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Sevgili TEMA Vakfı Dostu,
Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetleri 2020 yılının ilk altı ayında da sürdürdük. Siz değerli
gönüllülerimiz ve destekçilerimizin katkılarıyla daha bereketli toprak, temiz hava ve su hakkımız, yani yaşanabilir bir gelecek hayalimiz yolunda
emin adımlarla ilerliyoruz.

PROJELERİMİZ
DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI
Doğa Eğitim Programlarımızı Türkiye’nin 81 ilindeki
çocuklara ve gençlere ulaştırdık
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğümüz
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA
ve Lise TEMA Eğitim Programlarımızı 20192020 eğitim öğretim yılında 81 ilde 229 bini
aşkın çocuk ve yaklaşık 9 bin 850 öğretmen ile
uyguladık. Koronavirüs salgınının Türkiye’yi
etkisi altına almaya başlamasıyla birlikte
gündeme gelen koruma ve kontrol tedbirleri
kapsamında Mart ayında uzaktan eğitim
modeline geçildiği için yüz yüze gerçekleştirilen
doğa eğitimi uygulamalarına ara verdik.
Öğretmenleri uzaktan eğitim modelinde
kullanabilecekleri dijital içeriklere (çocuklar için
doğa şarkıları, animasyon filmler vb.) yönlendirdik. Programı uygulayan
öğretmenlere e-katılım belgesi gönderdik.
Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programlarımız 2019 yılından
itibaren Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle uygulanmaktadır.
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Doğa Eğitim Programlarımız kapsamında çocuk şarkıları
ve filmleri hazırladık
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği
ve Türkiye İş Bankası desteği ile
hazırladığımız Minik TEMA ve
Yavru TEMA Eğitim Programları
kapsamında ağaçlar, biyolojik
çeşitlilik ve orman konulu 3 doğa
şarkısı ile “Toprak Dersem Çık”
ve “Ormandaki Yaşam” isimli 2 animasyon film hazırladık. Çocuk
şarkılarına ve filmlerine ulaşmak için: youtube.com/temavakfi

AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ
Ağaç Kardeşlerimizin 5. ormanını Edirne’de oluşturduk
Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata
geçirdiğimiz, çocuklara yönelik doğa
eğitimi ve ağaçlandırma projesi olan Ağaç
Kardeşliği projesi kapsamında Edirne’de
10 bin 750 fidanlık beşinci Ağaç Kardeşliği
Ormanı’nı oluşturduk.
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SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ
Sıfır Atık Eğitim Portalı ile çocuklarla buluşmaya
devam ettik
Çocuklarda doğal varlıkların korunması ve atık yönetimiyle ilgili
farkındalık yaratmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık
Eğitim Projesi kapsamında hazırladığımız Sıfır Atık Eğitim Portalı’na
üye olan öğretmenler ve ebeveynler aracılığıyla çocuklara bu yıl da
ulaşmaya devam ettik. Sıfır Atık Eğitim Portalı ile 2020 yılının ilk
yarısında 57 bini aşkın çocuğa ve yaklaşık 5 bin 100 öğretmene ulaştık.
Ayrıca koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam edilen
bu süreçte “Gizli Nesne Bulma”, “Atıklar Geri Dönüşüme”, “Atıkları
Yakala” ve “Atıkları Eşleştir” isimli oyunları üye olmayan kullanıcıların
da erişimine açtık. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde
sıfır atıkla ilgili etkinlik önerileri, bilgilendirici sunumlar, posterler,
proje önerileri ve oyun tabanlı dijital etkinlikler olmak üzere tüm eğitim
içeriklerine ve materyallerine portala üye olan herkes ulaşabilir.’
Portala ulaşmak için: sifiratiktema.org

kapsamında geliştirdiğimiz oyun
tabanlı dijital etkinlik ile Türkiye
genelinde 92 binden fazla çocuğa
daha ulaştık. Oyun tabanlı dijital
etkinliğe ulaşmak için:
https://tema.org.tr/evimiz-dunya
Ayrıca, koronavirüs salgını öncesi
projenin IKEA mağazalarındaki
etkinlikleri kapsamında 7 mağazada
çocuklarla eğitim etkinlikleri
gerçekleştirdik.

ARILAR VARSA YARINLAR VAR
arilarvarsa.org sitesini yepyeni oyun ve içeriklerle
güncelledik
Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz
Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi’nin ikinci yılında da arıların doğa ve
insan yaşamındaki önemi, ekosisteme ve yaşamın sürdürülebilirliğine
katkıları konularında farkındalık yaratmaya devam ettik. Bu yıl,
çocukların arıların dünyasını, yaşam alanlarını ve sevdikleri bitkileri
eğlenerek öğrenmeleri amacıyla “Arılarla Macera” isimli oyunu
tasarladık. Türkiye’de arılarla ilgili çocuklara yönelik kapsamlı ve
eğitici içeriklerin yer aldığı ilk portal olma özelliğini taşıyan

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ
Evimiz Dünya dijital oyununu yaygınlaştırmaya devam ettik
IKEA Türkiye ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz,
çocuklara sürdürülebilirlik ve tüketim alışkanlıklarıyla ilgili
farkındalık kazandırmayı amaçladığımız Evimiz Dünya Projesi
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arilarvarsa.org web sitesinden erişilen oyunumuz yoğun ilgi gördü
ve yaklaşık 49 bin kullanıcı tarafından 125 bin kez oynandı. Arılarla
Macera oyununun yanı sıra web sitemizde çocukları, arılarla ilgili
keyifle okuyacakları elektronik dergi, eğitici poster, animasyon film,
evde yapabilecekleri etkinlik önerileriyle, yetişkinleri ise arılarla ilgili
yeni infografiklerle buluşturduk. Oyuna ve diğer içeriklere ulaşmak
için: arilarvarsa.org/cocuklaricin

20 Mayıs Dünya Arı Günü’nü kutladık
20 Mayıs Dünya Arı
Günü için, kurumsal
Instagram hesabımızdan
takipçilerimizle kolay arı
çizme yöntemini paylaştık.
Ardından bir hafta
boyunca kendi çizimlerini
@temavakfi, @balparmak
ve #arılarvarsa
etiketleriyle paylaşan
gönüllü ve takipçilerimizin
hikayelerini kendi
hesabımıza taşıdık.
20 Mayıs Dünya Arı
Günü’nde ise kurumsal Instagram hesabımız üzerinden Genel
Müdürümüz Başak Yalvaç Özçağdaş’ın ev sahipliğinde Balparmak
Pazarlama Direktörü Hakan Şıpkan ve Yonca Tokbaş’ın katıldığı
canlı yayın düzenleyerek ‘Arılarla Macera’ oyunumuzun lansmanını
gerçekleştirdik. Canlı yayında gerçekleştirdiğimiz lansman 10 bin 800
izlenme sayısına ulaştı.
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YERKÜREYE SAYGI: İKLİMİ
KORU PROJESİ
30 ilde proje uygulamalarına
başladık
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği
ve Sompo Sigorta’nın desteği ile
hayata geçirdiğimiz “Yerküreye
Saygı: İklimi Koru” projemiz,
çocuklara yönelik eğitim etkinliklerinden ve gençlere/ yetişkinlere
yönelik farkındalık etkinliklerinden oluşuyor. 3. ve 4. sınıfa giden
çocukların hava olayları, iklim ve iklim değişikliği gibi konularda
farkındalık geliştirmesini amaçladığımız eğitim etkinliklerini 2020
yılında 30 ilde uygulamaya başladık. Koronavirüs salgını öncesi
projenin eğitim etkinlikleri kapsamında yaklaşık 4 bin 500 çocuğa
ulaştık.

DOĞA KÂŞİFİ
Doğa Kâşifi mobil uygulamasını
kullanıcılarla buluşturduk
Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın
desteğiyle tasarlanan ve İstanbul’un
en yaygın ağaç ve çalı türlerini nasıl
tanıyacağınızı gösteren elektronik doğa
rehberi Doğa Kâşifi mobil uygulamasını
22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik
Günü’nde kullanıcılarla buluşturduk.
Uygulama ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için;
http://www.dogakasifi.org/; mobil uygulamayı
cep telefonlarınıza indirmek için:
bit.ly/TEMA_Doga_Kasifi
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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ
Fıstığımız Bol Olsun Projesi’nde 10. yıla girdik
DAMAK çikolata ile 2011 yılında
ilk uygulamalarına başladığımız
projenin 10. yılında bahçe
ziyaretlerine ve üreticilere
antepfıstığı yetiştiriciliği ile ilgili
danışmanlık hizmeti vermeye
devam ettik. 2020 yılının birinci
döneminde bölgede toplam 355
adam/günlük danışmanlık desteği
verdik. Barak Ovası’ndaki polen
yoğunluğunun artırılması için bin
adet aşılı antepfıstığı erkek fidanının
535 adedini 18 köydeki 96 üreticiye
dağıttık ve fidanların dikim ve
gelişimlerini takip ettik. Üreticilere “Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı
Yetiştiriciliği” adlı kitabımızı dağıtmaya devam ettik. Antepfıstığı
tarım cep takvimi ve Antepfıstığı duvar takvimi üreterek bölgedeki
üreticilere dağıtmaya başladık.

HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ
Her Dem Toprak İçin Projesi’nde birinci sürgün döneminde
ortalama %50 verim artışı sağladık.
Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında örnek
bahçelerde çay atığından kompost yapımı ve çay kompostu
uygulamalarına, organik gübre ve dolomit uygulamalarına, çapalama
çalışmalarına, sürgün gelişimi takibine ve örnek bahçelerden
toprak analizi alma çalışmalarımıza devam ettik. İlk sürgün
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döneminde örnek bahçelerden dekarda ortalama 900 kg çay elde
ettik. Komşu parsellere kıyasla uygulama bahçelerinde %20 ile %83
arasında değişen oranlarda verim artışı sağladık. Çeşit bahçe tesisi
çalışmaları kapsamında 2019 yılında başladığımız dikimleri 2020
yılında da sürdürdük. Dönem içerisinde diktiğimiz 200 adet fidan ile
birlikte çeşit bahçesindeki fidan sayımız bin 200 oldu.

KATILIMCI NEHİR HAVZA YÖNETİMİ PROJESİ
Su varlıklarının korunmasına bütüncül ve katılımcı yaklaşım
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci
Dönemi (CSD-V) kapsamında AB tarafından fonlanan projemizi 2019
Mayıs ayında başlattık. Bu projeyi, ülkemizin hayat damarları olan 25
nehir havzasının yönetimine sivil toplumun katılımını güçlendirmek
amacıyla yürütüyoruz.
Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek olan proje, su ve havza
bazında yönetim konusunda farkındalık yaratacak yerel ve ulusal
ölçekli etkinlikleri kapsıyor.

Proje ortaklarımız EEB ve FoE ile birlikte proje izleme
& değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik
19 Şubat tarihinde Ankara’da Dünyanın Dostları (FoE) Hırvatistan
ortağı Zelena Akcia Kuruluşu’nun başkanı Zeljka Leljak Gracin,
yine aynı kuruluştan Proje Asistanı Enes Ceremic ve Avrupa Çevre
Bürosu’ndan (EEB) Su Politikaları Uzmanı Sergiy Moroz ile TEMA
Vakfı Çevre Politikaları Proje Koordinatörü Gökçe Ahi’nin katıldığı
izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.
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“Su Diyaloğu Ziyaretleri” yaptık
Katılımcı Nehir Havza Yönetiminde Kamu - STK diyaloğunu arttırmak
adına, proje ortakları Avrupa Çevre Bürosu, Dünyanın Dostları
Derneği (FoE) ve TEMA Vakfı Proje Ekibi olarak 20 Şubat tarihinde
Ankara’da kamu kurumlarını ziyaret ettik. Su Çerçeve Direktifi’nin
uygulanması konusunda kurumlarla proje ortaklarının
deneyimlerini paylaşmalarını sağladık.

Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi kapsamında
‘Kamu – STK Su Diyaloğu Toplantısı’ düzenledik
21 Şubat tarihinde Ankara’da 2 ayrı salonda; basın mensupları,
STK ve kamu temsilcileri ile ‘Kamu – STK Su Diyaloğu Toplantısı’nı
gerçekleştirdik. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve AB
Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent
Özcan’ın açılışını yaptığı toplantıya; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş,
su konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, TEMA Vakfı
Temsilcileri ve TEMA Vakfı Genel Merkez uzmanları katıldı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Turan Demiraslan Burs Programı ile eğitim desteğine
devam ettik
2019-2020 eğitim öğretim döneminde Orman ve Kırsal Kalkınma ile
Çevre Politikaları ve Çevre Eğitimi alanlarında çalışma yapan sekiz
yeni lisansüstü öğrencisine eğitim desteği vermeye başladık.
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ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ
En büyük gücümüz gönüllülerimiz

Çocuk Filmleri EBA TV’de
Koronavirüs salgını sebebiyle eğitime evlerden devam edilen bu
dönemde eğitim projelerimiz kapsamında farklı yaşlardaki çocuklara
yönelik hazırladığımız “Toprak Dersem Çık”, “Ormandaki Yaşam”,
“Arılar Varsa”, “Bir Tişörtün Yaşam Hikâyesi”, “Sıfır Atık-5D Filmi”
isimli animasyon filmlerimiz ve “Ağaçla Güzel Dünya”, “Canlılar Çeşit
Çeşit”, “Orman Olalım” isimli çocuk şarkılarımız EBA TV’de çocuklarla
buluştu. Çocuk şarkıları ve animasyon filmlere ulaşmak için:
youtube.com/temavakfi

2020 yılının ilk yarısında saha faaliyetlerini 81 il, 376 ilçe, 122 mahalle/
belde ve 158 üniversitede olmak üzere toplam 737 noktada gönüllü
temsilciler aracılığıyla sürdürdük. Yılın ilk yarısında aramıza katılan
yaklaşık 27 bin yeni gönüllümüz ile gönüllü sayımız 886 bini aştı

‘Alıç Ağacı ile Sohbetler’ kitabının
5. baskısını yaptık
Bilimsel araştırmalarının yanı sıra botanik
bilimini tanıtmakta öncülük yapan Sayın Prof.
Dr. Hikmet Birand’ın “Alıç Ağacı ile Sohbetler”
isimli eserinin 5. baskısını Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları ve Türk Eğitim Vakfı iş birliği
ile gerçekleştirdik. Kitaba tüm kitapçılardan
erişebilirsiniz.

Ölçme ve değerlendirme raporları
hazırladık
Sıfır Atık Eğitim Projesi ve Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi
kapsamında proje içeriklerinin etkinliğini ve verimliliğini
değerlendirmek amacıyla yürüttüğümüz ölçme-değerlendirme
çalışmalarının raporlarını hazırladık.
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TEMSİLCİLERİMİZ VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE
BULUŞMALARIMIZ
Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı için Antalya’daydık
5

28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Antalya’da, 63 il, 96 üniversiteden Ağaç
Kardeşliği Projesi’ni uygulayan 185 Genç TEMA’mızın katılımıyla Genç
TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Genç TEMA’larımızla
birlikte her yıl
olduğu gibi bu
yıl da, Runatolia
Maratonu’nda
Ağaç Kardeşliği
projesi için koşan
koşuculara
destek olduk.
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Çevrimiçi bölgesel gönüllü toplantılarını gerçekleştirdik
Koronavirüs salgını nedeniyle
tüm eğitim ve toplantılarımızı
ertelesek de çevrimiçi bölgesel
toplantılarda İl Temsilcilerimiz,
İlçe/Mahalle Sorumlularımız
ve Genç TEMA Başkanlarımız
ile buluşarak, çalışmalarımıza
kaldığımız yerden devam
edinceye kadar bu süreçte birlikte neler yapabiliriz, Vakfımızın
mevcut gündemi ve önerileri neler ve birbirimize nasıl destek
olabiliriz gibi konularda paylaşımda bulunduk. Farklı tarihlerde
gerçekleştirdiğimiz 30 ayrı toplantıda toplam 395 gönüllümüze ulaştık.

Gönüllülerimize yönelik çevrimiçi seminerler düzenledik
Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hikmet Öztürk tarafından iki ayrı
seansta gerçekleştirilen ‘Bitkileri Anlamak’ konulu çevrimiçi
seminerlerimize toplam 156 gönüllümüz katılım sağladı.
Proje Koordinatörümüz Kübra Ayçiçek tarafından gerçekleştirilen
‘Kanal İstanbul Projesi ve Ekosistem Üzerindeki Etkileri’ konulu
çevrimiçi seminerlerimize iki ayrı seansta toplam 137 gönüllümüz
katılım sağladı.
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GÖNÜLLÜLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ DİĞER
PROJELER VE ETKİNLİKLER
22 Nisan Dünya Günü’nü “İklim Eylemi” teması ile kutladık
22 Nisan Dünya Günü kapsamında
gönüllülerimiz iklim için harekete
geç çağrısı yapan dövizler/pankartlar
hazırlayarak sosyal medyada
#DünyaGünü2020 #iklimeylemi ve
#iklimikoru etiketleriyle paylaşımda
bulundu.

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele
Günü’nü kutladık
17 Haziran ‘Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’
kapsamında, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr.
Bekir Pakdemirli ve UNCCD İcra Direktörü Sayın İbrahim Thiaw’ın
konuşmaları ile yer aldığı etkinliğe katıldık.
Bin kişinin katılımıyla düzenlenen etkinliğe TEMA Vakfı’nı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz Ataç, Genel Müdürümüz Başak
Yalvaç Özçağdaş, Genel Merkez çalışanları ve 200 gönüllümüz katıldı.
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AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Ağaçlandırma çalışmalarımızda bağışçılarımız hep yanımızda
2020’nin ilk yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül vermiş
bağışçılarımızdan 610 bin fidan bağışı aldık. Alınan bu bağışlarla
Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde Çanakkale, Çorum, Edirne,
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş,
Kırklareli, Kütahya, Mersin ve Tekirdağ illerinde hatıra ormanı
sahaları tesis ettik. 2017 sonbahar ve 2020 ilkbahar dönemi arasında
ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 40 farklı sahada fidan bakım
çalışmalarına ve takibine devam ettik. Gaziantep ilinde tesis edilecek
olan 3 sahanın arazi hazırlığı çalışmalarını takip ettik.

İzmir’in dağlarında
çiçekler yine açsın
İzmir’de 19 Ağustos 2019’da
yaşanan yangının ardından
başlattığımız “İzmir’in
dağlarında çiçekler yine
açsın” çalışması kapsamında
bu yıl 10 bin fidan bağışı
alarak toplam 245 bin fidan
bağışı sayısına ulaştık.

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Toprağımızı, havamızı, suyumuzu savunmaya devam ettik
Toprağın, havanın ve suyun korunması için açtığımız davalardan
olumlu sonuçlar aldık. Bunlardan biri herkesin yakından takip ettiği
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Doğu Karadeniz’deki
Yeşil Yol Projesi idi.
2011 yılında onaylanan
1/100.000 ölçekli
Ordu-Trabzon-RizeGiresun-ArtvinGümüşhane Çevre
Düzeni Planı’nın
bölgenin doğal
varlıkları açısından
tehdit oluşturabilecek
bölümlerinin iptali
için dava açmıştık. İptali talep edilen kararlardan biri de Yeşil Yol
Projesiydi. Davada Yeşil Yol Projesi ile ilgili olarak önce yürütmeyi
durdurma, ardından iptal kararı verilmişti. 2016 yılında ise yeniden
onaylanan plana Yeşil Yol Projesi’nin yeniden eklenmesi üzerine ikinci
davamızı açmıştık. Nisan ayında davada yeniden yürütmeyi durdurma
kararı verildi. Samsun’dan başlayarak Hopa’ya kadar uzanan ve
Doğu Karadeniz’in doğasını, tarihini ve kültürünü tehdit eden Yeşil
Yol Projesi gerçekleştiği takdirde; Karadeniz’in dağları, ormanları,
meraları, su varlıkları, florası ve faunası geri dönüşü olmayacak bir
şekilde zarar görecek. Proje güzergâhındaki Doğu Karadeniz dağları
çok sayıda milli park, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası, özel
çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanına ev sahipliği yapıyor.

Kanal İstanbul Projesi’ne karşı sürdürdüğümüz hukuk
çalışmalarımıza devam ettik
2020 yılının ilk yarısında Türkiye’nin her yerinde koronavirüs salgınına
rağmen hız kaybetmeyen doğa ve tarım alanlarının tahribine karşı
savunuculuk çalışmalarımıza devam ettik.
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Şubat ayında tüm İstanbul’u ve hatta Marmara Bölgesini, Karadeniz’i,
Marmara Denizi’ni ve buralardaki karasal ve denizel yaşam alanlarını
geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde etkileyecek Kanal İstanbul
projesinin Çevresel Etki Değerlendirme raporu olumlu kararının ve
İstanbul Çevre Düzeni Plan revizyonlarının iptali talebiyle iki ayrı dava
açtık. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Kömürlü termik santral ve kömür madenlerine karşı tarım
alanlarımızı koruyoruz
2020 yılının ilk 6 ayı, kömür yakıtlı termik santral ve kömür
madenciliği projelerinin etkilerinin kamuoyunda özellikle de
Koronavirüs salgını sürecinde geniş yankı bularak tartışıldığı
bir dönem oldu. Kömür ocakları ve kömürlü termik santral
projelerinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla termik
santral ve madenlerin projelendirildiği bölgeler için sosyal medyada
farkındalık çalışmalarına devam ettik. Çanakkale Çırpılar Termik
Santral Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme ve mekânsal plan
kararlarına yönelik devam eden davalarımızda mahkeme lehimize
karar verdi. Diğer yandan Kahramanmaraş ilinin Afşin İlçesinde,
Afşin C Termik Santrali’nin kurulması için tarım dışına çıkarılan alana
yönelik verilen Toprak Koruma Kurulu kararına karşı dava açtık.
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Adana Hunutlu’da
yapımı ve dava
süreci devam eden
termik santrale
ilişkin farkındalık
yaratmak amacıyla
çalışmalar yürüttük.
Denizli’de kurulması
planlanan TavasAvdan Termik Santrali
ile ilgili bilgilendirme
çalışmaları yaparak
bölgeye destek
olduk. Santralin ÇED
raporu mevzuattan
iade edilerek yapımı
durduruldu.
Mayıs ayında ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “büyük ovaya
termik santral kurulmasında kamu yararı bulunmamaktadır”
gerekçesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararını iptal ederek,
Eskişehir’e yapılması planlanan Alpu Termik Santrali’nin yapımına
izin vermedi. Alpu Termik Santrali’nin ihalesi daha önce 7 kez iptal
edilmişti.
Türkiye’nin her bir köşesinde temsilcilerimiz ve gönüllülerimizle
birlikte koronavirüs salgını sürecinde de savunuculuk
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Doğal alanların tahribine
yol açacak pek çok idari işleme karşı davalar açtık. Tarım arazilerinin
korunması için 72 ilin Toprak Koruma Kurullarında yer alarak
temsilcilerimizle birlikte çalışmaktayız.
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KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ
İş Bankası ile Maximum TEMA Kart iş birliğimizi
devam ettirdik

Nikâh ve bebek ürünlerimiz eklenen yeni tasarımlarla zenginleşti.
Ürünlerimizle bağışçılarımızın özel günlerinde yanlarında olmaya
devam ettik. Tüm tasarımlar için: http://bit.ly/temaurunleri

İş Bankası Maximum TEMA Kart ile
2010 yılında başlayan iş birliğimizi
büyüterek sürdürdük. Doğaseverler
Maximum TEMA Kart kullanmayı
tercih ederek, yaptıkları her
alışverişte İş Bankası’nın TEMA
Vakfı’na bağış yapmasını sağladı.
Bireysel başvurular için: https://bit.ly/2wdm9VO
Şirket kredi kartı başvurusu için: https://bit.ly/39KIA2t

Ürün grubumuzun tasarımlarına ilgi artıyor
Ağaç Kardeşliği için Runatolia’da koştuk
Adım Adım koşucuları
ile Antalya’da
gerçekleştirilen
Runatolia Maratonu’nda
yardımseverlik koşusu
yaparak Ağaç Kardeşliği
Projesi’ni desteklemeyi
sürdürdük. 233 gönüllü
koşucumuz ile 3 bini aşkı
bağışçıdan 150 bin TL
tutarında bağış topladık.
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TEMA-K gönüllülerimiz 20. yıllarını kutladı
1999 yılından beri
düzenledikleri etkinliklerle
Vakfımıza kaynak yaratan
TEMA Kaynak Geliştirme
Grubumuz TEMA-K, 20.
yıllarını bir akşam yemeği
ile kutladı. Geceye katılan
misafirlerin bağışları doğa
eğitim çalışmalarımıza
anlamlı bir destek
oluşturdu. Etkinlik ayrıca Elazığ’da TEMA-K gönüllülerinin katkısıyla
bir hatıra ormanı oluşturulmasına vesile oldu.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Kamu spotlarımızı yayınlamayı sürdürdük
Doğa Eğitim Programlarımız için hazırladığımız kamu spotlarımız
ulusal kanallarda 7 binden fazla kez yayımlandı. Doğa eğitimi kamu
spotumuzu izlemek için tıklayın.

Çalışmalarımızı sosyal medyada paylaşmaya devam ettik
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ederek
sosyal medya kanallarımıza yeni takipçiler kazandırdık. Dijital
mecralarımızın tamamında toplam 83.308 yeni takipçi kazandık.
581.952
441.172
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466.285

10.082

31.805
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Değerli TEMA Vakfı Dostu,
Siz değerli gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla başta toprak olmak üzere tüm doğal
varlıklarımıza sahip çıkmak ve onları gelecek kuşaklara bırakmak için çalışıyoruz.
Tüm canlılara hiçbir karşılık beklemeden hizmet eden doğamızda sürdürülebilir yaşamı
mümkün kılmak için bize destek vermiş olan ve halen desteğini esirgemeyen tüm gönüllülerimize
ve destekçilerimize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
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Başak Yalvaç Özçağdaş

Deniz Ataç

TEMA Vakfı Genel Müdür

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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