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WWF, 5 kıtada 
100’den fazla ülkede 
faaliyet gösterir.

+100

WWF, 1961 yılında 
kurulmuştur.

1961 WWF’nin 
2.000’den fazla 
doğa koruma ve 
kırsal kalkınma 
projesi vardır.

+2000

WWF’ nin tüm 
dünyada 5 
milyondan fazla 
destekçisi 
bulunmaktadır.

+5 Milyon

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)



WWF Türkiye’nin Öncelikli Konuları 

Ormanlar

Denizler 

Okyanuslar

Tatlı su

Yaban 

Hayatı

Gıda

İklim Enerji

İklim değişikliğine 

uyumda doğru orman 

karışımı bakanlık 

rehberine dahil edildi- Carettaların varlığını 

duyurduk ve 

tükenmesini 

engelledik

- Türkiye’nin Canı

- Denizlerdeki plastik atık sorunu

- Yasak balıkçılık : Orfoz 

- Su altı koruma : Şamandıralar

- Yeşil restoran 

programı ile gıda 

atığının %50 

azaltılması

- Eğirdir’de tarımda 

teknoloji ile ilaçta %50 

azalma - Earth Hour

- Yeşil Ofis

- Büyük Menderes 

: Türkiye’nin Can 

Suyu

- Konya’da damla 

sulama



1970 – 2014 yılları arasında, 

tatlısu türlerindeki azalma 83%,

bu tüm türler arasındaki en

yüksek azalma oranı.

Kaynak: WWF, 2018



Dünya Ekonomisi Üzerindeki Küresel Riskler – Dünya Ekonomik Forumu

Kaynak: World Economic Forum 2009–

2019, 

Global Risks Reports

Varlık

fiyatlarında

çöküş

Küreselleşme

nedeniyle

kısıtlama

Petrol ve 

doğalgaz fiyat

artışı

Mali kriz

Kronik

hastalıklar

Kitle imha

silahları

İklim değişikliğiyle

mücadelede

yetersizlik

Ekstrem hava

koşulları

Doğal Afetler

Su krizi

1.

2.

3.

4.

5.

Jeopolitik

Ekonomik

Toplumsal

Ekolojik

2009 2019



Kaynak: World Economic Forum 2009–2019, 
Global Risks Reports



SANAYİ SEKTÖRÜNÜN BRÜT

KATMA DEĞER’E KATKISI 

 SAKARYA 1,1 MİLYAR $

 KOCAELİ    19 MİLYAR $

ÜRETİLEN EKONOMİK DEĞERLER 

(M3 SU BAŞINA):

 TÜPRAŞ 435$ 

 KOCAELİ SANAYİ 644$

 SAKARYA SANAYİ 180$

Göldeki su miktarı

mevcut talebi

karşılayamazsa hem 

kullanıcılar hem de gölün

ekolojik dengesi tehlike

altında

Sapanca Gölü, 

Sakarya ve Kocaeli için

su kaynağı (Sakarya

için

birincil su kaynağı

Su seviyesi 2014 yılı

kritik eşik değerin altında (29,98m) 







Tekstil endüstrisinde üretim aynı eğilimde 

giderse 45 milyar €/ yıl kar kaybı

 Bir kilogram tekstil ürünü üretmek için kullanılan su

miktarı 95 ile 400 litre arasında

Giysi alımı 2000-2014 arasında 2 katına çıktı.

 Türkiye tekstili 2017 yılında küreselde 7. sırada
 2018 yılında ihracat artışı %4.5 (10.5 milyar $) – toplam

ihracatın %16’sı



İşletme Düzeyinde Önlem: Temiz Üretim

Uygulama Örneği - Ekoten Tekstil İzmir

Sağlanan Kazanımlar

38.500 m3

(%6,7)

su 
tasarrufu

4 bin TL

enerji
tasarrufu

601 TEP

988 bin TL
arıtma tesisi

çamur 
azaltımı

221 ton
(%14)

16 bin TL

tasarruf

TOPLAM

tl/yıl

1.007 bin TL

İlk Yatırım Maliyeti

429 bin  TL
Geri Ödeme Süresi

5 Ay



Tekstil ve pamuk sektörlerinde üretimin etkisinin azaltılması

Temiz üretim konusunda mali, teknik ve politika mekanizmalarının hayata

geçirilmesi, 

Özel sektör-kamu-sivil toplum ortak hareketi ile Türkiye’nin diğer bölgelerine

örnek olacak bir yönetişim modelinin oluşturulmasına katkı

Mevcut su kalitesinin iyileşmesi ve ekolojik öneme sahip sulakalanların korunması

için havza ölçeğinde ortaklıkların kurulması

WWF-Türkiye
Büyük Menderes Su Koruyuculuğu Stratejisi: 2025 Hedefleri

2025 Hedefimiz

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımında Türkiye’nin diğer

havzalarına örnek bir Su Koruyuculuğu modeli oluşturmak



WWF-Türkiye ve GEKA Temiz Üretim Ortaklığı

2018

Tekstil Sektöründe

Temiz Üretim Programı

lansmanı

2019

GEKA tarafından

Temiz Üretim Mali 

Destek Programı

Temiz Üretim 

yatırımlarına 7

milyon TL hibe

desteği

Tekstil öncelikli

sektörlerden



Temiz Üretim Teknik Kapasite ve Finansal Altyapı

2018

Tekstil 

Sektöründe

Temiz Üretim 

Rehberi

2018-2019

Tekstil üreticilerinde

Temiz Üretim fizibilite çalışması

14 firmada; 

- 6 firma Çorlu ve Çerkezköy;

- 9 firma Denizli, Uşak, Aydın



‘Ortak Harekete Çağrı"

2019

Değişim için Markalar Ortak Hareket Komitesi 
Su Koruyuculuğu yaklaşımını güçlendirmek amacıyla 

kurulan ”Değişim için Ortak Hareket Komitesi”nde H&M, 

Inditex, Altınyıldız, Boyner Grup, Koton ve Yünsa  yer

aldı.

2019

Değişim Öncüleri
Denizli Sanayi Odası verilerine göre 7 değişim öncüsü 

tekstil üreticisi 6,5 milyon Euro yatırım yaptı, 1,5 milyon 

m³ su tasarrufu sağlandı.

Değişim öncüsü şirket sayısı 19’a çıktı; 3 milyon Euro ek 

yatırım gerçekleştirilecek.



Tekstil sektöründe kurulan iş 

modelinin,
tüm havzadaki tekstil üreticilerine,

diğer havzalara,
tüm Türkiye’ye ve
dünyaya örnek olmasını

hedefliyoruz.

Tek bir üretici,tek bir

sektör tek şehir

Türkiye tekstiline örnek ibr iş modeli

Diğer sektörlere örnek dönüşüm modeli

Dünyaya örnek olacak bir dönüşüm
hikayesi



Sürdürülebilir Su Yönetimi ve Belediyeler

Su yönetimi günümüz koşullarında karmaşık yapıda, 

kullanıcı sayısı arttı ve çeşitlendi, adaletli biçimde iyi 

kalitede su arzı söz konusu.... 

• Su risklerinin analizi, suyun ekonomideki rolü

• Kentsel kaynaklı atıksuların etkin arıtımı

• Şebeke suyu kayıplarının önlenmesi

• Havzalar arası su transferinin kalıcı çözüm olarak 

değerlendirilmemesi

• Kent sınırlarındaki sulak alanların korunması

• Kalkınma Ajanslarının sanayi ve tarımsal dönüşüm 

destekleri – yerel ajandaya yön verilmesi







- Mart 2019’da temelleri atıldı

- Tekstil tedarik zincirinde çevresel 
sürdürülebilirlik için ortak 
çalışma grubu

- H&M, Inditex, Boyner, Altınyıldız, 
Koton, Yünsa, LC Waikiki, Lindex, 
Primark, IKEA,  ve destek veren 
diğer markalar

- WWF moderatörlüğü 



Türkiye'de sürdürülebilir tekstil
üretiminin yaygınlaşması, norm 
haline gelmesi

1. Tedarikçilerde çevresel
sürdürülebilirliğin sağlanması

2. Kamu ve özel sektör 
paydaşlarına yönelik, 
sürdürülebilirlik, denetim ve 
izleme konularında
savunuculuk faaliyetleri



Paydaş (kamu, tekstil ve kimyasal
üreticileri, sektör dernekleri, birlikleri vd.) 
toplantılarında markaların sürdürülebilirlik
perspektifini temsil etmek

Tekstil sektöründe Türkiye’nin havzalarına 
ve sektörlerine  örnek iş modelinin 
oluşturulması



Savunuculuk belgesi hazırlamak ve iletişimini
yapmak

Havzalar arası deneyim paylaşımında 
kolaylaştırıcı

Ortak hareket platformunun kurulmasına katkı
vermek

Tekstil üretiminde çevresel performansın
artması için teknik kapasite, finansal destek, 
ortak izleme ve denetim mekanizmalarının
hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek
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