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Sevgili TEMA Vakfı Dostu, 

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetleri, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere 
uyum sağlayarak, 2021 yılının ilk altı ayında sürdürdük. Siz değerli gönüllülerimizin ve destekçilerimizin katkılarıyla daha bereketli toprak, 
temiz hava ve su hakkımız, yani yaşanabilir bir gelecek hayalimiz yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Toprak Dedemizi 
Saygıyla Anıyoruz

Vakfımızın Kurucu Onursal Başkanlarından merhum Hayrettin 
Karaca’yı vefatının birinci yıl dönümünde anmak üzere çevrim içi 
Hayrettin Karaca’yı Anma ve Anlama Töreni’ni düzenledik. Hayatını 
toprak sevdasına ve bu sevdayı tüm nesillere aktarmaya adayan Toprak 
Dedemiz için düzenlediğimiz törene yüzlerce TEMA Vakfı gönüllüsü ve 
doğasever katıldı.

Yayını izlemek için;
www.youtube.com/watch?v=mcwaDEAQcUo

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Hayrettin Karaca’yı Anma ve 
Anlama Töreni’ni düzenledik

http://www.youtube.com/watch?v=mcwaDEAQcUo


Projelerimiz

DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI

Doğa Eğitim Programlarımızı yeni çevrim içi içeriklerle 
zenginleştirdik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteğiyle Minik 
TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları kapsamında 20 yeni çevrim 
içi etkinlik geliştirdik. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata 
geçirdiğimiz Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programları için 13 
yeni çevrim içi etkinliği öğretmenlerimizle buluşturduk. 

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları kapsamında çocuk 
kitapları ve filmleri hazırladık.
Çocuklara yönelik olarak “Doğada Gözlem” ve “Yaşam Çeşit Çeşit” 
isimli animasyon filmleri ile “Bir Orman” isimli kitapları hazırladık. 

Çocuk filmlerine ve kitaplarına ulaşmak için:
minik-yavrutema.org

Doğa Eğitim Programlarımızın 81 ildeki uygulamalarını tamamladık
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Minik TEMA, Yavru TEMA, 
Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programlarımızı, 81 ilde 234 
bini aşkın çocuk ve yaklaşık 11 bin 800 öğretmen ile uyguladık. 
Programlarımızı uygulayan öğretmenlere e-katılım belgelerini 
ulaştırdık. Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programlarımız 
kapsamında Bir Orman isimli kitaplarımızı; Ortaokul TEMA ve Lise 
TEMA Eğitim Programlarımız kapsamında ise rozetlerimizi çocuklara 
gönderdik.
 
Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programlarımızı 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılında da Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle 
uyguladık.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’nın basın lansmanını 
gerçekleştirdik
Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları etkinlik ve 
materyallerinin, çocuk filmlerinin, şarkılarının, kitaplarının ve ekolojik 
okuryazarlıkla ilgili uzman yazılarının yer aldığı Minik TEMA ve Yavru 
TEMA Eğitim Portalı’nın basın lansmanını Mart ayında gerçekleştirdik. 
Müfredat ile uyumlu olarak hazırlanan Minik TEMA ve Yavru TEMA 
Doğa Eğitim Programlarının zengin içeriğine ve eğitim materyallerine 
öğretmenler artık Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı üzerinden 
kolaylıkla ulaşabilecek.

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

http://minik-yavrutema.org
http://minik-yavrutema.org


AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Eskişehir’de Hayrettin Karaca Ağaç 
Kardeşliği Ormanı oluşturduk
Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata 
geçirdiğimiz Ağaç Kardeşliği Projesi’nde, 
çocukların ağaçları yakından tanımalarını ve 
ekosistem konusunda farkındalık kazanmalarını 
hedefliyoruz. Projenin 6. yılında eğitim 
etkinliklerimizi uzaktan eğitim modeline 
uygun olarak çevrim içi ortamda çocuklarla 
buluşturduk ve 48 ilde 6 bin 250 çocuğa 
ulaştık. Projenin 6. ormanını, Hayrettin Karaca 
Ağaç Kardeşliği Ormanı olarak Eskişehir’de 
oluşturduk.

SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ

Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 40 ilde çocuklarla buluşmaya devam ettik
Çocuklarda doğal varlıkların korunması ve atık yönetimiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Tetra Pak’ın desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Eğitim Projesi ile çocuklarla buluşmaya devam ettik. 40 ilde 
gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinliklerini, okul öncesinde yaklaşık 5 bin 340 ve ilkokul seviyesinde 
yaklaşık 15 bin 400 çocuğun katılımıyla uyguladık. 

Sıfır Atık konulu interaktif etkinlik kitaplarımızı çocuklara ulaştırdık
Okul öncesi ve ilkokul kademesindeki çocuklara yönelik sıfır atıkla ilgili ilk kez hazırlanan etkinlik 
kitaplarını eğitim etkinliklerine katılan çocuklara ulaştırdık. “Sıfır Atık” ve “Sıfır Atık İçin 5D” 
isimli eğlenceli ve interaktif kitaplarla, çocukların “5D” modeliyle “sıfır atık” kavramını tanıması, 
bu kapsamda günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı 
şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda farkındalık kazanmasını amaçlıyoruz.



Sıfır Atık Eğitim Portalı
Sıfır Atık Eğitim Portalı’na üye olan öğretmenler ve ebeveynler aracılığıyla 
bu yıl da çocuklara ulaşmaya devam ettik. Sıfır Atık Eğitim Portalı 
ile 2021 yılının ilk yarısında 145 bini aşkın çocuğa ve yaklaşık 50 
bin öğretmene ulaştık. Portalda var olan etkinlik önerileri, posterler, 
sunumlar, filmler ve dijital oyunların yanı sıra 10 yeni etkinlik önerisini 
ve “Salgın ve Atıklar” isimli animasyon filmi içeriklerimize ekledik. Tüm 
eğitim içeriklerine ve materyallerine portala üye olan herkes ulaşabilir. 

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

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ 

Evimiz Dünya Projesi etkinliklerine çevrim içi uygulamalarla devam 
ettik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, IKEA Türkiye’nin desteği ile hayata 
geçirdiğimiz, ilkokul çağındaki çocuklara sürdürülebilirlik ve tüketim 
alışkanlıklarıyla ilgili farkındalık kazandırmayı amaçladığımız Evimiz 
Dünya Projesi uygulamalarına çevrim içi etkinlikler ile devam ettik. Proje 
kapsamında yılın ilk yarısında 30 ilde yaklaşık 3 bin 510 çocuğa ulaştık.
Ayrıca çocuklara evlerinde Dünyamızı korumak için edinebilecekleri çevre 
dostu alışkanlıkları anlattığımız “Ortak Evimiz Dünya” filmini hazırladık.
 
Filme ulaşmak için:
www.youtube.com/watch?v=0gPRXoK2FKY

ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ
 
50 ilde Arılar Varsa Yarınlar Var demeye devam ettik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve Balparmak’ın desteğiyle 
yürüttüğümüz projenin eğitim etkinlikleri ile 50 ilde, ilkokul seviyesindeki 
yaklaşık 5 bin 200 çocuğa ulaştık. Projenin farkındalık etkinlikleri 
kapsamında küçük gruplar halinde düzenlediğimiz “Arıların İzinde” 
bisiklet turlarıyla, arıların insan yaşamı ve ekosistem için önemine dikkat 
çektik. Ayrıca Vakfımızın sosyal medya hesabı aracılığıyla yürüttüğümüz 
kısa bilgi yarışması ile 7 bin kişiye farkındalık kitlerimizi ulaştırdık.

arilarvarsa.org sitesini yeni içeriklerle zenginleştirdik
Türkiye’de arılarla ilgili çocuklara yönelik kapsamlı ve eğitici içeriklerin 
yer aldığı ilk portal olma özelliğini taşıyan arilarvarsa.org web sitesine 
“Arı Ailesi ve Sosyal Yaşamı / İş Bölümü”, “Bal Arılarında Hormonlar ve 
Feromonlar” ve “Bal Arılarında Öğrenme” olmak üzere üç yeni infografik 
ve metin ekledik. 

Proje kapsamında geliştirilen “Arılarla Macera” ve “Arılar ve Çiçekler” 
isimli dijital oyunlarımız 2021 yılının ilk yarısında 29 bin 771 kişi 
tarafından 78 bin 41 kez oynandı.

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

     

http://sifiratiktema.org
http://www.youtube.com/watch?v=0gPRXoK2FKY


DOĞA KÂŞİFİ PROJESİ

Yeni Doğa Kâşiflerine ulaşmaya devam ettik
Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın desteğiyle tasarlanan ve 
Marmara Bölgesi’nin en yaygın ağaç ve çalı türlerini nasıl tanıyacağınızı 
gösteren elektronik doğa rehberi Doğa Kâşifi mobil uygulamasıyla yeni 
kullanıcılara ulaşmaya devam ettik. Yapılan ek geliştirmelerle uygulamayı 
daha kullanıcı dostu hale getirdik. 

Uygulama ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için: 
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

Fıstığımız Bol Olsun Projesi’nde çalışmalarımıza devam ettik
Damak ile 2011 yılında ilk uygulamalarına başladığımız projemizde bahçe 
ziyaretlerine ve üreticilere antepfıstığı yetiştiriciliği ile ilgili danışmanlık 
hizmeti vermeye devam ettik. 2021 yılı birinci döneminde bölgede 
toplamda 179 adam/günlük danışmanlık desteği verdik. Barak Ovası’ndaki 
polen yoğunluğunun artırılması için 2020 yılında dağıttığımız bin adet aşılı 
antepfıstığı erkek fidanının dikimi ve gelişimlerini takip ettik. Üreticilere 
“Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı Yetiştiriciliği” adlı kitap ve bilgilendirme 
materyallerini dağıtmaya devam ettik.

Çocuklarla çevrim içi Fıstık Şenliği’nde buluştuk
Projede, Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ve Damak’ın 
desteğiyle hayata geçirilen çevrim içi etkinliklerle 520 çocuğa ulaştık. 
Haziran’da düzenlenen çevrim içi Fıstık Şenliği’nde projeye katılan 
çocuklarla bir araya geldik. Dans ve oyunlarla dolu şenliğe Gaziantep 
ilinden yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Fıstığımız Bol Olsun’a 3 ödül
Fıstığımız Bol Olsun Projesi, PRİDA İletişim Ödülleri’nin Yerel Değerler 
İletişimi kategorisinde, Communitas Awards'ın Kurumsal Sosyal 
Sorumlulukta Mükemmellik kategorisinde ve Hermes Yaratıcılık 
Ödülleri’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde (Platin Ödül) ödül 
sahibi oldu.

BARAK OVASI’NDAKİ POLEN YOĞUNLUĞUNUN 
ARTIRILMASI İÇİN 2020 YILINDA DAĞITTIĞIMIZ BİN 
ADET AŞILI ANTEPFISTIĞI ERKEK FİDANININ DİKİMİ VE 
GELİŞİMLERİNİ TAKİP ETTİK. 



HER DEM TOPRAK İÇİN

Her Dem Toprak İçin Projesi’nde üçüncü etaba başladık
Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz projede 2020 yılında tamamlanan 
ikinci etabın ardından 2021-2022 yıllarını kapsayacak olan üçüncü 
etaba başladık. Yeni dönemde Rize iline ilave olarak projeye Trabzon ve 
Artvin illerinden de örnek uygulama bahçeleri dâhil ederek, geçmişte 
6 olan örnek uygulama bahçe sayımızı 9’a çıkardık. Örnek bahçelerde 
çay kompostu, organik gübre ve tarım kireci (dolomit) uygulamaları, 
çapalama çalışmaları, sürgün gelişimi takibi, toprak ve yaprak analizi 
çalışmaları gerçekleştirdik. Geçmiş dönemlerde uygulamalarına başlanan 
5 bahçenin uygulama parsellerinde, ilk sürgün döneminde komşu 
parsellere kıyasla %29 ile %78 arasında değişen oranlarda verim artışı 
sağladık. 2019 yılında bin 500 adet fidan ile tesis ettiğimiz çay çeşit 
bahçemizde bakım çalışmaları gerçekleştirdik.

HAYRETTİN KARACA DOĞAL YAŞLI ORMANLAR PROJESİ

Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi’ne başladık
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin 
Karaca’ya atfettiğimiz ve 2021-2022 yıllarını kapsayacak olan “Hayrettin 
Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi”ne başladık. Projenin duyurusunu 
Toprak Dedemizin vefatının birinci yılında gerçekleştirdiğimiz anma 
töreninde yaptık. Öncelikli olarak doğal yaşlı ormanların korunması ve 
ekolojik önemi konusunda farkındalığın artırılmasını amaçladığımız 
projede pilot çalışma olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’ni belirledik. Proje 
kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki aday Doğal Yaşlı Ormanların 
belirlenmesi, haritalandırılması, yapısal özelliklerinin belirlenmesi 
ve bu alanların koruma altına alınması ile proje sonunda doğal yaşlı 
ormanların ayırt edilmesi için gerekli kriterlerin ortaya konulması için 
çalışılacak. İkinci dönemde saha çalışmalarına başlanacak olan projede 
dönem içerisinde GIS programı üzerinden Doğu Karadeniz Bölgesi yaşlı 
ormanların yer tespiti ile dağılımlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar 
yürüttük. 

KURUCU ONURSAL BAŞKANLARIMIZDAN TOPRAK 
DEDEMİZ SAYIN HAYRETTİN KARACA’YA ATFETTİĞİMİZ VE 
2021-2022 YILLARINI KAPSAYACAK OLAN “HAYRETTİN 
KARACA DOĞAL YAŞLI ORMANLAR PROJESİ”NE BAŞLADIK. 



A. NİHAT GÖKYİĞİT BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJESİ 

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

Zeytinlik alanlarda örtü bitkisi yetiştiriciliği için çalışmalara başladık
Zeytin tarımı yapılan alanlarda topraktaki organik madde miktarının 
artırılması ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması amacıyla pilot 
bölge olarak seçilen Akhisar ilçesinde 2021-2022 yıllarında yürütülecek 
olan yeni projemize başladık. Baklagil cinsi yem bitkileri ile örtü bitkisi 
yetiştiriciliği yapılarak yeşil gübreleme uygulamalarının ve eğitimlerinin 
gerçekleştirileceği projede dönem içerisinde paydaş görüşmeleri ve köy 
ziyaretleri gerçekleştirdik. Örnek uygulamaların yapılacağı bahçelerin 
tespiti amacıyla bahçe ziyaretleri ve üreticilerle görüşmeler yaptık. 
Baklagil cinsi yem bitkileri ile yeşil gübreleme uygulamaların tanıtımı ve 
yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak üretici eğitimleri içerik geliştirme 
çalışmalarını gerçekleştirdik.

TARIM POLİTİKALARINDA İKLİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 
SİVİL TOPLUM AĞI PROJESİ 

Tarım sektöründe çalışan sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği 
politikalarında daha fazla söz sahibi olması amacı ile proje başlattık
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Destek Programı 
Üçüncü Dönemi (CSSP-III) kapsamında AB tarafından fonlanan Tarım 
Politikalarında İklimin Yaygınlaştırılması için Sivil Toplum Ağı Projemizi 
Nisan ayında başlattık. Projeyi, ülkemizde tarım alanında çalışan STK’lar 
ile bir sivil toplum ağı oluşturarak, sivil toplumun tarım sektöründeki 
iklim değişikliği etkileri üzerine politika yapım süreçlerinde aktif rol 
alması amacıyla yürütüyoruz. 15 ay sürecek projede, çeşitli çalıştaylar ve 
eğitimlerin düzenlenmesinin yanı sıra, alanında uzman akademisyenlerce 
hazırlanacak sektörel analiz raporları ve politika öneri belgeleri gibi 
çıktılar olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, ilk 3 aylık süre içerisinde 
proje paydaş analizini tamamladık. Proje ekibinde yer alacak uzmanları 
belirleyerek, sektörel analiz raporlarının hazırlanması sürecini başlattık.

A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi’ne başladık
Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin tanınması, öneminin fark edilmesi ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla, Kurucu Onursal 
Başkanlarımızdan Sayın A. Nihat Gökyiğit’in adını verdiğimiz; “A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi”ni başlattık. Projenin 
duyurusunu 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde yaptık. Projenin algı araştırması kapsamında dönem içerisinde 25-90 yaş 
arası toplam 31 kişi ile “biyolojik çeşitlilik” kavramı üzerine derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Canlı çeşitliliğine zarar veren 
her hareketi önleme ve bu konuda toplumsal bilincin kazanılmasını sağlamayı hedeflediğimiz projenin yeni döneminde, #FarkındaMıyız 
sorusuyla farkındalık ve iletişim çalışmaları yürütülecek.

TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN TANINMASI, 
ÖNEMİNİN FARK EDİLMESI VE KORUNMASINA 
KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA, KURUCU ONURSAL 
BAŞKANLARIMIZDAN SAYIN A. NİHAT GÖKYİĞİT’İN 
ADINI VERDİĞİMİZ; “A. NİHAT GÖKYİĞİT BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİK PROJESİ”Nİ BAŞLATTIK.



Eğitim Çalışmalarımız

Çocuklar için TEMA Vakfı tanıtım sunumu hazırladık
TEMA Vakfı’nı çocuklara anlatmak amacıyla eğlenceli bir animasyon 
sunum hazırladık. Sunum, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak 
Dede A. Nihat Gökyiğit’in TEMA Vakfı’nı kurmaya karar verdikleri 
günden başlayarak TEMA Vakfı’nın hikâyesini, amacını ve gönüllülerin 
yaptığı çalışmaları anime karakterler üzerinden anlatıyor.

Çocuklara karne hediyesi olarak "İklim Hakkında Konuşalım" 
kitapçığını hazırladık 
Türkiye İş Bankası ve İş Kültür Yayınları iş birliğiyle, çevre ve doğa 
konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla  karne hediyesi olarak 
“İklim Hakkında Konuşalım” isimli kitapçığı hazırladık. Kitapçıkta, 
iklimin yaşamdaki önemine, iklim değişikliğinin ne olduğuna, 
etkilerine ve insanların bu süreçteki rolüne değindik. Kitapçıkta 
ayrıca, günlük yaşam alışkanlıklarımızı değiştirerek iklim değişikliğinin 
etkisini azaltabileceğimizi anlatmak için çocuklara ve ailelerine yönelik 
bir eylem planı sunduk. 

Kitapçığa ulaşmak için: 
https://bit.ly/iklim-hakkinda-konusalim

Çocuk filmlerimiz EBA TV ve EBA web sitesinde yayınlanmaya 
devam etti
Salgın sebebiyle eğitime evlerden devam edilen bu dönemde 
eğitim projelerimiz kapsamında farklı yaşlardaki çocuklara yönelik 
hazırladığımız “Arılar Varsa Yarınlar Var”, “İklim Değişikliği”, “Toprak 
Dersem Çık!” ve “Ormandaki Yaşam” filmleri EBA web sitesinde 

yayınlanmaya devam etti. Ayrıca “5D ile Sıfır Atık”, “Bir Tişörtün 
Yaşam Hikâyesi”, “Sıfır Atık”, “Plastikler Her Yerde!” ve “Salgın ve 
Atıklar” filmleri de EBA web sitesinde çocuklarla buluştu. 

Animasyon filmlere ulaşmak için: 
youtube.com/temavakfi

http://youtube.com/temavakfi


Örgütlenme ve Gönüllü Kazanımı Çalışmalarımız

Gönüllü sayımız 924 bini aştı
Türkiye’nin dört bir yanından gönüllülere ulaşmak ilkesiyle çalışarak 2021 yılının ilk yarısında 
saha faaliyetlerini 81 il, 373 ilçe, 102 mahalle ve 152 üniversitede olmak üzere toplam 
708 noktada gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla sürdürdük. Yılın ilk yarısında aramıza katılan 
yaklaşık 22 bin yeni gönüllümüz ile birlikte gönüllü sayımız 924 bini aştı.

Genç TEMA Koordinasyon 
Toplantısı’nı ilk kez çevrim içi 
gerçekleştirdik 
Her yıl düzenlediğimiz Genç TEMA 
Koordinasyon Toplantısı’nı, bu yıl 
koronavirüs salgını sebebiyle ilk kez 
çevrim içi olarak 5-7 Mart tarihlerinde 
gerçekleştirdik. Toplantıya 59 il, 
86 üniversiteden toplam 151 Genç 
TEMA’mız katılım sağladı.

Temsilcilerimiz ve 
Gönüllülerimizle Buluşmalarımız



Gönüllülerimizle Gerçekleştirdiğimiz 
Diğer Projeler ve Etkinlikler

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, Toprak Dedemiz merhum Hayrettin 
Karaca’yı andık
Gönüllülerimiz, Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Toprak Dedemiz 
merhum Hayrettin Karaca’nın aramızdan ayrılışının birinci yıl 
dönümünde, “Ağacına Sarıl” etkinliği kapsamında kırmızı giyerek 
çekildikleri fotoğrafları #ToprakDedeninYolundayız etiketi ile sosyal 
medya hesaplarından paylaştı.

Toprak Koruma Kurulları ve Müzakere Sanatı Eğitimi’ni 
gerçekleştirdik
Toprak Koruma Kurullarında Vakfımızı temsil eden gönüllülerimize 
yönelik organize ettiğimiz Toprak Koruma Kurulu ve Müzakere Sanatı 
Eğitimimiz, 11 Nisan tarihinde çevrim içi olarak 47 farklı ilden 54 
gönüllümüzün katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde “Arazi Bozulumu 
ve Tedavisi”ni konuştuk
17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü farkındalık 
etkinlikleri kapsamında, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Hikmet Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirdiğimiz “Bir Gezegen 
Hastalığı: Arazi Bozulumu ve Tedavisi” konulu seminere 40 ilden 117 
gönüllümüz katıldı.



Ağaçlandırma Çalışmalarımız

Ağaçlandırma çalışmalarımızda bağışçılarımız hep yanımızda
2021'in ilk yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül vermiş bireysel ve 
kurumsal bağışçılarımızdan; Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, Kütahya, 
Mersin, Sivas, Tekirdağ ve Tunceli illeri ile K.K.T.C. Orman Dairesi Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde tesis edilen hatıra ormanı sahalarına 972 bin 198 adet fidan bağışı aldık. 
2018 sonbahar ve 2021 ilkbahar dönemi arasında ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 
45 farklı sahada fidan bakım çalışmalarına ve takibine devam ettik.

İzmir’in Dağlarında Çiçekler Yine Açsın
İzmir'in Karabağlar bölgesinde Ağustos 2019'da çıkan yangın sonrasında 
destekçilerimizin Vakfımıza yapmış olduğu bağışlar ile bölgedeki ağaçlandırma 
çalışmalarına 269 bin 28 fidan dikimi ile destek sağladık.

Hatay Hayat Bulsun
Hatay'da 2020 yılının Ekim ayında yaşanan büyük yangının ardından başlattığımız 
"Hatay Hayat Bulsun" çalışması kapsamında 2021 yılının ilk yarısında 239 bin 508 
adet fidan bağışı aldık. Böylece toplam 435 bin 164 fidan bağışı sayısına ulaştık. 



Savunuculuk Çalışmalarımız

Toprağımızı, havamızı, suyumuzu savunmaya devam ettik 
2021 yılının ilk yarısı Türkiye’nin çevre gündemi açısından oldukça 
yoğun geçti. TEMA Vakfı olarak açtığımız davalarla, gerçekleştirdiğimiz 
farkındalık ve savunuculuk çalışmalarımızla toprağımızı, havamızı, 
suyumuzu ve tüm canlıların haklarını savunmaya devam ettik.
 
Kanal İstanbul Projesi'ne karşı yürüttüğümüz hukuk ve farkındalık 
çalışmalarına devam ettik
2014 yılından bu yana takip ettiğimiz ve 2019 yılından bu yana da 
hukuki süreçler yürüttüğümüz Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin hem 
hukuki çalışmalarımıza hem de farkındalık çalışmalarımıza devam 
ettik.  

Kanal İstanbul güzergâhını daha fazla yapılaşmaya açan ve bölgedeki 
doğal varlıklar üzerindeki insan baskısını artıracak olan İstanbul İli 
Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı’nda yapılan son değişikliğin iptali talebi ile Kanal İstanbul’la 
bağlantılı olarak yapılan Çevre Düzeni Plan Değişikliklerine karşı 
4’üncü davamızı açtık.

TEMA Vakfı ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 
hazırlanan ilanla Kanal İstanbul projesine ilişkin itirazlarımızı ve 
kaygılarımızı dile getirdik. Marmara Denizi geri döndürülmesi mümkün 
olmayan bir sürece girerken projeden vazgeçilmesi ve Marmara Denizi 
ve İstanbul’un tüm tarihi ve doğal yapısıyla korunması talebimizi 
yineledik. 



Sinop Nükleer Santrali’ne karşı yürüttüğümüz hukuki çalışmalarımıza 
devam ettik
Sinop Nükleer Santrali ÇED olumlu kararına karşı açmış olduğumuz 
davanın Haziran ayı içerisinde gerçekleşen keşfine katılarak projeye 
ilişkin itirazlarımızı bir kez daha dile getirdik. Davamız devam ederken 
bu kez planlama ilke ve esaslarına aykırı olarak, Sinop İli Merkez 
İlçesi Abalı Köyü sınırları içerisinde tamamı orman olarak planlanmış 
alanlar, santral için enerji üretim alanı olarak planlandı. Bu doğrultuda 
1/100.000 ölçekli bölge ve 1/50.000 ölçekli Sinop ili Çevre Düzeni 
Planlarında yapılan değişikliklerin iptali talebi ile santrale karşı bir 
dava daha açtık. 

Tarım topraklarını, doğal alanları korumak için davalar açmaya 
devam ettik 
Yoğun biyolojik çeşitlilik barındıran, pek çok tür için barınma, 
beslenme ve üreme alanı sağlayan kıyılarımızı, denizel ekosistemi; 
yapılaşma ve yoğun deniz trafiği baskısı altında bırakacak Aydın-Muğla 
İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ve Aydın-Muğla 
İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın doğal varlıklar 
üzerinde baskı yaratacak kısımlarının iptali için davalar açtık.
 
Ormanların belli şartlar dâhilinde orman dışına çıkarılmasına olanak 
tanıyan Orman Kanunu Ek-16’ncı maddesi kapsamında hazırlanan 
“Orman Kanununun Ek 16’ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları 
Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in mevzuata ve 
anayasaya aykırı maddelerinin iptali talebimizi mahkemeye taşıdık. 

Açmış olduğumuz davalarda güzel sonuçlar da aldık
Trakya Ergene II. ÇDP Tadilatının iptali için 2013 yılında açılan 
davada taleplerimizin büyük kısmı kabul edildi. Davada alınan temyiz 
kararı neticesinde; Marmara Ereğlisi’nde ve Malkara’da enerji üretim 
ve depolama alanları (kömürlü termik santral), Marmara Ereğlisi’nde 
tarım arazisinde kentsel yerleşme alanları ile bu kararlarla bağlantılı 
olup planlama esaslarına uygun olmadığı tespit edilen plan kararları 
iptal edildi.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ ÇED OLUMLU KARARINA KARŞI AÇMIŞ 
OLDUĞUMUZ DAVANIN HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN 
KEŞFİNE KATILARAK PROJEYE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZI BİR KEZ DAHA 
DİLE GETİRDİK.  

Sinop "Nükleer Santral" Proje Alanı



Tokat ili Kömeç ve Büyükyıldız köyleri arasında kalan bölgede yaklaşık 
100 bin hektarlık verimli tarım alanının tarım amaçlı kullanım 
dışına tahsisine izin veren Tokat ili Toprak Koruma Kurulu kararının 
iptali için açmış olduğumuz davada güzel haber aldık. Önce Tokat 
İdare Mahkemesi ardından Danıştay, alanın tarım toprağı olarak 
korunmasında kamu yararı olduğunu ifade ederek kararın iptaline karar 
verdi. 

2014 yılında çıkarılan 69 sayılı ilke kararla 1. 2. ve 3. Derece Doğal 
Sit Alanlarının yeni statüleri tekrar belirlenene kadar bilimsel ekolojik 
rapor alınarak, sit alanlarında HES yapılabilmesinin önü açılmıştı. İlke 
kararın Doğal Sit alanlarında HES projelerinin yapılabilmesine imkân 
veren hükümlerinin iptali talebi ile açmış olduğumuz davada tüm 
taleplerimiz bakımından yürütmenin durdurulması kararı verildi. 
2020 yılının başında Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nde 
yapılan değişiklikle Nitelikli Koruma Alanları ve Sürdürülebilir Koruma 
ve Kontrollü Kullanım Alanlarında bu alanların doğal yapılarına 
zarar verecek faaliyetlerin önünü açacak değişiklikler yapılmıştı. Bu 
değişikliklerin iptali için açmış olduğumuz davada taleplerimizin 
tamamına yakını hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi. 

Kömürlü termik santral ve kömür madenlerine karşı doğal alanları ve 
tarımı korumaya devam ettik
2021 yılının ilk yarısında da 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. 

Yıl içerisinde aldığımız güzel haberlerden birisi Çanakkale-
Yenice’dendi. Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan 
"Çırpılar Kömürlü Termik Santrali" hakkında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Olumlu" kararı, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları 
Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiş, İdare 

Mahkemesi’nin aldığı bu karar temyize götürülmüştü. Danıştay 6. 
Daire, Çanakkale İdare Mahkemesi'nce verilen “ÇED Olumlu Kararının 
İptali” kararının ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olup, 
bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin 
reddine ve alınan kararın onanmasına karar verdi. 

Bir diğer olumlu gelişme ise termik santrallerin çevre yatırımlarını 
tamamlamadan bir süre daha çalışmalarına muafiyet tanıyan 
Yönetmelik değişikliğine ilişkin oldu. TEMA Vakfı, yönetmelik 
değişikliğinin iptali için 2020 yılının Şubat ayında dava açmıştı. İlgili 
maddenin hukuka, kamu yararına aykırı olduğu ve değişikliğin çevreye 
ve insan sağlığına geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği 
gerekçesiyle açılan davada, T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. 

Kahramanmaraş "Termik Santral ve 
Kömür Madeni" Proje Alanı



“Paris Anlaşması Onaylanmalı” talebimizi yineledik
Türkiye, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla 197 ülkenin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası 
anlaşma olan Paris Anlaşması’nı imzalamayan 6 ülkeden biri. Talebimiz, Paris Anlaşması’nın onaylanması, iklim krizine 
karşı alınacak önlemlerin hızlandırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi ve kömür 
dışındaki alternatif enerji üretim olanaklarının araştırılarak hayata geçirilmesidir. 

15 ilde maden ruhsatları tehdidini ortaya koyduk
Altın, gümüş, kömür gibi maden türlerini içeren IV. Grup maden ruhsatları madencilik faaliyetleri için tahsis edilmiş 
alanlardan oluşmaktadır. Ruhsatların yayılış alanlarını tespit edebilmek coğrafyanın maden tehdidi altında olan 
alanlarını ortaya koymaya yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin farklı noktalarından yola çıkarak IV. Grup 
maden ruhsat alanlarının doğal varlıklar ve yaşamla, biyolojik çeşitlilikle, tarımsal üretimle ve turizmle olan ilişkilerini 
ortaya koyabilmek amacıyla 15 ilde haritalama çalışmaları yürüttük. Bu iller Artvin, Afyon, Balıkesir-Çanakkale (Kaz 
Dağları Yöresi), Tekirdağ-Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karaman, Ordu, Tokat, Tunceli-Erzincan, Zonguldak-
Bartın’dan oluşmaktadır. 



Kaynak Geliştirme Çalışmalarımız

Türkiye İş Bankası ile yeni iş birliğimiz Doğasever MaxiPara Kart
Türkiye İş Bankası ile Doğasever MaxiPara Kart iş birliğimizi başlattık. 
Doğaya katkı sunması hedefi ile 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 Başvurusu için: 
http://bit.ly/Dogasever-MaxiPara-Kart

Doğaya iyi bakanların kartı Maximum TEMA Kart
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 ve sürdürülebilir bir yaşam için 
attığımız her adımda bize güç vermesini sağladı. 

Bireysel başvurular için: 
https://bit.ly/2wdm9VO
 
Şirket kredi kartı başvurusu için: 
https://bit.ly/39KIA2t 



Help Steps uygulaması ile adımlarımız fidana dönüştü
Mart ayı itibarıyla Help Steps uygulamasında yer alarak kampanyamızı 
başlattık. Adımlarını TEMA Vakfı’na bağışlayanlar sayesinde ilk 
kampanyamızı tamamlayarak 1 milyar adım hedefimize ulaştık.   

Yemek Sepeti ile iş birliğimiz devam ediyor
Yemek Sepeti’nin uygulaması içinde yer alan bağış seçeneği ile 
kullanıcılar, siparişlerini onaylarken seçenekli olarak sunulan 5 farklı 
STK’dan birine bağış yapabiliyor. Yemek Sepeti kullanıcılarından 
gelen bağışlar, 2020 yılından itibaren doğa koruma çalışmalarımıza 
destek oluyor. Bu kapsamda, tüm kentleri tehdit eden iklim krizine 
karşı hazırlanacak olan İklim Eylem Planları konusunda 29 ilden 50 
kişiye eğitim verdik. İklim Eylem Planları Katılımcılık Kılavuzu’nu 
oluşturduk.

Doğa Nefes Alsın Projesi kapsamında iki Çukur Ormanı oluşturuldu
Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı '‘Çukur'’ dizisi iş birliği 
ile ''Doğa Nefes Alsın Projesi'' kapsamında 105.321 fidanlık Çukur 
Ormanları oluşturuldu. İlk ormanımız 50 bin fidan ile meşe ormanı 
olarak Kırklareli'de, ikinci ormanımız ise Gaziantep'te hayat buldu. 
Proje kapsamında dizi logosu yeşile dönüştürülerek çevre konusunda 
duyarlılığa dikkat çekildi ve çevre sorunları hakkında geniş kitlelerde 
farkındalık yaratıldı.



Ağaç Kardeşliği Projesi için İyilik Peşinde Koştuk
Adım Adım Oluşumu iş birliği ve gönüllü koşucularımız aracılığıyla, İstanbul Sanal Yarı Maratonu’nda yardımseverlik 
koşusu yaparak kaynak yarattık. İstanbul Sanal Yarı Maratonu’nda iyilik peşinde koşan 207 koşucumuz, bin 770 bağışçı 
aracılığıyla yaklaşık 131.250 bin TL kaynak yaratarak projeye katkı sağladı.

İletişim Çalışmalarımız
Kamu spotlarımızı yayınlamaya devam ettik
Doğa Eğitimi Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası kapsamında matematik ve 
coğrafya temalı filmlerimiz için oluşturduğumuz kamu spotlarımızı ulusal kanallarda yaklaşık 5 
bin kez yayımladık. 

Doğa Eğitimi kamu spotumuzu izlemek için: 
www.youtube.com/watch?v=nGm-8uPL0iU 

Bilmek Yetmez kamu spotumuzu izlemek için: 
www.youtube.com/watch?v=GffDbX1q42c&list=PLCLBtPTlhcn5OOoQSAohS89vRrT8BKzY3 

Sosyal medya kanallarımıza yeni takipçiler kazandırdık
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ederek sosyal medya kanallarımıza yeni 
takipçiler kazandırdık. Dijital mecralarımızın tamamında 50 binden fazla yeni takipçi kazandık.

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Linkedin

Youtube

579.608

553.243

449.581

46.643

16.591



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 desteğini esirgemeyen tüm gönüllülerimize ve 
destekçilerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Başak Yalvaç Özçağdaş
TEMA Vakfı Genel Müdürü   

Deniz Ataç
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı


