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Hakiki manada toprak yalan söylemez,
insan soyunun üzerine yazdığı kaydı 
barındırır. Geniş manada, bir ulus kaydını 
toprak üzerine yazar ve bir medeniyet de 
kaydını toprak üzerine yazar, öyle bir kayıt ki 
toprağın basit dilinden birazcık anlayanlar 
için kolayca okunabilen…

Toprağın 7000 Yıllık Öyküsü



Yaprak Dedemiz A. Nihat Gökyiğit’in 
kulağımıza küpe olan sözleri

“Son 50 yılda başta toprak, su, hava, yeşil örtü, biyolojik çeşitlilik olmak üzere doğal 

varlıkların yenilenmelerinden daha hızlı bir şekilde tüketildiğini görüyoruz. Doğal 

varlıkların böyle sermayeden yenilmesiyle iflasa giden bir tükenişin işaretleri görülmeye 

başlandı.”

“Doğadan gelen uyarıyı duymaya mecburuz. Doğa tüketiciler için diyor ki; çılgın tüketim ve 

korkunç israfa yer yok.”

“Çevre devrimi kaçınılmaz olmuştur. Bu çevre devrimi tarım ve sanayi devrimlerinde olduğu 

gibi birkaç asırda değil, birkaç on yılda gerçekleşmek durumunda.”

“İnsanoğlu ile doğa arasında bir çatışma var. Bu çatışmanın şimdiden yarattığı en büyük 

tahribat doğadaki tükeniş. Bunun yüzünden yerküremiz belki de çok daha tehlikeli bir 

tahribata doğru yol almakta.”

 “Dünyanın başında iki tane büyük dert var. Bunlardan birincisi iklim değişikliği, ikincisi ise 

su sancısı.”

 “Doğayı ihmal etmeyi hiç istemem, her ne yapıyorsam acaba ben doğaya zarar veriyor 

muyum diye düşünürüm.”

A. NİHAT GÖKYİĞİT
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Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca’nın 
kulağımıza küpe olan sözleri

“İlkokuldan beri meşeyi çok seviyorum. Bize öğretmenler ağaçları anlatıyorlardı.

O ağaçlar meşeydi ve oradan başladı iş…”

“Yaşamak istiyorsan yaşatacaksın. Kimi? Sana hayat vereni. Ağacın, ekosistemin ne 

olduğunu bilmeden tüketmeye devam edersen, sen kaybedersin.”

“Hep beraber çalışacağız. Elimizdeki her imkanı yaşamak için, yaşatmak için kullanacağız. 

Bir araya geleceğiz. Bir halk hareketi olmamız lazım.”

“İhtiyacımız onunla denk olacak. İhtiyacımızdan fazla tüketmeyeceğiz. Yaşamamız için

ne lazımsa hepsini yapacağız. Doğa için şahsen de toplumlar olarak da hizmet edelim.”

 “TEMA’nın şahıslarla özdeşleştirilmesi doğru değildir. TEMA doğa için bir kurtuluş

ve halk hareketidir.”

 “Dünya barışının temeli Anadolu’da atılacak. Anadolu kültürü bizi buraya kadar getirdi. 

Ben demedik, biz dedik bu çok önemli.”

“Bir çok güçlüdür. Atatürk bir kişiydi. Her şey bir ile başlar. Bir yoksa iki olmaz.”

HAYRETTİN KARACA



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. Rio Konferansı’ndan sadece birkaç ay 

sonra, 11 Eylül 1992 tarihinde, Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit gönüllerini doğa 

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 koruyucu çözümler üretmek için 

canla başla çalışmaya başladılar. Gönülle çalışıp yolumuzu açtıkları için onlar bizim 

yalnızca Onursal Başkanlarımız değil, biri Toprak Dedemiz, diğeri Yaprak Dedemiz 

oldu.

Kısa süre içinde TEMA Vakfı’nın gönüllüleri ve destekçileri artmaya başladı. Toprak 

Dedemiz ve Yaprak Dedemizin yürekleri doğa için çarpan başka 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 yaklaşık 22 bin futbol sahası büyüklüğü 

alanda 700 milyon meşe palamudu, yaklaşık 18 bin futbol sahası büyüklüğü alanda 15 

milyondan fazla fidan toprakla buluştu.

• Bugüne kadar doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile 3 milyondan fazla 

çocuğa ulaşıldı. Eğitim ve öğretimin tüm kademelerine yönelik modern doğa 

eğitimi programları geliştirildi. Milyonlarca çocuk, 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, 

350’den fazla ilçede sorumluluğumuz, 150’ye yakın üniversitede Genç TEMA 

Topluluğumuz var. 
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• Bugüne kadar 250 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi 

gerçekleştirildi.

 

• Çevre seminerleri ile 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu 

görevlisine ulaşıldı.

• Doğal varlıkları korumak için attığımız her adımın; yaptığımız her itirazın 

altında doğa yararına bilimsel nedenler var. Bu nedenle bugüne kadar 

açtığımız/müdahil olduğumuz 250’den fazla davanın yaklaşık %70’i lehimize 

sonuçlandı, halen devam eden onlarca davamız var.

• Çevre ile ilgili 90’dan fazla kitabı kamuoyuna kazandırdık.

 

• Bugün toplumun tamamına yakını tarafından bilinen, gönüllülükle, güvenle, 

ağaçla, doğayla ve doğal varlıkları koruma mücadelesi ile özdeşleştirilen bir 

TEMA algımız var. 

 

TEMA Vakfı 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 

Sekreteryası (UNCCD) önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen ve birçok Sivil 

Toplum Kuruluşu’nun yanında devletlerin aday gösterildiği “Yaşam İçin 

Toprak/Land for Life” ödülünü aldı.  Bugün artık, Türkiye’yi Avrupa Çevre 

Bürosu, DRYnet ve UNCCD Sivil Toplum Paneli gibi önemli kurumların 

yönetimlerinde temsil etme onurunu yaşıyoruz.

 

Ama doğal varlıkları korumak için daha yapacak çok işimiz, gidecek çok 

yolumuz var. Gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın desteğiyle doğa için 

çalışmaya devam ediyoruz.

Saygılarımızla,

TEMA Vakfı



Çok Değerli TEMA Ailesi, 

TEMA Vakfı olarak toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; yaşanabilir

bir gelecek için var gücümüzle çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Bununla birlikte 

2017 yılı TEMA Vakfı için farklı bir anlam taşıyordu. 1992’de A. Nihat Gökyiğit ve 

Hayrettin Karaca’nın önderliğinde toprağı korumak için yola çıkan Vakfımız,

bu yıl 25. yaşını kutladı. Her yıl olduğu gibi 2017’de de önceliğimiz toprağı korumaktı. 

Çünkü özellikle toprağın 30-40 cm’lik üst tabakası insanlık için vazgeçilemez bir 

yaşamsal öneme sahip. Birçoğumuz iki bin yıl gibi çok uzun bir zaman diliminde oluşan 

toprağın hayati öneminin farkında değiliz. Ekmeğimizi, gıdamızı sağlayan toprak, 

giydiğimiz kıyafetlerden mobilyalarımıza, hatta suyun depolanmasına kadar pek çok 

yaşamsal hizmeti bize sunuyor. Tarihe baktığımızda verimli topraklarını kaybeden

tüm uygarlıkların büyük bedeller ödediğini görebiliriz. Bu bakımdan toprak insanoğlunun 

vazgeçebileceği bir varlık değildir ve onu korumak büyük önem taşıyor. Çünkü farkına 

varmalıyız ki toprak varsa hayat var.

Gücünü gönüllülerinden ve destekçilerinden alan TEMA Vakfı olarak bizlere hayat veren 

sessizlerin sesi olmak için 25 yıl boyunca birbirinden başarılı işlere imza attık.

TEMA Vakfı’nın kurulduğu günden beri başta toprak olmak üzere doğal varlıkları 

korumak için gerçekleştirdiği faaliyetleri özetlemek istiyorum. 18 bin futbol sahası 

büyüklüğünde bir alanda 15 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu. 22 bin futbol 

sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekildi. 250 kırsal kalkınma, 

koruma ve ağaçlandırma projesi gerçekleştirildi. 3 milyondan fazla öğrenciye doğa 

eğitimleri verildi. Doğal varlıkları korumak için açtığımız/müdahil olduğumuz 241 

davanın 122’si lehe sonuçlandı, 60’ı devam ediyor. Doğal varlıkların korunması ile ilgili 

mevzuat çalışmaları yapıldı.

Biliyoruz ki gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi ancak biz onlar 

için çalışırsak gerçek olacak. Yaptığımız tüm çalışmalarda Türkiye’nin 81 ilindeki il 

temsilcilerimizin, ilçe sorumlularımızın ve 690 bin gönüllümüzün desteği ile güçlendik. 

Başta gönüllülerimize, projelerimizi hayata geçirmemize olanak sağlayan Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, 

valilerimize, yerel yöneticilerimize, mütevellilerimize, bağışçılarımıza, tüm iş 

ortaklarımıza, destekçilerimize, sesimizi duyurmamıza aracılık eden tüm paydaşlarımıza 

ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Deniz Ataç
Yönetim Kurulu Başkanı





Merhaba, 

2017 yılında, çalışmalarını uzun süredir yakından takip ettiğim TEMA Vakfı’nın yeni 

genel müdürü olarak bu güzel aileye dahil oldum. 25 yıldır bu topraklarda umut yeşerten 

TEMA Vakfı’nda, tüm bilgi birikimimi ve deneyimimi başta toprak olmak üzere tüm 

doğal varlıkların korunması için gerçekleştirilen çalışmalarda kullanmak beni çok 

heyecanlandırıyor.

Gücünü gönüllülerinden alan bir halk hareketi olan TEMA Vakfı’nın; dünya görüşü, 

inancı ne olursa olsun yüreği doğa sevgisi ile atan herkes için her zaman bir buluşma 

noktası olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin dört bir yanından yüz binlerce gönüllüsü 

bulunan TEMA Vakfı’nda, gönüllülerimizle birlikte birbirinden başarılı ve güzel işlere 

imza atıyoruz. Başta toprak olmak üzere doğal varlıkların korunması için yürüttüğümüz 

çalışmalarda daha çok gönüllünün desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda geleceğimizin 

mimarı gençlerin bizlere verdiği destek çok önemli. Biz de doğa eğitimi çalışmalarımızda 

çocuklara ve gençlere doğa bilinci kazandırmak için Türkiye’nin dört bir yanında 

faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çünkü çocuklar ve gençlerin doğayı tanırlarsa seveceklerine, 

severlerse koruyacaklarına inanıyoruz. Bu bilinçle yetişen bir neslin çölleşmeye karşı 

yürüttüğümüz projelerimizden ağaçlandırma çalışmalarımıza, eğitim faaliyetlerimizden 

savunuculuk faaliyetlerimize doğayla ilgili tüm konularda destekçimiz olacağına 

şüphemiz yok.

Oben Akyol
Genel Müdür





TEMA VAKFI MÜTEVELLİLER HEYETİ
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• A. Doğan Arıkan

• Prof. Dr. A. Çelik Kurtoğlu

• A. Nihat Gökyiğit

• A. Metin Duruk (28 Mart 2017’de üye seçilmiştir.)

• Adnan Bali

• Ahmet Safa Bölükbaşı

• Asım Kocabıyık (Merhum)

• Aydın Doğan

• Prof. Dr. Aynur Aydın

• Cem Boyner

• Cengiz Solakoğlu

• Demir Karamancı

• Deniz Ataç

• Prof. Dr. Doğan Altınbilek

• Emel Anıl

• Erdal Şafak

• Erdal Yıldırım

• Dr. Ersin Arıoğlu

• Ersin Özince

• Faruk Eczacıbaşı

• Fatih Öztürk

• Feyyaz Berker (Merhum)

• Fikret Evyap

• Prof. Dr. Gelengül Haktanır

• Prof. Dr. Gülsün Sağlamer

• Halis Komili

• Haydar Akın (Merhum)

• Hayrettin Karaca

• Hüseyin Esat Ayduk Koray

• Hüseyin Özdilek

• İbrahim Halil Çiftçi

• Prof. Dr. İsmail Duman

• Prof. Dr. Koray Haktanır

• Kemal Yavuz (Merhum)

• Prof. Dr. Lütfü Baş

• Mahir Gürbüz

• Prof. Dr. Mehmet Pala

• Meral Gezgin

• Prof. Dr. Murat Altın

• Murat Gigin

• Prof. Dr. Murat Türkeş

• Mustafa Akın

• Mustafa Balbay

• Prof. Dr. Necmettin Çepel

• Nezih Öztüre

• Numan Sabit Ersin

• Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy

• Orhan Yavuz

• Osman Kavala

• Doç. Dr. Pervin Olgun

• Rahmi Koç

• Rona Yırcalı

• Sabri Ülker (Merhum)

• Doç. Dr. Sevim Budak

• Şadi Gücüm

• Şafak Birkiye

• Tezcan Yaramancı

• Turan Demiraslan

• Ümit Y. Gürses

• Prof. Dr. Vahap Katkat

• Vahide Gigin

• Yeşne İren

• Yıldırım Ali Koç



TEMA VAKFI YÖNETİM KURULU

Deniz ATAÇ, Başkan

Tezcan YARAMANCI, Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Pervin OLGUN, Üye

Erdal YILDIRIM, Üye

İbrahim Halil ÇİFTÇİ, Üye

Prof. Dr. Mehmet PALA, Üye

Prof. Dr. Vahap KATKAT, Üye

Canan BARUT, Üye

Ali Metin DURUK (Ağustos 2017’de ayrılan Sedef Fatoş KORKMAZ yerine seçilmiştir.)

Prof. Dr. Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU, Üye

Perihan Saydan PAZARBAŞI, Üye

ORGANİZASYON 
ŞEMASI

ORMAN VE 
KIRSAL KALKINMA

ÇEVRE POLİTİKALARI
VE ULUSLARARASI
İLİŞKİLER

EĞİTİM

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
(Projeler)

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
(İktisadi İşletme)

İKTİSADİ
İŞLETME

YÖNETİM
SEKRETERİ



GENEL
MÜDÜR

İCRA
KURULU

YÖNETİM 
KURULU

HUKUK
DANIŞMANI

MÜTEVELLİLER
HEYETİ

GENEL MÜDÜR
PROJE ASİSTANI

SAHA VE 
GÖNÜLLÜLÜK

İL TEMSİLCİLERİ,
İLÇE GÖNÜLLÜ 
SORUMLULARI
VE GENÇ TEMA’LAR

BAĞIŞ VE 
OPERASYON

İLETİŞİM VE
KURUMSAL
İŞBİRLİĞİ

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
(İdari ve Mali İşler)

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
(Bağışçı İlişkileri
ve Gönüllülük)

MALİ 
İŞLER

İNSAN 
KAYNAKLARI

İDARİ İŞLER 
VE SATIN ALMA

BİLGİ 
İŞLEM
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TEMA Vakfı

En başta topraklarımız olmak üzere, ülkemizin doğal varlıklarının korunması 

ve savunulması için bilimsel ve hukuksal çalışmalar yürüten... Sürdürülebilir 

yaşamın sağlıklı ve korunmuş çevre koşullarında mümkün olduğunu savunan... 

Topraktan gelen toplumsal barışa inanan... Ülkenin ve dünyanın geleceğinde 

söz sahibi olmak üzere halkla bütünleşen... Gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası 

ve saygın bir sivil toplum kuruluşudur.

TEMA Vakfı’nın Vizyonu 

-Ülke toprağını tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve 

bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak.

-Ekosistemi oluşturan toprak, su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi doğal 

varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine ilişkin politikaların 

oluşturulması için çalışmak.

-Ormanları korumanın yanı sıra ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma 

ağaç sevgisi aşılamak.

-Tarım alanlarını, çayır ve meraları koruyup geliştirmek, bu alanların amaç dışı 

kullanımını önlemek.

-Doğal varlıkların korunup doğru şekilde yönetilmesi için gereken yasal 

düzenlemelere öncülük etmek, destek vermek. 

TEMA Vakfı’nın Hedefi

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm temsilcilerine; hükümetlere ve siyasal partilere, 

resmi ve özel kuruluşlara, eğitim ve medya kuruluşlarına ve halkımıza 

toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizdeki çölleşme 

tehlikesini anlatmak. 

-Tüm bu konularla ilgili toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmak. 

TEMA, hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütürken şunları savunur:

-Toprak, ülkemizin en değerli hazinelerinden biridir.

-Orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının 

korunmasında; erozyonun ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin önlenmesinde 

bir devlet politikası geliştirilmesi gerekli ve zorunludur.

-Bu hedefe ulaşmak ancak, teknik yönden yeterli ekip, örgütlenme ve mali 

olanaklar ile mümkündür.

-Doğal varlıkların yok edilmesine ve erozyon sorununa çare bulmadıkça hiçbir 

iktidar kendisini başarılı saymamalıdır.



TEMA Vakfı’nın Değerleri

-Sürekli Gelişme

-Güven

-Sürdürülebilirlik

-Hesap Verebilirlik

-Siyasi Tarafsızlık

-İş Birliği

Uluslararası Arenada TEMA Vakfı

TEMA Vakfı konusu ve çalışma alanları ile ilgili olarak pek çok uluslararası 

kurum ve kuruluşla çeşitli düzeylerde iş birliği ve ilişki içindedir.

Akreditasyon:

-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)

-Danışman STK

Üyelik:

-Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN-Europe)

-Dünya Koruma Birliği (IUCN)

-Küresel Çevre Fonu STK Ağı (GEF-NGO)

-Küresel Toprak Ağı (GSP)

Yönetim Kurulu Üyeliği:

-Avrupa Çevre Bürosu (EEB)

-Drynet Ağı

-Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi (MIO-ECSDE)
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PROJELERİMİZ

81 İlde 81 Orman Projesi

81 İlde 81 Orman Projesi 10 yaşında.

Orman Genel Müdürlüğü ve İş Bankası iş birliğiyle 2008  yılında uygulamaya 

koyduğumuz ve 2,2 milyon fidanı toprakla buluşturduğumuz projenin 10. 

yılına girdik. Proje ile Türkiye’deki orman varlığını artırmaya katkı sağlamayı 

ve ormanlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık. Proje kapsamında 24 

ilde 5 yıllık bakım, izleme ve kontrol çalışmalarına devam ettik. Başarı oranını 

arttırmak için tamamlama ihtiyacı olan sahalarda fidan dikimleri gerçekleştirdik. 

Birçok sahada dikilen fidanlar insan boyunu aştı, toprağı koruyacak kapalılık 

oluşmaya başladı ve ortalama fidan başarısı %83 oldu.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ

Fıstığımız Bol Olsun’da eğitimler hız kazandı.

Nestlé DAMAK ile 2011’de Gaziantep ve Şanlıurfa’da başlattığımız 

projenin ikinci etabında; ilk etapta elde edilen bilgi birikiminin Barak 

Ovası’na yaygınlaştırılması için çalışmalara devam ettik. 308 bahçe ziyareti 

gerçekleştirerek Antepfıstığı yetiştiriciliği konusunda danışmanlık çalışmaları 
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yürüttük. Bahçelerdeki erkek Antepfıstığı ağacı birey eksikliğinin giderilmesi 

için 2016 yılında üretimi yapılan 1.200 adet erkek Antepfıstığı fidanının 19 farklı 

köydeki 32 üreticiye dağıtımını yaptık. Anıtsal nitelik taşıdığı tespit edilen 12 

ağaç için hazırlanan raporlar ile Gaziantep İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 

anıt ağaç tescil başvurusunda bulunduk. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü ve MEB Gaziantep Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 15 kişiye teorik 

ve uygulamalı budama eğitimi verdik. Yürütülen tüm eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri ile 2017 yılında proje bahçelerinde %52 verim artışı sağlandı.

HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ

Çay topraklarını koruyoruz.

2016 yılının başında Doğuş Çay ile Rize’de sürdürülebilir çay tarımının temelini 

oluşturan toprak sağlığının korunması konusunda başlattığımız Her Dem 

Toprak İçin Projesi’ni 2017 yılında da sürdürdük. Çay topraklarındaki durum ve 

sürdürülebilir çay tarımı politikaları konusunu değerlendirmek üzere paydaş 

toplantısı gerçekleştirdik. Çay bahçesi topraklarında yaşanan sorunlara dikkat 

çekmek ve toprakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 

eğitimler uyguladık. Üretici, çay eksperi, öğretmen, öğrenci, din görevlisi, 

muhtar ve kadınlardan oluşan toplam 4.136 kişiye eğitim verdik. Çayda doğru 

budama uygulamaları kapsamında verdiğimiz eğitimine 25 üretici katıldı.

TEMASTA Projesi

Sürdürülebilir tarım için TEMASTA olduk.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla AB-TR 

Sürdürülebilir Tarım Ağı Projesi’ne devam ettik. İnternet tabanlı platform 

ve bilgilendirici web sitesinden oluşan TEMASTA ile sürdürülebilir tarımla 

ilgili her kesimi buluşturmayı amaçladık. Platforma “temasta.tarimtema.

org”, web sitesine ise “www.tarimtema.org” adreslerinden erişilebiliyor. 

Platformda yılsonunda 2.100’ü aşkın üyeye ulaşıldı. Platform üzerinden 155’i 

aşkın blog yazısı yayınlandı. Sürdürülebilir tarıma dair postlar ile üyeleri, yeni 

gelişmelerden ve duyurulardan haberdar ettik.



SAKIZ AĞACI KLON PARKI PROJESİ

Sakız Ağaçları Klon Parkı sahası emin ellerde.

Falım Sakızları sponsorluğunda, Vakfımız ve Orman Genel Müdürlüğü iş 

birliğinde 2012-2015 yılları arasında İzmir’in Çeşme ilçesinde Sakız Ağacı Klon 

Parkı tesis ettik. Bakım çalışmalarını da yürüttüğümüz sahada 124 klondan 935 

adet sakız fidanı bulunuyor. 16 ulusal kayıt numarası ile tescil edilen sahayı, Mart 

2017’de Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik.

AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Ağaç Kardeşleri Yetişiyor.

Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata geçirilen Ağaç Kardeşliği Projesi 

kapsamında 50 ilde 5.400 öğrenciye TEMA Gönüllüleri tarafından “Orman 

Ekosistemi ve Yaşamın Çeşitliliği” konulu doğa eğitim programı uygulandı. 

İstanbul, Antalya ve Bozcaada maratonlarında 794 koşucumuz, Ağaç Kardeşliği 

Projesi için 587 bin TL’ye yakın bağış toplanmasını sağladı. Projenin 

ağaçlandırma aşamasında oluşturulan Adım Adım Çocuklar - Hatıra Ormanı 

için 25 Mart’ta Balıkesir Bandırma Dedeoba’da temsili fidan dikim töreni 

gerçekleştirildi. Törende Adım Adım koşucuları, gönüllüler ve çocuklar fidanları 

toprakla buluşturdu. 



KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL VE KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ETKİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR PROJESİ

#KömürÜzer kampanyası topraklarımıza sahip çıkmaya çağırıyor.

Türkiye’nin gıdasını üreten önemli tarım alanlarına kömür ocakları ve kömürlü 

termik santraller kurulması planlanıyor. Bu durumun gıda güvencesine 

ve tarımsal üretime vereceği zararlara dikkat çekmek üzere, önemli tarım 

alanlarına sahip olan Karaman’ı ve Konya’yı basın temsilcileri ve uzmanlarla 

birlikte ziyaret ettik. Bu ziyaretle Türkiye çapında #KömürÜzer kampanyasını 

başlattık. Karaman’ın ve Konya’nın yanı sıra Eskişehir Alpu, Trakya, Afyon Dinar 

ve Çanakkale’de bulunan tarım alanlarının da tehdit altında olduğuna vurgu 

yaptık. Kampanya boyunca TEMA gönüllüleri ülke genelinde çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirdi. Etkinliklerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, tarım 

alanlarındaki kömür yatırımlarına izin vermemesi için çağrı yapıldı. Ayrıca 

change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatılarak sosyal medyada yapılan 

kampanya ile desteklendi. 30.000 ıslak imzalı ve online dilekçe toplandı, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na teslim edildi. Gönüllülerimizle bir araya 

geldiğimiz Antalya, Ankara ve Adana’da gerçekleştirdiğimiz bölgesel gönüllü 

toplantılarımızda ve Antalya’da düzenlediğimiz Genç TEMA koordinasyon 

toplantımızda bu projelere karşı neler yapabileceğimize dair çalışmalar yürüttük. 

Eylül ayında İç Anadolu’nun en verimli ovalarından olan ve tarımsal sit ilan 

edilen Eskişehir Alpu Ovası’nda da yeni bir termik santral ve kömür madenciliği 

projesinin izin süreçleri başladı. Meydana gelecek zararlara dikkat çekmek üzere 

gönüllülerimizin katılımıyla esnaf ziyaretleri ve stant çalışmaları gerçekleştirildi.
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EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitim çalışmalarımızın amacı, doğa – insan ilişkisi konusunda toplumda 

farkındalık oluşturmak ve çevreye duyarlı davranışları geliştirmektir. Tüm 

bu faaliyetleri gerçekleştirirken, eğitimlerin mümkün mertebe doğal çevrede 

gerçekleştirilmesi önceliğimizdir. 

Bu amaçla “ekolojik okuryazarlık” olarak bilinen eğitim çerçevesini izliyoruz. 

Bir ekolojik okuryazar birey; doğayı tanıyan, ona temas eden, doğanın bir parçası 

olduğunu içselleştirmiş, gündelik yaşamdaki tercihlerinin doğaya etkilerinin 

farkında olan ve sürdürülebilir yaşam için harekete geçebilen birey olmak 

anlamına gelmektedir.

Bu kapsamda 2017 yılında da çocuklar, gençler ve farklı paydaş gruplarından 

yetişkinlere yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek ekolojik okuryazar 

birey olmaları için çalışmalar gerçekleştirdik. 

EKOLOJİK OKURYAZARLIK PROGRAMI 

Yetişkin Eğitimleri 

Bugün ve gelecekte doğal varlıkların korunabilmesi için toplumdaki ekolojik 

okuryazar yetişkinlerin sayısının yüksek olması büyük önem taşıyor. Bu 

kapsamda 2017’de özel sektör ve yerel yönetim çalışanlarına yönelik çalışmalar 

yürütüldü.

Yeşil Yaka Programı

2015 yılında TEMA Vakfı’nın geliştirdiği ve Baltaş Grubu tarafından iki yıldır 

uygulanan Yeşil Yaka Programı devam etti. Program sürdürülebilirliğin bir görev 

olmasının ötesinde, yaşam felsefesi olarak özel sektör çalışanları tarafından 

benimsenmesini hedefliyor. Bir tam günlük program, etkinlik ve atölye 

çalışmasından oluşuyor. 2017 yılında Barilla, Nestle, Lüleburgaz Belediyesi ve 

TEMA Vakfı olmak üzere dört farklı kurumla uygulanan Yeşil Yaka Programı, 

yaklaşık 130 kişiye ulaştı.
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TEMA Yerel Yönetim Programı

2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte çalışmalarına 

başladığımız TEMA Yerel Yönetim Programı 2016’da uygulanmaya hazır hale 

getirildi. Program, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik alanındaki kapasitelerini 

artırmayı ve yerel yönetim bünyesinde görev yapan birimler arasındaki eş 

güdümü güçlendirmeyi hedefliyor. Orta-üst düzey belediye yöneticileri ve 

çalışanlarına yönelik 30 kişi kapasiteyle uygulanan program bir tam gün sürüyor. 

Program teorik sunum, atölye çalışması ve anket uygulamasını içeriyor. Yerel 

yönetimlerin öncelikli ihtiyaçlarına göre sürdürülebilir kentler, ekosistem 

hizmetleri, sürdürülebilir ulaşım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konular 

arasından seçiliyor. TEMA Yerel Yönetim Programı kapsamında 2017 yılında 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi ile iki farklı uygulama 

gerçekleştirildi.

Erozyonla Mücadele Semineri

1999 yılından itibaren iş birliği içinde olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri 

Komutanlığı ile 25 Nisan’da Erozyonla Mücadele Semineri’ni gerçekleştirdik. 

Değerli Bilim Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Kani Işık ve Doç. Dr. Doğanay Tolunay’ın 

katılımı ile gerçekleşen seminere 200 TSK personeli katılım sağladı.

Çocuk ve Gençlik Eğitimleri

Çocuk ve Gençlik Eğitimleri kapsamında bulunan Minik TEMA, Yavru TEMA, 

Ortaokul TEMA ve Lise TEMA eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı iş 

birliğiyle uygulanıyor. Programlarımızla her yaştan çocuk ve gencin doğayı 

tanıyan, günlük hayattaki faaliyetlerinin doğaya etkilerini bilen, sürdürülebilir 

yaşamı tercih eden bireyler olmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Eğitim 

programlarımız 2016-2017 eğitim öğretim yılında 81 ilde, 80 bini aşkın öğrenci

ve 3.400’den fazla öğretmen ile uygulandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise 

yine 81 ilde, 105 binden fazla çocuk ve 4 bin 660 öğretmenle uygulanıyor.



Minik TEMA (Okul öncesi/Anaokulu 4-5 Yaş)

2010 yılında “Toprak Dersem Çık” sloganıyla uygulamaya 

başladığımız Minik TEMA Programı, okul öncesi çocukların doğa 

ile olan bağlarını güçlendirip, doğada kaliteli vakit geçirmelerini, 

bu sayede fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi 

hedefliyor. Program 2016-2017 eğitim öğretim yılında 81 ilde 27 

binden fazla çocukla uygulandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

ise bir önceki yıla göre %41 artışla 81 ilde yaklaşık 38 bin çocukla 

uygulanmaya başladı.

Yavru TEMA (İlkokul 6-9 Yaş)

İlkokul çocuklarına yönelik Yavru TEMA Programı 2014 yılından bu 

yana “Yaşamı Keşfediyorum” sloganıyla uygulanıyor. Minik TEMA 

Programı ile hedefleri aynı olan Yavru TEMA 2016-2017 eğitim 

öğretim yılında 81 ilde yaklaşık 30 bin çocukla uygulandı. 2017-

2018 eğitim öğretim yılında ise bir önceki yıla göre %33 artışla 81 

ilde 40 bini aşkın çocukla yürütülüyor.

Ortaokul TEMA (10-13 Yaş)

“Yeryüzünde Yaşam” sloganıyla hayata geçirdiğimiz Ortaokul TEMA 

Programı 1996’dan beri uygulanıyor. Program, insanın doğanın 

sahibi değil bir parçası olduğunu; doğaya bütüncül bakabilmeyi ve 

davranışların doğaya olan etkilerinin farkına varılmasına katkıda 

bulunmayı amaçlıyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılında program, 

81 ilde yaklaşık 15 bin çocukla gerçekleştirildi. 2017-2018 eğitim 

öğretim yılında ise bir önceki yıla göre %13 artışla 17 bini aşkın 

çocukla uygulanıyor.

Lise TEMA (14-18 Yaş)

Lise TEMA Programı “Sürdürülebilir Yaşama Doğru” sloganıyla 

2014 yılından beri uygulanıyor. Program, gençlerin doğanın 

yaşamı nasıl sürdürdüğünü anlayan, sürdürülebilirliği bir yaşam 

biçimi olarak benimseyen, kendi çevresinden başlayarak gezegeni 

ilgilendiren çevre sorunlarına duyarlı ve çözüme yönelik harekete 

geçebilen ekolojik okuryazar bireyler olmalarına katkıda bulunmayı 

hedefliyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılında program, 81 ilde 8 

binin üzerinde çocukla gerçekleştirildi. 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında ise bir önceki yıla göre %25 artışla 81 ilde yaklaşık 10 bin 

çocukla uygulanıyor.



BİLİM VE YAYINLAR PROGRAMI

Bilim Kurulu

TEMA Vakfı çalışma alanlarına önemli katkılar koyan iki yeni akademisyeni bilim kurulumuza 

kazandırdık. Uluslararası insan hakları hukuku, kadın hakları, gıda hukuku ve politikaları 

alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar ile Prof. Dr. Hilal Elver ve iklim değişiklikleri, bölgesel 

iklim modellemesi, ekosistem modelleme ve fenoloji alanlarında yaptığı çalışmalar ile

Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes bilim kurulu üyelerimiz olarak uzmanlık alanlarına yönelik destek 

veriyorlar.

Turan Demiraslan Lisansüstü Eğitim Bursu

TEMA Vakfı - Turan Demiraslan Lisansüstü 

Eğitim Bursu 2016 – 2017 öğretim yılında yeniden 

verilmeye başlandı. Orman ve kırsal kalkınma, 

çevre politikaları, eğitim alanlarında çalışma 

yapan, ders dönemini bitirmiş yedi bursiyer 12 ay 

boyunca desteklendi. 2017-2018 dönemi için yapılan 

başvurular ile 9 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Yayınlarımız

İnsanoğlunun toprakla ilişkisini 7000 senelik bir zaman sürecinde inceleyen 

“Toprağın 7000 Yıllık Öyküsü” adlı yayınımızın içeriğini güncelleyerek basımını 

yeniden gerçekleştirdik. 

Turan Demiraslan fonu kapsamında hazırladığımız “Meşe” kitabının basımı 

tamamlandı. Meşe ağacının yapısı, tekstilden ulaşıma kadar farklı kullanım 

alanları tarihsel bir yaklaşımla ele alınıyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle yayımladığımız Dünyanın 

Durumu serisinin bu yılki konusu “Yeryüzü Eğitimi: Değişen Gezegende 

Eğitimi Yeniden Düşünmek” oldu. Kitapta, doğa merkezli öğrenme ve sistematik 

düşünme gibi çevre eğitiminin geleneksel alanlarının yanı sıra sosyal ve 

duygusal öğrenme ile erken dönem eğitiminde oyunun önemi gibi konular 

inceleniyor.

Amerikalı filozof ve eğitim teorisyeni John Dewey, “eğitim yaşama 
hazırlanmak değil, bizzat yaşamın kendisidir” diyor. Peki, yaşamın 

kendisinin önemli ölçüde değiştiği İnsan Çağı’nda öğrencilerin hangi bilgi, 
beceri ve tutumlara ihtiyacı olacak? Önümüzdeki zorluklarla hızla başa 

çıkabilmek için kullanabileceğimiz eğitim modelleri mevcut mu?

Worldwatch Enstitüsünün en meşhur yayını Dünyanın Durumu serisinin 
son kitabında değişik alanlardan eğitim uzmanları, yeni bir çağda öğretme 

ve öğrenmeye yenilikçi yaklaşımlar sunuyorlar. Eğitimi dönüştürecek ve 
tüm öğrencileri ekoloji temelli sosyal değişimin temsilcisi haline getirecek 

yeryüzü merkezli eğitim uygulamalarının örneklerini inceliyorlar.

Kitapta, doğa merkezli öğrenme ve sistematik düşünme gibi çevre 
eğitiminin geleneksel alanlarının yanı sıra sosyal ve duygusal öğrenme 

ile erken dönem eğitiminde oyunun önemi gibi konular inceleniyor. 
Uzmanlar daha önce benzeri  görülmemiş zorluklarla baş etmeye hazır, 
ekolojik okuryazarlığı olan, derin düşünen, etik değerlere sahip liderler 

yetiştirmenin, yani yeni bir çevre eğitiminin gerekliliğine odaklanıyor. 
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ORMAN VE KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARIMIZ

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE HATIRA ORMANLARI

2017 yılında destekçilerimizin bağışları, Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü’nün 

ve KKTC’de Orman Dairesi Müdürlüğü’nün iş birliği ile Balıkesir, Çanakkale, 

Kırklareli, Denizli ve KKTC’de tesis edilen sahalar için 747 bini aşkın fidan bağışı 

aldık. Alınan fidan bağışlarından 571 bin adedi 2017 yılında dikildi. Kalan 176 

bin fidanın 2018 ilkbaharında dikilmesi planlandı.

AĞAÇLANDIRMA SAHASI KONTROLLERİ 

Dikimi yapılan ve bakım çalışmaları devam eden 40 farklı ağaçlandırma 

sahasında fidan başarı tespitleri amacıyla saha kontrolleri gerçekleştirdik. Fidan 

dikilen ve en az bir yılını tamamlayan 33 sahada ortalama %92 fidan başarısı 

elde ettik. 14 farklı sahada yeni dikimlerle hatıra ormanları tesis edip, 7 sahada 

fidan dikimi için arazi hazırlığı çalışmaları yaptık.
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ÇEVRE POLİTİKALARI ÇALIŞMALARIMIZ

Toprak toprak toprak

Arazi kullanım politikaları ve ÇED süreçleri çalışmalarımız devam etti. Verimli 

topraklarımızı, ormanlarımızı ve temiz hava hakkımızı savunmak için başta 

kömürlü termik santraller olmak üzere doğamızı tehdit eden projelere karşı 

Trakya’da, Zonguldak’ta, Bartın’da, Ankara’da ve Adana’da hukuki çalışmalar 

başlattık. Verimli topraklarımızın yapılaşmaya açılmasını önlemek için 69 ilde, 

Toprak Koruma Kurulları’nda temsilcilerimiz yer aldı, Kastamonu’da hukuki süreç 

başladı. Olumsuz etkilere neden olabilecek mekânsal plan kararlarının iptaline 

yönelik çalışmalarımız hukuki süreçleri de içerecek şekilde devam etti. 9 farklı 

bölgede hukuki süreçleri başlattık. Madencilik, enerji üretim tesisleri gibi çevresel 

etkisi geniş faaliyetlere yönelik ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) süreçleri hem 

yerelde takip ettik hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Bu 

konuda yürütülen “ÇED Süreçlerinin İyileştirilmesine Bütüncül Bakış” projesi ile 

yereldeki ÇED çalışmalarına destek olduk. 



Enerji politikaları hakkında çalışmalarımız devam etti

-Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili açtığımız ÇED olumlu kararının 

iptali davası kapsamında aleyhimize gelen bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi 

hazırladık.

-#KazdağıHepimizin dedik. Yenice’deki kömürlü termik santral tehdidini 

şimdilik durdurduk. Üyesi olduğumuz Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 

çalışmaları ile Çanakkale’de planlanan termik santrallerin neden olacağı hava 

kirliliğini ve sağlık etkilerini ortaya koyduk.

Su tehditleri haritamız 2 yaşında

22 Mart 2016’da kutlanan Dünya Su Günü’nde yayınladığımız Türkiye Su 

Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritası’nı 2017 yılında da güncellemeye devam 

ettik. 40 ilden bildirilen 87 vakayı su varlığının niteliğine, miktarına ve su 

varlığına erişime engel olacak tehditler olarak üç kategoride inceledik. 
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Milletvekillerimizi zeytinliklerimize, meralarımıza ve kıyılarımıza sahip çıkmaya çağırdık

Haziran ayında meclise gelen kanun tasarısıyla, zeytinlik, mera ve kıyılarımızın 

yapılaşmaya, sanayi yatırımlarına açılması gündeme geldi.  Gönüllülerimizle 

beraber milletvekillerine yaptığımız lobi çalışmaları ile yasanın bu maddelerinin 

geri çekilmesine destek verdik. Ancak meralarla ilgili olumsuz düzenleme Ekim 

ayında başka bir kanun tasarısına eklenerek TBMM’de kabul edildi.



DİĞER ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIMIZ

Toprağın gündemini uluslararası düzeyde takip ettik

TEMA Vakfı olarak Ordos’ta Çin’in ev sahipliğinde yapılan Birleşmiş Milletler 

Çölleşmeyle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi 13. Taraflar Toplantısı’na (UNCCD-

COP13) bir Genç TEMA gönüllümüz ve Vakıf temsilcimiz katıldı. Toprak 

bozulumuna karşı ulusal çalışmaları, uluslararası alanda arazi bozulumunun 

dengelenmesi hedefleri kapsamında genişlettik. Küresel ölçekte bozulmuş 

arazilerin ve ekosistemlerin iyileştirilmesi için ekonomik, çevresel, sosyal 

ölçekte hedefler belirlendi. Ayrıca UNCDD’nin 2018-2030 stratejisine yönelik 

STK’ların dahil olmasına ilişkin savunuculuk yaptık ve strateji belgesine dahil 

edilmesini sağladık.

Dünya devletleri iklimi korumaya kararlı, sıra Türkiye’de 

TEMA Vakfı olarak Bonn’da Fiji’nin ev sahipliğinde yapılan İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi’nin 23. Taraflar Toplantısına katıldık (UNFCCC COP23). 

İklim Zirvesi’nin en önemli çıktısı Talanoa Diyaloğu (Paris Anlaşması 

Kolaylaştırıcı Diyaloğu) süreci oldu. Ana hatları katılımcılık, dahil edicilik 

ve şeffaflık olarak özetlenen yeni diyalog kurma prensibi zirveye katılanlar 

tarafından kabul edildi. Kömür yatırımlarından vazgeçme konusunda önemli 

adımlar atıldı. Aralarında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Portekiz, 

İtalya, Meksika, Kanada ve ABD’nin Washington eyaletinin de yer aldığı 25 

ülke ve eyalet Kömürü Geride Bırakma İttifakı ile (Powering Past Coal Alliance) 

kömürden “geleneksel” elektrik üretiminin hızla devreden çıkarılmasını 

taahhüt eden bir bildiriye imza attı. Bu durum gelişmiş ülkelerin politikalarını 

yansıtması açısından önem taşıyordu. Paris’te alınan küresel sıcaklığı 2 

derecenin altında tutma hedefini gerçekleştirmek için AB ülkelerinin 2030’a, 

tüm dünyanın ise 2050’ye kadar kömürü bırakması gerekiyor. Ayrıca iklim 

finansmanı konusundaki müzakereler öne çıktı. Fonun dağılımı ve içeriği 

konusunda kararlar alındı. Yeşil İklim Fonu’na daha fazla kamu ve özel sektör 

mobilizasyonu ve fonun yukarı çekilmesi yönünde anlaşma sağlandı. Öte 

yandan Türkiye’nin iklimi koruyan, düşük karbon ekonomisine geçmesine 

olanak verecek politikaların hayata geçmesi için uluslararası düzeyde karar 

vericileri etkilemek için iklim değişikliği ve toprak, iklim değişikliği ve kentler 

konulu yan etkinlikler düzenledik.

Uluslararası bir görev daha üstlendik

Ulusalda yürüttüğümüz kömür mücadelesinin yanı sıra Avrupa çapında 

başlatılan “Beyond Coal” kampanyasına dahil olduk. Üyesi olduğumuz CAN 

Europe’un genel kuruluna katıldık ve COP23 öncesi stratejilere katkı verdik. 

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Çevre Bürosu’nun Yönetim 

Kurulu üyeliğine seçildi. Avrupa’nın en büyük çevre ağı olan Avrupa Çevre 

Bürosu, 30’dan fazla ülkede yaklaşık 140 kuruluşla faaliyet gösteriyor.



ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIMIZ
Türkiye’nin 81 ilinde gönüllülük faaliyetlerini yaygın bir şekilde sürdüren 

Vakfımız, 2017 yılında 81 İl Temsilcimiz, 301 İlçe Sorumlumuz, 47 Mahalle/

Belde/Köy Sorumlumuz ve 140 üniversitede bulunan Genç TEMA topluluğumuz 

aracılığıyla 569 noktada toprağı ve doğal varlıkları koruma çalışmalarını 

sürdürdü. 2017’de aramıza katılan yaklaşık 49 bin yeni gönüllüyle yılsonunda 

toplam gönüllü sayımız 690 bini aştı.

Gönüllü Profil Bilgileri

2016-2017 Gönüllü Sayısı Karşılaştırması

Bilecik, Bolu, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, 

Kilis, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Tunceli’de yeni İl Temsilcileri 

görevlendirdik. Ankara, İstanbul ve İzmir’de Genç TEMA örgütlenmelerinin 

güçlendirilmesi için çalışmalara devam ettik. Özellikle İstanbul’da mahalle 

örgütlenmeleri kapsamında çalışmalara ağırlık verdik. 

Üniversiteden mezun olan Genç TEMA’ların oluşturduğu Mezun TEMA 

örgütlenmesinin gelişmesi yolunda çalışmalara devam ettik. 2017 yılında Mezun 

TEMA ağına katılan gönüllüler ile birlikte Mezun TEMA sayısı 450’ye ulaştı.
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%45 %74

Cinsiyet Dağılımı
Ocak - Aralık 2017

Gönüllü Sayıları

2017 yılında aramıza katılan 

gönüllülerin %55’i kadın,

%45’i erkektir.

2017 yılında aramıza katılan gönüllülerin 

%74’ü 0-17 yaş aralığında, %17’si 18-24 yaş 

aralığında, %9’u ise 25 yaş ve üzerindedir.

Yaş Grubu Dağılımı
Ocak - Aralık 2017

Kadın 18-24 YaşErkek 25 ve +

%55

%9%17

%9

0-17 Yaş

2016

2017

57.791

48.706



GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER VE ETKİNLİKLER

İl Temsilcilerimiz, İlçe/Mahalle Sorumlularımız ve Genç TEMA’larımız 2017 

Saha Faaliyet Programı çerçevesinde gönüllü kazanımı, ağaçlandırma, eğitim 

ve savunuculuk çalışmalarını içeren pek çok etkinliği hayata geçirdi. 

Nisan ve Mayıs aylarında kömür madenciliği ve termik santrallerin çevreye 

etkilerine dikkat çekmek amacıyla yürütülen #KömürÜzer kampanyası 

kapsamında 39 ilde bisiklet turları ve stant çalışmalarını içeren 82 etkinlik 

düzenlendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü “Doğayla Temasta Ol!” teması 

çerçevesinde bilgilendirme stantları ve renkli etkinlikler düzenlenerek kutlandı. 

13-19 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen Erozyonla Mücadele Haftası 

etkinlikleriyle toprak bozulumu konusuna dikkat çekildi. Hafta kapsamında 36 

farklı ilde toplam 106 etkinlik (toprak yürüyüşü, toprak bozulumu temalı stant 

çalışması, sunumlar ve farkındalık etkinlikleri) gerçekleştirildi ve yaklaşık 11 

bin kişiye ulaşıldı. İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları ve gönüllülerin 

gerçekleştirdiği Toprak Yürüyüşleri’nde “Yaşam Toprakta Filizlenir” sloganı 

kullanıldı. Yürüyüşlerde verilen mesajlarla herkes doğal varlıkların korunması 

için harekete geçmeye çağırıldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü

Dünya Gönüllüler Günü, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” dikkat çekmek 

amacıyla Ulusal Gönüllülük Komitesi’ne üye kurumlarla ortak gerçekleştirilen 

etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar; sivil toplum örgütlerinin ortak stant 

çalışmaları gerçekleştirmesi ve #GönüllüysenRenkVer etiketiyle yapılan sosyal 

medya paylaşımlarını içerdi. Gönüllülere, Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya 

Toprak Günü online kutlama mektupları ve SMS’leri gönderildi.

GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞMALARIMIZ

Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı

Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı 2-5 Mart’ta Antalya’da 139 Genç 

TEMA’mızın katılımıyla gerçekleştirdik.

Bölgesel Gönüllü Toplantıları

2017’de Adana, Ankara, Çanakkale, Trabzon ve Batman’da toplam 5 Bölgesel 

Gönüllü Toplantısı gerçekleştirdik. 76 ilden yaklaşık 1.500 gönüllümüzle bir 

araya gelerek umut yeşertmeye devam ettik.

Saha Koordinasyon Toplantısı

25. yılımızı coşkuyla kutladığımız Saha Koordinasyon Toplantısı’nı, 3-6 

Ağustos 2017 tarihleri arasında “Umut Yeşertiyoruz” temasıyla İstanbul’da 

gerçekleştirdik. Toplantıya, 63 ilden ve Kıbrıs’tan 350’yi aşkın gönüllümüz 

katıldı.
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GÖNÜLLÜLERİMİZE YÖNELİK EĞİTİMLER

Uyum Eğitimi

Aramıza yeni katılan İl Temsilcileri ve İlçe/Mahalle Sorumlularımızla 21-23 

Nisan ve 3-5 Kasım tarihlerinde iki Uyum Eğitimi gerçekleştirdik. İstanbul’da 

yapılan eğitimlere 52 ilden toplam 81 gönüllümüz katıldı.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
2017 yılında vakfımızın mesajlarını kamuoyuna duyurmak için basın gezisi, basın 

toplantısı, basın bültenleri, özel röportajlar, kamu spotu ve sosyal medya çalışmaları 

gerçekleştirdik. 64 adet basın bülteni gönderimi yaptık. Bir yerel düzeyde basın 

toplantısı ve bir adet ulusal düzeyde basın gezisi düzenledik. 2017 yılında 598’i 

ulusal ve 4.518’i yerel basında olmak üzere toplam 5.116 haber yer aldı. Televizyonda 

toplam 149 haber yayımlandı. İnternette toplam 9.266 haber yer aldı.

      Facebook takipçi sayımız: 586.600 

      Twitter takipçi sayımız: 409.600

      Instagram takipçi sayımız: 99.200

KAMU SPOTU

Gıda güvenliği ve doğa eğitim programları konulu iki kamu spotu filmi yayına 

konuldu. Kamu spotları ulusal ve tematik kanallarda yaklaşık 7.700 kez yer aldı. 

Radyo spotu ise 4.127 kez yayınlandı. 

Gıda güvenliği kamu spotumuzu izlemek için tıklayın.

Doğa eğitimi kamu spotumuzu izlemek için tıklayın.

http://bit.ly/2GqZLI5
http://bit.ly/2oh2iNf


İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARIMIZ
TEMA Vakfı’nın vizyon ve misyonu doğrultusunda insan kaynakları yönetimi 

süreçlerinin sürekli geliştirilmesi için çalışmalar sürdürdük.

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı 

Baltaş Grubu ile mevcut organizasyonel yapının değerlendirilmesi, kısa ve 

orta vadeli planlara uygun olarak yapının geliştirilmesi için 2015 yılında iş 

akışları, görev tanımları, yetkinlikler ve değerler gibi konularda İK uygulamaları 

geliştirmeye başlamıştık. Bu kapsamda 2017 yılında hem görev tanımlarının 

revize edilmesi, değerler çalışması ve performans yönetim süreci gibi 

çalışmalarla süreç iyileştirme hem de düzenlediğimiz yedi farklı eğitim ile 

faaliyetlerimize devam ettik.

Performans Yönetimi

Alt yapı hazırlıklarına 2016 yılında başlanan Performans Yönetim Sistemi, 

2017 yılında uygulanmaya başladı. Tüm çalışanlar hedef ve pozisyon bazlı 

yetkinliklerine göre değerlendirildi. Ana hedefi çalışan eğitim ve gelişimini 

sağlamak olan Performans Yönetim Sistemi’nin süreçlerinin danışmanlığını 

Baltaş gerçekleştirdi.

Yetkinlikler ve Seçme-Yerleştirme Süreci

Vakfımızın değerlerine uygun, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, pozisyon 

için gerekli bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim gibi nesnel kriterler doğrultusunda 

değerlendirilen adayları, TEMA Vakfı bünyesine kazandırdık.

Çalışan Profili

2017 yılsonu itibariyle 73 kişi olan toplam çalışanların %55’i erkeklerden, 

%45’i kadınlardan oluşuyor. Çalışanların yaş ortalaması 40, bağlılıklarının bir 

göstergesi olan kıdem ortalaması ise 6 yıldır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

2015 yılının ikinci yarısından itibaren Bilim OSGB firmasından bedelsiz İşyeri 

Hekimliği hizmeti alınıyor. Bu kapsamda işbaşı periyodik muayeneleri ve diğer 

muayene hizmetlerinin verilmesi sağlandı.
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TEMA Vakfı Çalışanlarının Demografik Analizi

Cinsiyet Dağılımı 

ErkekKadın

%45%55

Yaş Dağılımı

24-30 31-40 41-50 50+

%15 %15

%51

%19

Kıdem Dağılımı 

0-2 Yıl 3-5 Yıl 6-10 Yıl

11-15 Yıl 15+

%10
%12

%37

%10 %31

Eğitim Dağılımı

İlköğretim Lise Ön Lisans

Lisans Yüksek Lisans Doktora

%32 %21
%5

%11%1

%30

Eğitim

Çalışanlarımızın TEMA Vakfı’na katıldığı ilk günden itibaren performanslarının 

sürekliliği, yetkinliklerinin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi 

ve kuruma bağlılıklarını arttırmak amacıyla eğitimlere önem veriyoruz. 2017 

yılsonu itibariyle kişi başı eğitim süresi 31 saattir.

Esas Sosyal-İlk Fırsat İşbirliği

‘İlk Fırsat’ Esas Sosyal’in geliştirdiği, 14 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) 

katılımıyla ve paydaşlarla ortaklaşa uyguladığı bir programdır. Program 

üniversite eğitimini yeni tamamlamış, gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde 

STK’larda deneyim kazanmalarını desteklemeyi amaçlıyor. STK’larda deneyim 

kazanan gençler, program kapsamında farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk 

desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden de yararlanıyorlar. TEMA 

Vakfı olarak 2017 yılında İlk Fırsat Programı kapsamında İletişim ve Kurumsal 

İşbirliği bölümü için bir gence istihdam sağladık.



Maximum TEMA Kart 

İş Bankası ile devam eden işbirliğimiz kapsamında Maximum 

TEMA Kart kullanan doğaseverler, İş Bankası’nın vakfımıza bağış 

yapmasını sağlayarak doğayı korumak için sürdürülen çalışmalara 

destek oldu.

Nikah Ürünleri

Evlenecek çiftlere sunduğumuz farklı tasarımlardaki nikah 

ürünlerimiz yenilendi. Davetiye, nikah kartı ve ahşap magnetlerden 

oluşan çeşitlerimizle faaliyetlerimiz için kaynak sağlandı. 

#AşkınRengiYeşil diyerek yeni evlenecek çiftleri, nikah ürünlerini 

TEMA Vakfı’ndan seçmeye davet ettik.

Bebek Ürünleri

Bebek sahibi olan çiftlerin ziyaretçilerine hediye edebilmesi için 

bebek kartları ve ahşap magnet ürünleri geliştirildi. Anne-babaların 

destekleriyle Vakfımıza kaynak sağlandı.

Doğa Eğitimi Faaliyetlerimiz

TEMA Vakfı Türkiye genelinde çocuklara yönelik uyguladığımız 

doğa eğitimi programları destekçilerimizin gerçekleştirdiği eğitim 

bağışları sayesinde daha fazla çocuğa ulaştırıldı.

“3464” SMS Kampanyamız

Daha çok çocuğumuzun doğa eğitimi programlarımızdan 

faydalanması için başlattığımız ulusal yardım toplama 

kampanyamız 2017 yılında da devam etti. Bağışçılarımız TEMA 

yazıp 3464’e SMS göndererek bizi destekledi. 

TEMA-K Gönüllü Kaynak Geliştirme Grubu

1999 yılından beri vakfımıza kaynak yaratan gönüllü grubumuz, 

2017 yılında gerçekleştirdikleri beş etkinlikle doğa eğitimi 

çalışmalarımıza destek olmaya devam etti.

GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERİMİZ



Tadım ile “Doğaya ve Kendine İyi Bak”

Tadım markası ile 27 Nisan-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında 

Migros mağazalarında kampanya gerçekleştirildi. Marka, ilgili 

dönemde Tadım kuru meyve ve çiğ kuruyemiş ürünleri satışından 

elde ettiği gelirin bir kısmını Vakfımıza aktararak, doğayı koruma 

çalışmalarımıza destek oldu.

Odeabank ile “Geleceğin Oksijeni Teminat Altında”

“Odeabank Geleceğin Oksijenini Teminat Altına Alıyor” projesi 

Odeabank iş birliği ile başlatıldı. İki yıl sürecek olan projede, 

bankacılık işlemlerini Oksijen Hesap’tan yapan Odeabank Oksijen 

Hesap sahipleri vakfımıza fidan veya eğitim bağışı yapılmasına 

katkı sağlayacak. Proje sonunda 50 bin fidan dikilmesi veya 50 bin 

çocuğun doğa eğitimleriyle buluşturulması hedefleniyor.

Otribebe ile “Rahat Nefesler” Hatıra Ormanı

Otribebe markası ile yapılan iş birliği kapsamında anneler adına 

“Rahat Nefesler” adlı hatıra ormanı oluşturuldu. Hazırlanan reklam 

filmi Anneler Günü döneminde televizyon kanallarında ve dijital 

mecralarda yayınlandı.

Taç ile “Nevresim Değiştirme Şenliği”

Taç markası ile başlayan iş birliği kapsamında, eski nevresimlerini 

Taç mağazalarına getiren tüketiciler hem ürünlerin geri 

dönüştürülmesini sağladı, hem de adlarına dikilen 10 bin fidanla 

doğaya can verdi.

Turkish Philanthropy Funds

Amerika merkezli Turkish Philanthropy Funds ile iş birliği 

başlatıldı. Amerika’da yaşayan Türkler vakıf faaliyetlerimize 

destek olmak için bağışlarını isterlerse bu kurum üzerinden de 

gerçekleştirebilecekler. 

KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ

2017 yılında gerçekleştirilen kurumsal iş birlikleri ile Vakfımıza kaynak sağlandı.



TEMA VAKFI FİNANSAL TABLOLARI

1. DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
Diğer Alacaklar
Stoklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar

2. DURAN VARLIKLAR
Alacaklar
Mali Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

AKTİF TOPLAM

3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Mali Borçlar
Borçlar
Diğer Mali Borçlar
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

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

12.524.726,25
11.745.738,56

3.209,87
9.490,05

336.303,00
426.640,27

3.344,50

15.600.378,15
298.516,53

3.006.400,00
12.245.820,45

39.660,67
9.980,50

28.125.104,40

2.654.121,94
8.781,56

297.336,91
2.120.706,32

215.464,59
11.832,56

1.451.998,72
59.802,32

1.392.196,40

24.018.983,74
11.866.810,86

384.827,56
9.105.518,55
2.125.104,40

28.125.104,40

TEMA VAKFI 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)



TEMA VAKFI 01.01.2017 - 31.12.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT 
GELİR - GİDER TABLOSU (TL)

Bağış ve Yardımlar
Faiz Gelirleri
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları
İktisadi İşletme Geliri
Kira Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Diğer Olağandışı Gelirler
Geçmiş Yıl Gelir Fazlası

Genel Yönetim Giderleri (-)
Amaca Yönelik Giderler (-)
Karşılık Giderleri (-)
Kambiyo Zararları (-)
Diğer Olağandışı Giderler (-)

Dönem Net Gelir Fazlası

*Vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olmamız nedeniyle, Vakfımızın brüt gelirinin en az % 66,6 
‘lık kısmının vakıf amaçları doğrultusunda harcanması gerekmektedir.
Vakfımız 2017 yılında brüt gelirlerinin % 71’lik kısmını amaçları doğrultusunda harcamıştır.

14.086.952,38
653.483,83
15.012,86

482.349,66
398.410,76
101.792,00
22.559,43
89.914,00

212.500,00

1.545.594,46
10.743.965,57

406.978,96
343.342,79
361.266,37

2.661.826,77

GELİRLER                16.062.974,92

GİDERLER               13.401.148,15

DÖNEM NET GELİRİ VEYA ZARARI               2.661.826,77
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TEMA Gönüllüsü Olmak İçin;

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. 

Gönüllülük Bağışları Hesap Numaraları

T. İş Bankası – İstanbul – Levent Şb. TR79 0006 4000 0011 0350 8215 91

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 Şubesi TR83 0006 4000 0011 0351 2920 66

Adım Adım Hesap Numarası

T. İş Bankası A.Ş. Levent Şubesi TR28 0006 4000 0011 0351 2715 22

Nikah Kartı Hesap Numarası

T. İş Bankası A.Ş. Levent Şubesi TR22 0006 4000 0011 0351 2808 45 

Bize sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz: /temavakfi





“Palamut ilk açıldığında, toprak üzerindekilerin haberi bile olmaz. 
Şanslı palamudun bir yaprak yığını altında olması yüksek ihtimaldir. 
Gelecekteki gövde henüz toprak üzerinde belirmemişken, kök aşağı 
doğru hızlı yolcululuğuna başlamıştır. 

William Bryant Logan – Meşe Medeniyetin Çerçevesi





tema@tema.org.tr temavakfitema.org.tr


