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PROJELERİMİZ
DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI PROJESİ
Çocuklar yaşamı doğada öğrensin
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği 
ve Türkiye İş Bankası desteği ile 
hazırlanan Minik TEMA ve Yavru 
TEMA Eğitim Programı Öğretmen 
Rehberlerini yeni içeriklerle 
güncelledik. Öğretmen rehberlerinin 
yanı sıra posterlerin ve gözlem 
kutularının bulunduğu destekleyici 
materyallere, Yavru TEMA Eğitim 
Programı kapsamında çocukların 
kuş, ağaç ve bulutları tanıyabilmeleri için bir de doğa gözlem çarkı 
ekledik. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Ortaokul TEMA ve 
Lise TEMA Eğitim Programlarının içeriklerini tasarlayarak öğretmen 
rehberlerini yeniledik. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ile Lise TEMA 
Eğitim Programı kapsamında üç yıllık iş birliği protokolü imzaladık.

Çocuk ve gençlik Doğa Eğitim Programlarımızı başlattık
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA 
programlarımızı 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında 81 ilde, 515 ilçede, 
229 bini aşkın öğrenci ve yaklaşık 9 bin 800 öğretmen ile uygulamaya

başladık. Eğitim programlarının yenilenen içerikleriyle hazırlanan
materyalleri, öğretmen rehberleri, ekosistem-meşe-toprak posterleri, 
doğa gözlem çarkları ve gözlem kutularından oluşan destekleyici 
materyalleri eğitim öğretim yılının başında programları uygulayan 
okullara ulaştırdık.

Minik TEMA ve Yavru TEMA programlarımız Türkiye İş Bankası’nın 
desteğiyle uygulanmaktadır.

AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ
Ağaç Kardeşliği Projesi’ni 69 ilde 8 bin 750 çocukla 
uyguladık
Çocukların doğada yaşayarak öğrenmelerine destek olmayı ve 
doğayla olan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Ağaç Kardeşliği’nin 
2019 yılı uygulamalarını 69 ilde 8 bin 750 çocuğun katılımıyla 

Sevgili TEMA Dostu,

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla çalışan TEMA Vakfı, bu amaca hizmet eden faaliyetlerini 2019 yılının ikinci 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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tamamladık. Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata geçirdiğimiz 
projenin beşinci yılına hazırlanıyoruz.

Gönüllü koşucularımız Ultimate Cunda, Eker I Run ve 41. İstanbul 
Maratonu’nda yardımseverlik koşusu yaparak projenin yeni dönemi 
için kaynak yaratmaya başladı. Ultimate Cunda’da iyilik peşinde 
koşan 23 koşucumuz 38 bin TL, Eker I Run’da iyilik peşinde koşan 
30 koşucumuz, yaklaşık 32 bin TL ve İstanbul Maratonu’nda iyilik 
peşinde koşan 1.091 koşucumuz yaklaşık 696 bin TL kaynak yaratarak 
projeye katkı sağladı. 

SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ
Sıfır Atık Eğitim Projesi’ni 20 ilde
uygulamaya devam ettik
Çocuklarda doğal varlıkların korunması ve atık yönetimiyle ilgili 
farkındalık yaratmak amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 
Sıfır Atık Eğitim Projesi’ni 20 
ilde uygulamaya devam ettik. 
2019 ilkbahar döneminde ilkokul 
seviyesinde uyguladığımız projeyi, 
2019 sonbahar döneminde okul 
öncesi seviyesine de yaygınlaştırdık. 
Proje için bu yıl özel olarak 
tasarladığımız kutu oyunu ile
okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki 
çocukların sıfır atık kavramını 
eğlenerek pekiştirmelerini 
hedefledik. Sıfır Atık 
Projesi’nin sonbahar 
uygulama döneminde

okul öncesinde yaklaşık 5 bin ve ilkokulda yaklaşık 5 bin 500 olmak 
üzere toplamda 10 bin 500 çocuğa ulaştık.

Sıfır Atık Eğitim portalını açtık
Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında öğretmenlerin sınıf içi 
etkinliklerde kullanmaları amacıyla sıfır atık konulu etkinlik önerileri, 
bilgilendirici sunumlar, posterler, proje önerileri ve oyun tabanlı dijital 
etkinlikler olmak üzere eğitim içerik ve materyallerinin bulunduğu 
Sıfır Atık Eğitim Portalı’nı açtık. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
lise seviyelerinde farklı eğitim içeriklerine ulaşmak isteyen tüm 
öğretmenler portala üye olarak tüm içeriklere ve materyallere 
ulaşabilir. Sıfır Atık Eğitim Portalı aracılığıyla 2019 yılı sonunda 47.879 
çocuğa ve 10.670 öğretmene ulaştık. Proje kapsamında hazırlanan 
portala ulaşmak için: sifiratiktema.org

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ 
Evimiz Dünya Projesi uygulamalarına devam ettik
IKEA Türkiye ve Millî Eğitim 
Bakanlığı iş birliği ile hayata 
geçirdiğimiz, çocuklara 
sürdürülebilirlik ve tüketim 
alışkanlıklarıyla ilgili farkındalık 
kazandırılmasını amaçlayan Evimiz 
Dünya Projesi ile 20 ilde okul 
eğitimleri ve mağaza etkinlikleri ile 
yaklaşık 3.200 çocuğa ulaştık. Proje 
kapsamında geliştirilen dijital oyun 
ile de Türkiye genelinde yaklaşık 
52 bin çocuğa daha ulaştık. Proje 
kapsamında geliştirilen dijital oyuna 
ulaşmak için: http://www.tema.org.
tr/evimizdunyaoyun
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ARILAR VARSA YARINLAR VAR
Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi’ni uygulamaya devam ettik
Arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine 
katkıları, doğadaki ve insan yaşamındaki önemi konularında 
çocuklardan başlayarak tüm kamuoyunda farkındalık oluşturmak 
üzere Balparmak’ın desteği ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği 
ile geliştirdiğimiz Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi’nin okullardaki 
eğitim uygulamalarına devam ettik. Proje kapsamında 30 ilde, 
ilkokul seviyesinde yaklaşık 5.290 çocuğa ulaştık. Proje kapsamında 
tasarlanan websitesini ziyaret etmek için: arilarvarsa.org

YERKÜREYE SAYGI: İKLİMİ KORU
Yerküreye Saygı: İklimi Koru Projemizi başlattık
Sompo Sigorta’nın desteğiyle ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 
hayata geçireceğimiz yeni projemiz “Yerküreye Saygı: İklimi Koru 
Projesi” çocuklara yönelik eğitim etkinliklerinden ve gençlere/
yetişkinlere yönelik farkındalık etkinliklerinden oluşuyor. 2020 yılında 
uygulanmaya başlanacak eğitim etkinlikleri, 3. ve 4. sınıfa giden 
çocukların hava olayları, iklim ve iklim değişikliği gibi konularda 
farkındalık geliştirmelerini amaçlıyor. 

Farkındalık 
etkinlikleri 
kapsamında genç ve 
yetişkinlerin iklim 
değişikliğiyle ilgili 
bilgi edinmeleri, 
sürdürülebilir yaşam 
bilinci kazanmaları, 
iklim değişikliği 
konusundaki 

neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için neler 
yapabilecekleri konusunda düşünmelerini sağlamak amacıyla 
belgesel gösterimleri ve iklim konulu söyleşiler gerçekleştirdik. 20 
ilde yapılan iklim değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde 
gerçekleştirilen iklim söyleşileriyle yaklaşık 1.780 kişiye ulaştık. 

81 İLDE 81 ORMAN PROJESİ 
81 İlde 81 Orman Projesi sahalarında %84 başarı
Orman Genel Müdürlüğü ve İş Bankası iş birliğiyle 2008 
yılında uygulamaya koyduğumuz ve 2,2 milyon fidanı toprakla 
buluşturduğumuz projenin 11. yılında 6 ilde çalışmalara devam 
ettik. Bakım çalışmaları ve kuruyan fidanların yerine tamamlama 

dikimleri yapılan 
sahalarda kontroller 
gerçekleştirdik. 
Başarı oranı artan 
sahalar ile birlikte 
Proje’nin 2019 yıl 
sonu ortalama fidan 
başarısı %84 oldu. 
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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ 
Fıstığımız Bol Olsun’da 3’üncü dönemin ilk yılında
%84 verim artışı

DAMAK çikolata ile 2011’de başlattığımız, 2018 yılsonunda 2. etabını
tamamladığımız ve 2019 yılında 5 yıl sürecek olan 3. etabına 
başladığımız projede; dönem içinde antepfıstığı yetiştiriciliğine 
dair konularda 198 danışmanlık gerçekleştirdik. Altı köyde 100 
üretici ile üretici sohbetleri, 5 köyde 89 üretici ile antepfıstığında 
iyi tarım eğitimleri düzenledik. Beş üretici bahçesinde toplamda 
50 ağaçta tepe tacı gençleştirme örnek uygulama çalışmalarını 
başlattık. Yürütülen tüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile proje 
bahçelerinde, komşu bahçe verimlerine oranla %84 verim
artışı sağladık. 

Bu yıl ilk kez proje kapsamında Gaziantep’te ilkokul 3. ve 4. sınıf 
çocuklarına yönelik eğitim etkinlikleri geliştirdik. Eğitim çalışmalarının 
amacı fıstığın yaşamımızdaki yerini görmek, Gaziantep, Türkiye ve 
dünya için önemini fark etmek, sağlıklı ve verimli fıstık ağaçları 
yetiştirebilmenin koşullarına dikkat çekmekti. Uygulamanın ilk 
döneminde eğitim etkinlikleri ile Gaziantep’te 532 çocuğa ulaştık.

HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ
Her Dem Toprak İçin Projesi’nde çay toprakları
iyileşme yolunda

Doğuş Çay iş birliğiyle 
başlattığımız projede 
dönem içerisinde eğitim 
çalışmalarına devam ettik, 
üretici ve kadınlardan oluşan 
335 kişiye çay topraklarının 
sorunları ve sürdürülebilir 
çay tarımı konusunda eğitim 
verdik. Örnek uygulama 
bahçesi çevresindeki 90 
üreticiye danışmanlık desteği sağladık. Çeşit bahçe tesisi çalışmaları 
kapsamında 8 çeşit ile üretilen 1.200 adet fidandan 1.000 adedini 
toprakla buluşturduk. Altı bahçede örnek uygulama çalışmaları 
yürüttüğümüz projede toprak asitliğinde büyük iyileşme sağladık. 
Tüm bu çalışmalar sonucunda %14-35 arasında değişen oranlarda 
verim artışı sağladık.
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KATILIMCI NEHİR HAVZA YÖNETİMİ PROJESİ
Su varlıklarının korunmasına bütüncül ve katılımcı yaklaşım
Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında Sivil Toplum Diyaloğu 
Beşinci Dönemi (CSD-V) 
kapsamında AB tarafından 
fonlanan ve Mayıs ayında 
başlattığımız projenin amacı 
ülkemizin hayat damarları olan 
25 nehir havzasının yönetimine 
sivil toplumun katılımını 
güçlendirmek.

Temmuz 2020 tarihine kadar 
devam edecek olan proje, 
su ve havza bazında yönetim 
konusunda farkındalık 
yaratacak yerel ve ulusal 
ölçekli etkinlikleri kapsıyor. 
Bu kapsamda bugüne kadar 
Türkiye genelinde sivil toplum 
kuruluşlarına ve TEMA Vakfı temsilcilerine yönelik yüz yüze ve 
çevrimiçi (online) seminerler düzenledik. Avrupa Birliği’nin yeni 
üyelerinden biri olan Hırvatistan’ın nehir havza yönetimine geçiş 
ve Su Çerçeve Direktifini uyarlama deneyimlerini öğrenmek üzere 
ziyaretler gerçekleştirirken, Brüksel merkezli Avrupa Çevre 
Bürosu’nun Su Çalışma Grubu toplantısına katılarak Avrupa’daki 
STK’ların iyi uygulama deneyimlerini öğrendik. Proje faaliyetlerimiz 
2020 yılında Su Diyaloğu Toplantıları ve Dünya Su Günü’nde 
farkındalık etkinlikleri ile devam edecek.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
“Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Duyuyor Musun?”
çocuk kitabı
Dünyada büyük ilgi gören Ağaçların Gizli 
Yaşamı isimli kitabın yazarı olan Peter 
Wohlleben’in hazırladığı “Ağaçların Nasıl 
Konuştuğunu Duyuyor Musun?” isimli çocuk 
kitabının 1. ve 2. baskısını KitapKurdu Yayınevi 
iş birliği ile gerçekleştirdik. Bu sıra dışı, özgün 
üslup ve hayret uyandırıcı bilgilerle dolu 
yayınımıza kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

“Meşe Ağacı, Arkadaşım Olur musun?” 
Millî Eğitim Bakanlığı ortaklığı
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 
yayınladığımız ve çizimleri güncellenen “Meşe 
Ağacı, Arkadaşım Olur Musun?” çocuk kitabı 
“Benim Oyun Sandığım” eğitim seti içerisinde 
yer aldı ve 26 ilde çocuklarla buluştu. 

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI 
ÇALIŞMALARIMIZ
Türkiye’nin her köşesinden gönüllülere ulaşma ilkesiyle çalışarak 
2019 yılının ikinci yarısında saha faaliyetlerimizi 81 il, 349 ilçe, 122 
mahalle/belde ve 160 üniversitede olmak üzere toplam 712 noktada 
gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla sürdürdük. Yılın ikinci yarısında 
aramıza katılan 57 bini aşkın yeni gönüllümüz ile 2019 yılında toplam 
105 bini aşkın doğa gönüllüsüne ulaştık. Vakıf tarihinde bir yılda 
ulaşılan en fazla gönüllü sayısı rekorunu kırarak toplam gönüllü 
sayımızı 859.594’e taşıdık.
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TEMSİLCİLERİMİZ VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE 
BULUŞMALARIMIZ
Doğa Eğitimi Kampı’nı düzenledik

29 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihlerinde, Ilgaz Dağı Millî Parkı’nda 
Doğa Eğitimi Kampı’nı 46 ilden 116 gönüllümüzün katılımıyla 
gerçekleştirdik. Bir haftalık eğitim boyunca 22 farklı oturum, 
6 atölye çalışması ve bir inceleme gezisinde, 22 hocamızın 
desteğiyle ekolojinin temel ilkelerinden orman ekosistemine, 
biyolojik çeşitlilikten iklim değişikliğine kadar aldığımız eğitimlerle 
öğrendiklerimizi Küre Dağları Milli Parkı’na gerçekleştirdiğimiz tam 
günlük inceleme gezisiyle pekiştirdik.

Saha Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik
Türkiye’nin 65 ilinden 425 gönüllümüzün katılımıyla 28 - 31 Ağustos 
tarihleri arasında, İstanbul’da “Umut Yeşertiyoruz” temasıyla Saha 
Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik. 

Bölgesel Gönüllü Toplantıları’nı gerçekleştirdik
2019 yılının son iki Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Bitlis ve Sakarya’da 
gerçekleştirdik. Toplantılarımızda 36 ilden, 680 gönüllümüz ile bir 
araya gelerek bu topraklarda umut yeşertmeye devam ettik.
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GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER
1 milyon gönüllüye ulaşmayı hedeflediğimiz #GönlünüVer 
kampanyamızı başlattık
Bugüne kadar 850 bini aşkın 
gönüllümüzün desteğini alarak 
yaptığımız çalışmaları daha ileriye 
taşımak için 5 Aralık Dünya Gönüllüler 
Günü’nde #GönlünüVer kampanyasını 
başlattık. Kampanya kapsamında 
yürütülecek yaygın saha ve iletişim 
çalışmalarıyla, doğaya gönlünü vermek 
isteyen 1 milyon TEMA Gönüllüsüne 
ulaşmayı hedefliyoruz.

“Suyu Düştüğü, Toprağı Oluştuğu Yerde Tut” diyerek 
Erozyonla Mücadele Haftası’nda sesimizi duyurduk

11-17 Kasım tarihleri 

arasında düzenlediğimiz 
Erozyonla Mücadele Haftası 
etkinlikleriyle toprak ve su 
ilişkisine dikkat çekerek ülke 
genelinde TEMA İl Temsilcileri, 
İlçe/Mahalle Sorumluları, Genç 
TEMA’lar ve gönüllülerimiz 
tarafından gerçekleştirilen Toprak ve Su Yürüyüşleri’nde “Suyu Düştüğü, 
Toprağı Oluştuğu Yerde Tut” dedik. Yaşamın sürmesi için vazgeçilmez 
iki varlık olan toprak ve suyun önemi konusunda farkındalık yarattık. 
Hafta kapsamında 68 ilde, Toprak ve Su Yürüyüşü, stant çalışmaları, 
sunumlar ve farkındalık etkinlikleri olmak üzere toplam 183 etkinlik 
gerçekleştirdik ve 13 bin 500’ü aşkın kişiye ulaştık.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ 
Ağaçlandırma çalışmalarımızda bağışçılarımız
hep yanımızda
2019’un ikinci yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül 
vermiş bağışçılarımızdan 902 bin fidan bağışı aldık. Alınan bu 
bağışlarla Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde Balıkesir, Çanakkale, 
Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, 
Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Mersin ve Tekirdağ illerinde 
hatıra ormanı sahaları tesis ettik. 2016 sonbahar dönemi ile 2019 
sonbahar dönemi arasında dikimleri yapılan sahalarda kontroller 
gerçekleştirdik. Fidan dikilen ve en az bir yılını tamamlayan 36 
sahanın ortalama fidan başarısı %90 oldu. 13 sahada ise fidan 
dikimi amaçlı arazi hazırlığı çalışmaları tamamlandı ve fidan dikim 
çalışmalarına başlandı. 

İzmir’in dağlarında çiçekler yine açsın
İzmir’de 19 Ağustos’ta yaşanan yangının ardından başlattığımız 
“İzmir’in dağlarında çiçekler yine açsın” çalışması kapsamında 235 
bin fidan bağışı aldık. 
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SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Kaz Dağları’nda altın madenciliğine hayır!
2019 yılı yaz aylarına Kaz Dağları’nda bulunan Çanakkale Kirazlı Altın 
Madeni’ne karşı oluşan toplumsal tepki damgasını vurdu. Kirazlı 
Altın Madeni üç ayaklı entegre bir altın madeni projesinin ilk adımını 
oluşturuyor. Projeler hayata geçtiğinde Kaz Dağları’ndaki doğal 
yaşam, tarımsal üretim ve insan sağlığı geri dönüşü olmayacak bir 
şekilde zarar görecek. TEMA Vakfı olarak Kaz Dağları’nda yürütülen 
projeleri yakından takip ediyor, hukuksal süreçlerden, kamuoyu 
oluşturmaya kadar geniş bir alanda savunuculuk çalışmaları 
yürütüyoruz. Bu kapsamda Kirazlı Projesi’nde ÇED süreçlerinde 
belirtilenin 4 katı üstünde 
ağaç kesimi yapıldığını 
tespit ettik ve yatırımın 
durdurulması için 
hukuki süreç başlattık. 
“Kirazlı Altın Madeni” 
Projesi’nin durdurulması 
için başlattığımız imza 
kampanyası 651 bin 
kişiye ulaşarak online 
imza platformu olan 
change.org’un 2019 
yılında en fazla imza alan 
çevre kampanyası oldu. 
Kampanya kapsamında 
hazırladığımız film için 
tıklayın. Çalışmalarımız 
projenin ruhsatı
iptal edilene kadar
devam edecek.

Toprağımızı, suyumuzu, havamızı savunmaya devam ettik
Tüm İstanbul’u ve hatta Marmara Bölgesini, Karadeniz’i, Marmara 
Denizi’ni ve buralardaki karasal ve denizel yaşam alanlarını 
geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde etkileyecek Kanal 
İstanbul projesinin 28 Kasım’da Ankara’da düzenlenen İnceleme, 
Değerlendirme Komisyonu toplantısına katılarak projeyle ilgili 
itirazlarımızı paylaştık. Projenin izin süreçlerini yakından takip 
ediyor, kamuoyu yaratmak için iletişim çalışmaları yürütüyoruz. 
Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının ve 
Çevre Düzeni Planı revizyonunun iptali için dava açtık. Yaşamın temeli 
olan verimli toprakların, suyun ve temiz hava hakkımızın korunması 
için temsilcilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte Yalova, Zonguldak, 
Düzce, İstanbul, Ankara, Adana ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere       
Türkiye genelinde savunuculuk çalışmaları gerçekleştirdik, hukuki 
süreçleri başlattık. Tarım arazilerimizin korunması için 73 ilde Toprak 
Koruma Kurullarında temsilcilerimizle çalışıyoruz.
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https://www.youtube.com/watch?v=nl-WwI7Y6XQ


Kömürlü termik santral ve kömür madenlerine karşı
tarım alanlarımızı koruyoruz
Geçtiğimiz 6 ay kömür yakıtlı termik santral ve kömür madenciliği 
projelerinin etkilerinin kamuoyunda geniş yankı bularak tartışıldığı 
bir dönem oldu. Kömür ocakları ve kömürlü termik santral 
projelerinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla termik 
santral ve madenlerin projelendirildiği bölgelerde farkındalık 
çalışmalarına devam ettik. Adana Hunutlu, Ankara Nallıhan, 
Çanakkale Çırpılar Termik Santral Projelerinin Çevresel Etki 
Değerlendirme ve mekânsal plan kararlarına yönelik devam eden 
hukuksal çalışmalarımız kapsamında Çanakkale, Adana ve Ankara’da 
davalarımızın bilirkişi keşiflerine katıldık. Tüm davalarımızda 
lehimizde bilirkişi görüşleri aldık.

Kurucu bileşenlerinden olduğumuz Temiz Hava Hakkı (THH) 
Platformu yılın en önemli kampanyalarından birini yürüttü. Temiz 
Hava Hakkı Platformu olarak baca filtresiz, çevresel yatırımları 
eksik termik santrallerin 2022 yıl ortasına kadar filtresiz çalışmasına 
olanak verecek yasa teklifinin iptali için yürüttüğümüz çalışmalar 
sonuç verdi; meclisten geçen tasarı Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edildi ve yasa teklifinden çıkarıldı.

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: 
https://bit.ly/2wdm9VO
Şirket kredi kartı 
başvurusu için:
https://bit.ly/39KIA2t
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Ürün grubumuzun tasarımlarına ilgi artıyor
Nikâh ve bebek ürünlerimiz eklenen yeni tasarımlarla zenginleşti. 
Ürünlerimizle bağışçılarımızın özel günlerinde yanlarında olmaya 
devam ettik. Tüm tasarımlar için: http://bit.ly/temaurunleri

 

 

TEMA-K gönüllülerimizle yeni etkinlikler yaptık
TEMA Kaynak Geliştirme Grubumuz TEMA-K, 2019 yılının ikinci 
yarısında da düzenlediği etkinliklerle doğa eğitim çalışmalarımıza 
verdiği desteği devam ettirdi.

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

Çalışmalarımızı sosyal medyada paylaşmaya devam ettik
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ederek 
sosyal medya kanallarımıza yeni takipçiler kazandırdık. Dijital 
mecralarımızın tamamında toplam 189.185 yeni takipçi kazandık.
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http://bit.ly/temaurunleri
https://www.youtube.com/watch?v=YGVlPbaOzu4
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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,

Deniz Ataç
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Başak Yalvaç Özçağdaş
TEMA Vakfı Genel Müdürü


