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Sevgili TEMA Vakfı Dostu, 

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetleri 2022 yılının ilk 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 ilerlemeye devam ediyoruz.

PROJELERİMİZ

HAYRETTİN KARACA DOĞAL YAŞLI ORMANLAR PROJESİ

Doğal yaşlı orman keşfine Ordu ve Giresun’da devam ettik
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, Toprak Dedemiz Merhum Hayrettin 
Karaca’ya atfettiğimiz, 2021-2023 yıllarını kapsayan, doğal yaşlı ormanların 
korunması ve ekolojik önemi konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlayan 
projemizde, 2021 yılında Artvin ilinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında 
19 adet doğal yaşlı orman belirlemiştik. 2022 yılının ilk yarısında Giresun 
ve Ordu illerindeki potansiyel doğal yaşlı ormanları belirlemek adına, arazi 
çalışmaları öncesinde haritalandırma çalışmaları gerçekleştirdik.

Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi semineri düzenledik
Proje hakkında bilgilerin paylaşılması amacıyla çevrim içi seminer düzenledik. 
Orman ve Kırsal Kalkınma Bölümümüzün katkılarıyla mayıs ayında 
gerçekleştirilen seminere 55 ilden 185 gönüllümüz katıldı.

A.NİHAT GÖKYİĞİT BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJESİ

#FarkındaMıyız? filmlerine bir yenisini daha ekledik
Kamuoyunun biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirilmesi, biyolojik 
çeşitliliğin öneminin anlatılması ve korunması konusunda farkındalık ve 
duyarlılık kazandırılması amacıyla başlattığımız A.Nihat Gökyiğit Biyolojik 
Çeşitlilik Projesi kapsamında #FarkındaMıyız? sorusunu sorduğumuz tanıtım 
filmi ve “Şifa” konseptli filmin ardından “İklim” konseptli bir film daha 
hazırlayarak kamuoyuyla paylaştık.

Eğitim sunumlarımızı çocuklar ve gençlerle buluşturduk
Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine yönelik 
eğitici sunumlar hazırladık. Temsilci gönüllülerimiz aracılığıyla gerçekleştirilen 
sunumlar ile 2022 yılının ilk yarısında, 15 ilde yaklaşık 2.500 çocuğa ve 
gence ulaştık.



DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI

Doğa Eğitim Programlarımızın 81 ildeki uygulamalarını tamamladık
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul 
TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programlarımızı, 81 ilde, 162.000'i aşkın çocuk 
ve yaklaşık 7.100 öğretmen ile uyguladık.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programlarımızı 2021-2022 eğitim ve 
öğretim yılında da Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle uyguladık.

Doğa Eğitim Programlarımız kapsamında yeni etkinlikler geliştirmeye 
başladık
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteğiyle hayata 
geçirilen Minik TEMA, Yavru TEMA Eğitim Programları ve Millî Eğitim 
Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Ortaokul TEMA, Lise TEMA Eğitim 
Programları kapsamında 14 yeni etkinlik geliştirmeye başladık.

Eğitim portallarımızı öğretmenlerimiz için zenginleştirmeye devam ettik
Tüm Türkiye’den öğretmenlerin Doğa Eğitim Programlarımızın içeriklerine ve 
materyallerine ulaşabilecekleri eğitim portallarımızı zenginleştirmeye devam 
ettik. Eğitim portallarımız aracılığıyla 10 yeni etkinlik ile toprak ve su varlıkları 
hakkında hazırlanan 2 yeni eğitici posteri öğretmenlerimizle buluşturduk. 
Türkiye'deki tüm öğretmenlerin Doğa Eğitim Programları’nın içeriklerine ve 
materyallerine ulaşabilecekleri eğitim portallarımızın yaygınlaştırılmasına 
devam ettik.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’na ulaşmak için: 
minik-yavrutema.org  

Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Portalı’na ulaşmak için:
e-tema.org/ortaokul-lisetema

AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

51 ilde 6.320 çocuğa ulaştık
Ekosistem, biyolojik çeşitlilik, endemik bitki konularında çocukların farkındalık 
geliştirmeleri ve çevrelerindeki ağaçları yakından tanımaları amacıyla 
hazırlanan Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında, yenilenen eğitim içerik 
ve materyallerini çocuklara ve öğretmenlere ulaştırdık. Projenin 7. yılında 
eğitim etkinliklerimizle 51 ilde, ilkokul kademesinde 6.320 çocuğa ulaştık. 
Projenin 7. ormanı olan Hayrettin Karaca Ağaç Kardeşliği Ormanı’nı Sivas’ta 
oluşturduk.

http://minik-yavrutema.org
http://e-tema.org/ortaokul-lisetema


SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ

Sıfır Atık Eğitim Projesi etkinliklerine öğretmenlerimizin desteği ile 
devam ettik
Doğal varlıkların korunması, tüketim alışkanlıklarımızın doğaya etkisi ve sıfır 
atık felsefesi hakkında çocukların farkındalık geliştirmesi amacıyla Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve 
Tetra Pak desteği ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Eğitim Projesi etkinliklerine 
devam ettik. 40 ilde gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinliklerini, okul öncesinde 
yaklaşık 6.350 ve ilkokul seviyesinde yaklaşık 20.400 çocuğun katılımıyla 

uyguladık. Çocuklar için hazırladığımız, sıfır atık yaklaşımını eğlenceli ve 
interaktif etkinliklerle anlattığımız “Sıfır Atık” ve “Sıfır Atık için 5D”  isimli 
etkinlik kitaplarını projenin ilkbahar döneminde de eğitim etkinliklerine katılan 
çocuklara ulaştırdık.

Sıfır Atık Eğitim Portalı ile 50.000 çocuk ve 20.000 öğretmene ulaştık
Sıfır Atık Eğitim Portalı içerik geliştirme çalışmaları kapsamında “30 
Günde Sıfır Atık”, “Bir Tişörtün Yaşam Hikâyesi” ve “Sıfır Atık” isimli GIF 
formatında 3 yeni kısa animasyon hazırladık. Proje kapsamında ayrıca 
“Dönüştür, Doğa Kazansın” adlı yeni bir animasyon filmin ve 3 yeni eğitici 
posterin tasarım çalışmalarına başladık.  

Eğitim etkinliklerinin yanı sıra tüm okul kademelerine yönelik eğitim 
içeriklerinin ve materyallerinin yer aldığı Sıfır Atık Eğitim Portalı ile çocuklara 
ve gençlere ulaşmaya devam ettik. Portal aracılığıyla 2022 yılının ilk 
yarısında yaklaşık 50.000 çocuğa ve yaklaşık 20.000 öğretmene ulaştık.

Sıfır Atık Eğitim Portalı’na ulaşmak için: 
sifiratiktema.org

http://sifiratiktema.org


EVİMİZ DÜNYA PROJESİ 

Evimiz Dünya oyununu çocuklarla buluşturduk
Çocukların tüm canlılara ev sahipliği yapan ortak evimiz dünya için kendi evlerinde neler 
yapabileceklerini eğlenerek düşünmeleri ve öğrenmeleri için “Evimiz Dünya” isimli yeni çevrim 
içi oyunumuzu çocuklarla buluşturduk. 2022 yılının ilk yarısında, proje kapsamında geliştirilen 
oyunlar aracılığıyla yaklaşık 20.000 çocuğa ulaştık. 

Projenin okullarda uygulanacak eğitim etkinlikleri kapsamında, çocuklarla buluşturulacak 
eğitim içerik ve materyallerinin yenilenmesi ve bir çocuk kitabının hazırlanması için 
çalışmalara başladık. 
 
Evimiz Dünya oyununa ulaşmak için:
oyun.e-tema.org/

DOĞA KÂŞİFİ PROJESİ

Doğa Kâşifi mobil uygulamasını yaygınlaştırmaya devam ettik
Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın desteğiyle tasarlanan ve Marmara Bölgesi’nin en yaygın 
ağaç ve çalı türlerini nasıl tanıyacağınızı gösteren, kendi gözlem kaydınızı oluşturabileceğiniz 
bir elektronik doğa rehberi olan Doğa Kâşifi isimli mobil uygulamamızın yaygınlaştırma 
çalışmalarına devam ettik.

Uygulama ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için: 
dogakasifi.org

Mobil uygulamayı Google Play ve Apple Store üzerinden cep telefonlarınıza ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz. 

2022 YILININ İLK YARISINDA, EVİMİZ DÜNYA PROJESİ KAPSAMINDA 
GELİŞTİRİLEN OYUNLAR ARACILIĞIYLA YAKLAŞIK 20.000 ÇOCUĞA 
ULAŞTIK. 
 

http://oyun.e-tema.org/
http://dogakasifi.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogakasifi
https://apps.apple.com/tr/app/doğa-kaşifi/id1237794199


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİM ve FARKINDALIK PROJESİ

İklim değişikliği eğitimlerimize devam ettik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz İklim Değişikliği Eğitim 
ve Farkındalık Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 
çocuk ve gençlere yönelik eğitim etkinlikleri gerçekleştirdik. İlkokul 
seviyesinde 28 ilde yaklaşık 2.750 çocuğa, ortaokul seviyesinde 34 ilde 
yaklaşık 2.250 çocuğa ve lise seviyesinde 33 ilde 1.700’ü aşkın çocuğa 
ulaştık. 

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında, genç ve yetişkinlere yönelik iklim 
değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve iklim söyleşilerine başladık.

İklimtema.org Eğitim Portalını tasarlıyoruz
İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında, tüm kullanıcıların 
erişimine açacağımız ve Türkiye’de iklim değişikliği hakkında en kapsamlı 
portal olma özelliğini taşıyacak iklimtema.org Eğitim Portalı için tasarım, 
içerik geliştirme ve materyal üretim çalışmalarımıza devam ettik.

SU KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Su Kardeşliği Projesi’ni 30 ilde başlattık
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Wilo desteği ile gerçekleştirdiğimiz 
Su Kardeşliği Projesi kapsamında; su varlığının yaşam için önemi, su 
ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu, suyun sürdürülebilirliği ve su ayak izi 
konularında farkındalık geliştirmeleri için ilkokul kademesindeki çocuklara 
yönelik “Su Kardeşliği” animasyon filmini ve eğitim sunumunu tasarladık.

Eğitim etkinliklerini tamamlayarak, 30 ilde ilkokul kademesinde yaklaşık 
3.150 çocuğa ulaştık.  

22 Mart 2022’de Su TEMA web sitesinin lansmanını gerçekleştirdik
Su ekosistemleri, su sorunları, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su 
okuryazarlığı konularında daha geniş kitlelerde farkındalık geliştirmek ve bu 
farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla sutema.org web sitesini ve içerisinde yer 
alan 46 infografiği yenileyerek yeniden tasarladık. 22 Mart 2022 Dünya Su 
Günü kapsamında sutema.org web sitesinin lansmanını gerçekleştirdik. 



Su okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmak adına web sitesinde 
yer alan su okuryazarlığı testini, bilgilendirici sosyal medya görsellerini 
ve GIF’leri geliştirdik. Projenin eğitim etkinlikleri kapsamında geliştirilen 
animasyon film ve eğitici sunumu da sutema.org web sitesine ekleyerek, tüm 
Türkiye’den öğretmenlerle buluşturduk.

Su Kardeşliği filmi ve eğitici sunuma ulaşmak için: 
sutema.org/ogretmenler-icin

DOĞAYI KEŞFEDİYORUM PROJESİ

Doğayı Keşfediyorum Projesi ile Avcılar ilçesinde 30.000 çocuğa ulaştık
Doğayı Keşfediyorum Projesi ile çocukların yakın çevrelerinden başlayarak 
doğayı, doğadaki çeşitliliği fark etmeleri ve doğa gözlemi yapmaları amacıyla 
zengin eğitim içerikleri ve materyallerini çocuklarla buluşturuyoruz. Avcılar 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen 
Doğayı Keşfediyorum Projesi ile bir ilki gerçekleştirerek, Avcılar ilçesinde 
bulunan tüm eğitim kademelerindeki okullara ulaşmayı hedefliyoruz. 
Bu kapsamda, projenin ilk yılında okul öncesi ve ilkokul kademesindeki 
yaklaşık 30.000 çocuğa ulaştık. Yeni eğitim yılında da ortaokul ve lise 
kademesindeki tüm okullara ulaşmak için eğitim çalışmalarımızı tamamladık.

DOĞAYI KEŞFEDİYORUM PROJESİ İLE ÇOCUKLARIN YAKIN 
ÇEVRELERİNDEN BAŞLAYARAK DOĞAYI, DOĞADAKİ 
ÇEŞİTLİLİĞİ FARK ETMELERİ VE DOĞA GÖZLEMİ YAPMALARI 
AMACIYLA ZENGİN EĞİTİM İÇERİKLERİ VE MATERYALLERİNİ 
ÇOCUKLARLA BULUŞTURUYORUZ.  

https://sutema.org/ogretmenler-icin


FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ

Proje kapsamındaki çalışmalarımıza devam ettik
Nestlé DAMAK ile ilk uygulamalarına 2011 yılında başladığımız 
Fıstığımız Bol Olsun Projesi'nde 2022 yılının ilk yarısında da 
bahçe ziyaretlerine ve üreticilere Antep fıstığı yetiştiriciliği ile ilgili 
danışmanlık desteği çalışmalarına devam ettik. 2022 yılının birinci 
döneminde bölgede toplamda 197 adam/günlük danışmanlık 
desteği verdik. Dönem içerisinde 11 iyi tarım uygulama eğitimi, 
11 üretici sohbeti gerçekleştirdik. Toplamda  343 üreticiye ulaştık. 
Gerçekleştirdiğimiz budamacı eğitimi ile 20 üreticiye, iki aşıcı 
eğitimi ile de 27’si kadın üretici olmak üzere toplam 43 üreticiye 
eğitim verdik. Böylece bölgeye aşı ve budama konusunda sertifikalı 
63 kişi kazandırdık. 

Üreticilere Antep fıstığı yetiştiriciliğine yönelik kitap, broşür ve 
tarım takviminden oluşan toplamda 1.371 adet materyal dağıtımı 
gerçekleştirdik. 

Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ve Damak desteği 
ile gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinliklerinde, Gaziantep’te 12 okul, 
26 sınıfta toplam 645 çocuğa ulaştık.

Gaziantep’te çocuklar için Fıstığımız Bol Olsun Şenliği 
düzenledik
8 Haziran 2022 tarihinde Gaziantep Fıstık Müzesi ve Antep fıstığı 
Araştırma Enstitüsü bahçesinde çocuklar için Fıstığımız Bol Olsun 
Şenliği düzenledik. Şenliğe projenin eğitim etkinliklerinde yer alan, 
Karkamış, Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinden yaklaşık 200 
çocuk katılım sağladı. 

Şenlik kapsamında çocuklar Fıstık Müzesi’ni rehber eşliğinde 
gezerek sanat atölyesine katıldı. Müzik ve oyunlar eşliğinde açık 
havada eğlenen çocuklar, hazırlanan diğer etkinlik istasyonlarında 
kendilerine verilen görevleri yerine getirdi. 



HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ

Her Dem Toprak İçin Projesi’nin uygulama bahçelerinde verim artmaya 
devam ediyor
Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz projede dönem içerisinde dokuz 
bahçede organik gübre, tarım kireci (dolomit), çay atığı kompostu ve 
çapalama çalışmaları gerçekleştirdik. Her bahçenin uygulama ve şahit 
parsellerinde toprak analizleri için örnek alma çalışmalarına devam ettik. 
Toprak analizi sonuçlarına göre geçmiş dönemden uygulamalarına devam 
edilen bahçelerde pH değeri şahit parsellerde ortalama 4,08 (ekstrem asit) 
değerinde iken, yapılan uygulamalar sayesinde uygulama bahçelerinde ideal 
bir değer olan, ortalama 5,58 (orta derece asit) seviyelerine ulaştık.

Projeye 2021 yılında yeni dahil edilen 5 bahçenin şahit parsellerinde ise pH 
değeri ortalama 4,16 (ekstrem asit) değerinde iken, uygulama parsellerinde 
örnek proje uygulamaları ile pH değerini ortalama 4,84 (çok kuvvetli asit) 
seviyelerine yükselttik. İlk sürgün döneminde komşu parsellere kıyasla Şenoz 
harici eski uygulama bahçelerinde %71 oranında, yeni bahçelerde ise %34 
oranında verim artışı sağladık. Şenoz’daki bahçede ise geçen yıl olduğu gibi 
2 kat verim artışı elde ettik.

102 üretici bahçesinden toprak numuneleri alarak, toprak analizi sonuçlarına 
göre üretici mektupları aracılığıyla dolomit tavsiyesinde bulunduk. 20 
üreticinin katılımıyla bahçe günü etkinliği ve 165 kadın üreticinin katılımıyla 
eğitim çalışması gerçekleştirdik. 1.500 fidanlık çay çeşit bahçesinde yabancı 
ot mücadelesine yönelik bakım çalışmaları gerçekleştirdik.  

DOĞUŞ ÇAY İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJEDE 
DÖNEM İÇERİSİNDE DOKUZ BAHÇEDE ORGANİK GÜBRE, 
TARIM KİRECİ (DOLOMİT), ÇAY ATIĞI KOMPOSTU VE 
ÇAPALAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİK 



ZEYTİN TARIMI YAPILAN ALANLARDA ÖRTÜ BİTKİSİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI: AKHİSAR ÖRNEĞİ PROJESİ

İlk yeşil gübreleme uygulamalarımızı gerçekleştirdik 
Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akhisar Ziraat Odası iş 
birliğinde yürüttüğümüz; zeytin tarımı yapılan alanlarda topraktaki organik 
madde miktarının artırılması ve kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını 
amaçladığımız proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Akhisar ilçesinde, 
paydaş görüşmeleri ve köy ziyaretleri gerçekleştirdik. Akhisar ilçesine bağlı 
Bekirler, Hamidiye, Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye mahallelerinde 
toplam 12 adet uygulama bahçesinde baklagil cinsi yem bitkileri ile örtü 
bitkisi yetiştiriciliği ve yeşil gübreleme uygulamaları gerçekleştirdik. Bir 
uygulama bahçesinde 110 kişinin katılımıyla bahçe günü etkinliği yaptık.

TARIM POLİTİKALARINDA İKLİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN SİVİL 
TOPLUM AĞI PROJESİ

Politika Öneri Belgesi ve Arazi Kullanımı Politika Notu'nu hazırladık 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi 
(CSSP III) kapsamında hazırladığımız projemizde, tarım alanında çalışan 15 
sivil toplum örgütünden bir ağ oluşturduk.  Proje çıktısı olarak tarımda iklim 
değişikliğine yönelik politika öneri belgesi ve tarımda arazi kullanımına ilişkin 
politika notu hazırladık.

ZEYTİN TARIMI YAPILAN ALANLARDA TOPRAKTAKİ ORGANİK 
MADDE MİKTARININ ARTIRILMASI VE KİMYASAL GÜBRE 
KULLANIMININ AZALTILMASINI AMAÇLADIĞIMIZ PROJE 
KAPSAMINDA PİLOT BÖLGE OLARAK SEÇİLEN AKHİSAR 
İLÇESİNDE, PAYDAŞ GÖRÜŞMELERİ VE KÖY ZİYARETLERİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK.  



ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ 
KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ

1 milyon gönüllü hayaline ulaştık
Türkiye’nin dört bir yanından gönüllülere ulaşma ilkesiyle çalışarak 2022 yılının ilk yarısında 
saha faaliyetlerini 81 il, 321 ilçe, 85 mahalle ve 141 üniversitede olmak üzere toplam 628 
noktada gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla sürdürdük. Yılın ilk yarısında yaklaşık 30.000 yeni 
gönüllümüz ile birlikte Kurucu Onursal Başkanlarımız A.Nihat Gökyiğit ve merhum Hayrettin 
Karaca'nın yıllar önce çıktıkları yolculukta hayallerinden biri olan 1 milyon gönüllüye ulaştık. 
Vakfın 1 milyonuncu gönüllüsü İstanbul’dan Aile Hekimi Uzmanı Dr. Buğu Usanma Koban 
oldu. 1 milyon gönüllü kutlamaları “Doğa İçin Birleştik” başlıklı çalışmalar ile tüm sahamıza 
duyuruldu.



TEMSİLCİLERİMİZ VE GÖNÜLLÜLERİMİZLE 
BULUŞMALARIMIZ

Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdik
Her yıl düzenlediğimiz Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı, 5 - 7 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdik. 
Toplantıya 45 ilden ve 56 üniversiteden toplam 108 Genç TEMA’mız katıldı.

Bölgesel Temsilci Toplantıları’nı gerçekleştirdik
İzmir, İstanbul, Ankara, Erzurum ve Samsun’da Bölgesel Temsilci Toplantıları düzenledik. Bu toplantılara 52 ilden toplam 244 
temsilci gönüllümüz katılım sağladı.

Mezun TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik
Her yıl düzenlediğimiz Mezun TEMA Koordinasyon Toplantısı’nı bu yıl 25 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirdik. Toplantıda 2021 – 
2022 faaliyet yılında ilk kez pilot olarak uyguladığımız Mezun TEMA Mentorluk Programı katılımcıları ile de buluştuk ve programı 
değerlendirdik. Toplantıya 27 Mezun TEMA katıldı.

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, Toprak Dedemiz merhum Hayrettin Karaca’yı andık
20 Ocak tarihinde çevrim içi olarak Kurucu Onursal Başkanlarımızdan merhum Hayrettin Karaca’yı Anma ve Anlama Töreni 
gerçekleştirdik. Törene, 79 ilden 750 gönüllümüz katılım sağladı. Anma etkinlikleri kapsamında gönüllülerimizin de katılımıyla 
kabristan ziyaretinde bulunuldu ve Karaca Arboretumu’nda çelenk töreni gerçekleştirildi. 

Toprak Koruma Kurulları Eğitimi’ni düzenledik
Toprak Koruma Kurulları’nda Vakfımızı temsil eden gönüllülerimize yönelik organize ettiğimiz Çevrim İçi Toprak Koruma Kurulları 
Eğitimi, 24 Nisan tarihinde 65 farklı ilden 95 gönüllümüzün katılımıyla gerçekleşti. 

GÖNÜLLÜLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
DİĞER PROJELER VE ETKİNLİKLER



AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
Ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ettik
2022’nin ilk yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül vermiş, bireysel ve kurumsal bağışçılarımızdan; Ağrı, Burdur, Çorum, 
Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, 
Sivas ve Tokat illerinde Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde tesis edilen hatıra ormanı sahalarına 1.015.471 adet fidan bağışı aldık. 
2019 sonbahar ve 2022 ilkbahar dönemleri arasında ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 74 farklı sahada fidan dikim ve bakım 
çalışmalarının takibine devam ettik. 

2021 yılında yanan orman alanlarında çalışmalarımıza devam ettik
2021 yılının yaz aylarında Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye illerinde gerçekleşen yangınlar sonrasında bu alanların tekrar 
ağaçlandırılmasına destek amaçlı başlatılan çalışmalara devam ettik. Yanan bölgelerin ağaçlandırılması amacıyla 2022 yılının ilk 
yarısında Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye bölgeleri için toplam 401.328 bin adet fidan bağışı aldık. 2019 yılının yaz 
aylarında İzmir’de, 2020 yılında Hatay’da yanan ve bağışçılarımız adına ağaçlandırılan sahaların dikim ve bakım çalışmalarının 
kontrollerini gerçekleştirdik. 

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ
Mevzuatta ve mekânsal planlarda doğaya ve yaşama olumsuz etkileri olacak değişiklikler için 
yargısal denetim süreçlerini başlattık
Yalova’da bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arazilerinden birinin millet 
bahçesi yapımı için tarımsal kullanım vasfı kaldırıldı. Enstitü, 1929 yılında bölge ve ülke tarımının 
gelişmesi, yetiştiricilikte modern tekniklerin kullanımı ve çiftçilerin bu tekniklerle tanışması amacıyla satın 
alınan “Millet Çiftliği” arazisinde kurulmuştur. Kurulduğu yıldan bu zamana “meyvecilik”, "sebzecilik 
ve mantarcılık”, "süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler”, “bitki sağlığı”, “hasat sonrası fizyolojisi ve 
mekanizasyon”, “gıda teknolojileri”, “tarım ekonomisi”, “toprak ve su kaynakları” ve “üretim ve işletme” 
konularında ıslah, yetiştirme teknikleri, bitki sağlığı, bitki besleme, gıda teknolojisi, hasat sonrası 
fizyolojisi, tarım ekonomisi ve mekanizasyon çalışmalarını sürdürmektedir.  Enstitünün bu faaliyetlerine 
devam edebilmesi için kurulu bulunduğu arazinin tarımsal kullanım vasfını kaldıran işlemin iptalini 
istedik.

Ülkemizde tüm korunan alanlardaki faaliyetleri düzenleyen Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklik sonucunda kesin korunacak hassas 
alanlarda, nitelikli doğa koruma alanlarında ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında 
yapılan, ekolojik değerlerle uyuşmayan yeni düzenlemelere karşı dava açtık.



Kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğine karşı yaşamı 
savunmaya devam ettik
2022 yılının ilk yarısında kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin 
doğal varlıklarımız üzerinde yarattığı olumsuz etkileri takip etmeye, kömür 
madenciliği ve termik santrallere karşı yaşam alanlarımızı savunmaya, yaşam 
savunucularının yanında olmaya devam ettik.

Muğla, Kahramanmaraş, Kütahya, Eskişehir, Konya, Tekirdağ, Denizli illerinde 
kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin neden olduğu ekolojik 
yıkıma dur diyebilmek adına savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Eskişehir 
Odunpazarı’nda açılması planlanan kömür maden ocağı için bilgi notları 
hazırlayıp, saha desteğiyle Halkın Katılımı Toplantısı’nda yer aldık. Kömür 
madenciliği tehdidi ile karşı karşıya olan Akbelen Ormanları'nı korumak 
adına 1 Mart 2022 tarihinde Muğla-Milas’ta gerçekleştirilen keşifteydik. 
Afşin-Elbistan Termik Santralleri nedeniyle havası, suyu, toprağı kirlenen 
Kahramanmaraş’ta Afşin-Elbistan A Termik Santrali ek ünite başvurusu için 
27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Halkın Katılımı Toplantısı’nda Vakıf olarak 
görüşlerimizi ilettik. Denizli Tavas’ta kömür madenciliği için kamulaştırma 
kararına yönelik yerel hareketlere destekler sağladık, sosyal medya iletişim 
çalışmaları yürüttük. Kömür madenciliğinin ve kömürlü termik santrallerin 
doğal varlıklarımız üzerinde neden olduğu tahribatı kamuoyuna daha fazla 
duyurabilmek adına web sitemizi daha kullanıcı dostu bir tasarımla yeniledik. 

Web sitemize ulaşmak için: 
komuretme.org/

Açmış olduğumuz davalardan güzel sonuçlar aldık
Kahramanmaraş İl Toprak Koruma Kurulu’nun, "Afşin Elbistan C Santrali, 
Santral Kül Döküm Sahası ve Dış Döküm Alanları" için almış olduğu tarım 
dışı amaçlı arazi kullanım kararının iptali için açtığımız davayı kazandık. 

Eskişehir Alpu Termik Santrali’nin inşa edileceği alanda tarım dışı kullanım 
izni verilmesinin iptali için açtığımız davada bilirkişi raporu lehimize geldi.

Zeytinliklerimizi madencilik faaliyetlerine açan Maden Yönetmeliği 
değişikliğine karşı açtığımız davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı 
verdi.

2022 YILININ İLK YARISINDA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER 
VE KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN DOĞAL VARLIKLARIMIZ 
ÜZERİNDE YARATTIĞI OLUMSUZ ETKİLERİ TAKİP 
ETMEYE, KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE TERMİK SANTRALLERE 
KARŞI YAŞAM ALANLARIMIZI SAVUNMAYA, YAŞAM 
SAVUNUCULARININ YANINDA OLMAYA DEVAM ETTİK.

https://komuretme.org/


Glasgow İklim Paktı’nı Türkçeleştirerek kamuoyuyla paylaştık
Türkiye, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) duyurulan 
“Glasgow İklim Paktı”nı imzaladı. Bildirgede, kömürü kademeli azaltma 
talebi ilk defa Taraflar Toplantısı’nda yazılı olarak yer aldı. TEMA Vakfı olarak 
bildirgeyi Türkçeleştirerek kamuoyuyla paylaştık.

Bildirgenin Türkçesine ulaşmak için: 
bit.ly/glasgow-iklim-pakti

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 15. Taraflar 
Toplantısı’na katıldık
9-20 Mayıs tarihleri arasında Fildişi Sahilleri’nin Abidjan kentinde düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 15. Taraflar 
Toplantısı’na katılım sağladık. 

Madencilik faaliyetlerine karşı mücadele etmeye devam ettik
Altın, gümüş gibi endüstriyel madenlerden oluşan IV. Grup metalik madencilik 
faaliyetlerine karşı çalışmalarımız devam etti. Kaz Dağları yöresinde bölgenin 
doğasını, su varlıklarını ve tarımsal üretimini etkileyecek Halilağa Bakır 
Madeni Projesi’ne karşı açmış olduğumuz davaya Çanakkale 
1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davanın hukuki sürecini 
yakından takip ediyoruz. Lapseki Altın-Gümüş Madeni Projesi’nin ve Fatsa 
Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi’nin, İnceleme Değerlendirme Komisyonu 
toplantılarına, Trabzon ili Maçka ilçesinde yapılması planlanan IV. grup 
maden ocağı projesinin Halkın Katılım Toplantısı’na katılarak projelerin sebep 
olacağı ekolojik yıkım hakkında görüşlerimizi ilgili kurumlarla paylaştık.
2019 yılından itibaren sürdürdüğümüz maden ruhsatlarının dağılımını 
gösteren harita çalışmalarına; Erzurum, Bayburt, Kütahya, Uşak, Siirt, 
Şırnak ve Batman illerini de ekleyerek IV. grup maden ruhsatlarının 
doğal varlıklarımız üzerinde sebep olduğu tehdidi kamuoyu ile paylaştık. 
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda 24 ilde yaklaşık 20.000 
maden ruhsatının bulunduğunu tespit ettik. Orman varlığımızı, tarım 
arazilerimizi, mera alanlarımızı, içme suyu varlıklarımızı yok oluş riski ile 
karşı karşıya bırakan madencilik faaliyetlerine yönelik Madene Kapalı Alanlar 
kampanyamızı başlattık. 25 Mayıs tarihinde düzenlediğimiz basın toplantısı 
ile Madene Kapalı Alanlar Politika Belgesi’ni ve kampanyamızı kamuoyuna 
duyurduk. 

İl ve ilçe temsilcilerimizi, gönüllülerimizi ve sorumlularımızı madencilik 
faaliyetlerine yönelik gerçekleştirebilecekleri savunuculuk faaliyetleri  
konusunda bilgilendirdik. “Madencilik Faaliyetlerine Yönelik Savunuculuk 
Rehberi”ni kamuoyu ile paylaştık. Yerel hareketler ve temsilcilerimiz 
tarafından maden projeleri hakkında bizlere yöneltilen sorulara cevaplar 
verdik, teknik olarak yönlendirmelerde bulunduk. 

Türkiye’de yaşanan maden atık barajı kazalarını yakından takip ettik, 
uluslararası kuruluşlarla istişare toplantıları ve etkinlikler düzenledik. 

http://bit.ly/glasgow-iklim-pakti


İş Bankası iş birliğiyle Geleceğe Orman Projesi’ne devam ettik 
Geleceğe Orman Projesi kapsamında İş Bankası müşterileri İşCep uygulaması 
üzerinden, çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve gündelik hayatlarındaki 
aktiviteler karşılığında karbon puanı kazanıyor. Kazanılan puanlar belli bir 
miktara ulaştığında İş Bankası tarafından müşterilerinin adına TEMA Vakfı 
aracılığıyla fidan bağışı yapılıyor. 

Geleceğe Orman Projesi hakkında detaylı bilgi için: 
isbank.com.tr/gelecege-orman 

Doğasever MaxiPara Kart 
Türkiye İş Bankası ile Doğasever MaxiPara Kart iş birliğimize devam ettik. 
Doğaya katkı sunması hedefiyle sadece dijital kart olarak kullanıma sunulan 
Doğasever MaxiPara Kart, ön ödemeli yapısıyla karta yüklenen tutar kadar 
harcama imkânı sağlarken kullanıcılarının yaptığı alışverişlerde İş Bankası, 
TEMA Vakfı’nın başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma 
faaliyetlerine destek oluyor. 

Doğasever MaxiPara Kart’la ilgili detaylı bilgi için: 
bit.ly/Dogasever-Maxipara-Kart 

Doğaya iyi bakanların kartı Maximum TEMA Kart 
Türkiye İş Bankası Maximum TEMA Kart ile 2010 yılında başlayan iş birliğimizi 
sürdürdük. Doğaya iyi bakanlar, Maximum TEMA Kart kullanmayı tercih ederek, 
yaptıkları her alışverişte İş Bankası’nın TEMA Vakfı’na bağış yapmasını ve 
sürdürülebilir bir yaşam için attığımız her adımda bize güç vermesini sağladı. 

Bireysel başvurular için: 
bit.ly/2wdm9VO 

Şirket kredi kartı başvurusu için: 
bit.ly/39KIA2t 

KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ

http://www.isbank.com.tr/gelecege-orman
https://bit.ly/Dogasever-Maxipara-Kart
http://bit.ly/2wdm9VO
http://bit.ly/39KIA2t


Help Steps uygulamasında bağışlanan adımları fidana dönüştürdük
Help Steps uygulamasında 6. kampanyamızı başlattık. Adımlarını TEMA 
Vakfı’na bağışlayanlar sayesinde ilk kampanyamızdan bu yana atılan toplamda 
11 milyarı aşkın adımı fidana dönüştürdük.

Ağaç Kardeşliği Projesi için iyilik peşinde koştuk 
Adım Adım oluşumu iş birliği ve gönüllü koşucularımız aracılığıyla, Runtalya 
Maratonu, İstanbul Yarı Maratonu ve Maraton İzmir’de yardımseverlik koşusu 
yaparak kaynak yarattık. Runtalya Maratonu’nda iyilik peşinde koşan 39 
koşucumuz yaklaşık 34.000 TL, İstanbul Yarı Maratonu’nda iyilik peşinde 
koşan 71 koşucumuz yaklaşık 53.000 TL ve Maraton İzmir’de iyilik peşinde 
koşan 333 koşucumuz yaklaşık 315.000 TL kaynak yaratarak projeye katkı 
sağladı.

Odeabank ile iş birliğimizi sürdürdük
Odeabank ile 2017 yılından beri devam eden iş birliğimiz kapsamında 
Odeabank Oksijen Hesap sahipleri Vakfımıza fidan veya eğitim bağışı 
yapılmasına katkı sağlıyor. İş birliğimizin başlangıcından bu yana, Odeabank 
müşterileri aracılığıyla 13.537 çocuğa doğa eğitimi verildi ve 36.248 fidan 
toprakla buluştu.

Kahve Dünyası ile iş birliğimize devam ettik 
Kahve Dünyası iş birliğiyle sürdürdüğümüz Her Çocuk Bir Fidan Projesi 
kapsamında, Kahve Dünyası’nın Türkiye genelindeki tüm mağazalarında 
kraft torba satışından elde edilen gelir ile lise seviyesindeki çocuklara doğa 
eğitimleri vermeye devam ettik. Yeşil Termos Projesi'nin ise yaygınlaştırma 
çalışmalarına devam edildi. 

Anadolu Hayat Emeklilik ile iş birliğimizi başlattık 
Anadolu Hayat Emeklilik ile ‘’Çocuğum için BES Bireysel Emeklilik Planı’’ 
kapsamında elde edilen gelirin bir kısmının TEMA Vakfı’na bağışlanması 
kapsamındaki iş birliğimizi başlattık. 2022 yılının ilk yarısında Anadolu Hayat 
Emeklilik, Vakfımızın ortaokul ve lise kademesindeki çocuk ve gençlerin 
ekolojik okuryazarlık becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü doğa 
eğitimi çalışmalarına katkı sağladı.



Kamu spotlarımız ulusal kanallarda yaklaşık 7.000 kez yayınlandı 
Doğa Eğitimi Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası kapsamında matematik ve coğrafya temalı filmlerimiz için 
oluşturduğumuz kamu spotlarımız ulusal kanallarda yaklaşık 7.000 kez yayınlandı. 

Doğa Eğitimi kamu spotumuzu izlemek için: 
bit.ly/Doga-Egitim-Filmi

Bilmek Yetmez kamu spotumuzu izlemek için: 
bit.ly/Matematik-Bilmek-Yetmez

Sosyal medya hesaplarımızda güçlü bir kamuoyu desteği oluşturduk
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye ve etkileşimi artırmaya devam ederek, sosyal medya kanallarımızı daha geniş kitlelere 
ulaştırdık.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
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Takipçi sayılarımız:

http://bit.ly/Doga-Egitim-Filmi
http://bit.ly/Matematik-Bilmek-Yetmez


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 tüm gönüllülerimize 
ve destekçilerimize teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 

Başak Yalvaç Özçağdaş                                                                                    Deniz Ataç
TEMA Vakfı Genel Müdürü                                                    TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı  


