirirken atığı bir girdiye dönüştüren 

yeni iş modelleri. Onarım, yeniden kullanım, geri dönüşüm 
ve yeniden üretim gibi yöntemlerle ürünün yaşam süresini 

uzatan ve atığa dönüşmesini önleyen döngüsel uygulamalara 
ihtiyaç var.

Konvansiyonel tarım yöntemleri yerine toprağın kendini 
yenilemesine izin verdiğimiz, doğal döngülerle uyumlu 
tarımsal üretim, modern sulama yöntemlerinin teşvik 

edilmesi, şehirlerde iklimi dengeleyici sünger şehir 
yaklaşımı, yağmur suyu hasadı gibi doğa temelli çözümler ve 

yenilenebilir enerji dönüşümü doğa üzerinde kurduğumuz 
baskımızı azaltıp doğaya pozitif etki yaratan bir geleceğe 

evrilmemizi sağlayabilecek. 

2021 bize gösterdi ki, yangınla en etkili mücadele ancak 
yangın çıkmadan yapılandır.  

Orman yangınları karşısında gösterdiğimiz dayanışmayı, 
iklim kriziyle ve doğa kayıplarıyla mücadelede göstermek 

#BirlikteMümkün

Uğur Bayar
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma 

Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı

MÜCADELEYİ ACİLEN 
HIZLANDIRMAMIZ 
GEREKİYOR

TEK YÜREK OLARAK 
KAYIPLARIN 
ÜSTESİNDEN GELMEK 
BİRLİKTE MÜMKÜN 
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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 ve Enerji Programı 
Tanyeli Sabuncu  İklim Ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı
Sırça S. Göğüş            İklim ve Enerji Uzmanı

Tatlı Su ve Sulak Alan Programı
Eren Atak   Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Müdürü 
Eylül Dizdaroğlu   Sulak Alanlar Sorumlusu 
Z. Derya Yıldırım Özata  Tatlı Su Projeleri Uzmanı
Gökçen Kunter Karaduman Tatlı Su Projeleri Uzmanı 

Deniz ve Yaban Hayatı Programı 
Ayşe Oruç   Deniz ve Yaban Hayatı Programları Müdürü
Eray Çağlayan               Deniz Koruma Alanları Kıdemli Uzmanı
Dr.Nesimi Ozan Veryeri Deniz Koruma Kıdemli Uzmanı
Timuçin Dinçer  Balıkçılık Uzmanı
Dr.Ebrucan Kalecik    Balıkçılık ve DKA Uzmanı
Dr. Yunus Emre Fakıoğlu Balıkçılık Teknolojisi Uzmanı
Ebru Çelik  Deniz Programı Proje Sorumlusu
Ahmet Emre Kütükçü Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı
Nilüfer Araç  Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı
Can Yeniyurt  Yaban Hayatı Uzmanı
Cansu İlkılınç  Deniz Memelileri Sorumlusu
Mehmet Tural  Yaban Hayatı Sorumlusu
Efe Sevim  Yaban Hayatı Sorumlusu

Plastik Projeleri
Tolga Yücel   Plastik Projeleri Müdürü  
Gözde Sağlam            Plastik Projeleri Kıdemli Uzmanı

 KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAK GELİŞTİRME
Simge Abay     Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Grup Müdürü

Bireysel Kaynak Geliştirme
Sema Deliktaş   Bireysel Kaynak Geliştirme Kıdemli Uzmanı
Meltem Gökçen   Bireysel Kaynak Geliştirme Uzmanı
Duygu Batık   Bireysel Kaynak Geliştirme Uzmanı
Bilge Barut   Bireysel Kaynak Geliştirme Uzmanı
Melih Sözer  Bireysel Kaynak Geliştirme Uzmanı
Deniz Mete    Bağışçı İlişkileri Sorumlusu
Şeyma Öztürk   Bağışçı İlişkileri & Telemarketing Sorumlusu

İLETİŞİM
Dr. Neyran Akyıldız          İletişim Grup Müdürü
Gül Türün                           İletişim Kıdemli Uzmanı
Pelin Özkan                        Dijital İletişim Uzmanı  
Ece Özkan                           Dijital İletişim Uzmanı 
Duygu Naz Yaldız              İletişim Sorumlusu

HUKUK
Ece Fatma Aslan Batırman   Hukuk Müdürü 

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

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 Kiriş   Doğa Koruma Sorumlusu
Hazal Özdemir            Sürdürülebilir Tarım Uzmanı
Gözde Sertyörü           Proje Alan Sorumlusu
Elif Arzu Yıldız            Gıda Programı Proje Sorumlusu
 

MALİ VE İDARİ İŞLER 
Esin Odabaş                Mali ve İdari İşler Müdürü
Duygu Kaçamak          Muhasebe Uzmanı 
Merve Etyemez           Muhasebe & Finans Uzmanı 
Arda Halil Atmaca      Proje Finans Uzmanı
Zihni Gürgenç             İdari İşler  Sorumlusu
Nuran Kahya                        Satın Alma Sorumlusu

EĞİTİM PROGRAMI
Esra Turam                  Eğitim Programı Müdürü 

Kurumsal İşbirlikleri 
Nazlı Turanlı               Kurumsal İşbirlikleri Geliştirme Müdürü
Nilay Dökümcü           Kurumsal İşbirlikleri Kıdemli Uzmanı 
Berke Can Beykal       Kurumsal İşbirlikleri Uzmanı 
Merve Üstünel            Kurumsal İşbirlikleri Sorumlusu
Selin İmre                   Kurumsal İşbirlikleri Uzmanı

*Soyadına göre alfabetik
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%11-42  

DENİZLER
HEDEFİMİZ, YAŞAMI DESTEKLEYEN 
VERİMLİ DENİZ EKOSİSTEMLERİ

Deniz çayırlarının Akdeniz’deki denizel 
türlere sağladığı yaşam alanı.

Bugüne kadar Akdeniz’e göç eden yaklaşık 
istilacı tür sayısı.

Posidonia türü deniz çayırlarının Akdeniz 
ülkelerinin neden olduğu CO2 emisyonlarını 
tutma miktarı.

2030’a kadar Akdeniz’de ulaşılması 
hedeflenen korunan deniz alanı yüzölçümü.%30

%20
1.000

© Mustafa Alkaç 
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DENİZ KORUMA 
ALANLARI İÇİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
FİNANSMAN

KAŞ-KEKOVA DENİZ ÇAYIRLARI İÇİN ŞAMANDIRA SİSTEMİ
 2021 yılı sonunda başlayan yeni 
projemiz, küresel ölçekte tehdit altında 
olan ve “denizlerin akciğerleri” olarak 
adlandırılan deniz çayırlarının Kaş-
Kekova Deniz Koruma Alanı’nda 
oluşturulacak şamandıra sistemi ile 
korunmasını amaçlıyor. Proje faaliyetleri, 
karbon tutma özellikleriyle iklim 
değişikliğiyle mücadelede önemli yeri 
olan deniz çayırlarının korunmasına 
odaklanan doğa merkezli bir çözümün 
önemli ekonomik getirileri olabileceğini 
ve bunun yanı sıra iklim değişikliğinin 
hayati oranda azalması, adaptasyon 
ve biyoçeşitlilik anlamında fayda 
sağlayabileceğini gösterecek. Proje 
ayrıca, bir yandan biyoçeşitliliği ve yerel 
ekonomiyi desteklerken diğer yandan 
Türkiye’deki farklı Deniz Koruma 
Alanlarında da tekrarlanabilecek mavi 
karbon sisteminin bir örneğini teşkil 
edecek. 

“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 
(TVKGM) olmak üzere çok sayıda kurum ve 
kuruluşla işbirliği içinde çalışıyoruz. Datça-
Bozburun Deniz Koruma Alanının doğal, 
kültürel ve sosyoekonomik değerlerinin 
korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın 

desteklenmesi amacıyla Datça-Bozburun 
Deniz Koruma Alanı Taslak Denizel Yönetim 
Planı çalışmamızı tamamladık ve TVKGM’ne 
değerlendirilmek üzere ilettik.

Deniz çayırlarının korunmasını desteklemek 
üzere şamandıra sistemi kurulması ve 
bu sistemin sürdürülebilir bir iş modeli 
çerçevesinde geliştirilerek yönetilmesi için 
hazırladığımız “Kaş-Kekova ÖÇKB Tekne 
Bağlama Sistemi Fizibilite Raporu”nu 
tamamladık. 

ETKİN YÖNETİM İÇİN AKTİF BALIKÇILAR

DENİZ KIYI DİYALOĞU

YETİŞTİRİCİLİK SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ

Türkiye’deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının 
etkin bir şekilde korunması ve yönetiminin 
sağlanması için AB-Türkiye sivil diyaloğunun 
artırılması amacıyla, AB Sivil Toplum Diyaloğu 
VI. Dönem desteğiyle Nisan 2021 itibariyle 15 
ay sürecek “Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi” WWF-
Türkiye tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
Proje kapsamında “Akdeniz’de bölgesel sivil 
işbirliği yoluyla Türkiye’nin güney-batı ve batı 
kıyı şeridindeki STK’ların savunuculuk, iletişim 

ve kampanya becerilerinin artırılması” ve 
“AB ortak kuruluşlarının desteğiyle STK’ların 
kapasitesini güçlendirmek ve Türkiye’deki 
Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının yönetişimine 
daha aktif katılım için ilgili STK’lar arasında 
ulusal bir ağ oluşturulması” hedeflenmiştir.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği 
(EKODOSD), Deniz Yaşamını Koruma Derneği, 
Kaş Turizm Tanıtma Derneği projenin ana 
paydaşları arasında yer almaktadır.

İnsanlar, Okyanuslar ve İklim Yararına Sorumlu 
Su Ürünleri Tüketimi Projesi (Fish Forward 
2) kapsamında WWF-Birleşik Krallık ve 
WWF-Avusturya Ofisleri ile birlikte “Levrek ve 
Çipura Tedarik Zinciri Çalışması: Türkiye’den 
Avrupa’ya” raporunu Mayıs 2021’de 

yayınladık. Rapor, su  ürünleri tüketiminin 
etkileri hakkında bilinç uyandırmayı ve daha 
sürdürülebilir tercihlerde bulunmaları için 
Avrupalı şirketleri ve tüketicileri davranış 
değişikliğine yönlendirmeyi amaçlamakta. Proje 
Haziran 2021’de tamamlandı.

Küçük ölçekli balıkçıların karar alma ve yönetim 
süreçlerine etkin katılımının sağlanması için 
kapasitelerinin ve görünürlüklerinin artırılması 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda WWF-
Türkiye tarafından SÜR-KOOP (Su Ürünleri 
Kooperatifleri Merkez Birliği) ile işbirliği içinde 
Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI. 
Hibe Programı finansal desteğiyle “Balıkçıların 
Su Ürünleri Politikalarına Aktif Katılımının 

Güçlendirilmesi Projesi” başlatılmıştır.

Proje sonunda ulaşılması beklenen nihai hedef, 
küçük ölçekli balıkçılık ortak yönetimine katkı 
sağlamak amacıyla, su ürünleri bölge birlikleri, 
su ürünleri kooperatifleri ve kadın balıkçıların 
balıkçılık sektöründe politika oluşturma ve 
karar alma süreçlerine aktif katılımlarını 
sağlamak için kapasitelerini güçlendirmektir.

©Murat Muslu, Karaburun 

© Çağla Köseoğlu, İllüstrasyon 
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Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi 
projemiz kapsamında  balıkçılıkla geçinen 
kıyı topluluklarının geçimini sağladığı balık 
stoklarını çoğaltma ve uzun vadede gıda ve gelir 
kaynaklarını güvence altına alma yönündeki 
çabalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.  Küçük 
ölçekli balıkçılık, gerek bu işle geçimini sağlayan 
kıyı topluluklarının refahı, gerekse deniz 
ekosistemlerinin korunması açısından kilit bir 
role sahip. 

Temmuz 2021’de projenin çalışma sahası 
Mersin’in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren 
küçük ölçekli balıkçılar ve kooperatif 
yetkililerini İzmir’deki küçük ölçekli balıkçılar 
ve kooperatiflerle buluşturduk.  İzmir’in 
Mordoğan, Urla ve Foça bölgelerinde 
gerçekleşen saha gezileri, mezat ve kooperatif 
ziyaretlerini kapsayan dört günlük etkinlikte, 
kooperatiflerin ilk satıştaki rolünün 
geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde 
bulunuldu. Gezi kapsamında Su Ürünleri 
Kooperatifleri Merkez Birliği SÜRKOOP Genel 
Başkanı Ramazan Özkaya ve WWF-Türkiye 

Genel Müdürü Aslı Pasinli küçük ölçekli 
balıkçılığın sürdürülebilir hale getirilmesi için 
en akılcı uygulama olan Balıkçılıkta Ortak 
Yönetim yaklaşımı doğrultusunda işbirliği 
protokolü de imzaladı.  

Kaş’ta kıyı balıkçılarına yönelik istilacı türler 
konulu eğitim düzenleyerek aslan Balığı ve 
balon balığının ekosistem açısından yarattığı 
sıkıntılara dikkat çektik; avlanma ve temizlenme 
yöntemleri ile bu türlerden kaynaklanan 
yaralanmalara uygulanacak ilk yardım 
uygulamalarını anlattık, balıkçılara ilk yardımda 
kullanabilecekleri tıbbi ekipman desteğinde 
bulunduk.

Proje çerçevesinde İzmir Mordoğan’daki 
balıkçıların yaşamları, mücadeleleri, denizle 
ilişkileri ve hayata geçirdikleri örnek ortak 
yönetim modelinden hareketle denizlerimizin 
karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çeken 
Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli 
Balıkçılar başlıklı proje belgeselinin hazırlıkları 
ve çekimleri tamamlandı.

ORTAK YÖNETİLEN DENİZ KORUMA ALANLARI VE 
BALIKÇILIĞA KAPALI SAHALAR

DENİZLERİN KORUYUCULARI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILAR 

İyi tasarlanmış ve etkin bir biçimde yönetilen deniz alanlarının, denizel ekosistemi koruma ve 
iyileştirmedeki rolü her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. Varlıkların Güçlendirilmesi: Ortak 
Yönetilen ve Finansal Olarak Sürdürülebilir Deniz Koruma Alanları ve Balıkçılığa Kapalı Sahaları 
Artırma bölgesel projemiz kapsamında, 2030 yılına kadar deniz koruma alanlarımızın %30 
artırılmasına dikkat çekmek üzere çalışmalarımıza devam ettik.

AKDENİZ’İN DOĞAL HAZİNELERİ FOTOĞRAF SERGİSİ 
4-7 Ağustos tarihleri arasında Blue Panda’nın Türkiye’yi ziyareti esnasında Kaş’ta “Akdeniz’in 
Hazineleri” temalı fotoğraf sergisi düzenledik. 6 fotoğrafçı ve teknik ekibimiz, Karaburun-
Ildır, Dilek Yarımadası, Datça-Bozburun, Kaş-Kekova, Çıralı, Akyatan ve Yumurtalık korunan 
alanlarında, Türkiye’nin doğal zenginlikleri içinde yer alan deniz ve kıyı alanları ile ilişkimizi 
ve bu alanları etkin korumamızın önemini bir kez daha vurgulamayı, aynı zamanda korunan 
alanların insan kullanımına açık olan bölgelerinde, turizm ve balıkçılık gibi faaliyetlerin devam 
ettiği alanlarla ilişkimiz hakkında fikir vermeyi hedefleyen detaylı çekimler gerçekleştirdi.Dilek 
Yarımadası’nın yunusları, Çıralı ve Akyatan’ın deniz kaplumbağaları, Kaş’ın orfozları ve daha nice 
türümüzün eşlik ettiği çekimlerle 2030’a kadar deniz-kıyı korunan alanlarımızı %30’a çıkarma 
çağrısını dillendirdik.

© Timuçin Dinçer 

©  Sevda Yaşaroğulları 
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İMKANSIZ DEĞİL ACİL!
PLASTİK KİRLİLİĞİ İLE DAHA GÜÇLÜ 
MÜCADELE MÜMKÜN

denize en çok karışan ambalaj atığını 
saptamak için düzenlediğimiz sahil 
atık analizlerinde de izmaritler ve tek 
kullanımlık plastiklerin tüm atıkların 
%90’ını oluşturduğunu belirledik. 
Çalışmalarımız sonrasında Adalara 
yerleştirilen ek konteynerler ile yıl sonu 
itibariyle sayıları 43’e ulaştı. 

WWF-Türkiye ve MARKA Konferansı 
işbirliği, Yapı Kredi World desteğiyle 
İstanbul’un plastik atık sorununa 
geri dönüşümde yenilikçi 
bir modelle çözüm sunmayı 
hedeflediğimiz “Plastik Avcıları 
İstanbul Projesi”ni hayata geçirdik. 
Projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Daire Başkanlığı “Yeşil İstanbul” 
projesi ile geri dönüşüm konteyneri 
tasarımına, İBB iştiraki İSTON ise 
üretim süreçlerine destek sağladı.  
Proje kapsamında üretilen 30 adet  
geri dönüşüm konteyneri, Beşiktaş’a 
yerleştirildi. Beşiktaş Belediyesi’nin 
“Dönüştür-Kazan” mobil uygulamasını 
kullanan tüm vatandaşların 
konteynerlerin bulunduğu yerleri 
harita üzerinde görmesi sağlandı. 30 
adet konteyner ile her yıl 60 tonun 
üzerinde kâğıt-karton ve metalin 
yanı sıra 65 tonun üzerinde plastik 
ambalaj toplanarak geri dönüşüme 
kazandırılacak.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri 
Enstitüsü işbirliği ile Türkiye’de 
Plastik Atık Sorunu ve Politika 
Önerileri Raporunu yayımladık. 
Raporun karne bölümünde, kısa, 
orta ve uzun vade gözetilerek, 
politika düzeyinde kapsamlı çözüm 
önerilerimizi ortaya koyduk. Raporla 
birlikte denizlerdeki plastik kirliliğini 
durdurmak için uluslararası bir 
sözleşmenin aciliyetini yineledik ve 
yetkilileri harekete geçmeye davet ettik.

WWF’in Blue Panda Yelkenlisi 
“Akdeniz’in Hazinelerini Korumak” 
başlıklı 2021 yolculuğunda hayalet 
ağlara karşı yelken açtı. Denizde terk 
edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balık 
ağları ya da av araçları deniz altındaki 
canlılar için birer tuzak haline geliyor. 
Blue Panda’nın Türkiye’deki ilk durağı 
Kaş–Kekova Deniz Koruma Alanı’ndaki 
hayalet ağ temizliği, Kaş Sualtı Derneği 
işbirliği (KASAD) ile yıl sonuna kadar 
devam etti; 16 dalışta yaklaşık 2 km’lik 
ağ temizliği yapıldı. KASAD, Kaş 
Balıkçı Kooperatifi ve Kaş Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ile birlikte hayalet 
ağların yönetimi ve azaltımı konusunda 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
Blue Panda’da düzenlenen çalıştayın 
ardından da hayalet ağların bölgede 
düzenli izlenmesi ve toplanması için bir 
sistem kuruldu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 
Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katılarak 
en geç 2030’a dek plastik atıkların doğaya 
karışmadığı bir şehir olacağını duyurmuş, Çeşme 
ilçesi 2020’de pilot bölge olmuş ve iki yıl içinde 
plastik kirliliğini % 30 azaltmayı taahhüt etmişti. 
Çeşme’nin atıklarını mercek altına aldığımız baz 
araştırmanın verileri ışığında Çeşme Belediyesi 
ile Eylem Planı’nı hazırladık. Eylem Planı’nın 
ana hatlarını  WWF’in Blue Panda yelkenlisinin 
Çeşme ziyareti sırasında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin katılımıyla 
kamuoyuyla paylaştık.

Çeşme’de Plastik ayak izi yüksek olan turizm 
sektörü için, Turizm Çalıştayı organize ettik 
ve sektörden plastik azaltımı  ile ilgili  öneriler 

topladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kurum içi 
Eylem Planı’nı hazırladı. 2022 yılında uygulamaya 
girecek plan ile  İzmir Büyükşehir Belediyesi binası 
ve Belediyeye ait diğer kurumlar 2030’a kadar 
plastik atıksız olacak.

2021 yılında atık azaltımı konusundaki uygulama 
alanlarımızdan bir diğeri de Adalar Bölgesi’nin 
Sıfır Atık Uygulama Alanı olması için Adalar 
Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
protokol imzaladığımız İstanbul oldu. Proje 
kapsamında, adaları temsilen hazırladığımız 
anket ve odak grup toplantılarımız sonucu 
ada sakinlerinin geri dönüşüm farkındalığının 
yüksek olduğunu, fakat geri dönüşüm konteyner 
sayısının yetersizliği sebebiyle kaynağında 
ayrıştırma yapılamadığını gördük. Ayrıca 

© Cem Saner
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GIDA VE TARIM
BEREKETLİ VE SAĞLIKLI TOPRAKLAR İÇİN

Küresel ormansızlaşmanın %80’inden tarımsal 
faaliyetler sorumlu.
Küresel sera gazlarının %27’si gıda sistemleri 
tarafından salınıyor.
Gıda üretimine bağlı çeşitli faktörler karasal 
biyoçeşitlilik kaybının %70’inden    
sorumlu.
Dünyadaki tarım arazilerinin %52’si bozulmuş 
durumda.

Her 10 buğday çiftçisinden 9’u toprağın sağlığından 
ve geleceğinden endişe ediyor.

Türkiye ekili tarım alanlarının %35’inde buğday 
ekiliyor.

%80
%27

%52
9/10
%35
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Türkiye’de buğday üretimi yapılan tarım 
alanlarında toprağın korunması için gerekli 
yöntemlerin belirlenmesi ve bölgeye has toprak 
kalitesini iyileştiren önerilerin derlenerek bu 
uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlayan 
Sağlıklı Toprak Hareketi projemiz kapsamında,

• pilot uygulamalar ile çiftçilerin toprak 
koruma yöntemlerini öğrenmelerini 
sağlamayı ve uygulamaları için teşvik 
etmeyi, 

• kamu işbirliği ile toprak koruma 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlamayı 

• tüketicilerin toprağın değeri hakkında 
farkındalıklarını arttırmayı

• hedefliyoruz.

Eti Burçak’ın desteği ile yürütülen projenin ilk 
yıl pilot tarla uygulamaları, Eskişehir Çifteler 
İlçesi Belpınar ve Yıldızören köylerinde toplam 

50 dekarlık alanda gerçekleşti. Hasat sonrası 
yapılan hesaplara göre anıza ekim uygulaması 
ile mazotta yaklaşık %85 oranında tasarruf 
sağlanmış oldu. 

2021 Eylül ayında dünya ve Türkiye 
topraklarının durumunu ortaya koyduğumuz 
ve yenilikçi tarım pratiklerini anlattığımız 
“Türkiye Topraklarının Dünü Bugünü Yarını” 
raporunu kamuoyu ile paylaştık. Proje 
kapsamında ayrıca sürdürülebilir tarım 
uygulamalarının buğday üreticileri arasında 
nasıl yaygınlaştırılabileceğini anlamak 
üzere Konya, Ankara, Eskişehir, Edirne, 
Tekirdağ, Kayseri, Sivas ve Şanlıurfa’da alan 
çalışması yapılarak onlarca uzman, öncü 
çiftçi ve akademisyen ile görüşüldü, 545 
çiftçiyle anket çalışması gerçekleştirildi. 
İlk çıktıları doğrultusunda her 10 buğday 
çiftçisinden dokuzunun toprağın sağlığından 
ve geleceğinden endişe ettiğini ortaya koyan 
araştırmanın detaylı sonuçları 2022 içinde 
açıklanacak. 

SAĞLIKLI TOPRAK HAREKETİ İLE
MAZOTTA %85 TASARRUF 

YAĞMUR SUYU HASADI İÇİN ÇİFTÇİYE %50 HİBE  
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Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde HSBC Bankası işbirliği ile 
2018’den bu yana yürüttüğümüz “Yağmur Suyu Hasadı 
Projesi” ile çölleşme ve kuraklıkla mücadelede yağmur 
suyunun yönetimi için Büyük Menderes Havzası’nda 
sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla köy 
sakinleri, gönüllüler ve Koçarlı Belediyesi ile çalışıyoruz. 
Proje süresince 18 farklı yağmur suyu hasadı uygulaması 
ile Haydarlı köyünde, 2021 yılında 2350 ton olmak üzere, 
proje başından bu yana toplam 3500 ton yağmur suyu 
hasadı yapıldı. 2021 yılında cemiyet alanı, köy pınarı 
gibi kamusal arazilerin yanı sıra 17 farklı aileye, özel 
arazilerinde yapılan uygulamalar ile destek sağlandı.

Yağmur suyu uygulamalarını sahiplenen köydeki bir grup 
genç, danışmalarımızdan eğitim alarak civar köylerde 
uygulamalar yapmaya başladı. Gönüllü olarak köyün 
tarihi pınarını da onaran girişimci gençler, “Haydarlı 
köyü yağmur hasadı” Facebook sayfasını kurarak 
uygulama paylaşımlarına devam ediyor. Bu heyecan 
verici gelişmeden de hareketle yerelin güçlendirilerek 
desteklenmesi ve yağmur hasadı uygulamalarının bir iş 
modeli haline gelerek yaygınlaştırılmasını planlıyoruz. 

Yağmur suyu hasadını farklı kanallar ve yöntemlerle 
kamuoyunun çeşitli kesimlerine aktararak konuya 
dikkat çekmemizi takiben örnek çalışmamız Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve çeşitli Belediyeler tarafından 
2021 yılında değiştirilen yönetmelik ve destekler ile 
çoklanmaya devam etti. Tarım Orman Bakanlığı 2021 
sonunda çiftçilere yağmur göleti maliyeti için %50 hibe 
verileceğini açıkladı. 
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PAMUKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN  
“İYİ PAMUK UYGULAMALARI”
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 refahının arttırılmasını 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2018’den bu yana 
projeye gönüllü katılan çiftçiler için eğitimler 
düzenliyoruz.

2021 yılında 600 çiftçiye eğitim verilerek 191 
üreticiye “İyi Pamuk” lisansı aldırıldı. İlçe 
ziraat odasında yapılan yüz yüze buluşmaların 
yanı sıra, çiftçilerin birbirleri ile deneyimlerini 
paylaştığı çevrimiçi çiftçi buluşmaları 
gerçekleştirildi. Çiftçilerimiz için 7/24 aktif olan 
tarımsal danışma hattı ile soruları yanıtlanıp 
bilgilendirme yapıldı. 

2020’den bu yana öncü çiftçilerimiz ile 
yürüttüğümüz pilot projelerde, uygulanan 
onarıcı tarım pratiklerinden olumlu dönüşler 
alındı. İyi pamuk uygulamalarının ardından 
sadece bir yılın sonunda topraktaki organik 
madde miktarının bir önceki seneye kıyasla 
%15 civarında arttığı gözlendi. Pilot saha 
pamuk üretim brüt maliyetlerinin özellikle 
pestisit ve gübre azaltımı ile geleneksel üretim 
brüt maliyetlerine oranla % 29  civarında 
azaltılabildiği görüldü.  

ONARICI TARIM PRENSİPLERİ İLE ORGANİK PAMUK 

PAMUK ÜRETİMİNDE PEYZAJ YAKLAŞIMI
UYARLAMASI 

Onarıcı tarım prensiplerini pamuk bitkisine 
ve yerel iklim koşullarına uyarlamak üzere 
tasarlanan onarıcı organik pamuk projesi 
Organic Basics firmasının desteği ile Aydın’ın 
Germencik ilçesinde, 2021 sonbahar 
döneminde başladı. Yıl boyunca toprağın 
örtülü bırakılması, hem kök bölgesinde hem de 
toprak üstünde ürün çeşitliliğinin artırılması, 
toprak işlemenin minimize edilmesi ya da 
tamamen terk edilmesi ve mümkün olan her 
yerde hayvan entegrasyonunun yapılması 
prensiplerinin tamamı uygulama planına 
alındı. Aralık 2021’de arpa, tritikale, buğday, 

fiğ, yem şalgamından oluşan örtü bitki 
karışımı ekildi. Bu süreci organik maddenin 
artırılması, topraktaki mikrobiyolojik 
canlılığın desteklenmesi ve nihayetinde toprak 
yapısının iyileştirilmesi için örtü bitkinin 
mekanik yolla araziye yatırılması ve ardından 
herhangi bir işleme faaliyeti yürütmeden 
doğrudan ekim makinesi ile pamuğun ekimi 
izleyecek. Çiftçinin tüm girdi ve mekanizasyon 
maliyetlerini karşılayan ve üretilen pamuğun 
alım garantisini de sağlayan pilot proje, yer altı 
suyuyla sulama yapılan arazilere damla sulama 
yatırımını da içeriyor. 

Better Cotton global takımı ve İyi Pamuk 
Uygulamaları Derneği ile birlikte yürütülen, 
ISEAL tarafından fonlanan ATLA projesi 
kapsamında,
• pamukta onarıcı tarım pilotlarının 

yaygınlaştırılması, 
• pamuk çiftçilerine yönelik onarıcı tarım rehber 

ve eğitim materyalleri ile çiftçileri uygulamaya 
yönelik destekleyen video içeriklerinin 
geliştirilmesi,

• pamukta tedarik zincirinde izlenebilirlik 
analizi, 

• peyzaj yaklaşımı çerçevesinde havza ölçeğinde 
doğa koruma faaliyetleri ve tarımsal üretimin 
birbirine olan etkisini anlamak ve doğa pozitif 
bir perspektifle bu ilişkiyi iyileştirmek

• havzada geçmişten bugüne süregelen 
değişimin ve gelecek iklim projeksiyonlarına 
yönelik izleme verilerinin uzaktan algılama 
desteği ile çevrimiçi ve açık kaynak olarak 
bir coğrafi bilgi sistemleri (CBS) panelinde 
sunulması

aktiviteleri gerçekleştirildi.

© Nilüfer Araç
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TATLI SU
DOĞA VE İNSAN İÇİN YETERLİ MİKTARDA TEMİZ SU

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

Her 3 tatlı su balığından bir tanesi  
yok olma tehlikesi ile  karşı karşıya.

Tatlı su balık türlerinden 80 türün nesli 
tükenmiştir. 

Dünya’da  bilinen tüm balık türlerinin yarısından 
fazlası tatlı sularda yaşar.

Dünya’da 1.1 milyar kişinin temiz 
suya erişimi yok.mil

yar1.1
1.346   
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SU BİTERSE HERKES SUSAR!
Bugün artık bütün bilimsel veriler hem küresel 
ölçekte hem de Türkiye için su krizinin kapıda 
olduğunu ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin 
etkilerini ülkemizin de içinde bulunduğu 
Akdeniz Havzası’nda ortalama sıcaklıkların 
artması, yağışların azalması ve kuraklık şeklinde 
yaşıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, 
Diyarbakır, Bursa, Mersin, Konya, Adana 
ve Antalya küreselde su riski yüksek kentler 
listesinde yer alıyor. 

Musluğumuzdan akan ve kolayca erişilebilir 
gördüğümüz suyun değerini ise ne yazık ki 

barajlardaki su seviyeleri alarm verdiğinde 
fark ediyoruz. Su kaynaklarının yönetiminde 
ve kentleşme, tarım, gıda, üretim, enerji gibi 
alanlarda doğayı göz ardı eden yaklaşımlar, 
hidrolojik müdahaleler ve sürdürülebilir 
olmayan uygulamalar karşısında susuzluk 
riskini daha ciddi ve sistemli ele almak 
zorundayız. Bu gerçeklerden hareketle 
ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu su 
risklerine dikkat çekmek amacıyla “Su Biterse 
Herkes Susar” dedik; karar vericiler, iş dünyası 
ve bireyleri su kaynaklarımıza sahip çıkmaya 
davet ettik. 
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Ege’nin can suyu Büyük Menderes Türkiye’nin  
su risklerine ayna tutuyor
Ege Bölgesi’ne hayat veren Büyük Menderes Nehri’nde kritik seviyeye ulaşan kirliliğin 
önüne geçmek için yürüttüğümüz dönüşüm hareketi kapsamında B. Menderes 
örneğinden hareketle ülkemizin karşı karşıya bulunduğu su risklerine dikkat çeken, 
nehrin zorlu yolculuğu üzerinden su kaynaklarımızın durumuna ayna tutan Suyun 
Yolculuğu belgeselini hazırladık. Bugün incirimizin %61’i, zeytinimizin %28’i ve 
pamuğumuzun % 14’ü, Büyük Menderes Nehri’nin suladığı Aydın ilimizden geliyor. 
Ancak yıllık 1,7 milyar metreküplük su potansiyeli ile Büyük Menderes, “su riski 
taşıyan havza” kategorisinde. Yüzyılın sonuna doğru havza sularının %50 oranında 
azalması öngörülüyor. Bunun yanı sıra hızla kirlenen suyun kalitesi de düşüyor. 
Suyun Yolculuğu belgeseli Büyük Menderes Nehri’nin, İç Ege’deki kaynağından 
denize döküldüğü noktaya kadar uzanan hikâyesini anlatıyor. Çağlar boyu büyük 
medeniyetlere evsahipliği yapan havzanın can suyu Büyük Menderes Nehri’nin uzun ve 
zorlu yolculuğu ayrıca kampanya çerçevesinde hazırlanan http://suyunyolculugu.org.
tr/  adresinden de adım adım izlenebiliyor. 

Susuzluk bireyler, iş dünyası ve karar vericiler için ortak bir risk. 
Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı: doğada suyun doğduğu ve 
geçtiği doğal alanları koruyarak; tarımda sulama yöntemlerimizi 
iyileştirerek, acilen damla sulamaya geçerek; sanayide suyu 
kirletmeden, verimli kullanarak; temiz üretim yatırımlarını teşvik 
ederek; jeotermal enerji üretiminde açığa çıkan yüksek kimyasal 
ve ağır metal içeren atık suların geri basılması yerine yüzeysel 
su kaynaklarına bırakılmasının önüne geçerek; denetimlerde 
sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek; kentlerimizde dağıtım 
kayıplarını ve kaçakları önleyerek; evlerimizde her damlayı 
tasarruf ederek; tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek suyumuzu 
korumayı birlikte başarabiliriz. 

Doğanı Koru; Suyuna Sahip Çık Türkiye 
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Büyük Menderes Havzası’nda Denizli Sanayi Odası’yla yakın 
işbirliği ile yürüttüğümüz, tekstil boyahanelerinin modernizasyon 
yatırımlarının gerçekleşmesi çalışmalarımızı takiben Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı aracılığıyla 
Denizli’de faaliyet gösteren tüm boyahanelerin temiz üretim 
fizibilite çalışmalarına hibe desteği verme kararı aldı. Toplam 
40 boyahanede yapılacak çalışmanın ardından hibe desteği  
ile yatırımların hayata geçirilmesine katkı da planlanıyor. 
Projenin iştirakçisi olarak yatırımlara kredi desteğinin 
artırılmasını ve Denizli tekstilindeki kazanımların tüm Türkiye’ye 
yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 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. 

Türkiye’de 10’dan fazla şehirde 47 tekstil firmasında yürüttüğümüz 
temiz üretim yatırımları ve fizibilite raporları analizi, tekstil 
sektöründe su yatırımlarının şirketler için ekonomik karı olduğunu 
ve bankalar tarafından finanslanabilir yatırımları olduğunu 
ortaya koydu. 47 firmada toplam 19.600.000 USD’lik bir yatırım, 
yılda toplam 12.500.000 USD tasarruf sağlıyor ve geri ödeme 
süresi ortalama 1,6 yıl. Tek bir işletmeden başlayan temiz üretim 
dönüşümünü havzadaki tüm tekstil sektörüne yaygınlaştırmak için 
çalışmalarımız devam ediyor. 

DENİZLİ TEKSTİLİNDE TEMİZ  
ÜRETİM DÖNÜŞÜMÜNDE BÜYÜK ADIM

AVRUPA YILAN BALIĞINI KORUMAZSAK KAYBEDERİZ
Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası’nda 2020 yılında WWF-Türkiye 
olarak gerçekleştirdiğimiz ekosistem hizmetleri analizi, özellikle pamuk 
tarımı, ekoturizm ve balıkçılık faaliyetlerini destekleyen bu iki sulak alanın 
yerele sağladığı sosyal ve ekonomik faydanın %70 oranında olduğunu 
ortaya koydu. Ancak kentsel, endüstriyel ve tarım kaynaklı kirlilik sadece 
yerel ekonomiyi değil, bölgedeki canlı türlerini de tehdit ediyor. 

Olumsuz etkilenen bu türler arasında küresel ölçekte koruma önceliği 
olan Avrupa yılan balığı da var. Yılan balığı sadece Meksika Körfezi’nde 
ürüyor ve barınmak için Bafa Gölü’nde 20 yıla yakın bir zaman geçiriyor. 
Türün varlığı, Bafa Gölü’ndeki su kalitesine, sürdürülebilir balıkçılığına 
ve Bafa Gölü’nden Büyük Menderes Deltası’na ve Ege Denizi’ne olan 
göçünün tarımsal sulama kanalları ile engellenmemesine bağlı. Bafa 
Gölü’nde su kalitesinin iyileştirilmesi, Avrupa yılan balığının sürdürülebilir 
balıkçılığının sağlanması ve denize olan göçünün önündeki engellerin 
kaldırılması amacıyla ilgili tüm paydaşlarla bir arada çalışmaya başladık. 
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Büyük Menderes Havzasında, 2019 yılında WWF-Türkiye’nin 
kolaylaştırıcılığında kurulan Söke Pamuğu Su Koruyuculuğu 
Yürütme Kurulu, Büyük Menderes havzasında pamuk 
üretiminde modern sulama uygulamalarını hayata geçirmek 
amacıyla karar vericilerle bir araya geliyor.

Tekstil markaları, yerel idareler, tarım dernekleri, sulama 
birlikleri, pamuk ve tekstil üreticisi firmalar dahil olmak 
üzere 11 kurumdan oluşan Kurul, mevzuat önerilerini içeren 
bir politika dosyası geliştirdi ve Kurul, ilk adım olarak, 17 
çiftçiye ait yaklaşık 100 dekarlık bir alanda  modern sulama 
pilotuna hibe desteği talep ediyor.  Bu çalışmanın hayata 
geçirilmesi, Türkiye’de çiftçilerin toplu biçimde modern sulama 
dönüşümüne örnek teşkil edecek. 

Tatlı Su ve Gıda Programları ortaklığında, Söke’de yürütülen 
pamuk üretiminde onarıcı tarım pilot uygulamasının birinci 
yıl uygulaması 79 dekar alanda tamamlandı. Örtü bitkisi 
uygulaması kapsamında, sonbaharda önce arpa ve fiğ bitkileri 
ekilerek toprağın çıplak kalması önlendi böylece, toprak nemi 
korundu; mantar, bakteri, solucan gibi biyoçeşitliliğin ve toprak 
organik maddesinin artmasına destek olundu. Toprak işlemeyi 
ortadan kaldırmak üzere pamuğa özel tasarlanan doğrudan 
ekim makinesi kullanılarak toprak işlemenin sebep olacağı  
organik madde, toprak mikrobiyal çeşitliliği ve karbon kaybı 
gibi olumsuz etkiler de azaltıldı.

PAMUK ÜRETİMİNDE SUYUN VE
TOPRAĞIN KORUNMASI BİRLİKTE MÜMKÜN 

GÖKÇEADA LAGÜNÜ RESTORASYONU
Gökçeada Lagünü’nde ekosistem 
hizmetlerinin korunması amacıyla 
restorasyon faaliyetlerinin hayata geçirilmesi 
doğrultusunda su kaynaklarının mevcut 
durumu araştırması sürüyor. Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte 
yürüttüğümüz çalışma kapsamında lagün 
ve çevresinde yapılan araştırmalar, su 
kaynaklarının  fiziko-kimyasal yapısı  ve 
halk sağlığı üzerindeki riskleri belirlemeyi 
hedefliyor. 2022 sonunda tamamlanacak 
olan araştırmanın sonuçlarına göre hem 
lagün ve çevresindeki biyoçeşitliği hem de 
yerel halkın sağlığını gözeten uygulamaların 
hayata geçirilmesi için çalışmalara 
başlanacak. 

Büyük Menderes © Anadolu Belgesel Film Ekibi
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YABAN HAYATI
DOĞAYI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK İÇİN

Türkiye’de yaşayan 
akbaba tür sayısı.

Akyatan Kumsalı’ndan 2021 yuvalama 
döneminde denize ulaşan yavru yeşil deniz 
kaplumbağası sayısı.

Yaban Hayatı Destek Hattı’na gelen 
ortalama yıllık çağrı sayısı.

Türkiye sularında kaydedilen 
kıkırdaklı balık tür sayısı.75
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BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK İÇİN:
DENİZ KAPLUMBAĞALARI VE YUNUSLAR YAŞASIN DİYE…
2021 yılında, COVID19 salgını nedeniyle 2006 
yılından bu yana Akyatan’da yürüttüğümüz 
alan çalışmalarımıza gönüllü desteği alamadık; 
102 günlük zorlu bir çalışmayı, 4 kişilik 
profesyonel alan ekibimizle tamamladık. 1 
Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında, Akyatan 
Kumsalı’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. 
Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen deniz 
kaplumbağası izleme ve koruma çalışmalarında 
435 yuva belirlendi. Yaklaşık 20.000 yavru 
deniz kaplumbağası denize ulaştı. Yuvalardan 
çıkan yavruların sıcaklığa bağlı olarak cinsiyet 
oranlarını tespit etmek için 30 Chelonia mydas 
yuvasına sıcaklık ölçer yerleştirildi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının yuva tercihleri 
kumsaldaki bitki örtüsü ile ilişkili. MAVA 
Vakfı tarafından desteklenen Akdeniz’de 
Deniz Kaplumbağalarının Korunması Bölgesel 
Projesi kapsamında yuvalama kumsallarının 
etkin korunmasına veri desteği sağlamak 
amacıyla yeşil deniz kaplumbağası yuvalama 
kumsallarında GIS kullanarak vejetasyon 
haritalaması çalışması yapıldı.

10-12 Eylül 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta 
deniz kaplumbağalarının korunması için çalışan 

SPOT Ekibiyle, “Deniz Kaplumbağası Yuvalama 
Kumsalı Yöneticileri için Çıralı Deneyim 
Paylaşımı Ziyareti” etkinliğini gerçekleştirdik. 
Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme 
Kooperatifinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
etkinlikte Kuzey Kıbrıslı belediye başkanları 
alanda yürütülen koruma faaliyetlerine eşlik etti.

22-23 Ekim 2021 tarihlerinde de Antalya, 
Demre’de, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, 
Üretme ve Eğitim Enstitüsü işbirliğiyle “Deniz 
Kaplumbağaları Denizel Habitatlarının 
Değerlendirilmesi Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. 
Deniz kaplumbağalarının Doğu Akdeniz’deki 
denizel habitatları, denizde izleme çalışmaları, 
deniz koruma alanları ve veri boşluklarını ilgili 
kurum temsilcileri, uzmanlar ve STK’ların 
katılımlarıyla değerlendirdik.

DMAD (Deniz Memelileri Araştırma Derneği) 
işbirliğiyle Dilek Yarımadası, Menderes 
Deltası’nda ve İstanbul Boğazı’nda mevsimsel 
yunus gözlemlerimize devam ettik. Bölgelerdeki 
yunusların kimlik belirleme çalışması için sırt 
yüzgeçleri fotoğraflanmaya devam edildi.

© Emre Soysal - Akyatan Kumsalı

2021 Temmuz sonunda yaşanan büyük orman 
yangınlarında zarar gören yaban hayatı için ihtiyaç duyulan 
malzemeler, Veteriner Hekimler Odaları ve belediyelerin 
Veteriner İşleri Müdürlükleri ile irtibat halinde belirlendi 
ve  100 adet İlk Yardım Kiti 5 Ağustos 2021 tarihinde 
Antalya ve Muğla’daki 6 kuruma gönderildi. Bu çalışmanın 
sonrasında havlu, sargı bezi, ilaçlar, eldiven vb. 31 farklı 
malzeme ve 141 adet üründen oluşan yardım kitleri de 6 
üniversitenin yaban hayatı kurtarma merkezlerine iletildi.

Aralık 2021’de acil durumlarda yaban hayvanlarına yardım 
amaçlı “Hayvan Ambulansı”olarak kullanılmak üzere 
bir 4x4 araç satın alınarak taşıma kafesleri ve ilkyardım 
malzemeleri temin edildi.

WWF-Avustralya ile yangın bölgelerinde yaban 
hayvanlarına yardım standartları ile ilgili deneyim 
paylaşımı yapıldı. Üretilen basılı malzemelerin uyarlanması 
ile ilgili çalışma devam ediyor.

Yaban Hayatı İlkyardım Hattı” bünyesinde yıl boyunca, 
ihbar sahiplerinin doğru müdahale etmelerini sağlamak, 
kendilerini ilgili resmi kurumlara yönlendirmek için 
türün tanımlanması ve ilkyardım içerikli ortalama 2 bin 
bilgilendirme ve danışmanlık yapıldı.

Yaban Hayatı Destek Hattı çalışmalarına teknik destek 
sağlanması için bir çağrı merkezi ile işbirliği sağlandı.
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HATTIMIZ GÜÇLENİYOR

(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, Taşucu 
(Mersin) pilot alanlarında balıkçılarla 500’ün üzerinde anket ve teknelerde 30’un üzerinde gözlem 
gerçekleştirdik. Bölgesel koordinasyonu BirdLife International ve Medasset tarafından yürütülen 
proje ülkemizde WWF-Türkiye ile birlikte Doğa Derneği, DEKAMER ve TÜDAV tarafından 
yürütülüyor. Projenin yerel ortakları ve ilgili uzmanların katılımıyla Eylül 2021’de “Hedef Dışı Avın 
Azaltımı” çalışmalarına başladık.

Trol teknelerinde hedef dışı hassas türlerin ağlara yakalanma oranlarının düşürülmesi için ızgara 
sistemlerinin denenmesi çalışmalarının ilk aşaması, Mersin Taşucu’nda başarıyla tamamlandı. 
Sharktrust Ekibi tarafından koordine edilen Akdeniz Kelerleri: Alt Bölgesel Eylem Planı -GSA24’ün 
Türkiye bölümüne katkı verildi.

HASSAS TÜRLERLE İLGİLİ 
BİLGİ BOŞLUĞUNU DOLDURMA
Akdeniz’deki balıkçılık faaliyetlerinden etkilenen deniz 
memelileri, deniz kuşları, deniz kaplumbağaları ve 
kıkırdaklılar gibi hassas türler hakkında bilgi boşluklarını 
doldurmak amaçlı alt proje kapsamındaki çalışmalarımız 
Antalya ve Mersin’de devam ediyor. Proje kapsamında 
kıkırdaklı balıklar öncelikli olmak üzere, hassas türlerin 
dağılımı, hareket tarzları ve küçük ölçekli balıkçılık av sahaları 
ile etkileşimlerinin anlaşılmasına yönelik veri toplandı. MAVA 
Türler Stratejisi-UNEP SPA/RAC (Özel Koruma Alanları 
Bölgesel Faaliyet Merkezi) tarafından desteklenen projenin 
alan çalışmaları Kasım 2021’de tamamlandı.

 HASSAS TÜRLER HEDEF DIŞI AVLANMASIN
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Yaban hayatının vatandaş bilimi katkısı 
ve teknoloji kullanımıyla daha etkin 
izlenebilmesi için “Gözüm Doğada” 
isimli tür izleme mobil uygulama 
çalışmalarını konunun uzmanlarıyla 
geliştirdik. Testleri  tamamlanan 
uygulamayı 2022’de kullanıma açmayı 
hedefliyoruz.

“Gözüm Doğada” uygulaması ile 
gönüllü doğa gözlemcileri akbaba, 
yunus, deniz kaplumbağası, turna 
türlerinin gözlem bilgileri kayıt altına 
alınacak. 

Uygulamaya köpekbalıkları, mersin 
balıkları ile ilgili bölümler eklenecek.

WWF-Türkiye olarak Brisa’nın desteği ile yürüttüğümüz “Turnalar Hep Uçsun” 
projesi kapsamında turnaları izleme ve farkındalık oluşturma çalışmalarımıza devam 
ettik. Sivas İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü , Doğa Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Sivas’da okullarda 500 adet 
turna eğitim kitapçığı dağıtıldı.

TURNALAR HEP UÇSUN

GÖZÜM DOĞADA
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2030

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
DAHA AZ SERA GAZI DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 
tarafından açıklanan veriler küresel sıcaklık 
artışının kritik eşik olarak görülen 
1,50C seviyesini önümüzdeki 20 yıl içerisinde 
aşabileceğine işaret ediyor. Bilim insanları, iklim 
değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korunmak için 
acilen önlem almamız gerektiğini belirtiyor.

Türkiye, 5 yıllık gecikmenin ardından  Paris 
Anlaşması’nı yürürlüğe koydu. 2053 yılında net 
sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedeflediğini 
açıklayan ülkemizin 2030 yılına yönelik hedeflerini 
bu doğrultuda gözden geçirmesi gerekiyor.

2021 yılı, küresel sıcaklık ölçümlerinin yapılmaya 
başladığı 1880’den bu yana kayıtlara geçen en sıcak 
7 yıldan biri oldu.Yaz aylarında sıcaklıklar Kanada’da 
500C’ye yaklaştı.

2021

1,50C
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Paris Anlaşması’nın onaylanmasına yönelik 
çabalarımız nihayet sonuç verdi. İklim kriziyle 
mücadeleye yönelik en kapsamlı uluslararası 
işbirliği dokümanı olan ve 191 üyenin  taraf 
olduğu anlaşma, Ekim ayında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde (TBMM) onaylandı. WWF 
Türkiye olarak bu kapsamda  Ekosfer Derneği 
öncülüğünde 47 sivil toplum kuruluşuyla 
birlikte yıl boyunca kampanya yürüttük. Bunun 

yanı sıra, TBMM İklim Değişikliği Araştırma 
Komisyonu’na görüşlerimizi ilettik. Bir sonraki 
adım olarak 2053’e yönelik net sıfır vizyonuna 
hizmet edecek iddialı ve kapsamlı bir iklim 
politikasının oluşturulmasının yanı sıra, 
bu iddialı hedefleri ve bunlara hizmet eden 
enstrümanları içeren kapsamlı ve kapsayıcı 
bir iklim kanunu için de çalışmaya devam 
ediyoruz.  

PARİS İKLİM ANLAŞMASI TBMM’DE ONAYLANDI 

KENTLERİN İKLİM HEDEFLERİNİ  
ARTIRMASINA DESTEK OLUYORUZ
Kentlerin iklim krizi ile mücadele kapsamında 
gerçekleştirdiği faaliyetlerini öne çıkarmayı 
hedefleyen ve dünyada 280’den fazla kentin katıldığı 
Tek Dünya Kentleri yarışmamıza 2021 yılında 7 
büyükşehir (Adana, Antalya, Denizli, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Muğla) ve 2 ilçe belediyesini (Kadıköy 
ve Mezitli) dahil ettik. Kentleri, 1,5oC hedefiyle 
uyumlu iklim eylem planları geliştirmeleri için teşvik 
ettiğimiz bu yarışma kapsamında ayrıca doğa temelli 
çözümler, iklim planlamasında paydaş katılımı vb. 
alanlarda destek sunuyoruz.

SOSYAL GİRİŞİMLER DE 
İKLİM KRİZİYLE 
MÜCADELE EDİYOR

HSBC Türkiye tarafından yürütülen WWF-Türkiye ve 
Hackquarters’in de ortağı bulunduğu Sürdürülebilir 
Büyüme Programı kapsamında 2021 yılında, iklim kriziyle 
mücadeleye katkı sağlayacak çözümler üreten 6 sosyal 
girişime iklim değişikliğiyle mücadele ve doğa temelli 
çözümler alanında eğitim ve mentörlük desteği sunduk.
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Türkiye’de elektrik üretiminin üçte birini karşılayan kömür 
en kirli ve iklim değişikliği değişikliğini en fazla tetikleyen 
fosil yakıt olarak nitelendiriliyor. 2021 yılı Kasım ayında 
Glasgow’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda aralarında 
Polonya, Vietnam, Şili gibi ekonomilerin de bulunduğu 46 ülke 
kömürden çıkacağını açıklarken Türkiye sessiz kaldı.  WWF-
Türkiye, Avrupa İklim Ağı, Greenpeace, İklim Değişikliği 
Politika ve Araştırma Derneği, Sürdürülebilir Ekonomi ve 
Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA), 350.org ve Kömürün 
Ötesinde Avrupa’nın yayınladığı “Karbon Nötr Türkiye Yolunda 
İlk Adım: Kömürden Çıkış 2030” başlıklı rapor Türkiye’nin 
piyasa şartlarında 2030 yılında elektrik üretiminde kömürden 
çıkabileceğini gösteriyor. APLUS Enerji’nin hazırladığı, 2021-
2035 dönemini kapsayan ‘‘mevcut durum’’, ‘‘kömürden çıkış’’, 
‘‘nükleersiz kömürden çıkış’’ olarak adlandırılan 3 senaryo 
dahilinde Türkiye’nin kömürden çıkış olanaklarının incelendiği 
rapor da, mevcut kömür teşviklerinin kaldırılması ve ‘‘kirleten 
öder’’ ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılması 
halinde en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkışın mümkün 
olduğunu ortaya koyuyor.  

WWF-Türkiye olarak 2021 yılı Ocak ayında yayımladığımız 
bir çalışma da kömürden elektrik üretiminin yalnızca çevresel 
açıdan değil ekonomik yönüyle de akılcı bir yatırım olmayacağını 
gösteriyordu. SEFİA ile birlikte yayınladığımız “Yenilenebilir 
Enerji Çağında Kömürün Fizibilitesi: Hunutlu Termik Santrali 
Örneği” başlıklı rapor Adana’nın Sugözü kumsalında Çin 
finansmanıyla inşa edilmekte olan ve ithal kömürle çalışması 
planlanan Hunutlu Termik Santralinin ekonomik ömrü içerisinde 
kendisini geri ödemesinin mümkün olmadığına dikkat çekiyor. 

2030 YILINDA KÖMÜRDEN ÇIKIŞ MÜMKÜN
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ORMANLAR
DAHA YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN

7-8 bin
 he

kta
r Bu yangınlarla toplam 7-8 bin hektar 

alan yanıyor.

bin
 he

kta
r150 Bu yangınlardan yaklaşık 150 bin hektar orman 

alanı etkilendi.

2021’in büyük yangın dalgasında yanan 
ormanlar neredeyse son 20 yılda yanan 
alanların toplamına eşit.

20

Türkiye’de son 20 yılın istatistiklerine göre heryıl 
ortalama 2-3 bin orman yangını çıkıyor.2-3 bin

28 Temmuz 2021’la başlayan 15 gün içinde, 
54 ilde, birçoğu “büyük” 250’nin üzerinde 
orman yangını meydana geldi.

250

© NATURA, 2021 
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2021 yazında ülkemizde çıkan orman 
yangınlarında binlerce hektar orman alanını 
ve bu alanlardaki canlarımızı kaybettik. 
Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’de son 20 
yılın istatistiklerine göre her yıl ortalama 
2-3 bin orman yangını çıkıyor ve yaklaşık 
7-8 bin hektar alan yanıyor. Bu yangınların 
her yıl ortalama 1-2 tanesi büyük veya tek 
başına en az 5 bin hektar alanı etkileyen, bir 
başka deyişle mega yangın. 28 Temmuz’la 
başlayan 15 gün içinde ise 54 ilde, 250’nin 
üzerinde orman yangını meydana geldi ve 
bu yangınlardan yaklaşık 150 bin hektar 
orman alanı etkilendi. Büyük yangın sayısı 
ise 16 oldu. 

Tarihimizin en büyük örnekleri olarak 
kayıtlara geçen bu yangınların, yalnızca 
doğa üzerinde değil, yöre insanı üzerinde 
de sosyal, ekonomik, psikolojik etkileri 
oldu. Yangınlarda 13 kişi yaşamını yitirdi; 
köyler ve kırsal yerleşim alanları boşaltıldı. 

Son 20 yılda yanan alanların toplamına 
eşit olan bu büyük yangın dalgasından 
en çok etkilenen iller Antalya ve Muğla 
oldu. Antalya’nın Manavgat, Alanya, 
Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine bağlı 56 
köy ve mahalle ile Muğla’nın Bodrum, 
Milas, Seydikemer, Köyceğiz, Marmaris, 

Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan ve 
Dalaman ilçelerine bağlı 107 köy/
mahallede toplam 8.376 çiftçiye ait, 
49.200 dekar ekili/dikili üretim alanı 
ve 565 dekar örtü altı üretim alanı 
yangınlardan etkilendi. Toplam 265 
büyükbaş, 3.994 küçükbaş, 30.462 kanatlı 
hayvan yok oldu. 1.891 alet-makine, 954 
ton depolanmış ürün kullanılamaz hale 
geldi, 9.535 tarımsal yapı etkilendi. Yörede 
kızılçam ormanlarına bağlı olarak yapılan 
arıcılık ve yerel/ulusal ekonomi için önem 
taşıyan coğrafi işaretli Marmaris çam balı 
ve Milas zeytinyağı üretimi ile kekik, defne 
gibi odun dışı orman ürünleri üretimi 
büyük zarar gördü.

Yanan ormanlarla birlikte biz canlılar da 
aynı zamanda bir ekosistemin onlarca 
yıl boyunca biriktirdiği tüm doğal maddi 
manevi değerlerden ve ormanların sunduğu 
biyoçeşitlilik, iklim düzenleme, toprak ve 
su koruma, ruh ve beden sağlığı gibi henüz 
parayla ölçülemeyen birçok ekosistem 
hizmetinden de yoksun kalmış olduk. 

Yangın döneminde başlangıçta hakim olan 
endişe kısa zamanda örnek bir toplumsal 
dayanışma seferberliğine dönüştü. 
Türkiye’den ve dünyadan ulaşan destekler, 
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BÜYÜK YANGIN DALGASI

28 Temmuz’la 
başlayan 15 gün 

içinde 54 ilde, 
250’nin üzerinde 

orman yangını 
meydana geldi ve 

bu yangınlardan 
yaklaşık 150 bin 

hektar orman  
alanı etkilendi.  

Tarım ve Orman Bakanlığımızın izni ve Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, sivil inisiyatifler, özel sektör 
işbirliği ile harekete geçirdiğimiz 4000 litre kapasiteli 
“kırmızı helikopter” yangın söndürme filosuna 
katılarak 7 gün içerisinde 57 saat çalıştı, yüzlerce 
hektar ormanın korunmasına katkı sağladı. Gönüllü 
veteriner hekimler için sağladığımız ilk yardım 
malzemeleri ile çok sayıda canlının yarası sarıldı. 
Toplum olarak ormanlarımızı korumanın “Birlikte 
Mümkün” olduğunu gösterdik. Yangınların sona 
erdiği bölgelerde de yardım çalışmalarını bölgedeki 
yetkililerle koordinasyon içinde takip ettik. 

Yangın sonrası yaraların sarılması ve yeni 
felaketlerin yaşanmaması için önleyici çalışmalara 
odaklanılmasını sağlamak amacıyla bir analitik 
çalışmaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Gerek doğada 
ve gerekse orman köylülerinin sosyo-ekonomik 
koşullarında meydana gelen kayıplar ile yeni 
yangın olasılığını azaltacak önleyici tedbirlerdeki 
boşlukların belirlendiği, işbirliği ortaklarımızla hayata 
geçirebileceğimiz bir eylem planını ortaya koymayı 
amaçladık. Yangınlardan en fazla zarar gören Antalya 
ve Muğla illerini kapsayacak şekilde 3 ay süreli 
bir araştırma başlattık. Araştırmanın sonuçlarını 
ve orman yangınlarının yönetimi konusundaki 
önerilerimizi 2022 başında kapsamlı bir rapor olarak 
yayımlama konusundaki çalışmalarımızı sürdürdük. 
Yangınlara hazırlık, yangınlarla mücadele ile yangın 
sonrası restorasyon için yereldeki potansiyeli harekete 
geçirmeyi hedefleyen hibe programı hazırlıklarımızı 
başlattık. 
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EĞİTİM
DOĞA ÖNCÜLERİ YETİŞTİRİYORUZ

2021-2022 eğitim öğretim 
yılında WWF-Türkiye 
eğitimleriyle, 650 okulda 
10 bin çocuğa doğa bilinci 
aşıladık.

Amacımız, tüm ortaokul 
ve lise öğrencilerinin, 
kulüp çalışmalarıyla doğa 
için olumlu etki yaratacak 
projeler yazıp yürütmesi ve 
doğa bilinci gelişmiş bir nesil 
yetişmesi.

Hedefimiz, öğrencilerin 
doğa, çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma konularında, 
ezberci yaklaşımdan çıkıp 
uygulamalı projelerle 
deneyim kazanması.

Doğa ve çevre duyarlılığı 
gelişmiş gençler hem kendi hem 
de çevresindekilerin hayatlarını 
dönüştürebilir.
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Milli Eğitim Bakanlığı ile 2019 yılında imzaladığımız işbirliği anlaşmasıyla, Doğa Öncüleri Gençlik 
Projesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında 10 ilde (İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Şırnak, Erzurum, 
Artvin, Antalya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Edirne) 650 okulda, 10 bin öğrenciye ulaştık. 650 
öğretmenle iklim, tatlı su, gıda, plastik ve yaban hayatı konularında 6 farklı webinar ve çevrimiçi 
proje yazım atölyeleri düzenledik.

2021 yılında ayrıca, Doğa Öncüleri Gençlik Projesi’ni tüm ortaokul ve liselere açık hale getirerek 
gönüllü öğretmen ve öğrencileri programa davet ettik. Başvuran 150 gönüllü okul öğretmenine 
eğitim vererek gönüllü okulları Doğa Öncüleri Gençlik Projesi kapsamına kattık. 

www.dogaonculeri.com e-öğrenme platformumuzu da programa dahil olan tüm öğretmen ve 
öğrencilere açarak, onlara doğa ile ilgili konuları eğlenerek öğrenme deneyimi yaşattık. Öğrenciler, 
erişimi ve kullanımı kolay 5 modülün içeriklerini tamamlayarak ödül rozetler de  kazandıran bu 
platformda daha önce yapılmış projeleri ve gençlere yönelik raporları inceleme fırsatı buldu. 

Gençlerin önce kendi çevrelerini, ardından da 
toplumu değiştirebilecekleri doğa projelerini 
hayata geçirecekleri bir çerçeve sunmayı 
hedefleyen Doğa Öncüleri Gençlik 
Programına katılan ortaokul ve lise 
öğrencileri,

• proje geliştirme ve yönetme konusunda 
deneyim kazanırken yerelde gerçekleş-
tirdikleri  projeler ile içlerindeki gücü 
keşfediyor;

• değişim ve dönüşüme öncülük ediyor;
• hayata geçirdikleri projeler ile WWF-

Türkiye’nin öncelikli konularının 
kamuoyuna  duyurulması ve 
yaygınlaştırılmasını sağlıyor; 

• ulusal ve uluslararası platformlarda 
okullarını temsil ediyor. 

DOĞA ÖNCÜLERİ 650 OKULDA
10 BİN GENCE ULAŞTI  

Ortaokul ve lise öğrencilerinin 
doğa adına değişim yaratma 
gücüne rehberlik eden program 
çerçevesinde 
• “Sürdürülebilir Gıda ve Gıda 

Atıkları”,
• “Tatlı Su ve Denizler”, 
• “Biyoçesitlilik, Yaban Hayatı 

ve Doğa”, 
• “İklim ve Enerji” ,
• “Plastikler” 
olmak üzere beş modülde 
projeler yürütülüyor.  

DOĞA ÖNCÜLERİ GENÇLİK YARIŞMASI AVRUPA’YA AÇILDI
Doğa Öncüleri yarışma formatının Avrupa’da 
benimsenmesin ardından, her yıl, Avrupa 
genelinde, farklı kategorilerde WWF Genç 
Panda Ödülü verilmesine karar verildi. 23 
Nisan’da Avrupalı gençlere, Su, Plastik, Gıda, 
İklim ve Enerji ve Bioçeşitlilik ve Yaban Hayatı 
modüllerinde hayata geçirdikleri projeleri 
paylaşmaları için çağrı yaptık. 

WWF-Türkiye ve WWF Yunanistan’ın birlikte 
düzenlediği WWF Genç Panda yarışmasına 10 
doğa koruma projesi katılma hakkı kazandı. 
3 Haziran 2021’de çevrimiçi düzenlenen Genç 
Panda Ödülleri’nde, 10- 18 yaş grubundan 
öğrenciler, 5 modülde hayata geçirdikleri projelerini sundu. Doğa Öncüsü gençler, Avrupa’dan doğa 
koruma projesi hayata geçiren diğer öğrencilerle tanışma, fikir alışverişinde bulunma ve gelecekteki 
iş birlikleri üzerine çalışma şansına sahip oldu. 

Yine doğa öncüsü öğrencilerin puanlamalarıyla “en innovatif ve yaratıcı”, “en etkili” , “en kapsamlı” 
ve “devamlılığı en iyi planlanmış” olarak 4 farklı kategoride birinciler belirlendi. 4 kategorinin 
üçünde İklim Aktivisti Defne Belkıs birinci seçildi.

CARTOON NETWORK, ÇOCUKLARI 
İKLİM KORUYUCUSU OLMAYA DAVET ETTİ
Cartoon Network’un “İklim Koruyucuları” projesi, Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’nın desteği ile, 2021 
yılında Türkiye’nin de arasında bulunduğu 18 ülkede 
hayata geçirildi. Proje kapsamında çocukların sevdikleri 
Cartoon Network kahramanları, onları iklim değişikliği 
ile mücadelenin bir parçası olabilecekleri basit görevleri 
yerine getirerek iklim koruyucusu olmaya davet etti. İklim 
Koruyucuları projesi, pandemi nedeniyle evlerinde her 
zamankinden daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan 
çocuklar için eğlence ve öğrenmeyi bir arada sundu.  

Projenin “İklim Koruyucusu ol ve bir dünya 
fark yarat!” mesajıyla hazırlanan ve  https://
cartoonnetworkclimatechampions.com/tr-tr 
bağlantısından ziyaret edilebilen internet sitesi ise 
çocukların iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi 
ve sürdürülebilir bir gelecek için günlük hayatlarında 
yapabileceklerini renkli ve öğretici bir dille anlatan 
bir platform oldu. Platform çocuklara aynı zamanda, 
dünyanın farklı yerlerindeki yaşıtlarının ilham veren 
sürdürülebilirlik hikayelerini izleme, bilgi paylaşımında 
bulunma ve basit görevleri yerine getirerek iklim 
değişikliği ile mücadele etme fırsatı da sundu.
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DÜNYA SAATİ 
2021:
DEĞİŞİM SAATİ  

WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi 
günü dünya genelinde düzenlenen “Dünya Saati”, 27 Mart 2021 Cumartesi akşamı 
20.30 – 21.30 saatleri arasında “değişim” çağrısıyla gerçekleştirildi. İklim krizine 
dikkat çekmek için ışıkların bir saatliğine kapatıldığı küresel etkinlik, pandemi 
koşulları nedeniyle evlerde gerçekleştirildi ve dijital mecralardan paylaşıldı.

Ülkemizde WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği etkinliğin 
katılımcıları İklim kriziyle mücadele için “Dünya Saati, Değişim Saati” diyerek, 
dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi oldu. Milyonlar 
“yan yana olamasak da bir aradayız” diyerek geleceğimiz ve gezegenimiz için 1 saatin 
ötesine geçme çağrısını dillendirdi.  Genç iklim aktivistleri ve çocuklar da Dünya 
Saatinde iklim krizi ile mücadeleye katılarak “Geleceğimizi, gezegenimizi koruyalım, 
#İklimKrizi’ni birlikte durduralım. Gelecekte doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir 
yaşam sürebilmemiz bize yaşayan bir gezegen bırakırsanız mümkün” dediler. 

Dünya Saati etkinlikleri çerçevesinde aynı zamanda, 25 Mart Perşembe akşamı, 
20.30 - 21.30 saatleri arasında, Türkiye’nin iklim krizi ile mücadelede kararlılık 
göstermesi ve Paris Anlaşması’nı onaylaması için ortak çağrıda bulunan sivil toplum 
örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile bir webinar düzenlendi. Moderasyonunu 
WWF-Türkiye İletişim Grup Müdürü Dr. Neyran Akyıldız’ın gerçekleştirdiği 
webinara, Sürdürülebilir Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) Kurucu Direktörü 
Bengisu Özenç, Ekosfer Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz ve WWF-Türkiye 
İklim Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Sabuncu katılırken iklim krizinin farklı 
boyutları masaya yatırıldı. 

Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye’nin ana 
sponsorluğunda düzenlenen Dünya Saati’ne her yıl olduğu 
gibi bu yıl da www.dunyasaati.org  adresi üzerinden bireysel 
katılım ve destek sağlandı. 

• Aralarında Kenan Doğulu, Ece Uslu, Tuba Ünsal, Furkan 
Andıç, Gaye Turgut Evin, Müge Boz, Kaan Urgancıoğlu gibi 
isimlerin de olduğu, toplam takipçi sayıları 20 Milyonun 
üzerinde 160’ya yakın ünlü, influencer, tanınmış kişi, STK ve 
belediye Dünya Saati’nde dayanışma ve umut mesajlarımızı 
yaygınlaştırdı.

• Gaziantep, Çanakkale Muğla ve Adana Büyükşehir 
Belediyelerinin de aralarında yer aldığı 25 belediye;  ODTÜ, 
İTÜ, Doğuş, Özyeğin Üniversitesi dahil 7 üniversite ve TEMA, 
UNDP gibi STK’lar Dünya Saatine destek verdi.  

• 470’den fazla dijital ve basılı, ulusal ve yerel haber 
platformunda Dünya Saati haberlerimiz yer aldı.

• Tüm sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlar 
ile 3 milyon 245 bin 285 erişim aldık. Instagram’da 120’ye 
yakın ünlü ve influencer’ın yaptığı paylaşımlar ile yaklaşık 20 
Milyon erişim aldık.
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YAYINLAR
Bilimle Daha Güçlüyüz
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TEŞEKKÜRLER
BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ 

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak doğa ve insanın uyum içinde yaşadığı bir dünya 
için, değerli destekçilerimizden güç alarak, 46 yıldır, ülkemizin doğal yaşam alanlarını, canlı türlerini, 

havasını, suyunu, denizini, toprağını korumak amacıyla çalışıyoruz. Sayıları 80 bine yaklaşan 
destekçilerimizle her geçen gün büyüyen bir aileyiz. 

Ülkemiz tarihinin en büyük orman yangınlarının yanı sıra seller, müsilaj, aşırı hava olayları, kuraklık 
gibi birçok doğa felaketiyle karşı karşıya kaldığımız 2021 yılını geride bırakırken, gezegenimizle ilişkimizi 

yeniden dengelemenin sizlerle  #BirlikteMümkün olduğunu biliyoruz.  Değerli destekleriniz ile doğayı 
korumak ve iyileştirmek için çalışmaya devam ediyoruz.

2021’de pandemi nedeniyle bağışçılarımız ve gönüllülerimiz ile yüz yüze bir araya gelemesek de Mart 
ayında gerçekleştirdiğimiz “İnsanın Doğadaki izi; Daha iyi seçimler” webinarı ile doğadaki ayak izimizi 

azaltmak için alternatif seçimlerimizi konuşma fırsatı elde ettik.

Yıllardır az çok demeden aylık olarak bağışlarıyla bizlere destek olan düzenli bağışçılarımıza, 2021 
yılında Panda Ailesi’ne katılan yeni bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz. Tehlike altındaki türlere 

dikkat çekmek için yürüttüğümüz Evlat Edinme Programı’mıza katkı sağlayan, sevginin en doğal haliyle 
yakınlarını mutlu ederken bize yaşamı armağan eden doğaya da teşekkür etmeyi unutmayan sevgili 

bağışçılarımıza; en özel günlerinde “Mutlu başlangıcımız doğaya güç versin” diyerek düğün/nikah 
sertifikalarıyla bize destek olan Mutlu Gün bağışçılarımıza da teşekkür ederiz.

Ülkemiz tarihinin en büyük orman yangını felaketinde, Türkiye’nin Canlarını Yaşatalım projesine katkı 
sağlayarak zorlukların üstesinden gelmenin #BirlikteMümkün olduğunu gösteren değerli bağışçılarımıza 

çok teşekkür ederiz. Ülkemizin bu zor günlerinde göstermiş olduğunuz dayanışma örneği ve yaban 
hayatının korunmasına sunduğunuz katkı bizler için çok kıymetli. 

1975’ten bu yana paydaşlarımızla ve destekçilerimizle pek çok doğa koruma kazanımı elde etmiş olsak 
da bugün iklim krizi ve doğa kayıpları nedeniyle çalışmalarımızın etkisini ve hızını her zamankinden 

daha fazla artırmamız gerekiyor. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Yıl boyunca yanımızda olan 
bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin bu zorlu yolda bizimle birlikte yürüdüğünü bilmek sağlıklı bir 

gezegen, sürdürülebilir bir gelecek hayalimizi güçlendiriyor. İyi ki varsınız!
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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. WWF Market ilk 
fiziki mağazasının Eylül ayında açılmasının 
ardından Onaranlar Kulübü’yle bir araya 
gelerek onarım kültürünü merkeze alan 
WWF Market Fix & Play Store’u açtı. Mağaza 
her yıl milyonlarca kıyafetin ikinci kalite 

olarak etiketlenip yok edilmesinin önüne 
geçmek amacıyla onarım istasyonlarında 
çeşitli onarma teknikleri ve yönlendirmelerle 
“eşsizleştirilen” ürünler ile sürdürülebilirlik 
yaklaşımını ön planda tutuyor. Mağazadaki 
istasyona ek olarak, yıl boyunca birçok 
alışveriş merkezinde de yine Onaranlar 
Kulübü ile birlikte atölye ve etkinlikler 
düzenlenerek kusurlu ürünlerin yok edilmek 
yerine eğlenceli ve öğretici bir şekilde geri 
kazandırılabildiği mesajı vurgulandı.
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#GÖNLÜMÜZRAZIDEĞİL
İstanbul, yüzyıllardır ekonominin kalbi; 
kültürlerin buluşma noktası. 

Plastik atık mücadelesi 
#BirlikteMümkün!

Boğaz bir balık kapanı değildir! İkizdere’de basın açıklaması ve eylemler 
15 gün süreyle yasaklandı. İkizdereliler 
ormanlarına giremiyor. 

Kanal projesi Marmara’nın sonu olabilir!

Kanal projesi neden balıkçılığı tehdit 
ediyor?

Kanal projesinin “Marmara Denizi’ndeki 
müsilaj sorununa olumlu etki edebileceği“ 
düşüncesi bilimsel gerçeklerden uzaktır.

Ormanlarımızı 
#KorumazsakKaybederiz!

İkizdere’nin canlarının sesine 
güç katmak için;
İmza verebilirsiniz:

SICAK KONULAR

Suriye’den Akdeniz’e yayılan petrol 
sızıntısı Hatay ve Adana sahillerimize 
ulaştı. 

Madencilik faaliyetlerindeki hatalar doğa 
ve insan sağlığını tehdit ediyor!

Korumadık, kaybettik!
Doğanı Koru, Suyuna Sahip Çık Türkiye!

Yaraları sarmak #BirlikteMümkün

Ülkemizin kuzeyinde sel felaketini, 
güneyinde orman yangınlarını aynı 
anda yaşıyoruz.

Gırgır avcılığında avlanma derinliği acil 
olarak AB standartları olan 50 metreye 
yükseltilmelidir!

Ormanlarımızı ve canlarımızı yeniden 
ayağa kaldırmak #BirlikteMümkün

Doğa kayıplarının geri dönüşü yok! 
Türkiye’nin doğal alanlarını 
#KorumazsakKaybederiz!

Akdeniz, Suriye’de geçen hafta başlayan 
ve Kıbrıs adasına ilerleyen petrol sızıntısı-
nın tehdidi altında!
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YEŞİL OFİS DÖNÜŞÜMÜ
EVLERE TAŞINIYOR
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. Program, pandemi döneminde ofislerin 
değişen dinamiklerine uygun şekilde revize edildi. 
Denetim dahil olmak üzere tüm süreçleri dijitale 
taşıdık ve Yeşil Ofislerimizin ofis dönüşümlerini 
ve çalışan farkındalığını yakından takip ettik. 
Bu süreçte, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma 
Danışmanlığı ile uygulama partneri olduk. 
Pandemiden sonra doğa için daha iyi bir başlangıç 
yapabilmek adına, ofis dönüşümünün yanı sıra, 
çalışan dönüşümü ve kurum kültürü dönüşümünü 
de hedefliyoruz.

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 18 
binin üzerinde çalışanı kapsıyor. 

2021 yılında Teknosa Genel Müdürlük Ofisi, 
SabancıDX Kampüsü Yönetim Ofisi, Pepsico Avrupa 
Deposu programa katılan üyeler arasında yer aldı.

 Yıl içinde denetimini tamamlayarak Yeşil Ofis 
diplomasına hak kazanmış üye kuruluşlar 
Eczacıbaşı Vitra İnovasyon Merkezi, Anadolu Efes 
Genel Müdürlük Ofisi, Baymak Genel Müdürlük 
Ofisi, Esas GYO Genel Müdürlük Ofisi oldu.

Doğa için önemli günlerde üye kuruluşlarla bir 
araya geldik. Ayrıca, Dünya Çevre Haftası’nda  
gerçekleşen Yeşil Ofis 2021 Üyeler Buluşması’nda 
diplomalı Yeşil Ofislerimizden Gittigidiyor, 
Michelin, Migros, Eczacıbaşı Vitra ve Anadolu Efes 
iyi uygulama örneklerini sundu.

İyi uygulamalardan örnekler;

• Bir Yeşil Ofisimiz iç iletişimde kullanılan ve yılda 
4 kez tüm çalışanlara dağıtılan dergisini dijitale 
taşıyarak bir önceki yıla kıyasla 2 tondan fazla 
kağıt tasarrufu yaptı . Bu sayede 35 ağaca denk 
gelen bir tasarruf sağlamış oldu.

• Cam kenarlarında bulunan toplam 40 adet 
armatür iptal ederek 1 yıl içerisinde 6739,2 KWH, 
(27 ailenin bir aylık ortalama tüketimi kadar)
tasarruf sağlanmış oldu.

• Bir Yeşil Ofisimiz kağıt tüketiminde, işe 
giriş sürecindeki basılı malzeme kullanımını 
azaltarak %45, tek kullanımlık kağıt bardakların 
kaldırılmasıyla %69 iyileşme gösterdi.

• Ayrıca evden çalışılan dönemde ofis bitkilerini 
de düşünerek, bitkileri sağlıklı bir şekilde ışık 
alabilecekleri bir yere toplayarak, haftada bir 
sulanmalarını sağladı. 

•  Bir yeşil ofisimizde program öncesinde ve 
sonrasında bir anket çalışması ile çalışanların 
çevre konularıyla ilgili bilinçleri ölçümlendi. 
Lansman sonrası farkındalık oranı %83’e çıktı.

•  Atıkların kişisel çöp kutularına değil geri 
dönüşüm kutularına atılmasıyla yaklaşık 3500 
kilo cam, 35 kilo metal, 4 bin ton kağıt ve 2 bin 
ton plastik atığın geri dönüşüme gönderilmesi 
sağlandı.
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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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•

46 yıldır ülkemizin 
doğasını korumak  
için çalışıyoruz

Destekçi sayımız 
80.000’e ulaştıFacebook, Twitter 

ve Instagram takipçi 
sayılarımızın toplamı 
875.000’i geçti
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