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Sevgili TEMA Dostu,
2017 yılının ilk altı aylık döneminde gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla Türkiye’nin dört bir köşesinde başarılı çalışmalar
gerçekleştirdik. Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması bu dönemde de ilk sıradaydı. Bununla birlikte çevre sorunlarına
duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmak için de önemli faaliyetler hayata geçirdik.

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ
Türkiye’nin her köşesinden gönüllülere ulaşmayı ilke edinen
Vakfımız, 2017 yılının ilk yarısında saha faaliyetlerini 81 il, 275 ilçe,
33 mahalle/köy/belde ve 131 üniversitede olmak üzere toplam 520
noktada gönüllü temsilcileri aracılığıyla sürdürdü. Yılın ilk yarısında

aramıza katılan 25 bini aşkın yeni gönüllümüz ile gönüllü sayımız
670 bine yaklaştı. Aramıza yeni katılan gönüllülerimize, gönüllülüğe
adım attıkları andan itibaren TEMA Vakfı’nın vizyon, misyon ve
çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi olmaları amacıyla hazırlanan
“Hoş Geldin Mektupları”nı göndermeye başladık.
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TEMSİLCİLERİMİZLE VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE
BULUŞMALARIMIZ
Temsilci ve İlçe Sorumluları Uyum Eğitimi’ni düzenledik
Aramıza yeni katılan İl Temsilcilerimiz, İlçe ve Mahalle
Sorumlularımız için İstanbul’da 21-23 Nisan tarihleri arasında,
yılın ilk Uyum Eğitimi’ni gerçekleştirdik.

Bölgesel Gönüllü Toplantıları’nı gerçekleştirdik
2017 yılının ilk üç Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Ankara, Adana
ve Trabzon’da gerçekleştirdik. Toplantılarımızda 48 ilden, 825
gönüllümüz ile bir araya gelerek bu topraklarda umut yeşertmeye
devam ettik.

GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
PROJELER ve ETKİNLİKLER
Türkiye’nin 50 ilinde Ağaç Kardeşleri yetişiyor!
Ağaç Kardeşliği adlı doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesini Adım
Adım Oluşumu iş birliğinde hayata geçiriyoruz. Projenin ikinci yılında
Türkiye’nin 50 ilinden, 5.400 çocuğumuz ile projeyi uygulamaya
başladık. Ağaç Kardeşliği Projesi’ni uygulayan Genç TEMA’larla,
2-5 Mart tarihleri arasında Antalya’da bir araya geldik. Toplantıya,
71 üniversiteden 139 Genç TEMA katıldı.

Çocuklar Hatıra Ormanı
için 25 Mart tarihinde
temsili fidan dikim töreni
gerçekleştirdik. Balıkesir
Bandırma’da bulunan
Dedeoba ağaçlandırma
sahasında düzenlenen
törende TEMA gönüllüleri,
Adım Adım koşucuları
ve çocuklar fidanları
toprakla buluşturdu.
Runatolia Maratonu’nda Ağaç Kardeşliği projesi için koşan, sinema
ve tiyatro oyuncusu Yiğit Özşener de fidan dikim etkinliğinde bizleri
yalnız bırakmadı.

Dünya Çevre Günü’nde “Doğayla Temasta Ol!” dedik
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü “Doğayla Temasta Ol!” teması
çerçevesinde bilgilendirme stantları ve renkli etkinlikler
düzenleyerek kutladık.

Adım Adım koşucuları, Runatolia Maratonu ve Bozcaada
Maratonu’nda yardımseverlik koşusu yaparak projeyi desteklemeye
devam etti. İki maratonda iyilik peşinde koşan 225 koşucumuz
157 bin TL’ye yakın bağış toplanmasını sağladı.
Projenin ağaçlandırma aşamasında oluşturulan Adım Adım 4
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EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Çocuk ve gençlik eğitim programlarımızı uyguladık
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA
programlarımızı 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında 81 ilde yaklaşık
80.000 öğrenci ve 3.400 öğretmen ile uyguladık. Programı uygulayan
öğretmenlere ve öğrencilere yıl sonu hediyesi olarak katılım belgesi ve
rozet gönderdik.

Ağaç Kardeşliği’nin izleme değerlendirme
raporunu hazırladık
Ağaç Kardeşliği
Projesi ilkokul 3.
sınıfta başlayıp
4. sınıfta
devam eden
uzun soluklu
bir programı
kapsıyor.
Program
çocukların
doğa ile
giderek azalan
ilişkilerini güçlendirmek, deneyimleyerek öğrenmelerine destek
olmak amacıyla oluşturuldu. Proje kapsamında etkinliklere katılan
295 çocuk ile 10 noktada yüz yüze görüşmeler yapıldı. Etkinlikleri
uygulayan kolaylaştırıcılardan çevrim içi anket ile veriler toplandı.
Orman Ekosistemi ve Yaşamın Çeşitliliği eğitim programı izleme
değerlendirme raporu bu veriler ışığında hazırlandı.
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TEMA Yerel Yönetim programını ilk kez Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi ile uyguladık
TEMA Yerel Yönetim programı kapsamında; program uzmanları olan
Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr. Azime Tezer ve Prof. Dr.
Haluk Gerçek’in katkılarıyla tam günlük eğitim yapıldı. Programda
“Kentsel Ekosistem ve Ekosistem Hizmetleri, Ekolojik ve Akıllı
Kentler ve Sürdürülebilir Ulaşım” konu başlıkları yer aldı. Ekolojik
Bina’da 30 Ocak’ta düzenlenen programa Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi üst ve orta düzey çalışanlarından 33 çalışan katıldı.

Yeni yayınlarımızın hazırlıklarına başladık
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliği ile hazırladığımız
Dünyanın Durumu serisinin 2016 yılı konusu sürdürülebilir kentlerdi.
2017 yılı konusu ise “Değişen Gezegende Eğitimi Tekrar Düşünmek”
olacak. Bu sayıda içeriğine TEMA Vakfı olarak katkı sağladığımız
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yayınımızın çevirisi devam ediyor. Turan Demiraslan fonu kapsamında
hazırladığımız ‘Meşe’ kitabı basıma hazırlanıyor. Meşe ağacının
yapısı, tekstilden ulaşıma kadar farklı kullanım alanları tarihsel bir
yaklaşımla ele alınıyor.

Turan Demiraslan Lisansüstü Eğitim Bursları’nı vermeyi
sürdürüyoruz
TEMA Vakfı Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli konular
olan orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve eğitim
alanlarında çalışma yapan, ders dönemini bitirmiş lisansüstü
öğrencilerini 12 ay boyunca destekliyoruz. 2017 - 2018 döneminde
vereceğimiz burslara yönelik detaylı bilgiye tema.org.tr’den
ulaşabilirsiniz.

Yeşil Yaka programını
uygulamaya devam
ediyoruz

Doğa Kaşifi çalışmalarına başladık
Türkiye’de botanik alanında yapılmış ilk yurttaş bilimi akıllı
telefon uygulamasının geliştirilmesi için Ocak ayında çalışmalara
başladık. Doğa Kaşifi adını taşıyan uygulama, sade vatandaşın
biyolojik çeşitliliği tanımasına, sahiplenmesine ve korumasına
öncülük etmeyi hedefliyor. İlk sürümü yıl sonunda çıkacak
uygulama, İstanbul’un yaygın ağaç ve çalı türlerini barındıracak.
Bağışçımız Turan Demiraslan’ın desteği ile hayata geçirilen
projede, kullanıcıların gözlem yeteneğini geliştirmesi, kişisel
gözlemlerini diğer kullanıcılar ile paylaşması ve tartışması
mümkün olabilecek.

E-TEMA eğitim portalını hazırlıyoruz
TEMA Vakfı’nın eğitim alanındaki çalışmalarını öğrenciler,
öğretmenler ve yetişkinler için elektronik ortamda kolay
erişilebilir kılmak üzere E-TEMA eğitim portalını hazırlıyoruz.

Özel sektör çalışanlarının
karar ve tercihleriyle
dünyayı tüketmenin önüne
geçebileceklerini savunan
Yeşil Yaka eğitim programını
geliştirdik. Baltaş Grubu iş
birliğiyle yürüttüğümüz Yeşil
Yaka programı hem bireylerin
hem de kurumların günlük (iş
ve özel) kararlarında davranış
değişikliğini hedefliyor.
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Projenin altyapı çalışmaları tamamlandı. e-tema.org adresinden
ulaşılacak olan elektronik eğitim içeriklerinin tasarımı üzerinde
çalışmalar sürüyor.

Toprak TEMA web sitesinin tasarımına başladık
2015 yılında su ekosistemleri, su sorunları ve sürdürülebilir yönetimi
gibi konuları ele almak üzere Su TEMA web sitesini (sutema.org) hayata
geçirmiştik. Vakfımızın en önemli çalışma alanı olan toprak konusunda
çevrim içi bir kaynak olma özelliği taşıyan Toprak TEMA web sitesinin
çalışmalarına Ocak ayı itibariyle başladık. www.topraktema.org
adresinden erişilecek web sitesi yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ettik
2017’nin ilk yarısında da destekçilerimizin bağışları, Türkiye’de
Orman Genel Müdürlüğü’nün ve KKTC’de Orman Dairesi
Müdürlüğü’nün iş birliği ile Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve
KKTC’de tesis edilen sahalar için 257 bini aşkın fidan bağışı aldık.
2014 yılı sonbahar dönemi ile 2017 ilkbahar dönemi arasında
dikimleri yapılan 36 farklı ağaçlandırma sahasında çalışmalar
yürüttük. 14 farklı sahada yeni dikimler ile hatıra ormanları tesis ettik.

81 İlde 81 Orman Projesi 10 yaşında
Orman Genel Müdürlüğü ve İş Bankası iş birliğiyle 2008 yılında
uygulamaya koyduğumuz 81 İlde 81 Orman Projesi’nin 10’ncu
yılına girdik. Proje ile Türkiye’deki orman varlığını artırmaya
katkı sağlamayı ve ormanlar konusunda farkındalık yaratmayı
amaçlıyoruz. Proje kapsamında 24 ilde 5 yıllık bakım, izleme ve
kontrol çalışmalarına devam ettik. Dikimden sonra hızlı gelişerek
başarılı orman arazileri haline dönüşen sahaları gezerek orman
ekosistemini oluşturan diğer bileşenleri gözlemledik.
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KIRSAL KALKINMA VE KORUMA PROJELERİMİZ
Her Dem Toprak İçin Projesi’ne devam dedik
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 sürdürme kararı aldık. Çay topraklarındaki durum ve
sürdürülebilir çay tarımı politikaları konusunu değerlendirmek
üzere paydaş toplantısı gerçekleştirdik. 2017 yılının ilk yarısında
çay bahçesi topraklarında yaşanan sorunlara dikkat çekmek
ve toprakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak
amacıyla eğitimler gerçekleştirdik. Üretici, çay eksperi, öğretmen,
öğrenci, din görevlisi, muhtar ve kadınlardan oluşan toplam 2.361
kişiye eğitim verdik.
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Fıstığımız Bol Olsun’da anıt ağaç adayları belirlendi

TEMASTA olmaya başladık

Nestlé DAMAK ile 2011’de Gaziantep ve Şanlıurfa’da başlattığımız
projenin ikinci etabında; ilk etapta elde edilen bilgi ve birikimin
Barak Ovası’na yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ettik. İlk
altı aylık dönemde 154 bahçe ziyareti gerçekleştirerek Antepfıstığı
yetiştiriciliği konusunda danışmanlık çalışmaları yürüttük.
Bahçelerdeki erkek Antepfıstığı ağacı birey eksikliğini gidermek
üzere 2016 yılında üretimi yapılan 1.200 adet erkek Antepfıstığı
fidanının 8 bahçede dikimini gerçekleştirdik. Anıtsal nitelik taşıdığı
tespit edilen 12 ağaç için hazırlanan raporlar ile Gaziantep İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne anıt ağaç tescil başvurusunda
bulunduk, süreç devam ediyor.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla
AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı Projesi’ne devam ettik. İnternet
tabanlı platform ve bilgilendirici web sitesinden oluşan TEMASTA,
sürdürülebilir tarımla ilgili her kesimi buluşturmayı amaçlıyor.
Platforma “temasta.tarimtema.org”, web sitesine ise “www.
tarimtema.org” adreslerinden erişilebiliyor. İş birliği olanakları
sağlayan platformda ilk 6 ayda 1.200 üyeye ulaştık. Platform
üzerinden 125’i aşkın blog yazısı yayınladık. www.tarimtema.
org adresinde sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda
bilgi paylaşımı ve platforma üyelik konusunda yaygınlaştırma
çalışmaları yürüttük.
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Sakız Ağacı Klon Parkı proje 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 edildi. Sahada 124 klondan
935 adet sakız fidanı bulunuyor. 16 ulusal kayıt numarası ile tescil
edilen sahayı, Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik.

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Arazi kullanım politikaları ve ÇED süreçleri
çalışmalarımız devam ediyor
Doğal varlıklarımız üzerinde tehdit oluşturacak faaliyetlere karşı
hukuki mücadelemize gönüllülerimizin desteğiyle devam ediyoruz.
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımları, madencilik, enerji
üretim tesisleri gibi çevresel etkisi geniş faaliyetlere yönelik ÇED
(çevresel etki değerlendirmesi) olumlu kararlarına karşı önlem
almaya çalışıyoruz. Bu konuda “ÇED Süreçlerinin İyileştirilmesine
Bütüncül Bakış” projemiz devam ediyor. Proje kapsamında ÇED
Okuryazarlığı Seminerleri düzenleyerek yerelde yapılan ÇED
mücadelelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca, olumsuz
etkilere neden olabilecek mekânsal plan kararlarının iptaline
yönelik çalışmalarımız hukuki süreçleri de içerecek şekilde devam
ediyor.

Enerji politikaları hakkında çalışmalarımız sürüyor
- Fukuşima nükleer santral kazasının 6. yıldönümü öncesinde
nükleer santrallerin tehditlerine dikkat çekmek ve Akkuyu
Nükleer Güç Santrali’ne neden karşı olduğumuzu hatırlatmak
amacıyla bilgi notu hazırladık. Temsilcilerimizle ve Genç TEMA
başkanlarımızla paylaştık.
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- 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.

#KömürÜzer kampanyasını başlattık
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.
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Su tehditleri haritamız 2 yaşında
22 Mart 2016’da kutlanan Dünya Su Günü’nde yayınladığımız
Türkiye’de 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. Haritaya
buradan ulaşabilirsiniz. Burayı tıklayarak kendi ilinizdeki su varlıklarına
yönelik tehditleri haritaya ekleyebilmemiz için bizimle paylaşabilirsiniz.

Kampanya boyunca TEMA gönüllüleri ülke genelinde bisiklet turu
ve stant çalışmaları gibi 38 ilde 81 etkinlik yaptı. Etkinliklerde
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, tarım alanlarındaki kömür
yatırımlarına izin vermemesi için çağrı yapıldı ve binlerce dilekçe
toplandı. Ayrıca change.org üzerinden bir imza kampanyası
başlatılarak sosyal medyada yapılan kampanya ile desteklendi.
Gönüllülerimizle bir araya geldiğimiz Antalya, Ankara ve
Adana’daki bölgesel gönüllü toplantılarımızda ve Genç TEMA
koordinasyon toplantımızda kömürün gıdamızı ve temiz
hava hakkımızı nasıl tehdit ettiğini, bu projelere karşı neler
yapabileceğimizi konuştuk.

Su Varlığının Niteliğine Yönelik Tehdit
Su Varlığının Miktarına Yönelik Tehdit

Kampanyaya destek vermek için change.org/komuruzer linkinden
online imza atabilirsiniz ya da komuruzer.com adresindeki talep
dilekçesini doldurarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına faks
ya da posta yoluyla gönderebilirsiniz.
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Su Varlığına Erişime Engel Olacak Tehdit
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GELİR GETİRİCİ FAALİYETLERİMİZ
Maximum TEMA Kart iş birliği devam etti

2010 yılında İş Bankası ile başlayan iş birliğimiz devam ediyor.
Maximum TEMA Kart kullanan doğaseverler, İş Bankası’nın
Vakfımıza bağış yapmasını sağlayarak doğayı korumak için
sürdürdüğümüz çalışmalara destek oldu.
Bireysel başvurularınız için: http://bit.ly/maximumtemabirey
Şirket kredi kartı başvurusu için: http://bit.ly/maximumtemasirket

Eğitim çalışmalarımıza destek arttı
Siz duyarlı destekçilerimizin
gerçekleştirdiği eğitim bağışları sayesinde
Türkiye genelinde çocuklarımıza ve
gençlerimize doğa eğitim programlarımızı
ulaştırmaya devam ettik.

SMS kampanyamız devam etti

Nikah ürünlerimiz
yenilendi
Evlenecek çiftlere sunduğumuz
farklı tasarımlardaki nikah
ürünlerimizi yeniledik.
Davetiye zarflarımızı
değiştirdik. Koleksiyonumuza
nikah kartlarına ek olarak
nikah şekeri yerine hediye
edilebilecek ahşap magnetler
ekledik. Yeni ürünlerimizle
faaliyetlerimiz için kaynak
sağladık.

Bebek bekleyen çiftler
kartlarımızı tercih etti
Bebek sahibi olacak çiftlerin
ziyaretçilerine hediye
edebilmesi için “Hoş Geldin
Bebek” kartları tasarladık.
Kartlarımızı tercih eden annebaba adaylarının destekleriyle
faaliyetlerimiz için kaynak
sağladık.

Daha çok çocuğumuzun doğa eğitimi
programlarımızdan faydalanmasını isteyenler
cep telefonlarından TEMA yazıp 3464’e SMS
göndererek bizi destekledi.
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kuruyemiş ürünleri satışından elde ettiği gelirin bir kısmını 25
yıldan bu yana yaşanabilir gelecek için toprağa ve çevreye sahip
çıkan vakfımıza aktararak, doğayı koruma çalışmalarımıza destek oldu.

Odeabank ile
“Geleceğin
Oksijeni Teminat
Altında”

TEMA-K eğitim faaliyetlerimize destek oldu
Gönüllü kaynak geliştirme grubumuz TEMA-K, 2017 yılının
ilk yarısında iki büyük etkinlik gerçekleştirerek eğitim
çalışmalarımıza destek vermeye devam etti.

Kurumsal iş birlikleri
gerçekleştirmeye devam ettik
Tadım ile “Doğaya ve Kendine
İyi Bak”
Tadım markası ile 27 Nisan-26
Mayıs 2017 tarihleri arasında
Migros mağazalarında kampanya
gerçekleştirdik. Marka, ilgili
dönemde Tadım kuru meyve ve çiğ
20

İki yıl sürecek
olan “Odeabank
Geleceğin
Oksijenini Teminat
Altına Alıyor” projesini Odeabank’la birlikte başlattık. Projede,
bankacılık işlemlerini Oksijen Hesap’tan yapan Odeabank Oksijen
Hesap sahipleri Vakfımıza fidan veya eğitim bağışı yapılmasına
katkı sağlıyor. İki yıllık proje sonunda 50 bin fidan dikilmesini veya
50 bin çocuğun doğa eğitimleriyle buluşturulmasını hedefliyoruz.

Otribebe ile
“Rahat Nefesler”
Hatıra Ormanı
Otribebe markası
ile yaptığımız iş
birliği kapsamında
anneler adına
“Rahat Nefesler”
adlı hatıra ormanını oluşturduk. Hazırlanan reklam filmi Anneler
Günü döneminde televizyon kanallarında ve dijital mecralarda
yayınlandı.
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İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Vakfımızın projelerine iletişim desteği vermek ve mesajlarını
kamuoyuna duyurmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Bu
kapsamda basın bültenleri, ilanlar ve makaleler hazırladık. Basın
gezisi ve basın toplantısı düzenledik. Planlarımız dahilinde ya da
gündeme uygun olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunduk.

Kamu Spotu
Gıda güvenliğine ve tarım topraklarının korunmasına dair
farkındalık yaratmayı amaçlayan kamu spotumuz yılın ilk altı
ayında ulusal televizyonlarda yaklaşık 2.500 kez yer aldı. Kamu
spotumuzu izlemek için tıklayın.

Sosyal medya
Sosyal medya hesaplarımız

Haziran ayı takipçi sayıları

Facebook

560.626

Twitter

380.608

Instagram

81.900

Linkedin

7.747

Çocuklara yönelik doğa eğitimi programlarımız için başlattığımız
Ulusal Yardım Toplama Kampanyasına destek çağrısı yapan kamu
spotumuz, Haziran ayı itibariyle yayınlanmaya başladı. Kamu
spotumuzu izlemek için tıklayın.
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Değerli TEMA Dostu,
Gönüllülük odaklı bir halk hareketi olan TEMA Vakfı, gelecek nesillere daha yaşanabilir
bir dünya bırakmak için çalışmalarına devam ediyor. Faaliyetlerimizde siz değerli gönüllülerimizden ve
destekçilerimizden güç alarak ilerliyoruz. Ailemize yeni katılacak gönüllülerimiz ve destekçilerimizle
daha da güçlenerek var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Sizleri hep aramızda görmek istiyor,
çalışmalarımıza sunduğunuz özverili katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla,

Deniz Ataç
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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