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PROJELERİMİZ
DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI
Çocuklar doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak, 
işiterek keşfetsin

Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Bankası iş birliği ile hazırlanan 
Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programı kapsamında 20 yeni 
etkinlik geliştirdik. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan 
Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programları kapsamında ise 
geliştirdiğimiz 10 yeni etkinlik ile toplam 30 yeni etkinliği daha Doğa 
Eğitim Programlarımıza kazandırdık. Doğa Eğitim Programları 
kapsamında ölçme ve değerlendirme raporları hazırlayarak 
çalışmalarımızı tamamladık.

Çocuk ve Gençlik Doğa Eğitim Programlarımızı başlattık

Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA 
ve Lise TEMA programlarımızın 2020 - 2021 
eğitim ve öğretim yılı başvuru sürecini 
başlattık. Bu eğitim döneminde Türkiye’nin 81 
ilinden yaklaşık 9 bin 750 öğretmen ve 225 bin 
çocuğa ulaşılması hedeflenmektedir.

Minik TEMA ve Yavru TEMA programlarımız Türkiye İş Bankası’nın 
desteğiyle uygulanmaya devam edecektir. 

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı & Ortaokul 
TEMA ve Lise TEMA Eğitim Portalı’nı tamamladık

Çocuk ve gençlik Doğa Eğitim Programlarımız kapsamında 4 seviye 
için 2 farklı portal çalışmamızı tamamladık. Eğitim portalına üye olan 
öğretmenler, çocukların ekolojik okuryazarlık becerileri kazanmalarını 
desteklemek amacıyla hazırladığımız Doğa Eğitim Programları’nın tüm 
içerik ve eğitici materyallerine ulaşabilir.
Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’na ulaşmak için; 
https://minik-yavrutema.org/
Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Portalı’na ulaşmak için; 
https://e-tema.org/ortaokul-lisetema/

Sevgili TEMA Vakfı Dostu,

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetleri, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere 
uyum sağlayarak, 2020 yılının ikinci altı ayında da sürdürdük. 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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AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ 
Uzaktan eğitim döneminde çocuklara ulaşmaya devam ettik 

Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz Ağaç Kardeşliği 
Projesi’nde, çocukların ağaçları 
yakından tanımalarını ve ekosistem 
konusunda farkındalık kazanmalarını 
hedefliyoruz. Proje kapsamında 2020 yılı 
eğitim etkinliklerini koronavirüs salgını 
sebebiyle uzaktan eğitim modeline 
dönüştürerek çevrim içi ortamda 
gerçekleştirdik. Eğitimlerimizi 70 ilde 
yaklaşık 10 bin  çocuk ile uyguladık.  

SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ
Sıfır Atık Eğitim Portalı ile  çocuklarla buluşmaya
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 kapsamında 
hazırladığımız Sıfır Atık Eğitim Portalı’na üye olan öğretmenler ve 
ebeveynler aracılığıyla bu yıl da çocuklara ulaşmaya devam ettik. 
Sıfır Atık Eğitim Portalı aracılığıyla 2020 yılının ikinci yarısında 72 
bini aşkın çocuğa ve yaklaşık 11 bin 150 öğretmene ulaştık. Portalda 

var olan etkinlik önerileri, posterler, sunumlar, filmler ve oyunların 
yanı sıra 20 yeni etkinlik önerisi, 4 yeni eğitici posteri ve ‘Plastikler 
Her Yerde!’ ile ‘Sıfır Atık’ isimli 2 yeni animasyon filmini içeriklerimize 
ekledik. Tüm eğitim içeriklerine ve materyallerine portala üye olan 
herkes ulaşabilir. Portala ulaşmak için: https://sifiratiktema.org/

Sıfır Atık Eğitim Projesi’ni 24 ilde sürdürdük

Okul öncesi ve ilkokul seviyesinde uygulanan projenin eğitim 
içeriklerini uzaktan eğitim modeline uygun olarak dönüştürerek, 
çocukların sıfır atık kavramını öğrenecekleri yeni içerikler geliştirdik. 
Sıfır Atık Projesi’nin sonbahar dönemini 24 ilde, okul öncesinde 
yaklaşık 10 bin 130 ve ilkokulda yaklaşık 10 bin 70 ile toplam 20 bin 
200 çocuğun katılımıyla uyguladık.

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ 
Evimiz Dünya Projesi dijital 
oyunu ile yaklaşık 165 bin 
çocuğa ulaştık

Millî Eğitim Bakanlığı ve IKEA 
Türkiye iş birliği ile hayata 
geçirdiğimiz, çocuklara 
sürdürülebilirlik ve tüketim 
alışkanlıklarıyla ilgili farkındalık 
kazandırmayı amaçladığımız 
Evimiz Dünya Projesi 
kapsamında geliştirdiğimiz oyun 
tabanlı dijital etkinlik ile Türkiye 
genelinde yıl boyunca yaklaşık 165 bin çocuğa ulaştık.
Oyun tabanlı dijital etkinliğe ulaşmak için: 
https://www.tema.org.tr/evimiz-dunya/
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ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ
arilarvarsa.org sitesini yepyeni oyun ve içeriklerle 
güncelledik

Millî Eğitim Bakanlığı ve Balparmak iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 
Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi’nde arıların doğa ve insan 
yaşamındaki önemi, ekosisteme ve yaşamın sürdürülebilirliğine 
katkıları konularında farkındalık yaratmaya devam ettik. Proje 
kapsamında hazırladığımız Arılarla Macera oyununa ek olarak, 
çocukların arıların sevdikleri bitkileri eğlenerek öğrenmeleri 
amacıyla tasarladığımız ‘Arılar ve Çiçekler’ isimli oyunu hayata 

geçirdik. Türkiye’de arılarla ilgili çocuklara yönelik kapsamlı ve eğitici 
içeriklerin yer aldığı ilk portal olma özelliğini taşıyan arilarvarsa.org 
web sitesinden erişilen oyunlarımız 12 bin 937 kişi tarafından 39 bin 
292 kez oynandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim etkinliklerimizi uzaktan eğitim 
modeline dönüştürerek 40 ilde, ilkokul seviyesinde yaklaşık 8 bin 200 
çocuğa ulaştırdık.

Oyunlara ve diğer dijital içeriklere ulaşmak için: 
https://arilarvarsa.org/cocuklaricin 

Proje farkındalık kitlerimizi 7 bin kişiye ulaştırdık

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında Vakfımızın sosyal medya 
hesabı üzerinden yürütülen kısa bilgi yarışmasına katılarak doğru 
cevabı ileten ilk 7 bin kişiye, proje kapsamında geliştirilen farkındalık 
kitlerini gönderdik. Ayrıca İzmir depremi sonrası bölgede kurulan 
çadır kentlerde geçici olarak ikamet eden çocuk ve yetişkinlere 
farkındalık kitlerinden ulaştırdık.
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YERKÜREYE SAYGI: İKLİMİ KORU PROJESİ
İklimi Koru E-Dergisi yayında

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sompo 
Sigorta iş birliği ile hazırlanan 
Yerküreye Saygı: İklimi Koru 
Projesi kapsamında iklim ve 
iklim değişikliği konularında 
farkındalık geliştirmeye devam 
ettik. Çocukların iklim değişikliği 
hakkında daha kapsamlı bilgi 
sahibi olmaları için eğitim 
materyallerimize, ‘İklimi Koru 
Filmi’, ‘İklimi Koru E Dergisi’ ve 2 
adet ‘İklimi Koru Posteri’ ekleyerek 
içeriklerimizi zenginleştirdik. 

E-dergi ve posterlere ulaşmak için: 
https://www.tema.org.tr/calismalarimiz/egitim/egitim-projeleri/iklimi-koru

30 ilde iklim söyleşileri ve belgesel gösterimleri gerçekleştirdik

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 çevrim içi belgesel gösterimleri ve 
iklim konulu söyleşiler gerçekleştirdik. 30 ilde yapılan çevrim içi iklim 
değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde gerçekleştirilen 
iklim söyleşileriyle yaklaşık bin 800 kişiye ulaştık. Proje kapsamında 
geliştirilen bilgilendirici el föyünü dijital olarak gönüllülerimiz ile 
paylaşarak yaygın bir farkındalık yarattık.

Projenin sonbahar dönemi uygulamalarını ilkokul, ortaokul ve lise 
seviyesinden yaklaşık 8 bin 800 çocuğun katılımıyla çevrim içi olarak 
gerçekleştirdik.

 

DOĞA KÂŞİFİ PROJESİ
Doğa Kâşifi Projesi kapsamında ‘Yurttaş Bilimi Paneli’ 
düzenledik

Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın desteğiyle hayata geçirilen 
Doğa Kâşifi Projesi kapsamında 30 Aralık günü ‘Yurttaş Bilimi’ 
kavramının tanıtılması ve sahiplenilmesine öncülük etmek amacıyla 
çevrim içi ortamda ‘Yurttaş Bilimi Paneli’ düzenledik. Panele TEMA 
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Vakfı yöneticilerinin ve temsilcilerinin yanı sıra Prof. Dr. Adil Güner, 
Prof. Dr. Ünal Akkemik, Burçin Cıngay, Nejdet Bozkurt ve Tuğrul 
Mataracı ile birlikte 98 kişi katıldı. 

Uygulama ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için; 
http://www.dogakasifi.org/; mobil uygulamayı cep telefonlarınıza 
indirmek için: 
http://bit.ly/Doga-Kasifi-App-Store
http://bit.ly/Doga-Kasifi-Android

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ
Fıstığımız Bol Olsun Projesi’nde 10. yılı tamamladık

DAMAK Çikolata iş birliği ile 
2011 yılında ilk uygulamalarına 
başladığımız projenin 10. yılında 
bahçe ziyaretlerine ve üreticilere 
antepfıstığı yetiştiriciliği ile ilgili 
danışmanlık hizmeti vermeye 
devam ettik. 2020 yılının ikinci 
döneminde bölgede toplam 
209 adam/günlük danışmanlık 
desteği verdik. Barak Ovası’ndaki 
polen yoğunluğunun artırılması 
için bin adet aşılı antepfıstığı 
erkek fidanından kalan 465 
adedin dağıtımına devam ettik 
ve 25 köyde 87 üreticiye fidan dağıttık. Üreticilere ‘Soru ve Yanıtlarla 
Antepfıstığı Yetiştiriciliği’ adlı kitap ve bilgilendirme materyallerini 
dağıtmaya devam ettik. 2020 yılında proje bahçelerinde komşu 
bahçelere kıyasla fıstığımız %80 oranında artış gösterdi.

HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ
Her Dem Toprak İçin Projesi’nde toprak asitliği azaldı, çay 
üretimi arttı

Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz projenin son döneminde, 
örnek bahçelerde çay atığından kompost yapımı ve çay kompostu 
uygulamalarına, organik gübre ve dolomit uygulamalarına, çapalama 

çalışmalarına, sürgün gelişimi takibine ve örnek bahçelerden toprak 
analizi alma çalışmalarına devam ettik. Alınan toprak örnekleri ile 
toprak analizi gerçekleştirilen bahçelerde, uygulamanın başladığı 
yıldaki ekstrem asit karakterdeki (pH 4,14) toprak yapısının proje 
uygulamaları ile orta derece asit (pH 5,51) değerine yükseldiğini 
ve toprağın diğer bitki besin maddeleri açısından daha iyi duruma 
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geldiğini tespit ettik. Toprak yapısındaki iyileşmeyle birlikte yaş çay 
verimimiz, örnek uygulama bahçelerinde komşu bahçelere kıyasla 
%38 oranında daha yüksek oldu. Çeşit bahçe tesisi çalışmaları 
kapsamında 2019 yılında dikimlerine başladığımız sahada 2020 
yılında da fidan dikimlerine devam ettik. Dönem içerisinde diktiğimiz 
300 adet fidan ile birlikte çeşit bahçesindeki fidan sayımız bin 500 
oldu.

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 projemizi Kasım 
2020 tarihinde başarı ile tamamladık. Ülkemizin hayat damarları 
olan 25 nehir havzasının yönetimine Sivil Toplumun katılımını 
güçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, su ve havza 
bazında yönetim konusunda farkındalık yaratacak yerel ve ulusal 
ölçekli etkinlikler gerçekleştirdik.

Sokak röportajları videosu hazırladık

Kamuoyu farkındalığını artırmak 
adına sokağa çıkıp vatandaşlarımıza 
mikrofon uzattık. ‘Nehir Havza 
Bölgesi diye bir terim duydunuz 
mu, Ülkemizde Su Kanunu var mı?’ 
gibi sorular sorduğumuz sokak 
röportajında, verilen cevapları derleyerek video yayınladık.
Videoyu izlemek için; https://www.youtube.com/
watch?v=pFE3f6zLRRs

Uzman videoları yayınlandık 

Uzmanlarımızın, Nehir Havza Yönetimi Planları hakkında sıklıkla 
karşılaşılan sorulara verdiği cevaplardan oluşan videolar yayınladık.
Videoları izlemek için; https://www.youtube.com/watch?v=AGsU-
OVts54

Deneyim paylaşımı 
raporlarını yayınladık

Proje ortaklarımız European 
Environmental Bureau (Avrupa 
Çevre Bürosu) ve Friends of the 
Earth Croatia (Dünyanın Dostları 
Hırvatistan) kuruluşları tarafından 
hazırlanan iki adet deneyim 
paylaşımı raporunu yayınladık. 
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Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi kapsamında 
“Havzanı Tanı, Suyunu Koru” dedik

Proje kapsamında 9-22 Kasım tarihleri arasında 40 farklı ilde 
65 noktada stant etkinlikleri gerçekleştirerek 4 bin 678 kişiye 
ulaştık. Proje kapsamında Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, 
Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Rize, Sakarya ve Tekirdağ‘da (10 il) 
kirlilik, kuruma vb. sorunları olan göl, nehir, çay vb. su varlıklarını 
ziyaret ettik ve havza bazlı özel etkinlikler gerçekleştirdik.

ENV.NET III PROJESİ
Salda Gölü başta olmak üzere göller yöresine inceleme 
ziyareti düzenledik

ENV.net Projesi kapsamında Salda Gölü’nü ziyaret ederek 
incelemelerde bulunduk ve yetkililerden bilgi aldık. Ardından Burdur, 
Eğirdir, Kovada, Beyşehir, Akşehir ve Eber göllerini ziyaret ederek, 
göllerde su seviyelerindeki azalmaya, göl çevresindeki suyun 
miktarına ve kalitesine etki eden arazi kullanım durumlarına, göllere 
yönelik tehditlere ve yol güzergâhında yoğun olarak yer alan mermer 
ve taş ocaklarına yönelik incelemelerde bulunduk.

Coğrafyamızı yakından ilgilendiren IPCC İklim ve Arazi Özel 
Raporu’nu Türkçeleştirdik

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin ülkemizin de 
içinde yer aldığı coğrafyayı yakından ilgilendiren ‘Arazi Özel Raporu’nu 
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Türkçeleştirdik. İklim değişikliğinin arazi kullanımı ile ilişkisini ele 
alan rapor, Vakfımızın temel çalışma alanlarından biri olan arazi 
bozulumu hakkında önemli bulgular içeriyor. Rapor koronavirüs 
salgını ile yeniden gündeme gelen ‘doğal alanların tahribatı’, ‘gıda 
güvenliği’ ve ‘iklim krizi’ tartışmalarının arazi kullanımı ekseninden 
tekrar ele alınması gerektiğini bilimsel verilerle ortaya konulması 
bakımından önemli bir kaynak. 

Rapora ulaşmak için linkler;
Karar vericiler için özet : https://bit.ly/Karar-Vericiler-Ozet 
Teknik Özet : https://bit.ly/Teknik-Ozet

Döngüsel Ekonomi Bölgesel Konferansı’nı çevrim içi 
gerçekleştirdik

9 Aralık tarihinde çevrim içi olarak ‘Döngüsel Ekonomi Bölgesel 
Konferansı’nı düzenledik. Tüm gün süren konferansı aynı zamanda, 
TEMA Vakfı Youtube kanalından canlı yayınladık.  

Türkiye, Batı Balkanlar, Belçika, İtalya ve Hollanda’dan 
konuşmacıların yer aldığı konferansta döngüsel ekonominin tanımı, 
Avrupa Birliği’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Batı Balkanlar ve 
Türkiye’de döngüsel ekonominin durumu, deneyim paylaşımları ve 
iyi örnekler gibi pek çok farklı alanda bilgiler paylaşıldı. 2 binin üzerinde 
izleyici tarafından takip edilen konferans kaydına ulaşmak için; 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GDTKSivhuDU&t=141s 

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
e-tema.org yenilendi

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı, Ortaokul TEMA ve Lise 
TEMA Eğitim Portalı, Sıfır Atık Eğitim Portalı, Toprak TEMA, Su TEMA, 
Arılar Varsa Yarınlar Var web siteleri ve Yerküreye Saygı: İklimi Koru 
E-Dergi erişim adreslerinin bir arada bulunduğu e-tema.org sayfamızı 
yeniledik.

Sayfayı ziyaret etmek için; https://e-tema.org/ 
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Millî Eğitim Bakanlığı ile protokollerimize yenilerini ekledik

Doğa Eğitim Programlarımızı daha çok çocuğa ulaştırmak amacıyla 
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladık. 

Turan Demiraslan Burs Programı ile eğitim desteğine 
devam ettik

2019-2020 eğitim öğretim döneminde Orman ve Kırsal Kalkınma, 
Çevre Politikaları ve Çevre Eğitimi alanlarında çalışma yapan sekiz 
lisansüstü öğrencisine burs verdik.

Çocuk Filmleri EBA TV ve EBA web sitesinde

Koronavirüs salgını sebebiyle 
eğitime evlerden devam 
edilen bu dönemde eğitim 
projelerimiz kapsamında farklı 
yaşlardaki çocuklara yönelik 
hazırladığımız ‘Toprak Dersem 
Çık’, ‘Ormandaki Yaşam’, ‘Arılar 
Varsa Yarınlar Var’, ‘5D ile 
Sıfır Atık’, ‘Bir Tişörtün Yaşam 
Hikâyesi’, ‘Sıfır Atık’, ‘Plastikler Her Yerde!’, ‘Yerküreye Saygı: İklimi 
Koru’ isimli animasyon filmlerimiz ve ‘Ağaçla Güzel Dünya’, ‘Canlılar 
Çeşit Çeşit’, ‘Orman Olalım’ isimli çocuk şarkılarımız EBA TV ve EBA 
web sitesinde çocuklarla buluştu. 

Çocuk şarkıları ve animasyon filmlere ulaşmak için: 
https://www.youtube.com/watch?v=hAoHiDvLjQ4

‘Meşe Ağacı, Arkadaşım 
Olur Musun?’ kitabının 
5. baskısını yaptık

Millî Eğitim Bakanlığı Temel 
Eğitim Genel Müdürlüğü iş 
birliğiyle yayınladığımız okul 
öncesine yönelik kitabın 
5. baskısını gerçekleştirdik. 

‘Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve 
Çalıları’ kitabımızı yayınladık

Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları’ndan çıkan, Prof. Dr. 
Ünal Akkemik’in editörlüğünü 
yaptığı ‘Türkiye’nin Bütün Ağaçları 
ve Çalıları’ kitabının baskısını 
gerçekleştirdik. Komşumuz kadar 
yakın olan odunsu bitkilerin 
adlarına, türlerine ve nerelerde 
bulunduklarına ilişkin bilgilerin; 
onları tanımayı kolaylaştıran 
anahtarların olduğu kitap, renkli 
fotoğraflarla görselleştirilmiş 813 
tür ile şimdiye kadar bu alanda 
yapılmış en kapsamlı çalışma olma 
özelliğini taşıyor.
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ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ
900 bin gönüllüye ulaştık

Türkiye’nin her köşesinden 
gönüllülere ulaşma ilkesiyle 
çalışarak 2020 yılının ikinci 
yarısında saha faaliyetlerimizi 81 
il, 404 ilçe, 123 mahalle ve 156 
üniversitede olmak üzere toplam 
764 noktada gönüllü temsilcilerimiz 
aracılığıyla sürdürdük. Yılın 
ikinci yarısında aramıza katılan 
18 bini aşkın yeni gönüllümüz ile 
2020 yılında 43 bini aşkın doğa 
gönüllüsüne ulaştık. 2020’de 
aramıza katılan yeni gönüllülerimiz 
ile gönüllü sayımız 900 bini aştı. 

TEMSİLCİLERİMİZ VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE 
BULUŞMALARIMIZ
Saha Koordinasyon Toplantısı’nı ilk kez çevrim içi 
gerçekleştirdik

Her yıl düzenlediğimiz Saha Koordinasyon Toplantısı’nı, bu yıl 
koronavirüs salgını sebebiyle ilk kez çevrim içi gerçekleştik. 
Türkiye’nin 80 ilinden 500 gönüllümüzün ve Genel Merkez 
çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantının ana 
esin kaynağı Vakfımızın Kurucu Onursal Başkanları’ndan merhum 
Hayrettin Karaca oldu. Hayrettin Karaca ve onun “Param var ama 
hakkım yok” felsefesini sembolize eden kırmızı süveterinden 
hareketle toplantının temasını kırmızı olarak belirledik.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından A. Nihat Gökyiğit’in de 
video aracılığıyla mesajını paylaştığı toplantının açılış konuşmalarını, 
Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdür Başak Yalvaç 
Özçağdaş yaptı. Toplantının öne çıkan konukları,  Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş 
Kara ve psikolog-yazar Doğan Cüceloğlu oldu. 

Bu yıl birincisi düzenlenen Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülleri 
kapsamında; verimlilik ve gönüllü kazanımı kategorilerinde ödülleri 
sahipleriyle buluşturduk.
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Gönüllülerimize yönelik çevrim içi seminerler düzenledik

2020 yılının ikinci yarısında birçok farklı konuda gerçekleştirdiğimiz 
çevrim içi seminerler ile toplam 473 gönüllümüzle bir araya geldik. 
‘Maden Mevzuatının Tarihsel Değişimi ve Değişimin Doğa ve Yaşam 
Alanlarına Yansımaları’, ‘Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) 
ve Çevre Etki Değerlendirme (ÇED), Uygulamaları, Sorunları ve 
Öneriler’, ‘Biyolojik Çeşitlilik’, ‘Türkiye’deki Kömür Yatırımlarına 
Üst Ölçekli Bir Bakış Açısı: Madencilik Projeleri ve Ekosistem 
Üzerindeki Etkisi’, ‘Konya Kapalı Havzası Termik Santral Projesinin 
Tarımsal Ekonomiye Etkisi’ gibi konularda Vakfımızdaki uzmanların 
sunumlarını gönüllülerimizle buluşturduk.

GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER
Erozyonla Mücadele Haftası’nda çevrim içi farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirdik

16-22 Kasım tarihleri arasında düzenlediğimiz Erozyonla Mücadele 
Haftası etkinlikleriyle toprak ve su ilişkisine dikkat çekerek ülke 
genelinde TEMA Vakfı İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları, Genç 
TEMA’lar ve gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilen çevrim içi 
çalışmalarla farkındalık yarattık.

Genç TEMA’lar #VarBirHayalimiz dedi

#VarBirHayalimiz etiketi ile 
TEMA Vakfı Youtube hesabından 
Genç TEMA’larımızın 
sunuculuğunda bir canlı yayın 
gerçekleştirdik. Canlı yayına 13 
ilden 16 Genç TEMA Başkanımız 
konuk oldu ve gezegenimize 
ilişkin 2021 hayallerini iletti. 
Programda 23 ilden 32 
Genç TEMA’mızın katkısıyla 
#VarBirHayalimiz etiketi ile 
hazırlanan videoyu yayınladık.

#GönlünüVer kampanyamıza devam ettik

5 Aralık Dünya Gönüllüler 
Günü’nde ‘900 bin kişi bir 
gönüle sığıyor’ dedik ve tüm 
doğaseverleri #GönlünüVer 
sloganıyla gönüllümüz olmaya 
davet ettik. 1 milyon TEMA 
Gönüllüsü’ne ulaşma hedefiyle 
#GönlünüVer kampanyamıza 
devam ettik.
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AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Ağaçlandırma çalışmalarımızda bağışçılarımız hep 
yanımızda   

2020’nin ikinci yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül 
vermiş bağışçılarımızdan; Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kırklareli, 
Kütahya, Mersin, Sivas ve Tekirdağ illerinde Orman Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde tesis edilen hatıra ormanı sahalarına 986 bin 470 adet 
fidan bağışı aldık. 2017 sonbahar ve 2020 sonbahar dönemleri 
arasında ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 46 farklı sahada fidan 
dikim ve bakım çalışmaları takibine devam ettik. Fidan dikimleri 
tamamlanan ve en az bir yılını tamamlayan 36 sahanın ortalama fidan 
başarısı %86 oldu. 

İzmir’in dağlarında çiçekler yine açsın

İzmir’de 19 Ağustos 2019’da 
yaşanan yangının ardından 
başlattığımız “İzmir’in 
dağlarında çiçekler yine 
açsın” çalışması kapsamında 
2020’nin ikinci yarısında 8 bin 
225 fidan bağışı aldık ve saha 
hazırlıkları tamamlanarak 
dikimler başladı. Böylece 
toplam 253 bin 225 fidan bağışı 
sayısına ulaştık. 

Hatay hayat bulsun

Ekim ayında Hatay’da yaşanan 
büyük yangının ardından 
başlattığımız “Hatay Hayat 
Bulsun” çalışması kapsamında 
195 bin 656 fidan bağışı aldık.

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Toprağımızı, havamızı, suyumuzu savunmaya devam ettik

2020 yılının ikinci yarısı Türkiye’nin çevre gündemi açısından oldukça 
yoğun geçti. TEMA Vakfı olarak açtığımız davalarla, farkındalık ve 
savunuculuk çalışmalarımızla toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve 
tüm canlıların haklarını savunmaya devam ettik. 

Sinop Nükleer Santrali’nin ÇED olumlu kararına karşı 
dava açtık

Eylül ayında Sinop Nükleer Santrali Projesi için teknoloji sahibi 
yüklenici firma olmadan hazırlanan ÇED raporu hakkında ÇED olumlu 
kararı verildi. Sinop iline yalnızca 15 km uzaklıkta olan ve 10 km2’lik 
çapı içerisinde Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Hamsilos 
Tabiat Parkı ve Sarıkum Tabiat Koruma Alanları gibi önemli doğa 
alanları bulunan projenin,  hem denizel hem de karasal ekosistemde 
yaratacağı tahribat bilimsel olarak ortaya konulmasına rağmen ÇED 
raporu bu konularda önemli eksiklikler içeriyor. TEMA Vakfı olarak 
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pek çok eksik ve hata içeren ÇED raporu hakkında verilen olumlu 
kararın iptali talebi ile dava açtık. 

Kanal İstanbul Projesine karşı yürüttüğümüz hukuk 
çalışmalarına devam ettik

2020 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren İstanbul Çevre Düzeni 
Planı 4. plan tadilatının iptali talebi ile dava açtık. Projenin ÇED 
raporu hakkında verilen olumlu kararın iptali ile daha önce açtığımız 
dava ile İstanbul Çevre Düzeni Planının tadilatlarına karşı açtığımız 
davalarımız devam ediyor. Kanal İstanbul projesi etkileşim alanında 
kalan Sazlıdere Barajı Bölgesini yapılaşmaya açan İstanbul Çevre 
Düzeni Planı 2. plan tadilatına ilişkin davamız olumlu sonuçlandı 
ve plan tadilatı iptal edildi. Kararda; kamu yararı gözetilmeden 
yapılan planın yer altı ve yer üstü suları açısından sakıncalar 
içerdiği, çevresel etkilere ve bu etkilerin bertaraf edilmesine yönelik 
analizlere sahip olmadığı belirtildi. 

Tarım topraklarını, doğal alanları koruma için başlattığımız 
dava süreçlerinde güzel haberler de aldık

2011 yılından bu yana devam eden Aydın-Muğla-Denizli Planlama 
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı tadilatı davasında mutlu 
bir haber geldi. Ekolojik değerleri tehlikeye atan plan kararlarının 
konu edildiği davada gelen nihai karar ile Aydın ve Muğla’da planlanan 
3 adet golf sahası ve yat limanına ilişkin kararlar iptal edildi. 

Gaziantep ili Toprak Koruma Kurulu’nun 2009 yılında almış olduğu ve 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin mutlak tarım arazileri 
üzerine büyümesine imkân veren kararının iptali talebiyle dava açıldı. 
10 yılı aşkın süredir devam eden dava sonucunda OSB’nin tarım 
toprakları üzerinde genişlemesinde kamu yararı görülmediğinden 
kararın iptaline karar verildi. Ancak yürütmeyi durdurma kararı 
alınmadığı için OSB yatırımları tarım alanları üzerinde yapılmaya 
devam edildi. Alınan son kararla kalan tarım toprakları için koruma 
sağlandı. 

Kömürlü termik santral ve kömür madenlerine karşı doğal 
alanları ve tarımı korumaya devam ettik, güzel haberler aldık

Geçtiğimiz 6 ay kömür yakıtlı termik santral ve kömür madenciliği 
projelerinin etkilerinin iklim değişikliği ve temiz hava hakkı üzerinden 
kamuoyunda sıkça tartışıldığı bir dönem oldu. Kömür madenciliği ve 
kömürlü termik santral projelerinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek 
amacıyla termik santral ve madenlerin projelendirildiği bölgeler için 
sosyal medyada farkındalık çalışmalarına devam ettik. Bunun yanı 
sıra, düzenlenen söyleşi, seminer, eğitim etkinlikleriyle kömürün 
ekosistem üzerindeki etkisi yüzlerce kişiye daha anlatılmış oldu.  
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Ankara Nallıhan’da kurulması planlanan termik santralin imar 
planlarına karşı açmış olduğumuz davada mahkeme lehimize karar 
vererek imar planlarını iptal etti. Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarına 
kurulması planlanan termik santral; iklim değişikliğine, çevreye 
ve insan sağlığına olumsuz etkileri ve üst ölçek çevre düzeni plan 
kararlarına aykırı olmasıyla dikkat çekiyordu.

TEMA Vakfı tarafından Trakya’da kömürlü termik santral yapımının 
önünü açan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni 
Plan değişikliklerine karşı açılan dört davada; yürütmeyi durdurma 
ve iptal kararları aldık. Davalarda peş peşe gelen bu olumlu kararlar, 
Trakya bölgesinin kömürlü termik santrallere karşı korunması için 
umut oldu.

Kaz Dağları’nın %79’u, Muğla’nın %59’u madenlere ruhsatlı 

Metalik madencilik ve kömür madenciliği geniş alanlarda faaliyet 
göstermeleri ve üretim aşamasında (metalik madencilik) kimyasal 
kullanımıyla diğer madencilik faaliyetlerinden ayrılıyor. Bu iki 
madencilik türü ekosistemlerde büyük yaralar açarken, neden 
olduğu toprak ve su kirliliği yaşamı tehdit ediyor. TEMA Vakfı olarak 
Temmuz ayından itibaren bu iki madencilik türünü de içeren 4. Grup 
madenlerin ülkemizin hassas bölgelerine dağılışını ortaya koyan 
haritalar ve haritalara ilişkin raporları kamuoyu ile paylaşmaya 
başladık.  
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Doğaya geri dönülmez zararlar verecek olan 6. Maddeye 
dur dedik!

Ekim ayında ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 47 
Maddeden oluşan kanun teklifinin madencilik faaliyetlerini düzenleyen 
3. ve 5. Maddesi çevre ve halk sağlığı bakımından önemli olumsuz 
etkiler içermekteydi. Teklifin 3. Maddesi ruhsat sürelerini izinsiz 
ve denetimsiz bir yıl uzatırken, 5. Madde madencilik faaliyetlerinde 
ruhsat alanı dışına yapılan taşmaların cezai düzenlemelerden istisna 
tutulmasını öneriyordu. TEMA Vakfı olarak 3. ve 5. Maddelerdeki doğa 
aleyhine yapılacak değişikliklerin düzeltilmesi için yapıcı katkılarda 
bulunduk. Teklifin 3. Maddesinde ruhsat sahiplerine tanınan 12 aylık 
ek süreden vazgeçilerek ruhsat uzatma (temdit) başvuru tarihleri öne 
çekildi. 5. Maddede ise ruhsat alanı sınırı işletme alanı sınırı olarak 
değiştirilerek ruhsat alanı içinde faaliyet gösterilen alan yeni sınır 
olarak belirlendi ve bu alanda taşmalar 20 metre ile sınırlandırıldı.

Kanun teklifinin 
6. Maddesi ile 
ise madencilik 
faaliyetlerinin alanı, 
ruhsat sahalarının 
dışına taşarak daha 
da genişletilecekti.
Bu genişleme ile 
orman, tarım ve
mera alanlarına siyanür havuzları, atık tesisleri gibi ‘geçici tesisler’ 
adıyla anılan fakat olumsuz etkileri kurulum, işletme ve maden 
faaliyetleri sonrasında devam eden tesisler kurulabilecekti.

6. Maddeye karşı Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yaptığımız itiraz, 
mecliste olumlu karşılık buldu. Sivil Toplum Kuruluşlarının çağrısına 
kulak veren tüm partiler ortak tutum sergilediler ve 6. Madde 
mecliste kanun teklifinden çıkarıldı.

KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ
İş Bankası ile Maximum TEMA Kart iş birliğimizin
10. yılını kutladık

İş Bankası Maximum TEMA Kart ile 2010 yılında başlayan iş 
birliğimizi büyüterek sürdürdük. 2020 yılında, iş birliğimizin 10. 
yılını kutlarken kart görsellerimiz de yenilendi. “Doğaya İyi Bakın” 
söylemini Maximum TEMA Kartların tasarımlarına yansıtarak doğal 
varlıklarımıza farkındalık yaratmayı amaçladık.  

Doğaseverler Maximum TEMA Kart kullanmayı tercih ederek, 
yaptıkları her alışverişte İş Bankası’nın TEMA Vakfı’na bağış 
yapmasına vesile oldu. Böylelikle tüm çalışmalarımızda  ve 
sürdürülebilir bir yaşam için attığımız her adımda bize güç ve destek 
verdiler. 

Bireysel başvurular için: https://bit.ly/2wdm9VO
Şirket kredi kartı başvurusu için: https://bit.ly/39KIA2t
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Dünya Zeytin Ağacı Günü’nü Komili ile kutladık

Komili markasının 26 Kasım tarihinde yürüttüğü ‘Dünya Zeytin Ağacı 
Günü’ kampanyası kapsamında sosyal medyada iletişim çalışması yaptık.

Yemek Sepeti ile anlamlı bir iş birliğine başladık

Yemek Sepeti’nin uygulaması içinde yer alan bağış segmentinde, 
kullanıcılar siparişlerini onaylarken seçenekli olarak sunulan 5 farklı 
STK’dan birine bağış yapabiliyorlar. 2020 yılında başlayan iş birliğimiz 
kapsamında, Yemek Sepeti kullanıcılarından gelen bağışları doğa 
koruma çalışmalarında kullanıyoruz. 

Ağaç Kardeşliği Projesi için İyilik Peşinde koştuk

Adım Adım Oluşumu iş birliği ve gönüllü koşucularımız aracılığıyla, 
Eker I Run ve 42. İstanbul Maratonu Sanal Koşusu’nda yardımseverlik 
koşusu yaparak projenin yeni dönemi için kaynak yaratmaya başladık. 
Eker I Run Maratonu’nda iyilik peşinde koşan 35 koşucumuz, 296 
bağışçı aracılığıyla yaklaşık 17 bin TL ve İstanbul Maratonu’nda iyilik 
peşinde koşan bin 187 koşucumuz, 17 bin 387 bağışçı aracılığıyla 
yaklaşık 872 bin TL kaynak yaratarak projeye katkı sağladı. 
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İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Web sitemizi yeniledik

Kurumsal web sitemizi hem tasarım hem alt yapı olarak yenileyerek 
14 Eylül tarihinde yayına aldık. Gönüllü ve bağışçılarımıza dinamik 
altyapısı ile kolay kullanım sağlarken estetikten de ödün vermeyen 
yeni web sitemizden, vakfımızın tüm faaliyet alanları ile ilgili geniş 
bilgiye kolayca erişim sağlanabiliyor.

Kamu spotlarımızı yayınlamayı sürdürdük

Doğa Eğitim Programlarımız için hazırladığımız kamu spotlarımızı 
ulusal kanallarda yaklaşık 5 bin 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 63 bin 69 yeni takipçi kazandık.
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https://www.youtube.com/watch?v=YGVlPbaOzu4&feature=youtu.be
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Değerli TEMA Vakfı 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 Müdür


