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TOPRAK DEDEMİZ
HAYRETTİN KARACA

“Çok ödül aldım ama en büyük ödülüm iki tanedir. 
Bunlardan biri; 2.500 metre yükseklikte bir dağda, bir 
çocuğun arkadaşlarına beni gösterip, ‘Koşun koşun, Toprak 
Dede gelmiş’ demesidir. Diğeri ise; bir kula nasip olmuş en 
büyük ödüldür; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmam.”

“Daha büyük ödül olacağına inanmıyorum. 
Her ödülün kişiye verdiği bir sorumluluk 
vardır. Ben bu sorumluluk altında 
yaşıyorum, zaten beni çağıran da budur” 
diyen Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, 
Toprak Dedemiz merhum Hayrettin 
Karaca, 1922 yılında Balıkesir’in 
Bandırma ilçesinde doğdu. Liseyi 
bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin 
başına geçip, onu ülkenin en başarılı 
sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. 
Karaca firması Türkiye’de ihracata öncülük 
etmiş bir firmadır. 

Hayrettin Karaca’nın doğa sevgisi 
gençlik yıllarında başladı. Ellili yaşlarında 
Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurdu. 
Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden 
tohumlar topladı, botanik bahçelerini 

gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün dünyanın 
her yerindeki botanikçiler tarafından 
tanınan ve 14.000 türü barındıran 
Yalova’daki Karaca Arboretum’u, ülkenin 
tehlikedeki türleri için bir gen koruma 
merkezidir. 

Hayrettin Karaca, yurt içindeki 
gezilerinde Türkiye’nin anıtsal ağaçlarının 
fotoğraflarını çekti, korunmaları yönünde 
çalışmalar başlattı. Yetkilileri habitat 
ve biyolojik çeşitliliğin karşı karşıya 
bulunduğu tehlikelere karşı uyardı. 
Gezilerinde Türkiye’de insan etkisinden 
kaynaklanan hızlı bir çölleşme tehdidinin 
de farkına vardı. Bitki türlerinin yok 
olduğunu gördü, harap olmuş meralara, 
kuruyan şelalelere, yangınlar yüzünden 
veya tarla açmak üzere köylüler tarafından 

HAYRETTİN KARACA’NIN DOĞA SEVGİSİ GENÇLİK 
YILLARINDA BAŞLADI. ELLİLİ YAŞLARINDA, TÜRKİYE’NİN 
İLK ÖZEL ARBORETUMUNU KURDU. 

kesilmiş ormanlara rastladı. 
Gözlemlediği felaket karşısında sessiz 
kalamayacağını hisseden Karaca, arkadaşı 
A. Nihat Gökyiğit’le birlikte 1992 
yılında TEMA Vakfı’nı (Türkiye Erozyonla 
Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı) kurdu. 
Hayrettin Karaca’ya çalışmalarından 
ötürü Boğaziçi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitelerinden fahri doktora unvanı 
verildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Ödülü, “Alternatif Nobel” olarak da bilinen 
Doğru Yaşam Ödülü, Birleşmiş Milletler 

Orman Kahramanı Ödülü ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 
verilen Onur Ödülü, Hayrettin Karaca’nın 
ödüllerinden birkaçıdır.

Doğanın korunması için örnek bir 
mücadele sergileyen, Anadolu’yu köy köy 
gezerek Türkiye’nin doğasına ve erozyon 
tehlikesine dikkat çeken TEMA Vakfı 
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, Toprak 
Dedemiz Hayrettin Karaca 20 Ocak 
2020’de, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Bu 
topraklar onu sonsuza dek hatırlayacak.
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YAPRAK DEDEMİZ
A. NİHAT GÖKYİĞİT

“Yoksulluktan kurtulmak için üretim şart. 
Çünkü yoksulluk da doğa üzerinde baskı 
yapar ama üretimin doğaya dost olması da 
çok önemli. Sadece ekonomiye değil, eko-
ekonomi konseptine sarılmamız lazım. Yani 
ekolojiyi ihmal eden bir ekonomi değil, 
ekolojiyi merkeze alan ve ekonomiyi onun 
etrafında geliştiren bir dünyaya ihtiyacımız 
var. Çünkü doğaya dost olmaya mecburuz” 
diyen Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, 
Yaprak Dedemiz A. Nihat Gökyiğit, 
1925 yılında Artvin’de doğdu. Lisans 
eğitimini 1946 yılında Robert Kolej’de, 
yüksek lisansını 1948 yılında Michigan 
Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği 
dalında tamamladı.

1956 yılında kurucuları arasında yer aldığı 
TEKFEN Grubu şirketlerinde Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkanlık görevlerini 
sürdürdü; Mayıs 2015’ten itibaren ise 
Tekfen Holding Kurucu ve Onursal Başkanı 
görevini üstlendi.

TEMA Vakfı’nın iki kurucusundan biri 
olan Gökyiğit, doğal varlıkları koruma ve 
kırsal kalkınmaya yönelik ilk projelerin 
ve doğaya dost üretimler serisinin lideri 
ve sponsoru oldu. Bunlardan, “Camili 
Beldesi Sürdürülebilir Kalkınma Projesi” 
Johannesburg Dünya Zirve Konferansı’nda 
ödüle layık görüldü. 

A. Nihat Gökyiğit, kendi adını taşıyan 
ANG Vakfı aracılığıyla, eşinin anısına 
İstanbul’da 50 hektarlık bir alan üzerine 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni 
(NGBB) kurdu. Aynı zamanda dünya 
barışına hizmet eden önemli kültür 
faaliyetlerinden biri olan Tekfen Filarmoni 
Orkestrası’nın kurucusudur. 

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren su, 
enerji, çevre ve doğal varlıklar ile ilgili pek 
çok kuruluşun faal üyesi olan Gökyiğit, 
her yıl İstanbul’da düzenlenen “3 Denizin 
Öyküsü” Enerji Konferansı’nın kurucusu ve 
eş başkanıdır.

Gökyiğit’e Gürcistan ve Kırgızistan 
tarafından fahri konsolosluk, Çukurova, 
Boğaziçi ve Gazi Osman Paşa 
Üniversiteleri tarafından fahri doktora 
unvanı verildi. Aynı zamanda da Akdeniz 
Üniversitesi tarafından verilen Çevre 
Hizmet Ödülü’nün sahibi oldu.

1997 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Üstün Hizmet Madalyası ve 2010 yılında 
TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü 
ile ödüllendirilen Yaprak Dedemiz A. 
Nihat Gökyiğit, 2009 yılında Ernst&Young 
tarafından Schwab Foundation Social 
Entrepreneur of the Year (Yılın Sosyal 
Girişimcisi) ödülüne layık görüldü. Son 
olarak ise Galatasaray Derneği’nden 
Galatasaray Ödülü’nü aldı.

A. Nihat Gökyiğit, kendi adını taşıyan ANG Vakfı aracılığıyla, 
eşinin anısına İstanbul’da 50 hektarlık bir alan üzerine 
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni (NGBB) kurdu. 

TEMA VAKFI ’NIN İKİ KURUCUSUNDAN BİRİ OLAN GÖKYİĞİT, 
DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VE KIRSAL KALKINMAYA 
YÖNELİK İLK PROJELERİN LİDERİ VE SPONSORU OLDU.
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KURULUŞUMUZDAN
BUGÜNE

1992’de dünyada çevre koruma ve sürdürülebilir 
kalkınma kavramlarını ulusların gündemine sokan bir 
adım atıldı. Bu adım, Rio de Janeiro’da düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’ydı. 
Konferans’tan sadece birkaç ay sonra 11 Eylül 1992 
tarihinde, Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit 
gönüllerini doğayı korumaya adadılar ve TEMA Vakfı’nı 
kurdular. Erozyon ve çölleşmeyle mücadele acil bir 
konuydu. İlk iş olarak bu konudaki toplumsal duyarlılığı 
artırmak, su, hava, orman ve biyolojik çeşitlilik gibi 
tüm doğal varlıklarımızı koruyacak çözümler üretmek 
için canla başla çalışmaya başladılar. Gönülle çalışıp 
yolumuzu açtıkları için onlar bizim yalnızca Kurucu 
Onursal Başkanlarımız değil, biri Toprak Dedemiz, 
diğeri Yaprak Dedemiz oldu. Kısa süre içinde TEMA 
Vakfı’nın gönüllüleri ve destekçileri artmaya başladı. 
Toprak Dedemizin ve Yaprak Dedemizin yürekleri doğa 
için çarpan binlerce yürekle birlikte atmaya başladı. 

İşte o insanlar sayesinde;

• Türkiye’de Mera ve Toprak yasaları çıktı.

• Bugün Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları 
sayesinde oluşturulan en az bir orman bulunuyor. 

• 1992’den bugüne kadar 22.000 futbol sahası 
büyüklüğü alanda 700.000.000 meşe palamudu, 
27.000 futbol sahası büyüklüğü alanda 22.300.000 
fidan toprakla buluştu.

Gönülle çalışıp yolumuzu açtıkları için onlar bizim yalnızca 
Kurucu Onursal Başkanlarımız değil, biri Toprak Dedemiz, 
diğeri Yaprak Dedemiz oldu. Kısa süre içinde TEMA Vakfı’nın 
gönüllüleri ve destekçileri artmaya başladı. 

• Bugüne kadar doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile 
5.000.000’dan fazla çocuğa ulaşıldı. Eğitim ve öğretimin 
tüm kademelerine yönelik modern doğa eğitimi programları 
geliştirildi. Milyonlarca çocuk ve yüz binlerce yetişkin eğitim 
programlarımızdan faydalandı, ekolojik okuryazarlık kavramıyla 
tanıştı. 20-25 yıl önce TEMA Vakfı’ndan doğa eğitimi alan; bugün 
gönüllümüz, bağışçımız, destekçimiz olan milyonlarca çocuğumuz 
var.

• Türkiye’nin her ilinde yüz binlerce gönüllümüz ve destekçimiz; 
81 il temsilciliğimiz, 320 ilçe, 86 mahalle sorumluluğumuz, 
144 üniversitede Genç TEMA Topluluğumuz olmak üzere toplam 
631 noktada gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla çalışmalarımızı 
sürdürdük.

• Bugüne kadar 312 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma 
projesi gerçekleştirdik.

• Çevre seminerleri, eğitim programları, projeler ve eğitim 
portalları aracılığıyla, yüz yüze ve dijital kanallarla yaklaşık 
200.000 öğretmene ve 35.000’i aşkın kamu görevlisine ulaştık.

• Doğal varlıkları korumak için attığımız her adımın; yaptığımız 
her itirazın altında doğa yararına olan bilimsel nedenler var. Bu 
nedenle bugüne kadar açtığımız/müdahil olduğumuz 283 davanın 
166’sı lehimize sonuçlandı, halen devam eden onlarca davamız 
var.

• Çevre ile ilgili 100’e yakın kitabı kamuoyuna kazandırdık.

• Bugün toplumun tamamına yakını tarafından bilinen, 
gönüllülükle, güvenle, ağaçla, doğayla ve doğal varlıkları koruma 
çalışmaları ile özdeşleştirilen bir TEMA Vakfı algısı var.

BUGÜNE KADAR 312 KIRSAL KALKINMA, KORUMA VE 
AĞAÇLANDIRMA PROJESİ GERÇEKLEŞTİRDİK.
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TEMA Vakfı 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle 
Mücadele Sekreteryası (UNCCD) önderliğinde dünyada ilk kez 
verilen ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nun yanında devletlerin 
aday gösterildiği Yaşam İçin Toprak/Land for Life Ödülü’nü aldı. 
Bugün artık, Türkiye’yi Avrupa Çevre Bürosu, DRYnet ve UNCCD 
Sivil Toplum Paneli gibi önemli kurumların yönetimlerinde temsil 
etme onurunu yaşıyoruz. Doğal varlıkları korumak için daha 
yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Gönüllülerimizin ve 
bağışçılarımızın desteğiyle doğa için çalışmaya devam ediyoruz.

Saygılarımızla,

TEMA Vakfı

TEMA VAKFI’NIN DEĞERLERİ

 • Sürekli Gelişme
 • Güven
 • Sürdürülebilirlik
 • Hesap Verebilirlik
 • Siyasi Tarafsızlık
 • İş Birliği

ULUSLARARASI ALANDA TEMA VAKFI

 TEMA Vakfı konusu ve çalışma alanları ile ilgili olarak pek çok uluslararası   
 kurum ve kuruluşla çeşitli düzeylerde iş birliği ve ilişki içindedir.

AKREDİTASYON

 • Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
 • Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)

ÜYELİK

 • Avrupa Çevre Bürosu (EEB) - Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN-Europe)
 • DRYnet Ağı 
 • Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN)
 • Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi (MIO-ECSDE)
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YÖNETİM KURULU 
BAŞKANIMIZIN MESAJI
Yılın ilk çeyreğinde salgın koşulları devam etse de yeni 
düzene sağladığımız uyumla birlikte çalışmalarımızı 
artırarak devam ettirdik. Salgın başlar başlamaz 
dijitalleşme sürecimizi hızlandırarak uyum sağlamanın 
faydasını bu yıl tüm çalışmalarımızda gördük.

TÜRKİYE’DE DEĞERİ ÇOK BÜYÜK OLAN DOĞAL YAŞLI 
ORMANLARIN KORUNMASI İÇİN BAŞLATTIĞIMIZ 
PROJEYE KENDİSİNİN ADINI VERDİK; HAYRETTİN 
KARACA DOĞAL YAŞLI ORMANLAR PROJESİ.

Değerli Doğaseverler,

Doğamız, ülkemiz ve tüm dünya adına 
yepyeni umutlarla girdiğimiz 2021 yılında 
zorlu süreçlerden geçsek de, Vakıf olarak 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 
20 Ocak 2020’de kaybettiğimiz Kurucu 
Onursal Başkanlarımızdan Toprak Dedemiz 
Merhum Hayrettin Karaca’yı vefatının yıl 
dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından 
gönüllülerimizle ve doğaseverlerle birlikte 
saygıyla andık.

Toprak Dedemiz, “Yaşamak için 
yaşatmaktan başka bir yolumuz yok” derdi 
ve doğal ormanların korunması konusuna 
çok önem verirdi. Ormanların binlerce 
canlının yaşam alanı yani evi olduğunu 
her fırsatta tekrarlardı. Bu canlıların doğal 
yaşam haklarının korunması ve evlerinde 
rahatsız edilmeden yaşamaları gerektiğini 
savunurdu. O’nun bu sözlerini her 
zaman kulağımıza küpe ettik ve buradan 
hareketle, Türkiye’de değeri çok büyük 
olan doğal yaşlı ormanların korunması 
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için başlattığımız projeye kendisinin 
adını verdik; Hayrettin Karaca Doğal 
Yaşlı Ormanlar Projesi. Projede öncelikli 
amacımız, Türkiye’nin doğal yaşlı orman 
varlığını belirleyerek bir harita ortaya 
çıkarmak ve bu alanların koruma statüsüne 
kavuşmasını sağlamak oldu.

Bu sene başlattığımız bir diğer önemli 
projemiz ise; biyolojik çeşitlilik konusuna 
verdiği önem sebebiyle Kurucu Onursal 
Başkanlarımızdan Yaprak Dedemiz Sayın 
A. Nihat Gökyiğit’in adını verdiğimiz 
A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik 

Projesi oldu. Yaprak Dedemizin “Biyolojik 
çeşitlilik… Çok önemli! Niye önemli? 
Çünkü ekosistemin o akıl almaz düzenini 
dengede tutan biyolojik zenginliktir” 
sözünü ilke edinerek, sağlığımızın ve 
gıdamızın teminatı olan biyolojik çeşitliliği 
korumanın gelecek nesillere en önemli 
miraslarımızdan biri olacağı bilinciyle 
başlattığımız projemizde, kamuoyuna 
biyolojik çeşitlilik kavramını tanıtmayı 
hedefledik. Arazi tahribatı, iklim 
değişikliği, avlanma ve aşırı yararlanma 
nedenleriyle gün geçtikçe azalan biyolojik 
çeşitliğin önemini vurgulamak için 
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BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJEMİZE, BU KONUYA 
VERDİĞİ ÖNEM NEDENİYLE KURUCU ONURSAL 
BAŞKANLARIMIZDAN YAPRAK DEDEMİZ SAYIN A. NİHAT 
GÖKYİĞİT’İN ADINI VERDİK.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE SALGIN KOŞULLARI DEVAM ETSE 
DE YENİ DÜZENE SAĞLADIĞIMIZ UYUMLA BİRLİKTE 
ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRARAK DEVAM ETTİRDİK. 

#FarkındaMıyız diye sorduğumuz farkındalık filmleri 
hazırladık.

Ne yazık ki bu sene şubat ayında ülkemizin önemli 
değerlerinden psikolog, yazar ve Vakfımızın gönüllüsü 
olan Doğan Cüceloğlu’nu ve Fıstığımız Bol Olsun Proje 
Koordinatörümüz olan Fıstık Dedemiz Orman Yüksek 
Mühendisi M. Metin Şenol’u kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşadık. 

Yılın ilk çeyreğinde salgın koşulları devam etse de yeni 
düzene sağladığımız uyumla birlikte çalışmalarımızı 
artırarak devam ettirdik. Salgın başlar başlamaz 
dijitalleşme sürecimizi hızlandırarak, uyum sağlamanın 
faydasını bu yıl tüm çalışmalarımızda gördük. Dijital 
platformlara taşıdığımız içeriklerimizle beraber eğitim 
faaliyetlerimize hız kesmeden çevrim içi olarak devam 
ettik. Düzenlediğimiz webinarlar ve yoğun sosyal medya 
çalışmalarımızla bilgi paylaşımlarımızı sürdürdük.
Yaz aylarında yaşadığımız ve afet boyutuna dönüşen 
orman yangınları, yalnızca ormanlarımızı değil, 
yüreklerimizi de yaktı. Temmuz 2021’de Antalya 
Manavgat’ta 4 ayrı yerde başlayan yangın, ağustos 
ayının ilk yarısına kadar devam ederek, 54 ilde 299 
noktaya yayıldı. Türkiye tarihinin en büyük orman yangını 
felaketlerini oluşturan yangınlarda resmi verilere göre 
133.000 hektar orman, 26.000 hektar tarım alanı yandı. 
9 kişi ve milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Türkiye’nin 
doğası ve yangın bölgelerindeki yaşam ağır yara aldı.

Her şeye rağmen, yaşamı yeniden yeşertmeye; orman 
alanlarımızın takipçisi olmaya, her bir ağaç, bitki, kuş 
ve can için ses olmaya söz verdik ve “Yaşamı Yeniden 
Yeşerteceğiz” diyerek yanan orman alanlarının yeniden 
ağaçlandırılması için 12.063.324 adet fidan bağışı aldık.
Köklü çevresel etkilere neden olan her konu gibi 
madencilik faaliyetleri de Vakfımızın ana çalışma 
alanlarından birini oluşturmaya devam etti. IV. Grup 
maden çalışmalarının doğaya etkileri üzerine uzun 
zamandır gerçekleştirdiğimiz savunuculuk çalışmaları 
kapsamında 15 ilde (Afyonkarahisar, Balıkesir, Bartın, 
Çanakkale, Erzincan, Eskişehir, Kahramanmaraş, 
Karaman, Kırklareli, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Tokat, Tunceli 
ve Zonguldak) IV. Grup maden ruhsatlarının dağılışlarını 
ve arazi nitelikleri ile ilişkisini ortaya koyan haritalama 
çalışmaları gerçekleştirdik. 

Diğer yandan Vakıf olarak çok önem verdiğimiz eğitim 
çalışmalarımız kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı 
iş birliği ve paydaş kurumların desteği ile eğitim 
programlarımızı ve projelerimizi binlerce gönüllümüz ve 
gönüllü öğretmenlerimiz sayesinde yaklaşık 729.500 
çocuğa ulaştırdık. Eğitim program ve projelerimiz 
kapsamında çocuklara yönelik hazırladığımız, “5D ile 
Sıfır Atık”, “Bir Tişörtün Yaşam Hikâyesi”, “Sıfır Atık”, 
“Plastikler Her Yerde!”, “Salgın ve Atıklar”, “İklim 
Değişikliği”, “Doğada Gözlem”, “Yaşam Çeşit Çeşit” ve 
“Ortak Evimiz Dünya” isimli eğitimci filmler EBA TV’de 
yayınlanarak yüz binlerce çocuğa ulaştı.
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Vakfımız ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü arasında Doğa Eğitim Programı ve Projelerinin 
okullarda uygulanması kapsamında var olan iş birliği 
protokolünü 2021-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 
yeniledik. 

Kurumsal sosyal sorumluluk iş birliklerimize devam 
ederek, eğitim, ağaçlandırma, kırsal kalkınma ve 
savunuculuk başta olmak üzere çalışma alanlarımızla ilgili 
projeleri hayata geçirdik. Bu yolculukta paydaşımız olan; 
Türkiye İş Bankası, Damak Çikolata, Balparmak, Tetra 
Pak Türkiye, Doğuş Çay, IKEA Türkiye, Kahve Dünyası, 
OdeaBank, Yemek Sepeti ve Kaft’a çalışmalarımıza 
verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. 

Bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın katkısı ve Orman 
Genel Müdürlüğü desteği sayesinde 2.706.750 fidanı 
toprakla buluşturduk.

Tüm yıl boyunca desteklerini aldığımız Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na, Millî Eğitim Bakanlığı’na, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, valilerimize, 
kaymakamlarımıza ve yerel yöneticilerimize verdikleri 
tüm katkılar için teşekkürü borç biliriz. Gerekli 
kaynaklar olmadan çalışmalarımızı sürdüremezdik. Bu 
konuda arkamızda duran tüm bireysel ve kurumsal 
bağışçılarımıza, gönüllü iş ortaklarımıza ve iletişim desteği 
veren kişi ve kurumlara minnettarız. 

2021 yılı boyunca çalışmalarımızın gerçekleşmesi için 
bize yol gösteren kurucularımıza, Mütevelli Heyeti, 
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimize, tüm 
gönüllülerimize ve çalışma arkadaşlarımıza kıymetli 
çalışmaları için çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızla, 
doğa ve vatan sevgisini kalbinde taşıyan bir halk hareketi 
olarak sessizlerin sesi olmaya, Toprak Dedemiz merhum 
Hayrettin Karaca ve Yaprak Dedemiz Sayın A. Nihat 
Gökyiğit’in yolundan gitmeye devam edeceğiz. 

Saygılarımla,

Deniz Ataç 
Yönetim Kurulu Başkanı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ VE PAYDAŞ 
KURUMLARIN DESTEĞİ İLE EĞİTİM PROGRAMLARIMIZI 
VE PROJELERİMİZİ BİNLERCE GÖNÜLLÜMÜZ VE 
GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERİMİZ SAYESİNDE YAKLAŞIK 
729.500 ÇOCUĞA ULAŞTIRDIK.  



GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN
MESAJI
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Merhum Hayrettin Karaca’yı 
ve öğretilerini anarak başladığımız bu yılda, Toprak Dedemizin 
ve Yaprak Dedemizin kulağımıza küpe olan sözlerini 
aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımıza devam ettik.

Değerli TEMA Vakfı Ailesi,

Salgının etkilerinin devam ettiği bu yıl 
ne yazık ki, doğanın ve doğadaki hassas 
dengelerin farkına varmamızı sağlayan 
olumsuz olaylar da yaşadık. Marmara 
Denizi’nde görülen müsilaj tehlikesinden, 
afet boyutuna dönüşen orman yangınlarına 
kadar büyük bir sınav verdik.  Toprak 
Dedemizin “İnanç her şeyi halleder. 
İnanırsak dünyayı kurtarmaya gücümüz 
yeter” sözünü özellikle böyle zamanlarda 
hiç aklımızdan çıkarmadık. Umutla 
ve inançla bildiklerimizi paylaşmaya, 
yol göstermeye ve doğayı koruma 
çalışmalarımıza devam ettik.

Koronavirüs salgını nedeniyle 
deneyimlediğimiz, bireysel 
yaşamlarımızdaki sadeliği ve çevrim içi 
çalışma düzenini bu yıl daha alışmış bir 
şekilde sürdürdük. Birlikte olmanın gücünü 
hissetmek için toplu etkinliklerimizden 
çevrim içi de olsa vazgeçmedik. Çevrim 
içi eğitim programlarımızı güçlendirerek 
ve sosyal medyayı yoğun bir şekilde 
kullanarak, çocukları da yetişkinleri de 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 
çalışmalar yürüttük.

“Gönüller Bir Olsun!” mesajıyla 
her sene temsilcilerimizle, büyük 
bir toplantı salonunu doldurarak 

gerçekleştirdiğimiz geleneksel Saha 
Koordinasyon Toplantımızı, ayrı kalmaya 
dayanamayarak çevrim içi gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin dört bir yanından 500 gönüllü 
temsilcimizle, 3 gün boyunca bir araya 
geldik. Uzmanlarla beraber, orman 
yangınlarından biyolojik çeşitliliğe, iklim 
krizinden çocuk-doğa ilişkisine kadar 
birçok konuda oturumlar düzenledik. Tüm 
yıl boyunca gönüllülerimizle buluşmalar 
gerçekleştirerek bilgi alışverişinde 
bulunduk ve birlikte faaliyetler yaptık.

Bu sene, hayalini kurduğumuz ve geçen 
sene yenilediğimiz web sitemizle iki ödül 
birden almanın gururunu ve mutluluğunu 
yaşadık. Altın Örümcek Web Sitesi Ödülleri 
“Sosyal Sorumluluk Kategorisi”nde 
birinci olarak Kristal Ödül, halk oylaması 
sonucunda ise Halkın Favorisi Ödülü 
sahibi olduk.  Kullanıcı dostu ve Vakfımızı 
yansıtan bu güzel web sitesi için emek ve 
destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza 
ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum.

Kurucu Onursal Başkanlarımız A. 
Nihat Gökyiğit ve merhum Hayrettin 
Karaca’nın 29 yıl önce çıktıkları bu yolda, 
onların öğretilerini, heyecanımızı ve 
umudumuzu asla kaybetmeden yürüyoruz. 
Kurucularımızın hayali olan 1 milyon 
gönüllüye ulaşma hedefine bu yıl bir adım 
daha yaklaşmanın mutluluğu içindeyiz. 
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950 bine çıkardığımız gönüllü sayımızı, 
önümüzdeki yıl 1 milyona çıkararak bu 
başarıyı kutlayacağımıza inanıyorum. 
Yine Toprak Dedemizin çok önemli bir 
sözünü hatırlatmadan geçemeyeceğim: 
“Her şey bir ile başlar. Bir yoksa iki 
olmaz.” Bu sözden aldığımız ilhamla 
aramıza katılan her bir gönüllü gücünün 
bilincindeyiz. Doğa için emeğini paylaşan 
her bir gönüllümüze, bağışçımıza ve 
paydaşımıza çok teşekkür ediyorum. 
Onlardan aldığımız güçle; ağaçlandırma, 
eğitim, savunuculuk, kırsal kalkınma ve 
örgütlenme çalışmalarımızı sürdürmeye, 
her bir adımımızı doğadan yana atmaya 
devam edeceğiz.

Salgının bittiği, ormanlarımızda 
canlarımızın yanmadığı, atılan tüm 
adımların doğadan yana olduğu bir gelecek 
umuduyla... 
  
Saygılarımla,

Başak Yalvaç Özçağdaş
Genel Müdür



Yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve tüm doğal varlıkları 
korumak olan varoluş nedenlerimiz kapsamında; erozyonla 
mücadelenin mümkün olduğunu kanıt layan kırsal kalkınma, 
koruma, çölleşmeyle mücadele, iklim ve ağaçlandırma 
projeleri uyguluyoruz. Eğit im, savunuculuk ve gönüllülük 
faaliyetleriyle de çevre sorunlarına karşı duyarlı, bil inçli ve 
etkin bir kamuoyu oluşturmayı amaçlıyoruz.



HAYRETTİN KARACA DOĞAL YAŞLI 
ORMANLAR PROJESİ

Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar 
Projesi çalışmaları kapsamında 
Artvin’de 19 orman alanını doğal yaşlı 
orman olarak tescil ettirdik.

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Toprak 
Dedemiz merhum Hayrettin Karaca’ya 
atfettiğimiz “Hayrettin Karaca Doğal 
Yaşlı Ormanlar Projesi”ne başladık. 
Projenin duyurusunu Toprak Dedemizin 
vefatının 1. yılında gerçekleştirdiğimiz 
anma töreninde yaptık. Projede, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin orman haritaları 
kullanılarak ortalama çapı 36 cm’den 
büyük orman alanlarını haritalandırdık. 
İlk arazi çalışmalarına başladığımız Artvin 
ilinde ortalama çapı 36 cm’den ve alanı 
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PROJELERİMİZ
50 hektardan büyük 69 adet orman 
alanında incelemeler yaptık. Yapılan arazi 
çalışmalarıyla Artvin ilinde toplam alanı 
3.820 hektar yani 5.380 futbol sahası 
büyüklüğünde olan 19 adet doğal yaşlı 
orman belirledik. Orman Genel Müdürlüğü, 
Orman İdaresi ve Planlaması Dairesi 
Başkanlığı’nın katkılarıyla 19 farklı mikro 
havzada yer alan 2.795 hektar yani 3.936 
futbol sahası büyüklüğündeki alan orman 
amenajman planlarında doğal yaşlı orman 
olarak tescil edildi.



A.NİHAT GÖKYİĞİT BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİK PROJESİ

A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik 
Projesi’ne başladık

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin 
tanınması, öneminin fark edilmesi ve 
korunmasına katkı sağlamak amacıyla, 
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Sayın 
A. Nihat Gökyiğit’in adını verdiğimiz; 
“A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik 
Projesi”ni başlattık. Projenin duyurusunu 
22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik 
Günü’nde yaptık. Projenin algı araştırması 
kapsamında dönem içerisinde 25-90 yaş 
arası toplam 31 kişi ile “biyolojik çeşitlilik” 
kavramı üzerine derinlemesine görüşmeler 
gerçekleştirdik. Projemizin farkındalık 
çalışmaları kapsamında #FarkındaMıyız? 
sorusunu sorduğumuz farkındalık filmleri 
hazırlamaya başladık. Proje lansman 
filmimizi ve “Şifa” konseptli ikinci 
filmimizi sosyal medya hesaplarımızdan 
kamuoyuyla paylaştık. 

Eğitim etkinlikleri için çalışıyoruz

Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise kademelerine yönelik 
eğitim etkinliklerini hazırlamak için 
çalışmalara başladık.

DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI

Doğa Eğitim Programlarımızı 81 ilde uygulamaya devam 
ettik

Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA 
Doğa Eğitim Programlarımızı 2020-2021 eğitim ve öğretim 
yılında 81 ilde 234.000’i aşkın çocuk ve yaklaşık 11.710 
öğretmen ile uyguladık. 2021-2022 eğitim ve öğretim 
yılında ise 81 ilde, 163.000’i aşkın çocuk ve yaklaşık 7.100 
öğretmen ile uygulamalarımızı başlattık. Minik TEMA ve 
Yavru TEMA programlarımız 2021-2022 eğitim ve öğretim 
yılında da Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle uygulanmaya 
devam etmektedir.  

Minik TEMA ve Yavru TEMA eğitim portalı yaygınlaştırma 
çalışmalarımıza devam ettik

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Minik 
TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim 
Portallarımızı açtık ve yıl boyunca daha çok öğretmene 
ulaşmak amacıyla yaygınlaştırmaya devam ettik. Eğitim 
portalları aracılığıyla Minik TEMA ve Yavru TEMA düzeyinde 
yaklaşık 143.500 çocuğa, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA 
düzeyinde ise yaklaşık 20.000 çocuğa ulaştık. Minik 
TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalları’nın yaygınlaştırma 
çalışmalarını Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle yürüttük. 
Çocukların ekolojik okuryazarlık becerilerini desteklemek 
amacıyla, müfredat ile uyumlu olarak hazırladığımız Doğa 
Eğitim Programları içerik ve eğitici materyallerine, eğitim 
portallarına üye olan tüm öğretmenler ulaşabilir.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’na ulaşmak için: 

Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Portalı’na ulaşmak için:
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“Bir Orman” kitaplarını çocuklarla buluşturduk

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları kapsamında 
“Bir Orman” (Minik TEMA) ve “Bir Orman” (Yavru TEMA) 
kitaplarını çocuklarla buluşturduk. “Bir Orman” kitabı, 
çocukları ormanda küçük bir yürüyüşe çıkarıyor ve onlara 
ormanı izledikçe neler göreceklerini, nasıl hissedeceklerini 
ve neler duyacaklarını anlatıyor. Bu sırada onlara ormandaki 
yaşamla ilgili farklı bilgiler veriyor; yüz binlerce canlının 
paylaştığı dev bir yuva olan ormanları ve içindeki yaşamı 
çocukların merakına sunuyor.

“Bir Orman” (Minik TEMA) kitabına ulaşmak için: 

“Bir Orman” (Yavru TEMA) kitabına ulaşmak için: 

“Doğada Gözlem” ve “Yaşam Çeşit Çeşit” filmlerini 
yayınladık

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları kapsamında, 
çocuklara ormandaki yaşamın canlılar arasında nasıl bir ekip 
işi olduğunu anlatmak, onları biyolojik çeşitlilik kavramıyla 
tanıştırmak ve yaşamın çeşitliliğini nasıl izleyebileceklerini 
göstermek amacıyla “Doğada Gözlem” ve “Yaşam Çeşit 
Çeşit” filmlerini hazırladık.

“Doğada Gözlem” filmini izlemek için:   “Yaşam Çeşit Çeşit” filmini izlemek için: 

MİNİK TEMA VE YAVRU TEMA EĞİTİM PROGRAMLARI 
KAPSAMINDA “BİR ORMAN” (MİNİK TEMA) VE “BİR 
ORMAN” (YAVRU TEMA) KİTAPLARINI ÇOCUKLARLA 
BULUŞTURDUK. 
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Minik TEMA (Okul Öncesi/Anaokulu 4-5 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği 
ile hazırlanan Minik TEMA Eğitim Programı’na 3 yüz yüze 
etkinlik ekleyerek toplam etkinlik sayımızı 63’e çıkardık. 
Program 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 
75.000’i aşkın çocukla uygulandı. Programa katılan her bir 
çocuğa “Bir Orman” kitabı gönderdik. 2021-2022 eğitim ve 
öğretim yılında 81 ilde yaklaşık 48.000 çocuk ve yaklaşık 
2.600 öğretmen ile uygulamalara başladık.

Yavru TEMA (İlkokul 6-9 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği 
ile hazırlanan Yavru TEMA Eğitim Programı’na 3 yüz yüze 
etkinlik ekleyerek toplam etkinlik sayımızı 84’e çıkardık. 
Program 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 
100.000 aşkın çocukla uygulandı. Programa katılan her bir 
çocuğa “Bir Orman” kitabı gönderdik. 2021- 2022 eğitim 
ve öğretim yılında 81 ilde 65.000’i aşkın çocuk ve yaklaşık 
2.600 öğretmen ile uygulamalara başladık.

Ortaokul TEMA (10-13 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Ortaokul TEMA 
Eğitim Programı etkinliklerimize 2 yüz yüze etkinlik ekleyerek 
toplam etkinlik sayımızı 42’ye çıkardık. Program, 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılında 81 ilde yaklaşık 34.000 çocukla 
uygulandı. Programı uygulayan öğretmenlere ve çocuklara 
katılım belgesi ve rozet gönderdik. 2021-2022 eğitim ve 
öğretim yılında 81 ilde 30.000’i aşkın çocuk ve yaklaşık 
1.250 öğretmen ile uygulamalara başladık.

Lise TEMA (14-17 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Lise TEMA 
Eğitim Programı etkinliklerimize 2 yüz yüze etkinlik ekleyerek 
toplam etkinlik sayımızı 31’e çıkardık. Program 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılında 81 ilde yaklaşık 25.000’i aşkın 
çocukla uygulandı. Programı uygulayan öğretmenlere ve 
çocuklara katılım belgesi ve rozet gönderdik. 2021-2022 
eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 20.000’i aşkın çocuk ve 
yaklaşık 700 öğretmen ile uygulamalara başladık.

Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programları 
kapsamında “Toprak” ve “Su” temalı posterler tasarladık

Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programları 
kapsamında yaşamın kaynağı olan toprağın ve suyun önemi 
ve bu iki doğal varlığı korumak için neler yapılması gerektiği 
hakkında farkındalık yaratmak amacıyla “Toprak Ana” ve 
“Suyun Yolculuğu” isimli posterler tasarladık.
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AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Ağaç Kardeşliği Projesi’ni 48 ilde 6.250 çocukla 
uyguladık

Çocuklara yönelik doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi 
olan Ağaç Kardeşliği Projesi eğitim etkinliklerimizi çevrim 
içi ortamda gerçekleştirdik. Eğitimlerimizi 48 ildeki 6.250 
çocuk ile uyguladık. Adım Adım oluşumunun desteği ve 
TEMA Vakfı gönüllüleri aracılığıyla uygulanan etkinliklerde 
çocukların ekosistem, biyolojik çeşitlilik, endemik bitki 
konularında farkındalık geliştirmelerini ve çevrelerindeki 
ağaçları yakından tanımalarını amaçlıyoruz. Ağaç Kardeşliği 
Projesi’nin yeni dönem uygulamaları için var olan eğitim 
içeriklerini ve materyallerini yeniledik.

Proje filmimizi izlemek için: 

İstanbul Yarı Maratonu, Bursa ve İstanbul maratonlarında 
yardımseverlik koşusu yapan 731 koşucumuz aracılığıyla 
proje için 558.470 TL kaynak yarattık. Projenin ağaçlandırma 
aşamasında Eskişehir’de 6.500 fidanlık 6. ormanı “Hayrettin 
Karaca Ağaç Kardeşliği Ormanı” adıyla oluşturduk.

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ
 
Evimiz Dünya Projesi uygulamalarına devam ettik

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve IKEA Türkiye desteği ile 
hayata geçirdiğimiz, çocukların sürdürülebilirlik kavramı 
üzerine düşünmeleri ve evde yapabilecekleri tasarruf 
davranışlarıyla ilgili farkındalık kazanmaları amacıyla 
tasarlanan Evimiz Dünya Projesi uygulamalarına 30 
ilde yaklaşık 6.750 çocukla devam ettik. Ayrıca proje 
kapsamında geliştirilen oyun tabanlı dijital etkinlik ile 
Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 103.000 çocuğa ulaştık.

“Ortak Evimiz Dünya” filmini çocuklarla buluşturduk

Çocuklara, dünyamızı korumak için edinebilecekleri çevre 
dostu alışkanlıkları anlattığımız “Ortak Evimiz Dünya” 
filmini hazırladık. 

”Ortak Evimiz Dünya” filmini izlemek için: 

SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ

Sıfır Atık Eğitim Projesi etkinlikleri ile 40 ilde 
50.000’den fazla çocukla buluştuk

Çocukların; doğal varlıkların korunması, tüketim 
alışkanlıklarımızın doğaya etkisi ve sıfır atık yaklaşımıyla 
ilgili farkındalık geliştirmesi amacıyla Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı iş 
birliği ve Tetra Pak desteği ile hayata geçirdiğimiz Sıfır 
Atık Eğitim Projesi etkinlikleri ile 40 ilde yaklaşık 50.650 
çocukla buluştuk.
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“Sıfır Atık” ve “Sıfır Atık için 5D” kitaplarını çocuklarla 
buluşturduk

Etkinlikler kapsamında okul öncesi ve ilkokul kademesindeki 
çocuklara yönelik sıfır atık yaklaşımını eğlenceli ve interaktif 
etkinliklerle anlattığımız; “Sıfır Atık” ve “Sıfır Atık için 5D” 
isimli kitapları geliştirerek etkinliklere katılan çocuklara 
ulaştırdık. 

Sıfır Atık Eğitim Portalı ile yaklaşık 176.200 çocuğa 
ulaştık 

Tüm eğitim kademelerine yönelik eğitim içeriklerinin ve 
materyallerinin yer aldığı Sıfır Atık Eğitim Portalı’nda var 
olan etkinlik önerileri, posterler, sunumlar, filmler ve dijital 
oyunların yanı sıra 10 yeni etkinlik önerisini ve “Salgın ve 
Atıklar” isimli animasyon filmi içeriklerimize ekledik. Portal 
aracılığıyla 2021 yılında yaklaşık 176.200 çocuğa ve yaklaşık 
53.800 öğretmene ulaştık.

“Salgın ve Atıklar” filmini izlemek için: 

Sıfır Atık Eğitim Portalı’nın 2021 yılı içerisindeki ziyaretçi 
sayısı yaklaşık 159.000, sayfa görüntülenmesi ise yaklaşık 
1.267.000 olarak gerçekleşti. Portala üye olan herkes tüm 
eğitim içeriklerine ve materyallerine ulaşabilir.

Portala ulaşmak için: 

DOĞA KÂŞİFİ

Yeni Doğa Kâşiflerine ulaşmaya devam ettik 

Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın desteğiyle tasarlanan 
ve Marmara Bölgesi’nin en yaygın ağaç ve çalı türlerini 
nasıl tanıyacağınızı gösteren, kendi gözlem kaydınızı 
oluşturabileceğiniz bir elektronik doğa rehberi Doğa Kâşifi 
mobil uygulamasıyla yeni kullanıcılara ulaşmaya devam ettik. 
43.308 indirilme sayısına ulaşan uygulamamızı, ek geliştirme 
çalışmaları ile daha kullanıcı dostu hale getirdik.

Doğa Kâşifi web sitemize ulaşmak için:

Mobil uygulamayı cep telefonlarınıza indirmek için: 

ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ 

Arılar için çocuklarla ve yetişkinlerle buluşmaya devam 
ettik

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Balparmak desteği ile 
hayata geçirdiğimiz, arıların doğanın sürdürülebilirliği 
için önemi, arıları ve yaşam alanlarını korumak için neler 
yapılabileceği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 
hazırlanan Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi eğitim etkinlikleri 
ile 50 ilde yaklaşık 10.750 çocuğa ulaştık.

arilarvarsa.org sitesini yeni içeriklerle zenginleştirdik

Türkiye’de arılarla ilgili çocuklara yönelik kapsamlı ve 
eğitici içeriklerin yer aldığı ilk portal olma özelliğini taşıyan 
arilarvarsa.org web sitesine “Arı Ailesi ve Sosyal Yaşamı / İş 
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Bölümü”, “Bal Arılarında Hormonlar ve Feromonlar” ve 
“Bal Arılarında Öğrenme” konularında üç yeni infografik 
ve bilgilendirici metinler ekledik.

Web sitesinde yer alan; arıların dünyasını, yaşam alanlarını 
ve sevdikleri çiçekleri eğlenerek çocuklarla tanıştırmayı 
amaçlayan “Arılarla Macera” ve “Arılar ve Çiçekler” 
oyunları yaklaşık 38.100 kişi tarafından toplam 103.735 
kez oynandı.

Dünya Arı Günü’nü kutladık

20 Mayıs Dünya Arı Günü için, kurumsal Instagram 
hesabımızdan takipçilerimizle kolay arı kovanı çizme 
yöntemini paylaştık. Çizimlerini @temavakfi, 
@balparmak ve #arılarvarsa etiketleriyle paylaşan gönüllü 
ve takipçilerimizin hikâyelerini kendi hesabımıza taşıdık. 
Dünya Arı Günü’nde ise kurumsal Instagram hesabımız 
üzerinde yaşam için kritik bir öneme sahip olan arıların 
gününü kutladık. Projeye katılan çocuklardan alıntılarla 
hazırlanan görselleri paylaştık ve yetişkinler için hazırlanan 
yeni filmimizi duyurduk. 20 Mayıs’ta Dr. Halit Yerebakan 
moderatörlüğünde, Genel Müdürümüz Başak Yalvaç 
Özçağdaş ve Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt’un 
katılımıyla gerçekleştirilen canlı yayın ile 18.000 aşkın 
izlenme sayısına ulaştık. 23 Mayıs’ta TEMA Vakfı Genç 
TEMA gönüllülerinin mesajlarıyla oluşturulan farkındalık 
videosunu yaygınlaştırdık. 

Yetişkin Filmine ulaşmak için; 

Proje farkındalık kitlerimizi 10.000 çocuk ve 10.000 
yetişkine ulaştırdık

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında sosyal medya 
üzerinden bir etkinlik gerçekleştirdik ve arılar hakkında 
sorulan soruya doğru cevap veren kişilere çocuk ve 
yetişkin kitinden oluşan bir set gönderdik. Ayrıca proje 
illerinde farkındalık kitlerinin yaygınlaştırılmasını sağladık. 

Salgın tedbirleri doğrultusunda bireysel veya küçük gruplar 
halinde, 30 ilden yaklaşık 360 gönüllümüzün katılımıyla 
“Arıların İzinde” bisiklet turlarını gerçekleştirdik. Bu 
çalışmalarla 10.000 çocuk ve 10.000 yetişkin olmak üzere 
toplam 20.000 kişiye eriştik.

Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi kapsamında 3 yıl boyunca 
uygulanan eğitim etkinliklerini ve yürütülen farkındalık 
çalışmalarını özetleyen proje filmimizi hazırladık.

Proje filmini izlemek için:
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİM ve FARKINDALIK 
PROJESİ

İklim değişikliği eğitimlerimiz için çalışmalara 
başladık

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 
İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında 
ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki çocuklara 
yönelik eğitim etkinlikleri geliştirdik. 2022 yılında proje 
kapsamında eğitim etkinliklerinin uygulanacağı okul 
ve sınıfları belirledik. Projenin farkındalık etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilecek genç ve yetişkinlere yönelik 
belgesel gösterimleri için hazırlıklara başladık.

SU KARDEŞLİĞİ PROJESİ

İçerik ve tasarım çalışmalarına başladık 

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Wilo desteği ile 
hayata geçirmeye hazırlandığımız Su Kardeşliği Projesi 
kapsamında, ilkokul çocuklarının su varlığının yaşam 
için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu ve 
suyun sürdürülebilirliği konularında bilgi edinmeleri ve su 
ayak izi konusunda farkındalık geliştirmeleri için içerik 
geliştirme ve tasarım çalışmalarına başladık. 

Su TEMA web sitesi içerik geliştirme ve tasarım 
çalışmalarına başladık

Su varlıkları, su ekosistemlerinin tüm canlılar için önemi, 
suyu tehdit eden faktörler, suyun sürdürülebilir yönetimi ve 
su okuryazarlığı konularında daha geniş kitlelerde farkındalık 
geliştirmek ve bu farkındalığı yaygınlaştırmak için infografik 
temelli olan sutema.org web sitesinin kapsamını genişletmek 
ve içerikleri güncellemek amacıyla içerik geliştirme ve 
tasarım çalışmalarına başladık. 

DOĞAYI KEŞFEDİYORUM PROJESİ

Eğitim içerik geliştirme çalışmalarına başladık

Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve Avcılar 
Belediyesi desteğiyle hayata geçirmeye hazırlandığımız, 
Avcılar ilçesinde okul öncesi ve ilkokul kademelerinde 
öğrenim gören çocuklara yönelik Doğayı Keşfediyorum 
Projesi kapsamında içerik geliştirme ve materyal tasarım 
çalışmalarına başladık.

81 İLDE 81 ORMAN PROJESİ 

Tamamlama dikimleri ve kontrol çalışmalarına devam 
ettik

Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ve Türkiye İş Bankası 
desteğiyle 2008 yılında uygulamaya koyduğumuz projenin 
13. yılında, Hakkâri ve Şırnak sahasında tamamlama 
dikimlerine devam ettik. Yıl içinde Artvin, Bursa, Elazığ, 
Eskişehir, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya ve Yalova 
illerindeki sahalarda kontrol çalışmaları gerçekleştirdik. 
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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN

Yeniden yüz yüze eğitimlere başladık

Damak ile uygulamalarına 2011 yılında başladığımız ve 
2019 yılında 3. etabına devam etme kararı aldığımız 
Fıstığımız Bol Olsun Projesi’nin 11. yılında bahçe 
ziyaretlerine ve üreticilere Antep fıstığı yetiştiriciliği ile 
ilgili danışmanlık hizmeti vermeye devam ettik. 2021 
yılında Antep fıstığı yetiştiriciliğine dair konularda toplam 
322 adam/günlük danışmanlık hizmeti verdik. Üretici 
sohbetleri kapsamında 10 eğitim ile 170 üreticiye, iyi 
tarım uygulama eğitimleri kapsamında 5 eğitim ile 83 
üreticiye eğitim verdik. Danışmanlık çalışmalarında dil 
birliğinin sağlanması amacıyla yerelde görev yapan 24 
teknik personel ile mühendis eğitimi gerçekleştirdik. 
Sertifikalı budamacı yetiştirilmesi kapsamında 20 
üreticiye Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü iş birliğinde 
budama eğitimi verdik. Barak Ovası’ndaki polen 
yoğunluğunun artırılması için 500 adet aşılı Antep 
fıstığı erkek fidanını 36 köyde 183 üreticiye dağıttık, 
dağıtılan fidanların dikimlerini takip ettik. 2019 
yılında yayınladığımız “Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı 
Yetiştiriciliği” kitabımızı dağıtmaya devam ederek 313 
adet kitabı üreticiler ile buluşturduk. 134 adet tarım 
takvimi dağıttık. Tepe tacı gençleştirme uygulamaları 
kapsamında 5 bahçede 50 ağaçta 3. yıl uygulamalarını 
tamamladık. Yürütülen tüm eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri ile 2011 yılından itibaren çalışmalar yaptığımız 
Fıstığımız Bol Olsun 1 bahçelerinde %125, 2015 yılından 
itibaren çalıştığımız Barak Ovası Fıstığımız Bol Olsun 2 
bahçelerinde ise %84 verim artışı sağladık. 

Çocuklar için Fıstık Şenliği düzenledik

Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ve Damak 
desteği ile hayata geçirdiğimiz eğitim etkinliklerine devam 
ettik. Gaziantep’te ilkokul 3. ve 4. sınıf çocuklarına 
yönelik etkinlikler ile yaklaşık 1.300 çocuğa ulaştık. 
Haziranda çevrim içi düzenlenen, dans ve oyunlarla dolu 
Fıstık Şenliği’nde projeye katılan yaklaşık 100 çocukla bir 
araya geldik. 

HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ

Her Dem Toprak İçin Projesi’nde uygulama bahçe 
sayımızı artırdık 

Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz ve 2021 yılında 
3. etabına başladığımız projede 6 olan örnek uygulama 
bahçe sayımızı Trabzon ve Artvin ilinden de ilave bahçeler 
ile 9’a çıkardık. Sürdürülebilir çay tarımı eğitimleri ile 
130’u üretici, 135’i kadın ve 230’u üniversite öğrencisi 
olan toplamda 495 kişiye eğitim verdik. Örnek uygulama 
çalışmaları yürüttüğümüz 2 bahçede 40 üretici ile bahçe 
günü etkinliği gerçekleştirdik. 2019-2020 yıllarında 
tesis ettiğimiz 1.500 fidanlık çay çeşit bahçesinde 
bakım ve kuruyan fidanların yerine tamamlama dikimleri 
gerçekleştirdik. Toprak analizi alışkanlığının ve doğru 
tarım kireci uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında 
115 üretici bahçesinden toprak numunesi aldık.

Örnek bahçelerde gerçekleştirdiğimiz organik gübre, 
çay kompostu, tarım kireci (dolomit) ve çapalama 
uygulamalarına devam ettik. Geçmiş yıllardan 
uygulamalarına devam ettiğimiz 4 bahçenin şahit 
parsellerinde toprak asitliği pH 4,56 (çok kuvvetli asit) 
iken uygulama parsellerinde bu oranı çay tarımına 
daha ideal durumda olan pH 5,84 (orta derece 
asit) seviyelerine getirdik. Yeni bahçelerde ise şahit 
parsellerinde bu oran toprak asitliği pH 4,32 (ekstrem 

   Her Dem
Toprak İçin
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asit) iken uygulama parsellerinde daha 
ilk yıl olmasına rağmen pH 4,71 (kuvvetli 
asit) seviyelerine ulaştı. Uygulamalar 
ile toprağın diğer bitki besin maddeleri 
açısından da daha iyi duruma geldiğini 
gözlemledik. Toprak yapısındaki 
iyileşme ile birlikte geçmiş dönemlerde 
çalışmalarına başlanan uygulama 
bahçelerinde komşu parsellere kıyasla 
%55, yeni bahçelerde ise uygulamanın 
ilk yılı olmasına rağmen %17 verim artışı 
sağladık. Bahçelerde gerçekleştirilen 
örnek uygulamaların çay kalitesine etkisini 
görmek amacıyla bu yıl ilk defa yaptığımız 
yaprak analizlerinde çayın tat ve aroması 
üzerinde önemli etkisi olan toplam 
polifenol miktarında uygulama bahçeleri 
lehine yaklaşık %18 gibi önemli bir oranda 
olumlu etki oluştuğunu gözlemledik. 

ZEYTİN TARIMI YAPILAN ALANLARDA 
ÖRTÜ BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 
YAYGINLAŞTIRILMASI: AKHİSAR 
ÖRNEĞİ PROJESİ

Zeytinlikler doğal ve kültürel mirasımız

Zeytin tarımı yapılan alanlarda topraktaki 
organik madde miktarının artırılması ve 
kimyasal gübre kullanımının azaltılması 
amacıyla Akhisar İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ve Akhisar Ziraat Odası 
iş birliğinde 2021 yılında Akhisar’da 
başlattığımız projede Ballıca, Zeytinliova, 
Dereköy ve Mecidiye Köylerinde, 104 
üretici ile toprak organik maddesinin 
önemi ve yeşil gübreleme konusunda 
eğitimler düzenledik. Eğitimlere katılan 
69 üreticiyle, bahçelerinde yaptıkları 
uygulamalar konusunda bilgi almak üzere 
anket çalışması gerçekleştirdik. Uygulama 
çalışmaları yürüteceğimiz köylerde 136 
üretici ile üretici sohbetleri yaptık. Eğitim 
ve üretici sohbetleri çalışmalarımızda 
üreticilere “Zeytinlik Alanlarda Örtü 
Bitkisi Yetiştiriciliği ile Yeşil Gübreleme” 

broşürünü dağıttık. Baklagil cinsi yem bitkileri üretimi ile 
örtü bitkisi yetiştiriciliği örnek uygulamaları yürütmek üzere 
Bekirler, Hamidiye, Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye 
Köylerinde 12 adet uygulama bahçesi belirledik. Belirlenen 
bahçelerin toprak analizlerini gerçekleştirdik. Uygulama 
yapılacak bahçelerde organik madde miktarının 4 bahçede 
%1’in altında (çok düşük), ortalamada ise %1,18 (düşük) 
seviyede olduğunu gördük. (İdeali %5 olup en az %3 olması 
istenir.) Örnek uygulama bahçelerinde toprak analizleri 
sonrası organomineral gübre uygulamaları ile yeşil gübre 
olarak uygulanmak üzere fiğ+arpa karışımı örtü bitkisi tohum 
ekimlerimizi gerçekleştirdik. 

TARIM POLİTİKALARINDA İKLİMİN 
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN SİVİL TOPLUM AĞI 
PROJESİ

Tarım sektöründe çalışan Sivil Toplum Kuruluşları’nın iklim 
değişikliği politikalarında daha fazla söz sahibi olması amacı 
ile proje başlattık

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Destek 
Programı 3. Dönemi (CSSP-III) kapsamında AB tarafından 
fonlanan Tarım Politikalarında İklimin Yaygınlaştırılması için 
Sivil Toplum Ağı Projemizi nisan ayında başlattık. Projeyi, 
ülkemizde tarım alanında çalışan STK’lar ile bir Sivil Toplum 
ağı oluşturarak, Sivil Toplumun tarım sektöründeki iklim 
değişikliği etkileri üzerine politika yapım süreçlerinde aktif 
rol alması amacıyla yürütüyoruz. 2022 Haziran ayına kadar 
devam edecek projenin, STK ağına üye kuruluş temsilcilerinin 
katılımı ile ilk yuvarlak masa toplantısını kasım ayında 
düzenledik.
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Eğit im çalışmalarımızı, başta çocuklar ve gençler olmak 
üzere, “ekolojik okuryazar bir toplum” amacıyla yürütüyoruz. 
Bu amaçla; okullardaki tüm eğit im kademeleri için Doğa 
Eğit im Programları hazırlıyor, gönüllü öğretmenler i le 
çalışıyor ve çocuklar, gençler, yetişkinler için eğit im 
materyalleri tasarlıyoruz. Raporun ilk bölümünde 
paylaştığımız projelerin yanında ekolojik okuryazarlık 
alanında hazırladığımız yayınlar, eğit im portalları ve web 
siteleriyle de eğit im çalışmalarımızı genişleterek daha çok 
katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm bu hedefler doğrultusunda 
2021 yıl ında da eğit im çalışmalarımıza devam et tik.



Millî Eğitim Bakanlığı ile protokollerimizi yeniledik

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile Doğa Eğitim Programları ve Projeleri kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolümüzü yeniledik. 
Ayrıca Ortaokul TEMA Eğitim Programı’nın Millî Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
okullarda uygulanması için protokol imzaladık.

Çocuklar için “İklim Hakkında Konuşalım” kitapçığını 
hazırladık

Türkiye İş Bankası ve İş Kültür Yayınları iş birliğiyle, iklim 
değişikliği konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla 
ilkbahar döneminde karne hediyesi olarak “İklim Hakkında 
Konuşalım” isimli kitapçığı hazırladık. Kitapçıkta, iklimin 
yaşamdaki önemine, iklim değişikliğinin nedenlerine, 
nerede, nasıl etkileri olduğuna ve insanların bu süreçteki 
rolüne değindik. Kitapçıkta ayrıca, günlük yaşam 
alışkanlıklarımızı değiştirerek iklim değişikliğinin etkisini 
azaltabileceğimizi anlatmak için çocuklara ve ailelerine 
yönelik bir eylem planı ile iklim değişikliğiyle ilgili 
kavramları merak edenlerin okuyabileceği bir sözlük 
hazırladık.

Kitapçığa ulaşmak için: 

Filmlerimiz EBA web sitesinde öğretmen ve çocuklarla 
buluştu

Eğitim program ve projelerimiz kapsamında çocuklara 
yönelik hazırladığımız, “5D ile Sıfır Atık”, “Bir Tişörtün 
Yaşam Hikâyesi”, “Sıfır Atık”, “Plastikler Her Yerde!”, 
“Salgın ve Atıklar”, “İklim Değişikliği”, “Doğada Gözlem”, 
“Yaşam Çeşit Çeşit” ve “Ortak Evimiz Dünya” isimli 
eğitimci filmler EBA web sitesinde yayınlandı. 

Filmleri izlemek için: 

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Doğa 
Eğitim Programları ve Projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş 
birliği protokolümüzü yeniledik.
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Eğitim çalışmalarımız kapsamında ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarına devam ettik

Sıfır Atık Eğitim Projesi, Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi, 
İklimi Koru Projesi, Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim 
Programları kapsamında ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarımızı sürdürdük. 

“Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları” kitabının 2. 
baskısını yayımladık

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğinde, Prof. Dr. 
Ünal Akkemik’in editörlüğünü yaptığı “Türkiye’nin Bütün 
Ağaçları ve Çalıları” kitabının 2. baskısını yayımladık. 
Komşumuz kadar yakın olan odunsu bitkilerin adlarına, 
türlerine ve nerelerde bulunduklarına ilişkin bilgilerin; 
onları tanımayı kolaylaştıran anahtarların olduğu kitap, 
renkli fotoğraflarla görselleştirilmiş 813 tür ile şimdiye 
kadar bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma olma 
özelliğini taşıyor.

“Anadolu Manzaraları” kitabını yayınlandık

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliği ve Türk 
Eğitim Vakfı desteği ile Prof. Dr. Hikmet Birand’ın farklı 
zamanlarda kaleme alınan yazılarından oluşan “Anadolu 
Manzaraları” kitabının ilk baskısını gerçekleştirdik. Kitap, 
küresel iklim krizinin hayatlarımızı her yönüyle etkilediği 
günümüzde, içinde yaşadığımız çevreyle ilişkimizi baştan 
aşağı değiştirmemiz gerektiğini vurguluyor.

“Alıç Ağacı İle Sohbetler” kitabının 6. baskısını yayımladık

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Türk Eğitim Vakfı iş 
birliğinde, Prof. Dr. Hikmet Birand tarafından yazılan “Alıç 
Ağacı ile Sohbetler” kitabının 6. baskısını yayımladık.

TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI İŞ BİRLİĞİNDE, 
PROF. DR. ÜNAL AKKEMİK’İN EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI 
“TÜRKİYE’NİN BÜTÜN AĞAÇLARI VE ÇALILARI” 
KİTABININ 2. BASKISINI YAYIMLADIK. 
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Gönüllülerimizden aldığımız güçle; Türkiye’nin dört bir 
yanında İl Temsilcilerimiz, İlçe/Mahalle Sorumlularımız ve 
Genç TEMA Başkanlarımızın liderliğinde faaliyetlerimizi 
631 noktada sürdürdük. 2021 yıl ında aramıza katılan 
80.000’i aşkın gönüllümüz ile 1 Milyon Gönüllü hedefimize 
bir adım daha yaklaştık.



ÖRGÜTLENME VE 
GÖNÜLLÜLÜK 
ÇALIŞMALARIMIZ

2021 yılında 81 İl Temsilcimiz, 320 İlçe Sorumlumuz, 
86 Mahalle Sorumlumuz ve 144 üniversitede bulunan 
Genç TEMA topluluklarımız aracılığıyla 631 noktada toprağı ve 
doğal varlıkları koruma çalışmalarını sürdürdük. 

2021 yılında 81 İl Temsilcimiz, 320 İlçe Sorumlumuz, 86 
Mahalle Sorumlumuz ve 144 üniversitede bulunan Genç TEMA 
topluluklarımız aracılığıyla 631 noktada toprağı ve doğal varlıkları 
koruma çalışmalarını sürdürdük. 2021’de aramıza katılan 
80.000’i aşkın yeni gönüllümüz ile gönüllü sayımız 985.000’i 
aştı. 

2021 yılında aramıza katılan gönüllülerin %58’i kadın, %42’si 
erkektir. 

2021 yılında aramıza katılan gönüllülerin %55’i 0-17 yaş 
aralığında, %25’i 18-24 yaş aralığında, %20’si ise 25 yaş ve 
üzerindedir.

%42

%55

%20

%25

%58 Kadın

18-24

0-17

Erkek

25+
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SAHA ÖRGÜTLENMEMİZ

2021’de Aksaray, Bilecik, Gümüşhane, Iğdır ve Muğla’da 
yeni İl Temsilcilcileri görevlendirdik. Örgütlenme stratejimiz 
doğrultusunda, illerin nüfus açısından en büyük ilk 3 ilçesinde 
örgütlenme çalışmalarımızı sürdürdük.

1 MİLYON GÖNÜLLÜ KAMPANYASI

1 Milyon Gönüllü kampanyamız ile her yaştan gönüllüye ulaşmayı 
hedefleyerek, temsilci gönüllülülerimizin de desteği ile daha geniş 
kitlelere yaygınlaştırma çalışmalarımızı sürdürdük. #GönlünüVer 
sloganıyla tüm doğaseverleri TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya ve 
doğaya gönlünü vermeye davet ettik.

GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER VE 
ETKİNLİKLER

Saha etkinliklerimize devam ettik

İl Temsilcilerimiz, İlçe/Mahalle Sorumlularımız ve Genç 
TEMA’larımız ile birlikte 2021 Saha Faaliyet Programı 
çerçevesinde gönüllü kazanımı, ağaçlandırma, eğitim ve 
savunuculuk çalışmalarını içeren pek çok etkinliği salgın 
tedbirlerini dikkate alarak gerçekleştirdik.

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Toprak Dedemiz merhum 
Hayrettin Karaca’yı andık

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Toprak Dedemiz merhum 
Hayrettin Karaca’nın aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde, 
salgın tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen 
“Hayrettin Karaca’yı Anma ve Anlama” törenine 633 
gönüllümüz katılım sağladı. Toprak Dedemizin kırmızı süveteri 
ile meşe ağacına sarıldığı fotoğrafından hareketle hazırlanan, 
“Ağacına Sarıl” etkinliği kapsamında; gönüllülerimiz kırmızı 
giyerek ağaca sarıldıkları fotoğraflar çektiler. Bu fotoğrafları 
#ToprakDedeninYolundayız etiketi ile sosyal medya hesaplarından 
paylaşan gönüllülerimiz, Toprak Dedemizin öğretilerinin, yediden 
yetmişe çok sayıda kişiye ulaştırılmasını sağladı. 

1 MİLYON GÖNÜLLÜ KAMPANYAMIZ İLE HER 
YAŞTAN GÖNÜLLÜYE ULAŞMAYI HEDEFLEYEREK, 
TEMSİLCİ GÖNÜLLÜLÜLERIMIZIN DE DESTEĞİ İLE 
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRDÜK. 
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Toprak Dedemiz merhum Hayrettin Karaca’yı anmak, adını ve 
anısını yaşatmak için gönüllülerimizin de desteğiyle yürütülen 
çalışmalara, 2021 yılı itibarıyla hız kazandırdık. Gönüllülerimizin 
girişimleri, mülki idare amirlerinin ve yerel yönetimlerin de 
desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, 20 ilde; 17 park, 5 
sokak, 2 ağaçlandırma sahası ve 2 diğer alan olmak üzere toplam 
26 noktada, Toprak Dedemiz merhum Hayrettin Karaca’nın adı 
yaşam buldu.

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde 
“Arazi Bozulumu ve Tedavisi”ni konuştuk

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü 
farkındalık etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Bir 
Gezegen Hastalığı: Arazi Bozulumu ve Tedavisi” konulu seminere 
40 ilden 117 gönüllümüz katıldı.

Erozyonla Mücadele Haftası’nda farkındalık çalışmaları 
gerçekleştirdik

15-21 Kasım tarihleri arasında düzenlediğimiz Erozyonla 
Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında erozyon kaynaklı toprak 
bozulumunun biyolojik çeşitliliğe olan etkisine dikkat çektik. Ülke 
genelinde TEMA Vakfı İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları ve 
Genç TEMA’lar tarafından gerçekleştirilen çevrim içi çalışmalarla 
farkındalık sağladık. “Toprak, iklimi de biyolojik çeşitliliği de 
korur. Toprak giderse, her şey biter” mesajını gönüllülerimizin 
desteği ile yaygınlaştırdık. 

Mezun TEMA Mentorler Programı’nı hayata geçirdik

Mezun TEMA Mentorler Toplantımızı, 31 Temmuz tarihinde 
çevrim içi olarak 12 farklı ilden 22 Mezun TEMA’mızın katılımıyla 
gerçekleştirdik. Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Mezun TEMA 
Mentorler Programı kapsamında 2021-2022 faaliyet yılı için 22 
Genç TEMA Başkanımızı, mentorluk desteği alacakları Mezun 
TEMA’larımız ile buluşturduk.

Genç TEMA’larımızla Meşe Palamudu Toplama Etkinlikleri 
gerçekleştirdik

Erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek 
ve bu mücadelede en etkili türlerden biri olan meşe ağacını 
tanıtmak amacıyla Genç TEMA’larımızın organizasyonunda Meşe 
Palamudu Toplama Etkinlikleri gerçekleştirdik. Ekim ayında 
gerçekleşen etkinliklere Ankara’da 135, İstanbul’da 110, İzmir’de 
90 olmak üzere toplam 335 gönüllümüz katılım sağladı.
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5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü ve Dünya Toprak Günü’nü 
kutladık

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü’nü, bu 
yıl da #GönlünüVer sloganıyla kutladık. 950.000 kişi doğaya 
gönülden bağlı diyerek tüm doğaseverleri #GönlünüVer sloganıyla 
gönüllümüz olmaya davet ettik. Gönüllülerimize, Dünya Gönüllüler 
Günü ve Dünya Toprak Günü vesilesiyle çevrim içi kutlama 
mektupları ve SMS’leri gönderdik.

GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞMALARIMIZ

Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı ilk kez çevrim içi 
gerçekleştirdik
 
Her yıl düzenlediğimiz Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı, 
bu yıl salgın sebebiyle ilk kez çevrim içi olarak 5-7 Mart tarihleri 
arasında 59 il, 86 üniversiteden 151 Genç TEMA’mızın katılımıyla 
gerçekleştirdik.  

Saha Koordinasyon Toplantısı’nı çevrim içi olarak 
gerçekleştirdik

Her yıl düzenlediğimiz Saha Koordinasyon Toplantımızı, bu yıl 
da salgın nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdik. 3-5 Eylül 
tarihleri arasında Türkiye’nin 77 ilinden 500 gönüllümüzün 
ve Genel Merkez çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşen 
toplantımızın bu yılki teması “Biyolojik Çeşitlilik” olarak belirlendi. 

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan A. Nihat Gökyiğit’in de video 
aracılığıyla mesajını paylaştığı toplantının açılış konuşmalarını, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz Ataç ve Genel Müdürümüz 
Başak Yalvaç Özçağdaş yaptı. Konuk konuşmacılarımız 
Dr. Gülderen Özdemir, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Yankı 
Yazgan, Prof. Dr. M. Levent Kurnaz, Uzman Biyolog Yıldıray Lise, 
Sosyal Antropolog Leyla Kolukısa ve Kaan Sekban’ın değerli 
katkılarıyla toplantımız 3 gün boyunca devam etti.

Bu yıl 2.’si düzenlenen Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülleri 
kapsamında; Eğitim Çalışmaları, Gönüllü Kazanımı, Umut 
Yeşertenler ve Verimlilik olmak üzere 4 ayrı kategoride ödülleri 
sahipleriyle buluşturduk. 

GÖNÜLLÜLERİMİZE YÖNELİK EĞİTİMLER VE SEMİNERLER

Uyum Eğitimlerimizi çevrim içi olarak gerçekleştirdik 

Aramıza yeni katılan İl Temsilcileri ve İlçe/Mahalle 
Sorumlularımızla 3-4 Nisan ve 2-3 Ekim tarihleri arasında 
Uyum Eğitimleri gerçekleştirdik. Eğitime katılan gönüllülerimizi 
Vakfımızın genel yapısı, bölümlerimizin çalışma alanları, 
örgütlenme ve gönüllülük modelimiz, eğitim yaklaşımımız, eğitim 
programlarımız ve projelerimiz gibi birçok konuda bilgilendirdik. 
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimlere 99 gönüllümüz 
katılım sağladı.

Gönüllülerimize yönelik çevrim içi eğitim ve seminerler 
düzenledik

2021 yılı boyunca farklı konularda gerçekleştirilen çevrim içi 
eğitim ve seminerlerde gönüllülerimiz ile bir araya geldik. 11 
Nisan tarihinde Toprak Koruma Kurulları ve Müzakere Sanatı 
Eğitimi’ni 47 ilden 54 gönüllümüzün katılımıyla gerçekleştirdik. 
Mart, ekim ve aralık aylarında 5 ayrı eğitim olarak organize 
ettiğimiz İklim Eylem Planı Savunuculuk Eğitimleri’ne 
toplamda 91 gönüllümüz katılım sağladı. 26 Mayıs tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin Hava Kalitesi Mevzuatının Çevre 
ve Halk Sağlığı Açısından Analizi ve Öneriler” adlı seminerimize 
40 ilden 72 gönüllümüz; 25 Kasım tarihinde “Kömür ve Su: 
Suya Ne oluyor?” adlı çevrim içi seminerimize ise 67 ilden 226 
gönüllümüz katılım sağladı.
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Yıl boyunca temsilcilerimiz ve gönüllülerimizin de 
desteği i le doğa alanlarının, verimli toprakların, 
suyun ve temiz hava hakkımızın korunması için 
yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk çalışmaları 
gerçekleştirdik. Toprak erozyonu, çölleşme, 
doğal varlıkların korunması ve iklim değişikliği 
konularında dünyadaki yeni araştırmalar, 
uygulamalar ve faaliyetler hakkındaki son 
gelişmeleri takip et t ik. İçinde bulunduğumuz 
uluslararası ağlar, takip et t iğimiz yayınlar ve 
katıldığımız uluslararası seminer ve konferanslar 
aracılığıyla edindiğimiz tecrübe ve bilgileri 
kamuoyunun bilgisine sunduk.



ÇEVRE POLİTİKALARI VE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ÇALIŞMALARIMIZ

Toprağımızı, havamızı, suyumuzu savunmaya devam ettik.
2021 yılı Türkiye’nin çevre gündemi açısından oldukça yoğun 
geçti. TEMA Vakfı olarak açtığımız davalarla, gerçekleştirmiş 
olduğumuz farkındalık ve savunuculuk çalışmalarımızla 
toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve tüm canlıların haklarını 
savunmaya devam ettik. 

Tarım topraklarını ve doğal alanları korumak için başlattığımız 
dava süreçlerinde güzel haberler aldık

• Sanayi, madencilik, enerji, turizm ve ulaşım gibi mekansal 
kararların dayanağı olan üst ölçek planların ekosistem odaklı 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirdik. Trabzon’da ve 
Adana’da kıyı ekosistemi üzerinde ciddi tahribat yaratacak olan mega 
endüstri bölgelerinin ayrıca Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir 
kıyılarındaki ekolojik tahribata neden olacak farklı yatırımların 
sürdürülebilir gelişime ve şehircilik ilkelerine aykırı olmaları sebebiyle 
iptalini talep ettik.

• Yalova ili Gökçe Barajı Havzası içinde yapılaşmanın artmasına 
neden olacak olan Termal Turizm Merkezi Planları’nı Yalovalıların 
su hakkını korumak için yargıya taşıdık. Planlar, Gökçe Barajı 
Havzası’ndaki suyun miktarının ve kalitesinin etkilenecek olması 
sebebiyle iptal edildi. 

• Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli 
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda 
2013 yılından bu yana yapılan plan değişiklikleri ile hem bölgede 
kömürlü termik santral yapılmasının önü açılmış hem de Marmara 
Ereğlisi, Malkara, Çerkezköy ve Vize’de kömürlü termik santral 
alanları planlanmıştı. Devam eden davalarımızdan olan Vize ve 
Çerkezköy’deki enerji üretim alanları için iptal kararları verildi.
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• 2014 yılında çıkarılan 69 sayılı ilke kararla 1. 2. ve 3. derece 
doğal sit alanlarının yeni statüleri tekrar belirlenene kadar bilimsel 
ekolojik rapor alınarak, sit alanlarında HES yapılabilmesinin 
önü açılmıştı. İlke kararın doğal sit alanlarında HES projelerinin 
yapılabilmesine imkân veren hükümlerinin iptali talebi ile açmış 
olduğumuz davada işlemin tümüyle iptaline karar verildi. 2020 
yılının başında Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan 
değişiklikle nitelikli koruma ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü 
kullanım alanlarının doğal yapılarına zarar verebilecek faaliyetlerin 
önü açılmıştı. Bu değişikliklerin iptali için açmış olduğumuz 
davada taleplerimizin tamamına yakını hakkında yürütmenin 
durdurulması kararı verildi. 

• Kanal İstanbul güzergâhını giderek daha fazla yapılaşmaya açan 
ve bölgedeki doğal varlıklar üzerindeki insan baskısını artıracak 
olan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yapılan son değişikliğin iptali talebi 
ile 5. davamızı açtık. Sazlıdere Barajı bölgesinin yapılaşmaya 
açılmasına yönelik 2019 yılı başında açtığımız plan değişikliği 
iptal davası sonuçlandı ve kazandık.

Sinop Nükleer Güç Santrali’ne karşı yürüttüğümüz hukuki 
çalışmalara devam ettik

Sinop Nükleer Güç Santrali’nin ÇED olumlu kararına karşı açmış 
olduğumuz davanın bilirkişi keşfine katılarak projeye yönelik 
itirazlarımızı dile getirdik. 

Bu davamız devam ederken bu kez Sinop-Kastamonu-Çankırı 
Planlama Bölgesi içinde tamamı orman olarak planlanmış 
alanlar, santral yapımı için enerji üretim alanı olarak değiştirildi. 
Bu doğrultuda 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planları’nda yapılan değişikliklerin iptali talebi ile santrale karşı 
bir dava daha açtık. 

Kömürlü termik santraller ve kömür madenciliği karşı doğayı 
savunmaya devam ediyoruz

İklim krizi ile mücadele çalışmalarımız kapsamında fosil yakıt 
tüketiminin azaltılmasına dair farkındalık ve savunuculuk 
faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Eş zamanlı olarak 
mevzuatı takip ediyor, hukuksal çalışmalarımıza çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
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2012 yılından beri devam ettirdiğimiz savunuculuk 
çalışmalarımızda bu yıl çalıştığımız illere dair hidrojeoloji 
raporlarını tamamladık. Kömürlü termik santrallerin ve maden 
ocaklarının su varlıklarımızın üzerinde oluşturduğu baskı ve kirlilik 
konularını esas alarak politika notumuzu hazırladık.

19.03.2021 tarihli ve 31428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in öncelikle yürütmenin 
durdurulması ve kısmı iptali talebiyle dava açtık ve yürütmeyi 
durdurma kararı aldık.

Madencilik faaliyetlerine karşı çalışmalarımıza devam ettik

Altın, gümüş gibi endüstriyel madenlerden oluşan IV. Grup 
metalik madencilik faaliyetlerine karşı çalışmalarımız devam 
etti. ÇED duyurularını düzenli takip ediyor, Halkın Katılımı 
Toplantıları’na temsilcilerimiz ile katılıyor ve süreci yakından takip 
ediyoruz. ÇED olumlu kararı almış IV. Grup maden faaliyetlerine 
karşı hukuksal süreci işletiyoruz. 

Bu tip maden faaliyetlerinin yarattığı ekolojik tahribatı, proje 
aşamasından işletme aşamasına kadar takip ediyor, savunuculuk 
faaliyetlerine devam ediyoruz. Şebinkarahisar’da faaliyet gösteren 
kurşun, çinko, bakır tesisinin atık barajı kazasına ilişkin bir video 
hazırladık ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Video 
1.000.000’u aşkın görüntüleme aldı.

Çanakkale’nin ve Kaz Dağları’nın tarım alanlarını ve su varlıklarını 
tehdit eden Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı 
ve Zenginleştirme Projesi’ne ilişkin ÇED olumlu kararının 
iptali için yaptığımız başvuru kabul edildi. Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan itirazla Kaz Dağları ve 
Çanakkale’de çevrenin korunması için adım atıldı.

Paris Anlaşması onaylandı!

Türkiye, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla 197 ülkenin 
ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası bir 
anlaşma olan Paris Anlaşması’nı ekim ayında Meclis’ten geçirerek 
onayladı. 2053 yılında karbon-nötr olma sözü veren Türkiye’nin 
hazırladığı iklim yasası çalışmalarına katılım sağlayarak görüş ve 
önerilerimizi ilgili Meclis komisyonlarına sunduk.
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Başta erozyonla mücadele olmak üzere ormanların ve 
sunduğu hizmetlerin korunması amacıyla 2021 yıl ında da 
ağaçlandırma çalışmalarımıza devam et tik. Türkiye’nin 
dört bir yanındaki toprağın ve doğanın korunmasına gönül 
vermiş bağışçılarımızın destekleri sayesinde aldığımız 
2.706.750 f idan bağışı i le ülkemizin çeşit l i yerlerinde hatıra 
ormanı sahaları tesis et t ik.



2021 yılında toprağın ve doğanın 
korunmasına gönül vermiş bireysel ve 
kurumsal bağışçılarımızdan 2.706.750 
fidan bağışı aldık. Alınan bu bağışlarla 
Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde 
Ankara, Ağrı, Balıkesir, Çorum, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, 
Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, 
Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sivas, 
Tekirdağ, Tunceli illerinde ve K.K.T.C. 
Orman Dairesi Genel Müdürlüğü iş 

İzmir’in Dağlarında Çiçekler Yine Açsın

İzmir’de 2019 yılının Ağustos ayında yaşanan büyük orman 
yangınının ardından başlattığımız “İzmir’in Dağlarında Çiçekler 
Yine Açsın” çalışması kapsamında 2021 yılında devam eden 
bağışlarla 15.927 fidan bağışı aldık. Böylece toplam 269.028 
fidan bağışı sayısına ulaştık. Dikimi yapılan sahalarda yaptığımız 
kontrollerde 1. yıl başarı oranı %70 oldu.

Hatay Hayat Bulsun

Hatay’da 2020 yılında yaşanan büyük orman yangınlarının 
ardından başlattığımız “Hatay Hayat Bulsun” çalışması 
kapsamında 2021 yılında da devam eden bağışlarla 582.161 
fidan bağışı aldık. Böylece toplam fidan bağışı sayımız 777.817 
oldu. Dikimler 2021 yıl sonu itibarı ile başladı.

Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz

2021 yılının yaz aylarında Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve 
Osmaniye illerinde gerçekleşen orman yangınlarının ardından, 
bu alanların tekrar ağaçlandırılmasına destek olma amacıyla 
başlattığımız “Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” çalışmamız 
kapsamında 12.063.324 fidan bağışı aldık. Dikimlere 2022 
yılında başlanması planlanıyor.

AĞAÇLANDIRMA 
ÇALIŞMALARIMIZ

Fidan dikimleri gerçekleştirilen ve sahada 
3. yılını tamamlayan sahaların ortalama başarısı %84, 
2. yılını tamamlayan sahaların ortalama başarısı %85, henüz 
1. yılını tamamlayan sahaların ortalama başarısı ise %73 oldu.

İZMİR’DE 2019 YILININ AĞUSTOS AYINDA YAŞANAN 
BÜYÜK YANGININ ARDINDAN BAŞLATTIĞIMIZ 
“İZMİR’İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER YİNE AÇSIN” 
ÇALIŞMASI KAPSAMINDA 2021 YILINDA DEVAM EDEN 
BAĞIŞLARLA 15.927 FİDAN BAĞIŞI ALDIK. 

birliğinde hatıra ormanı sahaları tesis ettik. 
2018-2021 sonbahar dönemleri arasında 
ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 74 
sahanın kontrolünü gerçekleştirdik. Fidan 
dikimleri gerçekleştirilen ve sahada 3. 
yılını tamamlayan sahaların ortalama 
başarısı %84, 2. yılını tamamlayan 
sahaların ortalama başarısı %85, henüz 
1. yılını tamamlayan sahaların ortalama 
başarısı ise %73 oldu.



Vakfımızın itibarını korumaya ve yükseltmeye yönelik yürütülen tüm iletişim 
çalışmalarımızı, devam eden küresel salgının gerektirdiği dönüşümlere 
uygun olarak planladık ve mesajlarımızı kamuoyuna duyurmaya devam 
ettik. Bu kapsamda döneme uygun araç, yöntem ve iş birlikleri geliştirerek 
yıl boyunca çevrim içi ortama taşıdığımız basın toplantılarının yanı sıra 
basın bültenleri, özel röportajlar, TV ve radyo konuklukları, kamu spotu ve 
sosyal medya çalışmaları gerçekleştirdik. Yıllık iletişim planı kapsamında 
medya ile ilişkilerin etkin ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağladık ve 
nitelikli haber çalışmalarının sayısını artırdık. 

Basın toplantıları 

2021 yılında TEMA Vakfı olarak 3 çevrim içi basın toplantısı 
gerçekleştirdik. Toplantılarımızı, 2021 yılında faaliyetlerine başladığımız 
“Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi” ve “A. Nihat Gökyiğit 
Biyolojik Çeşitlilik Projesi” ile yine 2021 yılında yayına açarak Doğa Eğitim 
Programlarımızı öğretmenlerle buluşturduğumuz minik-yavrutema.org 
eğitim portalı kapsamında gerçekleştirdik.

İş birliği gerçekleştirdiğimiz kurumlarla birlikte ise 2 basın toplantısı 
düzenledik. Basın toplantılarımızı; temmuz ayında Doğuş Çay ile “Her Dem 
Toprak İçin”, ekim ayında ise Damak ile “Fıstığımız Bol Olsun Projesi” 
kapsamında gerçekleştirdik.

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak 2021 yılında 969 ulusal ve 2.742’si 
yerel olmak üzere toplam 3.712 yazılı haberde yer aldık. Televizyonda 578, 
internette ise 20.687 haberimiz yayınlandı.

Web sitemizle iki ödül birden kazandık

Yenilediğimiz kurumsal web sitemiz, bu yıl 19. kez düzenlenen Türkiye’nin 
ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu olan Altın Örümcek 
Ödülleri’nde 2 ödüle layık görüldü. Yepyeni yüzü ve dinamik altyapısı 
sayesinde web sitemizle, Sosyal Sorumluluk kategorisinde 1. olarak “Kristal 
Ödül”, halk oylaması sonucunda ise “Halkın Favorisi Ödülü”nün sahibi 
olduk. 

 
İletişim kampanyaları

1 milyon gönüllüye ulaşma hedefiyle #GönlünüVer kampanyasına devam 
ettik. Biyolojik çeşitliliğin tanınması, öneminin fark edilmesi, korunması, 
Türkiye’de bilinirliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz “A. Nihat 
Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi” kapsamında #FarkındaMıyız temasıyla 
lansman filmimizi hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık. Yıl sonunda ise 
“Şifa” temasıyla hazırlanan farkındalık filmiyle iletişim çalışmalarımıza 
devam ettik. Projenin saha ve eğitim tarafında yapılacak çalışmaları 
koordine ettik.

Sosyal medya

Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye ve sosyal medya 
hesaplarımızla her ay en çok etkileşim alan ilk 3 STK arasında yer almaya 
devam ettik. Çocuklar ve yetişkinler için çeşitli bilgi, kitap önerileri 
paylaştık ve farklı konularda webinarlar gerçekleştirdik. Vakfımızın 
Instagram sayfasında 512.395 takipçi sayısına ulaşarak, bir önceki yıla 
oranla yaklaşık %27’lik bir büyüme sağladık ve Instagram’da en yüksek 
takipçi sayısına sahip STK olmaya devam ettik.

Kamu spotu

Doğa Eğitim Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası 
kapsamında matematik ve coğrafya temalı filmlerimiz için oluşturduğumuz 
kamu spotlarımızın ulusal kanallarda yaklaşık 12.000 kez yayınlanmasını 
sağladık. 

Doğa Eğitimi kamu spotumuzu izlemek için: 

Bilmek Yetmez kamu spotumuzu izlemek için: 

İLETİŞİM 
ÇALIŞMALARIMIZ
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Oryantasyon eğitimleri verdik 

2021 yılında yeni başlayan 21 çalışanımıza oryantasyon 
ve İSG eğitimleri verdik. 

Performans yönetimine ilişkin çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik 

Tüm çalışanlarımızı hedef ve pozisyon bazlı yetkinliklerine 
göre değerlendirdik.

Çalışan Memnuniyeti Anketi’ni gerçekleştirdik
 
2020 sonunda BAREM araştırma şirketi ile Vakfımızda, 
çalışan memnuniyetine ilişkin gerçekleştirdiğimiz anketi 
2021 yılında değerlendirerek, çalışma arkadaşlarımızın 
önerilerini dinledik ve süreçlerimizde gerekli iyileştirmeleri 
gerçekleştirdik.

Yetkinlik bazlı işe alım süreçleri gerçekleştirdik

Yetkinlik bazlı işe alım süreçleri doğrultusunda kişisel 
hedefleri ile Vakıf değerlerini birleştiren, sürekli gelişime 
açık; güven, saygı ve bağlılık bilinci yüksek adayları TEMA 
Vakfı bünyesine kazandırdık. 

İNSAN KAYNAKLARI 
ÇALIŞMALARIMIZ

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerimizde sürekli gelişimi 
hedefleyerek TEMA Vakfı’nın amaçlarına değer katacak 
çalışmalar yürüttük. 

Çalışan Profili

2021 yıl sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 89 kişi 
olup, bu sayının %55’i kadınlardan, %45’i erkeklerden 
oluşmaktadır. Çalışanların yaş ortalaması 39; 
bağlılıklarının bir göstergesi olan kıdem ortalaması ise 
5,72 yıldır.

TEMA Vakfı çalışanlarının demografik analizi

Cinsiyet
 
Kadın 
Erkek
Toplam

Kıdem Yılı

0-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
11-14 yıl
15 yıl üstü

Toplam

Kişi Sayısı

49
40
89

Kişi Sayısı

8
10
5

43
20
3

89

Kişi Sayısı

26
33
18
12

89

Kişi Sayısı

39
20
15
6
9

89

Eğitim

İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans 
Doktora

Toplam

Yaş Aralığı

20-30 yaş
30-40 yaş
40-50 yaş
51 yaş üstü

Toplam

7170



İş Bankası Maximum TEMA Kart

İş Bankası ile 2010 yılında başlayan Maximum TEMA 
Kart iş birliğimize devam ettik. Maximum TEMA Kart ve 
Maximum TEMA Şirket Kredi Kartı kullanan doğaseverler, 
İş Bankası’nın TEMA Vakfı’na yaklaşık 11 yıldır sağladığı 
bu önemli desteğin sürmesi için katkıda bulundu. 

Bireysel başvurular için: 

Şirket kredi kartı başvurusu için: 

İş Bankası Doğasever MaxiPara Kart

İş Bankası ile doğaya katkı sunması amaçlanarak sadece 
dijital kart olarak kullanıma sunulan Doğasever MaxiPara 
Kart kapsamındaki iş birliğimizi başlattık. Doğasever 
MaxiPara Kart kullananlar, başta toprak olmak üzere tüm 
doğal varlıkları koruma faaliyetlerimize destek verdiler.

Doğasever MaxiPara Kart ile ilgili detaylı bilgi için: 

Kahve Dünyası

Kahve Dünyası ile 2019 yılında başlayan Her Çocuk Bir 
Fidan Projesi’nin 3. yılında Kahve Dünyası’nın Türkiye 
genelindeki tüm mağazalarında satılan kraft torbalardan 
elde edilen gelir ile lise seviyesindeki 10.000 çocuğa 
daha doğa eğitimi verdik. Böylelikle doğayı seven, anlayan 
ve koruyan nesillerin yetişmesi için hazırladığımız Doğa 
Eğitim Programlarımız kapsamında projenin 3. yılı 
itibarıyla toplam 30.000 çocuğa ulaşmış olduk.

Odeabank

Odeabank ile 2017 yılından beri devam eden iş birliğimiz 
kapsamında Odeabank Oksijen Hesap sahipleri Vakfımıza 
fidan veya eğitim bağışı yapılmasına katkı sağlıyor. 
Odeabank, 2021 yılında da müşterileri aracılığıyla 
çocuklara doğa eğitimi verilmesi ve yeni fidanların 
toprakla buluşması için Vakfımıza destek vermeye devam 
etti.

KURUMSAL 
İŞ BİRLİKLERİMİZ

2021 yılında gerçekleştirdiğimiz kurumsal iş birlikleri ile 
Vakfımıza kaynak sağlamayı sürdürdük. Projeler bölümünde 
belirtilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra 
diğer iş birliği çalışmalarımıza da devam ettik.
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Yemek Sepeti

Yemek Sepeti kullanıcıları siparişlerini onaylarken 
seçenekli olarak sunulan Sivil Toplum Kuruluşları’ndan 
birine bağış yapabiliyorlar. 2021 yılında 2. dönemine 
başladığımız iş birliğimiz kapsamında bağış için 
seçilebilecek STK’lar arasında yer alan Vakfımıza gelen 
Yemek Sepeti kullanıcı bağışları, TEMA Vakfı Doğa  
Koruma Fonu’na aktarılıyor.

KAFT

KAFT iş birliğiyle 2020 yılında sınırlı sayıda üretilen ve 
Vakfımıza özel tasarlanan Planterra tişört tasarımının 
tüm geliri ile 2021 yılında Kırklareli Malkoçlar’da 12.500 
fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu. TEMA Vakfı’na özel 
olarak tasarlanan serideki Lueanda, Treveblo ve Voglemu 
tişörtlerinden satın alan her kişi adına bağışlanan 
fidanlarla ilk hatıra ormanı 18.000 fidanla Gaziantep 
Balıkalan’da, 2. hatıra ormanı ise Eskişehir Sancar’da 
oluşturulacak.

Help Steps

Bu yıl başlattığımız yeni iş birliği kapsamında Help Steps 
kullanıcıları attıkları adımları uygulama aracılığıyla TEMA 
Vakfı’na bağışlıyor. 

İş birliğinin ilk yılı boyunca bağışlanan adımlar 
fidana dönüştü ve bu sayede kullanıcılar, adımlarıyla 
ağaçlandırma çalışmalarımıza katkıda bulundu.



Çelenk ve Mutlu Gün Panosu hizmeti vermeye devam ettik

Vakfımızın yürütmekte olduğu faaliyetlere kaynak sağlamak amacıyla; 
nikâh, düğün ve açılış gibi törenler ile cenaze törenlerinde bireysel ve 
kurumsal bağışçılarımıza çelenk/pano hizmeti sunmaya devam ettik. 
Vakfımızın, hâlihazırda Çelenk/Mutlu Gün Panosu hizmeti sunduğu iller; 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir (Körfez Bölgesi-
Bandırma), Bursa, Denizli, Samsun, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmit, 
Manisa, Mersin, Muğla (Bodrum), Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Konya’dır.

Doğa eğitim bağışları almaya devam ettik 

Türkiye genelinde çocuklara yönelik uyguladığımız TEMA Vakfı Doğa 
Eğitim Programları’nı, destekçilerimizin gerçekleştirdiği eğitim bağışları 
sayesinde daha fazla çocuğa ulaştırdık. 

“3464” SMS kampanyamız devam etti

Bağışçılarımız TEMA yazıp 3464’e SMS göndererek, doğa eğitimi ve 
ağaçlandırma çalışmalarımızı desteklemeye devam etti. 

TEMA-K Gönüllü Kaynak Geliştirme Grubu, Vakıf çalışmalarımıza 
katkı sağlamaya devam etti

1999 yılından beri düzenlediği etkinliklerle Vakfımıza kaynak 
yaratan Gönüllü Kaynak Geliştirme Grubumuz TEMA-K, 2021 yılında 
gerçekleştirdiği etkinlikler ile doğa eğitimi çalışmalarımıza destek 
sağlamaya devam etti.
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Peyzaj proje uygulama ve bakım hizmetleri

2021 yılında toplam 42 adet sahada proje uygulama ve bakım hizmeti 
verdik. Vakfımızın doğa koruma çalışmalarına, iktisadi işletmemiz 
bünyesindeki 42 adet sahada gerçekleştirdiğimiz iç ve dış mekân peyzaj 
bakımları, tasarım, projelendirme ve uygulama faaliyetlerimizle kaynak 
sağladık.

GELİR GETİRİCİ 
FAALİYETLERİMİZ

İKTİSADİ İŞLETMETürkiye genelinde çocuklara yönelik uyguladığımız TEMA Vakfı 
Doğa Eğitim Programları’nı, destekçilerimizin gerçekleştirdiği 
eğitim bağışları sayesinde daha fazla çocuğa ulaştırdık. 

1999 YILINDAN BERİ DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE 
VAKFIMIZA KAYNAK YARATAN GÖNÜLLÜ KAYNAK 
GELİŞTİRME GRUBUMUZ TEMA-K, 2021 YILINDA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİKLER İLE DOĞA EĞİTİMİ 
ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM ETTİ.



Nikâh Ürünleri

Yeni evlenecek çiftleri #AşkınRengiYeşil diyerek nikâh 
davetiye ve magnetleri gibi ürünleri TEMA Vakfı’ndan 
seçmeye davet ettik ve nikâh ürünlerimizle Vakıf 
faaliyetlerimiz için kaynak sağladık. 

Tüm tasarımlar için:

Bebek Ürünleri

Anne-baba adaylarının yeni doğan bebekleri adına 
ziyaretçilerine hediye edebilecekleri bebek kart ve 
magnetlerimiz ile Vakfımıza kaynak sağladık. 

Tüm tasarımlar için: 

Özel Amaçlı Ürünler

Destekçilerimizin düzenledikleri doğum günü, sünnet, 
mevlit gibi özel günlerine konuklarını davet etmek üzere 
davetiyelerimizi ya da bu özel günlerinde onlarla birlikte 
olan konuklarına o günün anısı olarak vermek üzere 
magnetlerimizi tercih eden destekçilerimizin sayesinde 
Vakfımıza kaynak sağladık. 

Tüm tasarımlar için: 
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TEMA VAKFI 
01.01.2021 - 31.12.2021 
HESAP DÖNEMİNE AİT
GELİR - GİDER TABLOSU (TL)AKTİF (VARLIKLAR) 

1) DÖNEN VARLIKLAR   
Hazır Değerler   
Diğer Alacaklar   
Stoklar   
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   

2) DURAN VARLIKLAR   
Alacaklar   
Mali Duran Varlıklar   
Maddi Duran Varlıklar   
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

AKTİF TOPLAM

PASİF (KAYNAKLAR) 

3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     
Mali Borçlar
Borçlar   
Diğer Mali Borçlar    
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   

4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   
Borçlar   
Borç ve Gider Karşılıkları   

5) ÖZKAYNAKLAR   
Sermaye  
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası

PASİF TOPLAM

GELİRLER 
 

Bağış ve Yardımlar 
İktisadi İşletme Geliri 
Diğer Gelirler
Geçiş yıl Gelir Fazlası (2020 Yılı)
 

GİDERLER 
 

Genel Yönetim Giderleri (-) 
Amaca Yönelik Giderler (-) 
Diğer Giderler
 

DÖNEM NET GELİRİ VEYA ZARARI

Dönem Net Gelir Fazlası 

141.517.036,36
138.854.423,01

483.914,08
977.513,00

1.201.186,27

24.478.132,78
292.017,23

3.506.400,00
20.637.812,88

41.902,67

165.995.169,14

10.404.479,53
3.022,18

753.074,74
8.641.853,69
1.006.528,92

3.714.892,32
88.316,25

3.626.576,07

151.875.797,29
17.623.408,44

384.827,56
112.905.655,66
20.961.905,63

165.995.169,14

160.880.537,04

 
131.125.108,19

862.838,91
16.275.675,09
12.616.914,85

 

92.318.631,41

5.185.225,47
84.440.167,49
2.693.238,45

 68.561.905,63

68.561.905,63

TEMA VAKFI 31.12.2021 TARİHLİ 
BİLANÇOSU (TL)
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TEMA Vakfı Gönüllüsü Olmak için; 
www.tema.org.tr/gonullumuzolun 

adresinde yer alan gönüllü formumuzu doldurabilir, 
0212 291 90 90-182 numaralı telefondan ya da 

gonullu@tema.org.tr e-posta adresinden 
bize ulaşabilirsiniz.

 TEMA Vakfı Hesap Numaraları 

Gönüllülük Bağışı Hesap Numarası 
T. İş Bankası – İstanbul – Levent Şb. 

TR79 0006 4000 0011 0350 8215 91 

 Gönüllülük Bağışı Hesap Numarası 
T.C. Ziraat Bankası - İstanbul - Kurumsal Şb. 

TR62 0001 0017 5301 5768 1250 97  

Eğitim Bağışı Hesap Numarası
T. İş Bankası A.Ş. - Levent Şb. 

TR33 0006 4000 0011 0351 3170 22  

Fidan Bağışı Hesap Numarası
T. İş Bankası - İstanbul - Levent Şb. 

TR53 0006 4000 0011 0350 8223 50 

Genel Bağış Hesap Numarası
T. İş Bankası – İstanbul – Levent Şb. 

TR29 0006 4000 0011 0350 8043 52 

Çelenk Bağış Hesap Numarası
T. İş Bankası A.Ş. Levent Şb. 

TR83 0006 4000 0011 0351 2920 66 

Adım Adım Hesap Numarası
T. İş Bankası A.Ş. Levent Şb. 

TR28 0006 4000 0011 0351 2715 22

Nikah Kartı Hesap Numarası
T. İş Bankası A.Ş. Levent Şb. 

TR22 0006 4000 0011 0351 2808 45  

Bize sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz



Bu rapor Postkom Basım A.Ş'nin 
katkılarıyla basılmıştır. 


