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Sevgili TEMA Dostu,
TEMA Vakfı olarak siz değerli gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan; yaşanabilir
bir gelecek için var gücümüzle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2017 yılının ikinci altı ayında da tüm Türkiye’de başta toprak olmak üzere tüm
doğal varlıkları korumak amacıyla başarılı faaliyetler yürüttük. Ayrıca çevre sorunlarına duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmak
için de önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ
Türkiye’nin her köşesinden gönüllülere ulaşmayı ilke edinen
Vakfımız, 2017 yılının ikinci yarısında saha faaliyetlerini 81 il, 301
ilçe, 47 mahalle/köy/belde ve 140 üniversitede olmak üzere toplam
569 noktada gönüllü temsilcileri aracılığıyla sürdürdü. Yılın ikinci

yarısında aramıza katılan yaklaşık
49 bin yeni gönüllümüz ile
gönüllü sayımız 690 bine ulaştı.

TEMSİLCİLERİMİZLE
VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE
BULUŞMALARIMIZ
Saha Koordinasyon
Toplantısı’nı gerçekleştirdik
Katılımcılarımızla birlikte
25. yılımızı coşkuyla kutladığımız
Saha Koordinasyon Toplantısı’nı,
İstanbul’da 3-6 Ağustos tarihleri
arasında “Umut Yeşertiyoruz”
temasıyla gerçekleştirdik.
Toplantıya 63 ilden ve Kıbrıs’tan
350’yi aşkın gönüllümüz katıldı.

Bölgesel Gönüllü Toplantıları’nı gerçekleştirdik
2017 yılının son iki Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Batman ve
Çanakkale’de gerçekleştirdik. Toplantılarımızda 28 ilden, 520
gönüllümüz ile bir araya gelerek bu topraklarda umut yeşertmeye
devam ettik.
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Girişimciliğe, Gençliğe ve Geleceğe Farklı Bir Bakış
söyleşilerini düzenledik
Bir çiftçi ve sosyal girişimci olan TEMA Gönüllüsü Tanfer Dinler’in
konuşmacı olduğu Girişimciliğe, Gençliğe ve Geleceğe Farklı Bir
Bakış söyleşilerini 10 farklı il ve 10 üniversitede yaklaşık 2.500
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdik.

GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
PROJELER VE ETKİNLİKLER
Ağaç Kardeşliği’nin 2017 uygulamalarını tamamladık
Çocuklara yönelik doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi olan Ağaç
Kardeşliği’ni, Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata geçirmeye

devam ediyoruz. Projeyi
50 ilde 5.400 öğrencinin
katılımı ile uyguladık.
2017 yılı boyunca “Orman
Ekosistemi ve Yaşamın
Çeşitliliği” konulu doğa
eğitimi programına katılan
çocuklar, Kasım ve Aralık
aylarında elleriyle tohumdan
büyüttükleri fidanları
toprakla buluşturarak
projeyi tamamladı. Ayrıca
projeye dahil olan her çocuk
adına dikilen 5.400 fidan
ile Balıkesir’de Adım Adım
Çocuklar Hatıra Ormanı
oluşturuldu. Adım Adım koşucuları, 39. İstanbul Maratonu’nda
yardımseverlik koşusu yaparak projeyi desteklemeye devam etti.
Maratonda iyilik peşinde koşan 454 koşucumuz, yaklaşık 5.500
bağışçıdan 430 bin TL’yi aşkın tutarda bağış toplayarak projeye
katkı sağladı. Koşucularımız 4.300 çocuğumuzun daha Ağaç Kardeşi
olmasını sağladı.

Erozyonla Mücadele Haftası’nın teması toprak
bozulumu oldu
13-19 Kasım tarihleri arasında düzenlediğimiz Erozyonla
Mücadele Haftası etkinlikleriyle toprak bozulumu konusuna dikkat
çektik. Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında ülke genelinde
TEMA İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları ve gönüllülerin
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gerçekleştirdiği Toprağa Saygı Yürüyüşleri’nde “Yaşam Toprakta
Filizlenir” dedik. Yürüyüşlerde verilen mesajlarla herkesi doğal
varlıkların korunması için harekete geçmeye çağırdık. Hafta
kapsamında 36 farklı ilde toplam 106 etkinlik (Toprak Yürüyüşü,
Toprak Bozulumu temalı stant çalışması, sunumlar ve farkındalık
etkinlikleri) gerçekleştirdik ve yaklaşık 11.000 kişiye ulaştık.

Turan Demiraslan’ın sağladığı destek ve Mütevelli Heyeti üyemiz
Emel Anıl’ın çevirisiyle “Meşe” kitabını Türkçeye kazandırdık.
Yayınımızı edinmek için tema@tema.org.tr adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Çocuklar Yaşamı Doğada Öğrensin Diye: Doğa Eğitim
Programlarımız
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA
programlarımızı 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında 81 ilde, 384 ilçede
106 bine yakın öğrenci ve yaklaşık 4.700 öğretmen ile uygulamaya
başladık. Eğitim programlarının destekleyici materyallerinden olan
gözlem kutusu, meşe-toprak posteri ve öğretmen rehberlerini eğitimöğretim yılının başında programları uygulayan okullarla paylaştık.

Yeni yayınlarımız
raflardaki yerini
aldı
Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları iş
birliği ile Dünyanın
Durumu 2017 Yeryüzü
Eğitimi: Değişen
Gezegende Eğitimi
Yeniden Düşünmek
kitabını yayınladık. TEMA Vakfı olarak içeriğine katkı sağladığımız
yayına kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Değerli bağışçımız
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Yeni dönem Turan Demiraslan bursiyerleri belli oldu
2017- 2018 döneminde orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları
ve eğitim alanlarında çalışma yapan, dokuz lisansüstü öğrencisinin
çalışmalarını destekliyoruz.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Ağaçlandırma çalışmalarımıza bağışçılarımızdan
tam destek
2017’nin ikinci yarısında destekçilerimizin bağışlarıyla, Türkiye’de
Orman Genel Müdürlüğü’nün ve KKTC’de Orman Dairesi
Müdürlüğü’nün iş birliği ile Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli ve
KKTC’de tesis edilen sahalar için yaklaşık 490 bin fidan bağışı
aldık. 2014 yılı sonbahar dönemi ile 2017 sonbahar dönemi
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arasında ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 40 farklı sahada
fidan başarı tespitleri için saha kontrolleri gerçekleştirdik. Fidan
dikilen ve en az bir yılını tamamlayan 33 sahanın ortalama fidan
başarısı %92 oldu. Diğer yedi sahada fidan dikimi amaçlı arazi
hazırlığı çalışmaları tamamlandı.

81 İlde 81 Orman ile 2,2 milyon fidan toprakla buluştu
Orman Genel Müdürlüğü ve İş Bankası iş birliğiyle 2008
yılında uygulamaya koyduğumuz 81 İlde 81 Orman Projesi ile
bugüne kadar 2,2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Projenin
onuncu yılında 22 ilde çalışmalara devam ettik. Başarı oranını
arttırmak için tamamlama ihtiyacı olan sahalarda fidan dikimleri
gerçekleştirdik. Birçok sahada dikilen fidanlar ortalama insan
boyunu aştı ve toprağı koruyacak kapalılık oluşmaya başladı.
Projenin 2017 yılsonu ortalama fidan başarısı %83 oldu.

KIRSAL KALKINMA VE KORUMA PROJELERİMİZ
Fıstığımız Bol Olsun’da eğitimlere hız verdik
Nestlé DAMAK ile 2011’de Gaziantep ve Şanlıurfa’da başlattığımız
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projenin ikinci etabında; ilk etapta elde edilen bilgi ve birikimin
Barak Ovası’na yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ettik.
İkinci altı aylık dönemde 154 bahçede Antepfıstığı yetiştiriciliği
konusunda danışmanlık çalışmaları yürüttük. Antepfıstığı
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve MEB Gaziantep Halk Eğitim
Merkezi iş birliğinde teorik ve uygulamalı budama eğitimi
verdik. Yürütülen tüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile proje
bahçelerinde, bölgenin 2017 yılı ağaç verimine oranla %52 verim
artışı sağlandı.

Her Dem Toprak İçin Projesi’ne devam ettik
2016 yılının başında Doğuş Çay ile Rize’de sürdürülebilir çay
tarımının temelini oluşturan toprak sağlığının korunması
konusunda başlattığımız Her Dem Toprak İçin Projesi’ne
devam ettik. Çay bahçesi topraklarının sürdürülebilir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla yaygın eğitim çalışmaları
gerçekleştirdik. Üretici, çay eksperi, öğretmen, öğrenci, din
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görevlisi, muhtar ve kadınlardan oluşan toplam 1775 kişiye
sürdürülebilir çay tarımı eğitimleri verdik. Çayda doğru budama
uygulamaları kapsamında 25 üreticiye budama eğitimi verdik.

çalışmalarımıza devam ediyoruz. İç Anadolu’nun en verimli
ovalarından biri olan Alpu Ovası’nın ortasında, Eskişehir’in
Tepebaşı ilçesinde ve Çanakkale’nin Kazdağları’nda planlanan

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Toprak, toprak, toprak

termik santrallere karşı çalışmalarımızı sürdürdük.
Gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla verimli
topraklarımızı, ormanlarımızı, havamızı koruyoruz.

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 mücadele başlattık. 69
ilde, Toprak Koruma Kurulları’ndaki temsilcilerimizle verimli
topraklarımızın plansız yapılaşmaya ve sanayiye açılmasını
önlemek, tarım alanlarımızı korumak için çalışıyoruz.

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) katıldık. Toprak
bozulumuna karşı ulusal
çalışmaları, uluslararası alanda
arazi bozulumunun dengelenmesi
hedefleri kapsamında genişlettik.
Ayrıca UNCCD’nin 2018-2030
stratejisine STK’ların da dahil
olmasına ilişkin savunuculuk yaptık.

#KömürÜzer
Kömürlü termik santral
projelerine karşı #KömürÜzer
diyerek örgütlenme ve iletişim
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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 Toplantısı’na
katıldık (UNFCCC COP23). Türkiye’nin iklimi koruyan, düşük
karbon ekonomisine geçmesine olanak verecek politikaların
hayata geçmesi ve uluslararası düzeyde karar vericileri etkilemek
için yan etkinlikler düzenledik.

TEMA Vakfı’na uluslararası görev
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 Deniz Ataç, 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.

Milletvekillerimizi zeytinliklerimize, meralarımıza
ve kıyılarımıza sahip çıkmaya çağırdık
Haziran ayında meclise gelen kanun tasarısıyla, zeytinlik, mera ve
kıyılarımızın yapılaşmaya, sanayi yatırımlarına açılması gündeme
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sayesinde Türkiye genelinde
çocuklara ve gençlere doğa eğitim
programlarımızı ulaştırmaya
devam ettik.

geldi. Gönüllülerimizle beraber
milletvekillerine yaptığımız
lobi çalışmaları ile yasanın bu
maddelerinin geri çekilmesine
destek verdik. Maalesef meralarla
ilgili olumsuz düzenleme Ekim
ayında başka bir kanun tasarısına
eklenerek TBMM’de kabul edildi.

GELİR GETİRİCİ
FAALİYETLERİMİZ
Maximum TEMA Kart iş birliği
devam etti
İş Bankası Maximum TEMA Kart ile
2010 yılında başlayan iş birliğimiz
her sene gelişerek büyüyor.
Doğaseverler Maximum TEMA Kart
kullanmayı tercih ederek, 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
destek arttı
Siz duyarlı destekçilerimizin
gerçekleştirdiği eğitim bağışları
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SMS kampanyamız devam
etti

TEMA YAZ
3464 ‘E GÖNDER
1 SMS 10 TL.

TEMA yazıp 3464’e SMS
göndererek TEMA Vakfı’na
destek veren bağışçılarımız
sayesinde daha çok çocuğumuz
doğa eğitim programlarımızdan
yararlandı.

“TEMA Vakfı
Hoş Geldin Bebek”
ürünlerimiz çeşitlendi
Yeni doğan bebeklerinin
ziyaretçileriyle bu mutlu günün
anısını paylaşırken doğaya da
armağan vermek isteyen anne
babalar için tasarladığımız “TEMA
Vakfı Hoş Geldin Bebek” ürünlerimize üç renk ve
dört ayrı tasarımdan oluşan magnetlerimizi ekledik.
Bu ürünlerimizi tercih eden anne baba adaylarının
destekleriyle faaliyetlerimize yeni kaynak yarattık.
Ürünlerimizin tanıtımını 15-17 Aralık tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde açılan
Anne Bebek Çocuk Fuarı’ndaki standımızda yaptık.
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Çiftler nikah
ürünlerimizi tercih
etmeye devam etti
Mutlu çiftlerin
özel günlerinde
davetiye, nikah kartı
ve magnetlerimizle
yanlarında olmaya
devam ettik.

TEMA-K
gönüllülerimiz
desteğini sürdürdü
1999 yılından beri
Vakfımıza kaynak
yaratan gönüllü
grubumuz TEMA-K,
2017 yılının ikinci yarısında gerçekleştirdiği üç etkinlikle doğa
eğitimi çalışmalarımıza destek vermeye devam etti.

Kurumsal iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ettik
Taç ile “Nevresim Değiştirme Şenliği”

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Kamu Spotu
Gıda güvenliğine dikkat çekerek tarım topraklarının korunmasına
vurgu yapan ve çocuklara yönelik doğa eğitimi programlarımıza
destek çağrısında bulunan iki ayrı kamu spotumuz, yılın ikinci altı
ayında ulusal televizyonlarda yaklaşık 5.250 kez yer aldı.
Gıda güvenliği kamu spotumuzu izlemek için tıklayın.
Doğa eğitimi kamu spotumuzu izlemek için tıklayın.

Sosyal medya
Sosyal medya hesaplarımız

Aralık ayı takipçi sayıları

Instagram

99.200

Twitter

409.600

Facebook

586.600

LinkedIn

9.800

Youtube

1.750

Taç markası ile başlayan iş birliğimiz kapsamında, eski
nevresimlerini Taç mağazalarına getiren tüketiciler hem ürünlerin
geri dönüştürülmesini sağladı hem de adlarına dikilen 10.000
fidanla doğaya can verdi.
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Değerli TEMA Dostu,
Gücünü gönüllülerinden ve destekçilerinden alan TEMA Vakfı olarak bizlere hayat veren
sessizlerin sesi olmak için çalışıyoruz. Biliyoruz ki gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefi
ancak biz onlar için çalışırsak gerçek olacak. Yürüttüğümüz çalışmalarda daha çok gönüllünün ve bağışçının
desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bugüne kadar hep birlikte birbirinden başarılı işlere imza atmış olsak da yapacak
daha çok işimiz var. Çalışmalarımıza hiçbir karşılık beklemeden var gücüyle
destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla,
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Oben Akyol

Deniz Ataç

TEMA Vakfı Genel Müdürü

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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