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PROJELERİMİZ
AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ
2018’de de Ağaç Kardeşleri yetiştirmeye devam ettik
Çocuklara yönelik doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi olan Ağaç 
Kardeşliği Projemizi, Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata 
geçirmeye devam ettik. Projeyi üçüncü yılında, 57 ilde yaklaşık 6 bin 
öğrencinin katılımı ve TEMA İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları 
ve Genç TEMA’ların desteğiyle uyguladık.
Projenin ağaçlandırma aşamasını oluşturan Adım Adım Çocuklar – 
Hatıra Ormanı için 24 Mart’ta Çanakkale Doğandere’de temsili fidan 
dikim töreni düzenledik. Adım Adım koşucuları, TEMA gönüllüleri 
ve Genel Merkez çalışanlarından oluşan yaklaşık 35 kişinin katıldığı 
törende fidanları toprakla buluşturduk.

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ
Evimiz Dünya Projesi’nin saha uygulamalarına başladık

Milli Eğitim Bakanlığı ve IKEA iş 
birliği ile Evimiz Dünya Projesi’ni 
başlattık. 3. ve 4. sınıfa giden 
çocuklar için hazırlanan program, 
interaktif sınıf içi etkinliklerden 
oluşuyor. TEMA Vakfı gönüllüleri 
tarafından okullarda uygulanan 

proje ile, 20 ilde yaklaşık 6 bin 300 çocuğa ulaştık. Proje kapsamında 
20 ilden 52 gönüllümüzün katılımıyla 25 Mart’ta İstanbul’da gönüllü 
eğitimi gerçekleştirdik. Çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine 
düşünmelerini ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışlarıyla 
ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamayı amaçladığımız proje 
kapsamında sınıf etkinlikleri, mağaza etkinlikleri ve dijital etkinlikler 
bulunuyor.

81 İLDE 81 ORMAN PROJESİ
81 İlde 81 Orman Projesi’nde fidanları büyüttük
Orman Genel Müdürlüğü ve İş Bankası iş birliğiyle 2008 yılında 

uygulamaya koyduğumuz ve 10 yılda 2,2 milyon fidanı toprakla 

buluşturduğumuz projede 11 ilde çalışmalara devam ettik. Bakım 

ihtiyacı devam 

eden sahalarda 

saha kontrolleri 

gerçekleştirdik. Birçok 

sahada dikilen fidanlar 

boyumuzu aştı ve 

toprağı koruyacak 

kapalılık oluşmaya 

başladı.

Sevgili TEMA Dostu,

TEMA Vakfı olarak 2018 yılının ilk altı ayında yurt çapında başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için siz değerli 
gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla birbirinden başarılı işlere imza attık. Toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; 
yaşanabilir bir gelecek için çevre sorunlarına duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttük.
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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ
Fıstığımız Bol Olsun’da üreticilerle çalışmaya devam ettik
Nestlé DAMAK ile 2011’de Gaziantep ve Şanlıurfa’da başlattığımız 
projenin ikinci etabında; Barak Ovası’ndaki izleme ve danışmanlık 
çalışmalarına devam ettik. Birinci altı aylık dönemde Antepfıstığı 
yetiştiriciliğine dair muhtelif konularda toplamda 95 danışmanlık 
faaliyeti yürüttük. Çiftçilerin proje süresi içerisinde ulaştıkları 
farkındalık seviyesi ve projeye olan güven duygusunu görmenin 
mutluluğunu yaşadık.

HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ
Üç yıl daha “Her Dem Toprak İçin” dedik

Doğuş Çay iş birliği ile 2016-2017 yıllarında gerçekleştirdiğimiz 
eğitim çalışmalarına örnek uygulama bahçe tesisi çalışmalarını 
da dahil ederek, 2018-2020 yıllarını kapsayacak üç yıllık yeni bir 
projeye başladık. Sürdürülebilir çay tarımı uygulama ve eğitimlerini 
içeren projede ilk dönemde Rize Müftülüğü’nün desteği ile gübre 
kullanımına ilişkin farkındalık artırılması çalışmalarına devam ettik. 
Örnek bahçelerde toprak asitliğini gidermek amacıyla dolamit, 
kompost, sıvı bakteri ve organik gübre uygulamaları gerçekleştirdik.

İKLİM ELÇİLERİ VE ENV.NET-3 PROJESİ
İklim Elçileri ve ENV.net-3 projelerimize başladık
TEMA Vakfı temsilcilerinin iklim değişikliği hakkında aktif çalışması 
ve illerinde “iklim elçisi” olarak savunuculuk çalışmaları yapması 
amacına yönelik yeni projeye Nisan ayında başladık. Online ve yüz yüze 
eğitim malzemelerinin içeriklerini hazırlıyoruz. Batı Balkanlar’daki 
STK’larla birlikte yürüttüğümüz Environment-net (ENV.net) projesinin 
üçüncü fazına Ocak ayında başladık. Proje üç sene sürecek. İklim 
değişikliği, döngüsel ekonomi ve yatay mevzuatı içeren üç alana ilişkin 
çalışmalara başladık.

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL VE KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN 
ETKİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR PROJESİ
#KömürÜzer kampanyası ile topraklarımıza sahip çıkmaya 
devam ettik

İç Anadolu’nun en verimli ovalarından Alpu Ovası’nın ve Türkiye’nin 
en verimli tarım arazilerine sahip Trakya’nın ortasında planlanan 

kömür madenciliği 
ve kömürlü termik 
santral projelerine karşı 
çalışmalarımıza devam 
ettik. Hem Trakya hem 
de Eskişehir’in kıymetli 
tarım alanlarını ve yer altı 
sularını korumak için pek 
çok dava da açtık. Siz değerli 
gönüllülerimizin desteği 
ile verimli topraklarımızı, 
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ormanlarımızı, havamızı koruduk. #KömürÜzer kampanyası 
kapsamında gönüllülerimiz ile kömürlü termik santrallerin etkilerine 
dikkat çekmek amacıyla 89 noktada pazar ziyareti, stant çalışması, 
belgesel gösterimi, bisiklet turu etkinlikleri gerçekleştirdik.

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ
Türkiye’nin her köşesinden gönüllülere ulaşma ilkesiyle çalışarak, 
2018 yılının ilk yarısında saha faaliyetlerimizi 81 il, 304 ilçe, 60 
mahalle/köy/belde ve 144 üniversitede olmak üzere toplam 589 
noktada gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla sürdürdük. Yılın ilk 
yarısında aramıza katılan 31 bini aşkın yeni gönüllümüz ile gönüllü 
sayısında 722 bine yaklaştık.

Gönüllü sayımızla Türkiye’de nüfus bakımından 50 ili 
geride bıraktık 
Vakfımızın 700 bininci gönüllüsü Bursa’dan doğaya gönül veren
bir üniversite öğrencisi Buğra Aydoğdu oldu. Böylece nüfus 
bakımından Türkiye’de 50 ili geride bıraktık. Ayrıca gönüllü sayısı ile 

aralarında İzlanda, Karadağ, Malta gibi ülkelerin de yer aldığı 12 
ülkenin nüfusunun da önüne geçmiş olduk. Gönüllü sayımızın 700 
bine ulaşmasını 17 Mart’ta Eskişehir Bölgesel Gönüllü Toplantısı 
sırasında düzenlediğimiz törenle kutladık.

TEMSİLCİLERİMİZ VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE 
BULUŞMALARIMIZ

Bölgesel Gönüllü Toplantıları’nı gerçekleştirdik
2018 yılının ilk üç Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Eskişehir, Mersin 
ve Gümüşhane’de gerçekleştirdik. Toplantılarımızda 48 ilden, 920 
gönüllümüz ile bir araya gelerek bu topraklarda umut yeşertmeye 
devam ettik.

GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER 
Genç TEMA’larımızla Antalya’da buluştuk

Ağaç Kardeşliği 
Projesi’ni uygulayan 
Genç TEMA’larla 
1-4 Mart tarihleri 
arasında Antalya’da 
bir araya geldik. 
Toplantıya 82 
üniversiteden 
160 Genç TEMA 
katıldı. Tıpkı önceki 

senelerde olduğu gibi bu sene de Genç TEMA’larımız ile Runatolia 
Koşusu’nda Ağaç Kardeşliği projesi için koşan koşuculara destek 
olduk.
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22 Mart Dünya Su Günü’nü kutlandık
22 Mart Dünya Su Günü kapsamında gönüllülerimizin gerçekleştirdiği 
su zinciri farkındalık yürüyüşleri ve çeşitli etkinliklerle suyun
korunması gereken bir doğal varlık olduğunun altını çizdik. Ayrıca 
yerel su sorunları haritasını, gönüllülerimiz ile illerindeki su 
sorunlarını işleyerek güncelledik.

Dünya Çevre Günü’nü kutladık
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü 
“Sıfır Atık” sloganıyla çevre 
temizliği çalışmaları ve renkli 
etkinlikler gerçekleştirerek 
kutladık.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Çocuklar yaşamı doğada öğrensin diye Doğa Eğitimi
Programlarımızı uygulamaya devam ettik

Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul 
TEMA ve Lise TEMA Eğitim 
Programlarımızı 2017-2018 eğitim 
öğretim yılında 81 ilde yaklaşık 106 
bin öğrenci ve 4 bin 700 öğretmenle 
uyguladık. Programı uygulayan 
öğretmenlere ve öğrencilere yılsonu 
hediyesi olarak katılım belgesi ve 
rozet gönderdik.

Yeni yayınımızı okuyucularla
buluşturduk
Dünyada büyük ilgi gören, 

mesleğine tutkuyla bağlı ormancı 

yazar Peter Wohlleben’in kitabı 

“Ağaçların Gizli Yaşamı”nın Kitap 

Kurdu iş birliği ile 2. baskısını 

gerçekleştirdik. Bilimsel 

araştırmalar ışığında hazırlanan, 

ağaçların aralarındaki sosyal ağlara 

dikkat çeken, davranışlarına yer 

veren yayınımıza kitapçılardan 

ulaşabilirsiniz.

Turan Demiraslan Burs 
Programı ile eğitim desteğine
devam ettik
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 destekledik. Program 
kapsamında 2018-2019 dönemi 
başvuruları ve programla ilgili 
detaylı bilgiye www.tema.org.tr/burs 

adresinden ulaşabilirsiniz.
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AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Bağışçılarımızın destekleri ile ağaçlandırma 
çalışmalarımıza devam ettik
2018’in birinci yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül 
vermiş bağışçılarımızdan 527 bin fidan bağışı aldık. Alınan bu 
bağışlarla Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde Çanakkale, 
Gaziantep, Denizli, Eskişehir ve Kırklareli illerinde hatıra ormanı 
sahaları tesis ettik. 2015 yılı sonbahar dönemi ile 2018 ilkbahar 
dönemi arasında ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 37 farklı 
sahada fidan bakımları ve gelişim durumlarını tespit amacı ile 
saha kontrolleri gerçekleştirdik.

KORUMA ÇALIŞMALARIMIZ
Toprak organik maddesinin önemine dikkat çektik
Sütaş iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Organomineral Gübre 
Çalıştayı’nın bildiriler kitabını basarak, konuyla ilgilenenlerin bilgisine 
sunduk. Yaptığımız basın lansmanı ile bildiriler kitabının kapsamı, 
toprak verimliliği ve toprağın sunduğu ekosistem hizmetleri açısından 
toprak organik maddesinin önemine ve tarım topraklarımızdaki 
azlığına dikkat çektik. Topraklardaki organik madde miktarının 
artırılması için organomineral (organik ve mineral gübre karışımı) 
gübrelerin kullanımının önemi konusunda farkındalık yaratmaya 
çalıştık.

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Yaşamı savunmaya devam ettik
Verimli topraklarımızı, ormanlarımızı ve temiz hava hakkımızı 
savunmak için madencilik faaliyetleri, nükleer ve kömürlü 
santraller, kömür ve metal madenciliği gibi doğamızı tehdit 

eden projelere karşı Eskişehir’de, Çanakkale’de, Manisa’da, 
Tekirdağ’da, Sinop’ta savunuculuk çalışmaları yürüttük, hukuki 
süreçleri başlattık. 65 ilde, Toprak Koruma Kurulları’ndaki 
temsilcilerimizle verimli topraklarımızın korunması için çalıştık. 
“ÇED Süreçlerinin İyileştirilmesine Bütüncül Bakış” Projesi 
kapsamında enerji ve madencilik tesisleri başta olmak üzere, 
doğayı tahrip edecek projelere yönelik çevresel etki değerlendirme 
süreçlerini izledik, hem mevzuatın hem de uygulamaların 
iyileştirilmesi için çalıştık.

Kazdağı’ndaki altın tehdidine karşı çalışmaya başladık
Kazdağı’nda altın tehdidi büyüyor. Altın madenciliği Çanakkale’nin 
içme suyunu, Kazdağı’nın ormanını, toprağını zehirlemesin diye 
Çanakkale’deki sivil toplum örgütleri ile beraber çalışmaya başladık. 
Ayrıca bilim insanları ve uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu ile 
altın madenciliğinin çevresel etkilerine yönelik çalışma içindeydik.

Ailelerin iklim davasına destek verdik 
Yaşam alanları iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan aileler, 
yurttaşlarını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumayı 
başaramadığı için Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa Birliği 

Konseyi’ne karşı dava açtı. 
Üyesi olduğumuz Avrupa 
İklim Eylem Ağı’nın (CAN 
Europe) desteklediği 
“Ailelerin iklim davası”nı 
TEMA Vakfı olarak takip 
ettik ve destekledik.

10 11



Siyasete ekolojik çağrı yaptık
EkoSiyaset 2018 Belgesi’ni hazırlayarak seçimlere girecek tüm siyasi 
partilere ilettik. EkoSiyaset 2018 Belgesi ile; toprak, tarım, gıda 
güvencesi, ormanlar, doğa koruma alanları, biyolojik çeşitlilik, su, 
iklim değişikliği, enerji politikaları, madencilik, mekansal planlama 
ve çevresel etki değerlendirmesi gibi konulara dikkat çektik.
Bu kapsamda yapılması gerekenlerle ilgili hem siyasi partilere hem 
de seçmenlere yönelik önemli mesajlar paylaştık. Geleceğin çağdaş 
Türkiye’sinde sürdürülebilir yaşam için “toprağın, suyun, iklimin, 
ormanın, biyolojik çeşitliliğin” korunarak doğru yönetilmesinin ön 
koşul olduğunu belirttik. EkoSiyaset Belgesi’nin yanı sıra, TEMA 
Vakfı’nın da içinde olduğu 11 çevre ve iklim kuruluşu olarak, 
seçimlerden önce siyasi partilere yönelik İklim Bildirgesi hazırladık.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İklim Bildirgesi’ni kamuoyu ve 
basınla paylaştık.
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KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ
Maximum TEMA Kart iş birliğimizi devam 
ettirdik
İş Bankası Maximum TEMA Kart ile 2010 yılında 
başlayan iş birliğimiz her sene gelişerek büyüyor. 

Doğaseverler Maximum TEMA Kart kullandıklarında, yaptıkları her 
alışverişte İş Bankası’nın Vakfımıza bağış yapmasını sağlayarak 
çalışmalarımıza destek oluyor.
Bireysel başvurularınız için: http://bit.ly/maximumtemabirey
Şirket kredi kartı başvurusu için: http://bit.ly/maximumtemasirket

Eğitim çalışmalarımıza desteği arttırdık
Siz duyarlı destekçilerimizin gerçekleştirdiği 
eğitim bağışları sayesinde Türkiye genelinde 
çocuklara ve gençlere doğa eğitim programlarımızı 
ulaştırmaya devam ettik.

Runatolia’da Ağaç Kardeşliği için koştuk
Adım Adım koşucuları ile, Runatolia Maratonu 

ve Bozcaada Maratonu’nda yardımseverlik koşusu yaparak projeyi 

desteklemeye devam ettik. Maratonlarda iyilik peşinde koşan 209 

koşucumuz ile, yaklaşık 2 bin 640 bağışçıdan 240 bin TL’ye yakın 

tutarda bağış topladık. Runatolia Maratonu’nda Ağaç Kardeşliği 

projesini desteklemek için Yönetim Kurulu Başkanımız ve üyelerimiz, 

Genel Müdürümüz, genel merkez çalışanlarımız ve gönüllülerimiz de 

koştu.

Sanatçılar ile doğa için umut 
yeşerttik
1 Nisan Pazar gecesi İş Sanat Konser 
Salonu’nda, ünlü sanatçıların gönüllü 
olarak sahne aldığı ve NTV kanalında canlı 
yayınlanan “TEMA Vakfı Özel Yayını”nı 
gerçekleştirdik. Tüm şarkıların çocuklar ve 
doğa için söylendiği “Umut Yeşerten Şarkılar” 
konserinde bağışlar ve 3464’e gönderilen 

SMS’lerle 60.000 çocuğun doğa eğitimine katkıda bulunulmasını 
sağladık. Program öncesinde, gönüllülerimizin gerçekleştirdiği stant 
faaliyetleriyle kampanyanın ve programın tanıtımını yaptık.

“Hoş Geldin Bebek” ürünlerimizi 
bebek bekleyen çiftlerle 
buluşturmayı sürdürdük
Bebek sahibi olacak çiftleri, ziyaretçilerine 
hediye edebilmeleri için bebek kartı ve 
magnet ürünlerimizle buluşturmaya devam 
ettik.
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Çiftleri nikah ürünlerimizle  
buluşturmaya devam ettik 
Mutlu çiftlerin özel günlerinde davetiye, nikah 
kartı ve magnetlerimizle yanlarında olmaya 
devam ettik.

TEMA-K gönüllülerimizle 
etkinliklerimizi sürdürdük
1999 yılından beri vakfımıza kaynak yaratan 
gönüllü grubumuz TEMA-K ile, 2018 yılının 
ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle 
doğa eğitimi çalışmalarımıza destek almaya 
devam ettik.

Kurumsal iş birlikleri 
gerçekleştirmeye devam ettik

Balparmak ile “Arıyı Unutma” 
kampanyası gerçekleştirdik
20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde Balparmak markası 
ile farkındalık kampanyası gerçekleştirdik. Arıların 
ekosistem için önemine değinmek üzere sosyal 
medya kanallarımızdan paylaştığımız videoların 
aldığı her beğeni için Balparmak markası Vakfımıza 
bağış yaparak faaliyetlerimize destek oldu.

BKM Express ile Dünya
Çevre Günü’ne özel bağış
kampanyası düzenledik
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
BKM Express ile vakfımıza yapılan 
her bağış için BKM Express’in de 
gerçekleştirdiği bağışlarla daha çok
çocuğumuzun doğa eğitimlerimizden
faydalanmasına katkı sağladık. 

“Banabak”ta yerimizi aldık
P & G Türkiye’nin geliştirdiği gençlik platformu 
”Banabak” isimli mobil uygulamada, kullanıcılara, 
satın aldıkları P&G ürünleriyle topladıkları puanlar 
karşılığında hediye alternatifi olarak fidan bağışı 
yapma olanağı sunduk. 7 bini aşkın kullanıcı mobil 
uygulamada kazandıkları puanların karşılığında fidan 
bağışı yapmayı tercih etti.

Fairplay ile her puanı bir 
fidana dönüştürdük
İstanbul, İzmir ve Ankara’da üç ay 
boyunca devam eden ve 60’tan fazla 
şirketin katıldığı Fairplay ile şirketler 
arası futbol turnuvasında (Business 

Cup) kazanılan her puan karşılığında yapılan bağışları fidana 
dönüştürdük.
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İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Doğa Eğitimi Programları iletişim kampanyasını 
gerçekleştirdik (#BilmekYetmez)
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ülke çapında yürüttüğümüz 
doğa eğitimi kampanyasına destek çağrısı yaptık. Doğa eğitimleri 
kampanyamız, gönüllü bir ekibin çalışmasıyla ortaya çıktı. Medina 
Turgul DDB’nin hazırladığı, PToT Filmin katkı verdiği ve gönüllümüz 
Yiğit Özşener’in seslendirdiği kampanyamızı kamuoyuyla paylaştık. 
Kampanya kapsamında hazırlanan filmlerle orman yangını, iklim 
değişikliği, toprak ve orman alanlarındaki azalma gibi çevre 
sorunlarına dikkat çektik ve bu sorunlara karşı önlem almanın 
yolunun doğa bilinciyle büyüyen nesiller yetiştirmekten geçtiğine 
vurgu yaptık. Siz de TEMA yazıp 3464’e SMS göndererek Doğa Eğitimi 
Programlarımıza destek verebilirsiniz. Filmleri izlemek için tıklayın.

Kamu spotlarımızı yayımlamaya başladık
Doğa Eğitimi Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası 
kapsamında matematik ve coğrafya temalı filmlerimiz için 
oluşturduğumuz kamu spotlarımızı ulusal kanallarda yayımlamaya 
başladık. Doğa eğitimi kamu spotumuzu izlemek için tıklayın.

Çalışmalarımızı sosyal medyadan duyurmaya devam 
ettik

Instagram 123.423

Sosyal medya hesaplarımız Haziran ayı takipçi sayıları

Facebook

Twitter

LinkedIn

Youtube

580.466

409.492

12.996

3.352
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https://bit.ly/2vSvn6u
http://bit.ly/2oh2iNf
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Deniz Ataç
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Oben Akyol
TEMA Vakfı Genel Müdürü

Değerli TEMA Dostu,
 

Siz değerli gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarımıza
sahip çıkmak ve onları gelecek kuşaklara bırakmak için çalışıyoruz. Tüm canlılara hiçbir karşılık beklemeden hizmet 

eden doğamızda sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak için bize destek vermiş olan ve halen desteğini esirgemeyen tüm 
gönüllülerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,


