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PROJELERİMİZ
DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI PROJESİ
Doğa Eğitim Programlarımızı Türkiye’nin 81 ilinde 
çocuklara ulaştırdık
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim 
Programlarımızı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 81 ilde 172 binden 
fazla çocuk ve yaklaşık 7.500 öğretmen ile uyguladık. Programı 
uygulayan öğretmenlere ve çocuklara yılsonu hediyesi olarak katılım 
belgesi ve rozet gönderdik.

 

AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ
Ağaç Kardeşlerimizin 4. ormanını Edirne’de oluşturduk
Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata geçirdiğimiz, çocuklara 
yönelik doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi olan Ağaç Kardeşliği 
Projemize devam ediyoruz. Projeyi dördüncü yılında, 69 ilde yaklaşık 
8.750 çocuğun katılımı ve TEMA Vakfı İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle 
Sorumluları ve Genç TEMA’ların desteğiyle uyguladık.
Proje kapsamında Edirne’de oluşturulan dördüncü Çocuklar - Hatıra 
Ormanı için 23 Mart’ta temsili fidan dikim töreni düzenledik. Projeyi 
destekleyen gönüllü koşucular, Genç TEMA’lar, Genel Merkez 
çalışanları, davetliler ve yöre halkı olmak üzere toplam 190 kişinin 
katıldığı törende fidanlar toprakla buluştu.

Sevgili TEMA Dostu,

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla çalışan TEMA Vakfı, bu amaca hizmet eden faaliyetlerini 2019 yılının
ilk altı ayında da sürdürdü. Siz değerli gönüllülerimiz ve destekçilerimizin katkılarıyla daha bereketli toprak, temiz hava ve su hakkımız
yani yaşanabilir bir gelecek hayalimiz yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
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EVİMİZ DÜNYA PROJESİ
Evimiz Dünya Projesi’nin uygulamalarını tamamladık
IKEA Türkiye ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, 
çocuklara sürdürülebilirlik ve tüketim alışkanlıklarıyla ilgili 
farkındalık kazandırılmasını amaçlayan Evimiz Dünya Projesi’nin 
uygulamalarını tamamladık. TEMA Vakfı gönüllüleri tarafından 3. ve 
4. sınıflara yönelik okullarda uygulanan proje ile 2019 yılında 20 ilde 
yaklaşık 2.750 çocuğa ulaştık. Ayrıca projenin IKEA mağazalarındaki 
etkinlikleri kapsamında 7 mağazada yaklaşık 500 çocuğa ulaştık. 
Proje kapsamında geliştirilen dijital oyuna ulaşmak için:
http://www.tema.org.tr/evimizdunyaoyun

SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ
Sıfır Atık Eğitim Projesi’ni 20 ile yaygınlaştırdık
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 
hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Eğitim Projesi, çocuklara doğal 
varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının 
kazandırılması ve atık yönetimi ile ilgili konularda farkındalık 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Sıfır Atık Eğitim Projesi’nin pilot 
uygulamasını Ankara’da yaklaşık 60 bin çocuk ile gerçekleştirdik. 
Proje kapsamında farklı yaş grupları için Ankara’da 

gerçekleştirdiğimiz seminer ve sınıf içi etkinliklerle 14.200 çocuğa 
daha ulaştık. Bir diğer önemli gelişme de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız Sıfır Atık Eğitim 
Projesi’ni yaygınlaştırmak amacıyla Tetra Pak ile gerçekleştirdiğimiz 
iş birliği oldu. Bu doğrultuda 20 ilde yaklaşık 5.700 çocuğa daha 
ulaştık.

ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ
30 ilde “Arılar Varsa Yarınlar Var” dedik
Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Arılar Varsa Yarınlar 
Var Projesi’ni 14 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ile 
başlattık. Proje ile arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın 
sürdürülebilirliğine katkıları konusunda kamuoyunda farkındalık 
yaratmayı hedefliyoruz.

Projenin ilk döneminde, 30 ilde, ilkokul seviyesinde yaklaşık 5.290 
çocuğa ulaştık. 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde 30 ilde yapılan stant 
çalışmaları ve Arıların İzinde Bisiklet Turları ile yaklaşık 10.000
yetişkin ve çocuğa daha ulaştık.

3 yıl sürecek proje kapsamında 46.500’ü çocuk olmak üzere
toplam 70.000 kişiye ulaşacağız. Proje kapsamında ayrıca
www.arilarvarsa.org web sitesini hayata geçirdik.
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81 İLDE 81 ORMAN PROJESİ 
81 İlde 81 Orman Projesi sahalarına ziyaretlerimizi 
sürdürdük
Orman Genel Müdürlüğü ve İş Bankası iş birliğiyle 2008 yılında 
uygulamaya koyduğumuz ve 10 yılda 2,2 milyon fidanı toprakla 
buluşturduğumuz proje kapsamında 6 ilde çalışmalara devam 
ettik. Bakım ve kuruyan fidanların yerine tamamlama dikimleri 
yapılan sahalarda kontroller gerçekleştirdik. İş Bankası Şubeleri ve 
Temsilciliklerimiz aracılığı ile tüm sahalara yaptığımız ziyaretlerde 
başarılı çalışmaları yerinde görmenin mutluluğunu yaşadık.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ 
Fıstığımız Bol Olsun’da 3. döneme adım attık
DAMAK çikolata ile 2011’de başlattığımız, 2018 yılsonunda 2. etabını 
da tamamladığımız projenin 2023 yılına kadar devam etmesi için 
karar aldık. 5 yılı kapsayan projenin 3. etabında; danışmanlık 
faaliyetleri, üreticilere yönelik iyi tarım, aşıcı ve budamacı eğitimleri, 
bahçe günleri ve üretici sohbetleri, çocuklara ve yerel mühendislere 
yönelik eğitimler, verim analizleri ve çeşitli iletişim faaliyetleri hayata 
geçirilecek. Dönem içerisinde üreticilere toplamda 87 danışmanlık 
hizmeti verdik. Yeni dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımız 
Gaziantep Gökçeli ve civar köylerdeki üreticiler ile görüşmelere ve 
bahçe ziyaretlerine başladık. 8 yıllık bilgi ve birikim ile hazırladığımız 
“Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı Yetiştiriciliği” adlı kitabımızı 
yayınlayarak bölgedeki üreticilere dağıtmaya başladık.
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HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ
Her Dem Toprak İçin Projesi’nde örnek bahçe sayısı 6 oldu
Doğuş Çay iş birliğiyle başlattığımız projede dönem içerisinde eğitim 
çalışmalarına devam ettik, üretici, kadın ve üniversite öğrencilerinden 
oluşan 270 kişiye çay topraklarının sorunları ve sürdürülebilir çay 
tarımı konusunda eğitim verdik. Üreticilere çay atığından kompost 
yapımına ilişkin bilgiler içeren broşür dağıtımına başladık. 2018 
yılında 2 bahçede yürüttüğümüz örnek uygulama çalışmalarına, 
4 bahçe daha ekleyerek örnek bahçe sayımızı 6’ya çıkardık. Bu 
bahçelerde proje uygulamalarına başladık. İlk sürgün dönemi 
içerisinde geçen yıldan uygulamalarına başladığımız organik bahçede
3 kat, diğer bahçelerde ise %25-40 arasında değişen oranlarda verim 
artışı sağladık.

İKLİM İÇİN KADIN LİDERLER PROJESİ
İklim için Kadın Liderler Projesi’ne devam ettik
İklim İçin Kadın Liderler Projemiz kapsamında 12 Şubat’ta 10 kadın 
gazetecinin katıldığı bir basın toplantısı ile iklim değişikliğinin 
toplumsal cinsiyet boyutunu konuştuk. Toplantıya Tekirdağ ve 
Gaziantep’ten katılan temsilci ve gönüllülerimiz iklim için yaptıkları 
savunuculuk çalışmalarını paylaştılar. 25 Ocak ve 23 Mayıs’ta ise 

temsilcilerimize yönelik iklim değişikliği, azaltım ve uyum, iklim 
kampanyacılığı konularını içeren çevrimiçi eğitimler gerçekleştirdik. 

ENV.NET 3 PROJESİ
Farkındalık çalışmalarımızı sürdürdük
İklim değişikliği, yatay mevzuat ve döngüsel ekonomi konularına 
odaklanan projemiz kapsamında, kapasite artırma ve iletişim 
çalışmaları gerçekleştirdik. Ayrıca küçük hibe programı ile yerel 
STK ve üniversiteleri destekliyoruz. Bu yıl Rize, Erzurum ve 
Çanakkale’de hidroelektrik santraller, iklim değişikliği, doğa koruma 
ve sürdürülebilir tarıma yönelik farkındalığın artırılması için çalışan 
yerel STK’lar ve üniversiteye alt hibe verdik. Aynı zamanda, 21 Mart 
Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü’nde gönüllülerimizle beraber farkındalık çalışmaları 
yürüttük.
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KATILIMCI NEHİR HAVZA YÖNETİMİ PROJESİ
Nehirlerimizi korumak için proje başlattık
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci 
Dönemi (CSD-V) kapsamında AB tarafından fonlanan projemizi
Mayıs ayında başlattık. Bu projeyi, ülkemizin hayat damarları olan
25 nehir havzasının yönetimine sivil toplumun katılımını güçlendirmek 

amacıyla yürütüyoruz. 15 ay 
sürecek olan proje, su ve havza 
bazında yönetim konusunda 
farkındalık yaratacak yerel 
ve ulusal ölçekli etkinlikleri 
kapsıyor. Proje kapsamında 
ilk paydaş analizi ziyaretimizi 
Ankara’da, proje ortaklarımızla 
başlangıç toplantımızı ise 
İstanbul’da yaptık.

KÖMÜR ETME PROJESİ
#KömürEtme kampanyası ile topraklarımıza
sahip çıkmaya devam ettik
Geçtiğimiz 6 ay kömürlü termik santral ve kömür madenciliği 
projelerinin etkilerinin daha iyi anlaşıldığı, toprağın, suyun ve havanın 
lehine gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Kömür ocakları ve 
kömürlü termik santral projelerinin su ve toprak varlıklarımıza, tarım 
alanlarımıza ve gıda güvencemize olumsuz etkilerine dikkat çekmek 
amacıyla pazar ziyaretleri, stant çalışmaları ve bisiklet turları 
düzenleyerek #KömürEtme dedik. 30 ilde düzenlenen 61 etkinlik ile 
yaklaşık 7.220 kişiye ulaştık.

Tekirdağ Çerkezköy Termik Santral projesi yatırımcı firma kamu 
elektrik şirketi Elektrik Üretim AŞ tarafından geri çekildi. Eskişehir 

Alpu Termik Santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), 
Çevre Düzeni Planı (ÇDP), tarım dışı kullanım kararının iptali ve 
Çanakkale Çırpılar Termik Santral projesinin ÇED kararının iptali için 
açtığımız davalarda mahkemenin atadığı bilirkişiler savlarımızı haklı 
bulan raporlar sundu, haklılığımız bilimsel olarak kanıtlandı.

Bileşenlerinden olduğumuz Temiz Hava Hakkı (THH) Platformu 
olarak, baca filtresiz, çevresel yatırımları eksik termik santrallerin 
2 sene daha bu yatırımları yapmadan çalışmaya devam etmesine 
olanak verecek yasa teklifinin geri çekilmesini sağladık. #Madde45 
kampanyası ile tüm partilerin ortak önergesi ile yasa teklifi geri 
çekildi. THH olarak ayrıca Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara 
Rapor’u hazırladık. Türkiye’de hava kirliliği önlenseydi 52.000 kişinin 
erken ölümüne engel olunabileceğinin hesaplandığı rapor, Türkiye’de 
hava kalitesinin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaların önemini 
kanıtladı. Raporun tamamına ulaşmak için:
https://www.temizhavahakki.com/kara-rapor
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EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na katıldık
Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından her yıl 
organize edilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda Doğa Eğitim 
Programlarımız ile yer aldık.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tasarım ve Beceri Atölyeleri 
çalışması yaptık
Tasarım ve Beceri Atölyeleri kapsamında, MEB ile yaptığımız işbirliği 
çerçevesinde İstanbul ve Ankara’daki pilot okullara eğitim materyali 
ve eğitim içeriği desteği sağladık.

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ
2019 yılının ilk yarısında saha faaliyetlerini 80 il, 328 ilçe, 109 
mahalle/belde ve 162 üniversitede olmak üzere toplam 679 noktada 
gönüllü temsilcileri aracılığıyla sürdürdük. Yılın ilk yarısında 
aramıza katılan 48 bini aşkın yeni gönüllümüz ile gönüllü sayımız 
800 bini aştı.

TEMSİLCİLERİMİZ VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE 
BULUŞMALARIMIZ
Bölgesel Gönüllü Toplantıları’nı gerçekleştirdik
2019 yılının ilk üç Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Konya, 

Kahramanmaraş 
ve Samsun’da 
gerçekleştirdik. 
Toplantılarımızda 43 
ilden, 900 gönüllümüz ile 
bir araya gelerek umut 
yeşertmeye devam ettik.

Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı için Antalya’daydık
1-4 Mart tarihleri arasında Antalya’da, 56 il, 83 üniversiteden Ağaç 
Kardeşliği Projesi’ni uygulayan 164 Genç TEMA’mızın katılımıyla
Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Önceki senelerde 
olduğu gibi bu sene de Genç TEMA’larımızla Runatolia Maratonu’nda 
Ağaç Kardeşliği projesi için koşan koşuculara destek olduk.

Mezun TEMA’larımız ile İstanbul’da buluştuk
Üniversite döneminde Genç TEMA topluluklarında aktif olan
Mezun TEMA’larımız ile 18 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelerek 
Mezun TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik. 10 ilden 
yaklaşık 30 Mezun TEMA’mızın katıldığı toplantıda önümüzdeki 
dönemlerde hayata geçireceğimiz yeni programlara yönelik atölye 
çalışmaları gerçekleştirdik.
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GÖNÜLLÜLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ DİĞER 
PROJELER VE ETKİNLİKLER
17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü etkinlikleri 
gerçekleştirdik
Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde yapılan 17 Haziran Dünya 
Çölleşme İle Mücadele Günü etkinlikleri bu yıl “Toprağımız için El 
Ele” temasıyla Türkiye’de düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda hayata geçirilen etkinlikler kapsamında biz de 
Çocuklar için Toprak ve İklim Atölyesi’nin ve 11 farklı sivil toplum 
kuruluşunun katıldığı STK Forumu’nun düzenlenmesini üstlendik. 
Çocuklar için İklim ve Toprak Atölyesi’nde konuk olan Tarım ve Orman 
Bakanı Pakdemirli, iklim aktivisti çocukların taleplerini dinledi ve 
iklim için harekete geçme sözü verdi.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Ağaçlandırma çalışmalarımızda bağışçılarımız bizi yalnız 
bırakmadı
2019’un ilk yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül vermiş 
bağışçılarımızdan 592 bin fidan bağışı aldık. Alınan bu bağışlarla 
Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Kırklareli, Kütahya illerinde ve Orman Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde 
Kuzey Kıbrıs’ta hatıra ormanı sahaları tesis ettik. 2016 sonbahar 
dönemi ile 2019 İlkbahar dönemi arasında ağaçlandırma çalışmaları 
yürütülen 38 farklı sahada fidan bakımları ve gelişim durumlarını 
tespit amacı ile saha kontrolleri gerçekleştirdik. Fidanlar büyüdükçe, 
umutlarımız da büyüdü.

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Toprağımızı, suyumuzu, havamızı savunuyoruz 
Yaşamın temeli olan verimli 
toprak, temiz su ve hava 
hakkımız için temsilcilerimiz 
ve gönüllülerimizle birlikte 
Türkiye genelinde savunuculuk 
faaliyetlerimize devam ettik, 
hukuki süreçleri başlattık. Tarım 
arazilerimizin korunması için 73 
ilde Toprak Koruma
Kurullarında temsilcilerimizle 
çalışıyoruz.

Belediyelerden ekolojik siyaset talep ediyoruz 
31 Mart yerel yönetim seçimleri öncesinde seçimlere katılan tüm 
belediye başkanı adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, 
suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli 
hale getirmeleri gerektiği inancıyla 2019 Yerel Yönetimler için 
Ekosiyaset Belgesi’ni hazırladık. 
Ekosiyaset belgesindeki önerilere 
dayanarak hazırladığımız 
Doğa Dostu Belediye Başkanı 
taahhütnamesini 66 ilden 373 
aday imzaladı. Bu adayların 
112’si seçildi. Şimdi belediye 
başkanlarının sözlerini yerine 
getirmeleri için onları izleyeceğiz.
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İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor
Yıla 11 Ocak’ta Çanakkale’de düzenlediğimiz ve kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, oda ve birlikler, 
üniversite ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı “İklim Değişikliği ve 
Tarım Paneli” ile başladık. 23 Nisan’da, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Deniz Ataç, koltuğunu 10 yaşındaki iklim aktivisti Rüya 
Aygüneş’e bıraktı ve 2018 yılında okul grevleri olarak başlayan ve 
çocuklarla gençlerin önderlik ettiği İklim Eylemine dikkat çekti.

KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ
İş Bankası ile Maximum TEMA Kart iş birliğimizi
devam ettirdik
İş Bankası Maximum TEMA Kart ile 2010 
yılında başlayan iş birliğimizi büyüterek 
sürdürdük. Doğaseverler Maximum TEMA 
Kart kullanmayı tercih ederek, yaptıkları 
her alışverişte İş Bankası’nın TEMA 
Vakfı’na bağış yapmasını sağladı. 

Bireysel başvurular için:
http://bit.ly/maximumtemabirey
Şirket kredi kartı başvurusu için:
http://bit.ly/maximumtemasirket

Ürün grubumuza yeni tasarımlar ekledik
Özel günler ürünlerimize, farklı amaçlarla kullanılacak yeni ürünler 
ekledik. Sünnet, mevlit, doğum günü davetiye ve magnetlerinin yanı 
sıra açılış, sergi gibi etkinliklerde kullanılmak üzere çok amaçlı
kart ve magnet tasarımlarımızı bağışçılarımızla buluşturduk.
Tüm tasarımlar için: http://bit.ly/temaurunleri
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Ağaç Kardeşliği için 
Runatolia’da koştuk
Adım Adım koşucuları ile 
Antalya’da gerçekleştirilen 
Runatolia Maratonu’nda 
yardımseverlik koşusu yaparak 
Ağaç Kardeşliği’ni desteklemeyi 
sürdürdük. 105 gönüllü koşucumuz 
ile yaklaşık 1.900 bağışçıdan 91 bin 
TL’yi aşkın tutarda bağış topladık. 
Runatolia Maratonu’nda Ağaç 
Kardeşliği projesini desteklemek 

için Yönetim Kurulu Başkanımız ve üyelerimiz, genel merkez 
çalışanlarımız ve gönüllülerimiz de koştu.

TEMA-K gönüllülerimizle yeni etkinlikler yaptık
TEMA K gönüllü grubumuz 2019 yılının ilk yarısında da düzenlediği 
etkinliklerle doğa eğitim çalışmalarımıza verdiği desteği
devam ettirdi.

Sanatçılar 
doğa için umut 
yeşertti
28 Nisan Pazar 
gecesi İş Sanat 
Konser Salonu’nda 
gerçekleşen, ünlü 
sanatçıların gönüllü 
olarak sahne aldığı
“TEMA Vakfı 
Özel Yayını” NTV 
kanalında canlı 
yayınlandı. Bu 
yıl üçüncüsünü 
düzenlediğimiz 
etkinlikte tüm şarkılar çocuklar ve doğa için söylendi. “Umut Yeşerten 
Şarkılar” konserinde bağışlar ve 3464’e gönderilen SMS’ler 60.000 
çocuğun daha doğa eğitimi almasına katkıda bulundu. Program 
öncesinde, gönüllülerimizin birçok ilde gerçekleştirdiği stant 
faaliyetleriyle kampanyanın ve programın tanıtımını gerçekleştirdik.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Kamu spotlarımızı yayımlamayı sürdürdük
Doğa Eğitim Programlarımız için hazırladığımız kamu spotlarımızı 
ulusal kanallarda 9.250’den fazla kez yayımladık. Doğa eğitimi kamu 
spotlarımızı izlemek için tıklayın.

Çalışmalarımızı sosyal medyada paylaşmaya
devam ettik
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ederek
sosyal medya kanallarımıza yaklaşık 64.400 yeni takipçi kazandırdık.
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Deniz Ataç
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

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 ve destekçilerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,


