
TEMMUZ – ARALIK 2021 
FAALİYET MEKTUBU

TEMA



Sevgili TEMA Vakfı Dostu, 

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetleri 2021 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 ilerlemeye devam ediyoruz.

Projelerimiz

DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI

Doğa Eğitim Programlarımızı 10 yeni etkinlik ile zenginleştirdik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteğiyle hayata 
geçirilen Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları; Millî Eğitim 
Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim 
Programları kapsamında öğretmen rehberlerimizi gözden geçirdik ve 
10 yeni etkinlik geliştirdik. 

81 ilde Doğa Eğitim Programlarımızı başlattık
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Doğa Eğitim 
Programlarımızı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 81 ilde, 467 ilçede, 
yaklaşık 163 bin çocuk ve yaklaşık 7 bin 100 öğretmen ile uygulamaya 
başladık. Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programlarımız kapsamında 
ekosistem-meşe-toprak posterleri, doğa gözlem çarkları ve "Bir Orman" isimli 
çocuk kitaplarımızı; Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programlarımız 
kapsamında rozetlerimizi çocuklara ulaştırdık.

Türkiye'deki tüm öğretmenlerin Doğa Eğitim Programlarının 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/

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


Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Programları için “Toprak” ve 
“Su” temalı 2 yeni poster hazırladık
Yaşamın kaynağı olan toprağın ve suyun önemini anlatmak ve bu iki 
doğal varlığı korumak için neler yapılması gerektiği hakkında farkındalık 
kazandırmak üzere “Toprak Ana” ve “Suyun Yolculuğu” isimli posterler 
tasarladık.

AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Projenin eğitim içeriği ve materyallerini yeniledik
Çocukların ekosistem, biyolojik çeşitlilik, endemik bitki konularında 
farkındalık geliştirmeleri ve çevrelerindeki ağaçları yakından tanımaları 
amacıyla hazırlanan Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında var olan eğitim 
içerikleri ve materyallerini yeniledik. Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz ve 6 yılını tamamlayan projenin 7. yılında yenilenen 
eğitim etkinliklerimizle 6 bin çocuğa ulaşmayı ve Sivas’ta Hayrettin Karaca 
Ağaç Kardeşliği Ormanı’nı oluşturmayı hedefliyoruz.

SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ

Sıfır Atık Eğitim Projesi etkinliklerine öğretmenlerimizin desteği ile 
devam ettik
Çocuklarda doğal varlıkların korunması, tüketim alışkanlıklarının doğaya 
etkisi ve sıfır atık yaklaşımıyla ilgili farkındalık geliştirmek 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. Okul öncesi ve ilkokul kademesindeki çocuklara 
sıfır atık yaklaşımını eğlenceli ve interaktif etkinliklerle anlattığımız “Sıfır 
Atık” ve “Sıfır Atık İçin 5D” isimli kitapları sonbahar döneminde 40 ilde 
projeye katılan yaklaşık 30 bin çocuğa ulaştırdık.

Sıfır Atık Eğitim Portalı ile 30 bini aşkın çocuk ve 3 bin öğretmene ulaştık
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 2021 yılının ikinci 
yarısında 30 bini aşkın çocuğa ve yaklaşık 3 bin öğretmene ulaştık.

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

Okul öncesi ve ilkokul kademesindeki çocuklara sıfır 
atık yaklaşımını eğlenceli ve interaktif etkinliklerle 
anlattığımız “Sıfır Atık” ve “Sıfır Atık İçin 5D”  isimli 
kitapları sonbahar döneminde 40 ilde projeye katılan 
yaklaşık 30 bin çocuğa ulaştırdık.

http://sifiratiktema.org


EVİMİZ DÜNYA PROJESİ 

Evimiz Dünya Projesi uygulamalarına devam ettik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve IKEA Türkiye desteği ile hayata 
geçirdiğimiz, çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve 
evde yapabilecekleri tasarruf davranışlarıyla ilgili farkındalık kazanmaları 
amacıyla tasarlanan Evimiz Dünya Projesi etkinlikleriyle 30 ilde yaklaşık 3 
bin 200 çocuğa ulaştık.

Yeni "Ortak Evimiz Dünya" oyunu çalışmalarına başladık
Çocukların, tüm canlılara ev sahipliği yapan ortak evimiz dünya için kendi 
evlerinde neler yapabileceklerini eğlenerek düşünmeleri ve öğrenmeleri 
amacıyla “Ortak Evimiz Dünya” isimli yeni bir oyunun çalışmalarına başladık.

ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ
 
Arılar için çocuklarla birlikte öğrenmeye ve oynamaya devam ettik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Balparmak desteği ile hayata geçirdiğimiz 
Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi ile çocukların, doğanın sürdürülebilirliği, 
biyolojik çeşitliliğin devamı ve ekosistemin korunması konularında bilgi 
edinmelerini; arıların ve yaşam alanlarının korunması hakkında farkındalık 
geliştirmelerini desteklemeye devam ettik. Projenin eğitim etkinlikleri 
kapsamında 50 ilde yaklaşık 5 bin 600 çocuğa ulaştık.

arilarvarsa.org web sitesinde yer alan ve arıların dünyasını eğlenerek 
çocuklarla tanıştırmayı amaçlayan “Arılarla Macera” ve “Arılar ve Çiçekler” 
oyunları yıl boyunca yaklaşık 96 bin kullanıcı tarafından yaklaşık 265 bin kez 
oynandı.

Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi web sitesine ulaşmak için: 
arilarvarsa.org/  

http://arilarvarsa.org/


DOĞA KÂŞİFİ PROJESİ 

Doğa Kâşifi mobil uygulamasının ek geliştirme çalışmalarını tamamladık
Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın desteğiyle tasarlanan ve Marmara 
Bölgesi’nin en yaygın ağaç ve çalı türlerini nasıl tanıyacağınızı gösteren, kendi 
gözlem kaydınızı oluşturabileceğiniz elektronik doğa rehberi Doğa Kâşifi mobil 
uygulamasının ek geliştirme çalışmalarını tamamladık.
 
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

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİM ve FARKINDALIK PROJESİ

Çocuklara ve gençlere yönelik iklim değişikliği eğitimleri için çalışmalarımızı 
genişlettik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştireceğimiz İklim Değişikliği Eğitim 
ve Farkındalık Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 
çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri geliştirdik. Projenin farkındalık etkinlikleri 
kapsamında hayata geçirilecek genç ve yetişkinlere yönelik belgesel 
gösterimleri için hazırlıklara başladık.

SU KARDEŞLİĞİ PROJESİ

İçerik ve tasarım çalışmalarına başladık
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Wilo desteği ile ilkokul kademesindeki 
çocukların, su varlıklarının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su 
tasarrufu ve suyun korunması konularında bilgi edinmeleri ve su ayak izi 
konusunda farkındalık geliştirmeleri için hayata geçirilecek Su Kardeşliği 
Projesi kapsamında içerik ve tasarım çalışmalarına başladık. 

Su TEMA web sitesini yeniden tasarlıyoruz
Su ekosistemleri, su döngüsü, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su okuryazarlığı 
konularında daha geniş kitlelerde farkındalık geliştirmek ve bu farkındalığı 
yaygınlaştırmak amacıyla infografik temelli olan sutema.org web sitesini 
yeniden tasarlamak, içeriğini güncellemek ve kapsamını geliştirmek amacıyla 
çalışmalara başladık.

Su Kardeşliği Projesi kapsamında içerik ve tasarım 
çalışmalarına başladık. 

http://bit.ly/Doga-Kasifi-App-Store
http://bit.ly/Doga-Kasifi-Android


DOĞAYI KEŞFEDİYORUM PROJESİ 

Çocukların yakın çevrelerindeki doğayı keşfetmeleri için hazırlıklarımız devam 
ediyor
Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ve Avcılar Belediyesi iş birliği ile 
2022 yılında gerçekleştirilecek olan Doğayı Keşfediyorum Projesi kapsamında 
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki çocukların ve gençlerin 
yakın çevrelerindeki doğayı fark etmeleri amacıyla yeni eğitim projemizin içerik 
ve tasarım çalışmalarına başladık.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ

Proje uygulamalarını yürüttüğümüz bahçelerde verim artışları sağlamaya 
devam ettik
Damak ile 2011 yılından bu yana yürüttüğümüz projede, bahçe ziyaretlerine 
ve üreticilere antepfıstığı yetiştiriciliğiyle ilgili danışmanlık hizmeti vermeye 
devam ettik. 2021 yılı ikinci döneminde bölgede toplam 143 adam/günlük 
danışmanlık desteği verdik. Barak Ovası’ndaki polen yoğunluğunun artırılması 
amacıyla 38 köyde 139 üreticiye 500 adet aşılı erkek fidan dağıtımı yaptık. 5 
iyi tarım uygulama eğitimi ile 83 üreticiye, 10 üretici sohbeti ile 170 üreticiye, 
1 sertifikalı budamacı eğitimi ile 20 üreticiye, 1 yerel mühendis eğitimi ile 
24 teknik personele eğitim verdik. 5 bahçede toplam 50 ağaçta, tepe tacı 
gençleştirme budamalarının 3. yıl uygulamalarını tamamladık. Üreticilere “Soru 
ve Yanıtlarla Antepfıstığı Yetiştiriciliği” kitabı ve bilgilendirme materyallerini 
dağıtmaya devam ettik. Proje kapsamında yapılan 2021 yılı verim analizleri 
sonuçlarına göre 2011 yılından itibaren uygulamalar yürütülen FBO-1 
bahçelerinde %125, 2015 yılından itibaren uygulamalar yürütülen Barak Ovası 
FBO-2 bahçelerinde ise %84 verim artışı sağladık. 

Çocuklarla buluşmaya devam ettik
Projede, Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ve Damak desteği ile 
gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinlikleri ile yaklaşık 760 çocuğa ulaştık.



HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ

Her Dem Toprak İçin Projesi’nde yeni bahçelerde de topraklar iyileşme yolunda
Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz ve 3. etabına başladığımız projede, 
9 örnek bahçede çay kompostu, organik gübre ve tarım kireci (dolomit) 
uygulamaları, çapalama çalışmaları, sürgün gelişimi takibi, toprak ve yaprak 
analizi çalışmaları gerçekleştirdik. Bin 500 fidanlık çay çeşit bahçemizde 
bakım çalışmalarına devam ettik. 60 üretici ile 2 bahçe günü etkinliği 
gerçekleştirdik. Sürdürülebilir Çay Tarımı Eğitimleri kapsamında 48 üretici, 
135 kadın ve 230 üniversite öğrencisine eğitim verdik. 

Geçmiş dönemlerde uygulamalarına başlanan eski uygulama bahçelerinde 
komşu parsellere kıyasla %55, yeni bahçelerde ise uygulamanın ilk yılında 
%17 verim artışı sağladık. 

HAYRETTİN KARACA DOĞAL YAŞLI ORMANLAR PROJESİ

Artvin’de 2.795 hektar büyüklüğündeki 19 orman parçası Doğal Yaşlı Orman 
olarak tescil edildi
2021’nin ilk yarısında Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, Toprak Dedemiz 
merhum Hayrettin Karaca’ya atfettiğimiz, doğal yaşlı ormanların korunması 
ve ekolojik önemi konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlayan projemizde, 
2021 yılının ikinci yarısında Doğu Karadeniz Bölgesi’nin orman haritalarını 
kullanarak, ortalama çapı 36 cm’den büyük orman alanlarını belirledik. İlk 
arazi çalışmalarına başladığımız Artvin ilinde ortalama çapı 36 cm’den ve 
alanı 50 hektardan büyük 69 adet orman alanında incelemeler yaptık. Yapılan 
arazi çalışmalarıyla Artvin ilinde toplam alanı 3.820 hektar olan 19 adet Doğal 
Yaşlı Orman belirledik. Projemiz kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü, Orman 
İdaresi ve Planlaması Dairesi Başkanlığı’nın katkılarıyla 19 farklı mikro havzada 
yer alan 2.795 hektar büyüklüğündeki alan Orman Amenajman Planlarında 
Doğal Yaşlı Orman olarak tescil edildi.

İlk arazi çalışmalarına başladığımız Artvin ilinde 
ortalama çapı 36 cm’den ve alanı 50 hektardan büyük 69 
adet orman alanında incelemeler yaptık. 



A.NİHAT GÖKYİĞİT BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJESİ

Farkındalık çalışmalarımız kapsamında ikinci filmimizi “Şifa” konseptiyle 
hazırladık
Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin tanınması, öneminin fark edilmesi ve 
korunmasına katkı sağlamak amacıyla, Kurucu Onursal Başkanlarımızdan 
Sayın A. Nihat Gökyiğit’in adını verdiğimiz projemizin farkındalık çalışmaları 
kapsamında #FarkındaMıyız? sorusunu sorduğumuz tanıtım filmleri hazırlamaya 
başladık. Farkındalık çalışmalarımız kapsamında ikinci filmimizi "Şifa" 
konseptiyle hazırlayarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık.

Eğitim sunumlarımız için hazırlıklara başladık
Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine yönelik 
eğitim etkinlikleri için çalışmalara başladık.

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

Projenin ilk yılını başarıyla tamamladık
Zeytin tarımı yapılan alanlarda topraktaki organik madde miktarının artırılması 
ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması amacıyla yürüttüğümüz projemizin 
ilk yılını tamamladık. Projenin pilot bölgesi olan Akhisar ilçesinde 69 üretici 
ile bahçelerinde yaptıkları uygulamalar konusunda bilgi almak üzere anket 
çalışması gerçekleştirdik. Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımızda kullanmak 
üzere “Zeytinlik Alanlarda Örtü Bitkisi Yetiştiriciliği ile Yeşil Gübreleme” 
broşürünü hazırladık. Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye Köylerinde 104 
üretici ile toprak organik maddesinin önemi ve yeşil gübreme konusunda eğitim 
çalışmaları, 136 üretici ile üretici sohbetleri gerçekleştirdik. Bekirler, Hamidiye, 
Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve Mecidiye Köylerinde 12 adet uygulama bahçesi 
belirledik ve toprak analizlerini gerçekleştirdik. Uygulama bahçelerinde organik 
madde miktarı 4 bahçede %1’in altında (çok düşük seviyede), ortalamada ise 
%1,18 (düşük seviyede) olduğunu gözlemledik (ideali %5, en az %3 olmalı). 
Örnek uygulama bahçelerinde toprak analizleri sonrası organomineral gübre 
uygulamaları ile yeşil gübre olarak uygulanmak üzere fiğ+arpa karışımı örtü 
bitkisi tohum ekimlerini ve takibini gerçekleştirdik. 



TARIM POLİTİKALARINDA İKLİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN SİVİL TOPLUM AĞI PROJESİ 

Projemizin ilk yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi (CSSP-III) kapsamında hazırladığımız projemizde, ülkemizde tarım alanında 
çalışan STK’lardan bir ağ oluşturarak, sivil toplumun tarım ve iklim politikalarının yapım süreçlerinde aktif rol almasını amaçladık. Projemizin ilk yuvarlak masa 
toplantısını, STK ağına üye kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Kasım ayında düzenledik.

Eğitim Çalışmalarımız 

Filmlerimiz EBA web sitesinde yayınlandı 
Eğitim program ve projelerimiz kapsamında çocuklara yönelik hazırladığımız 
“Salgın ve Atıklar”, “İklim Değişikliği”, “Doğada Gözlem”, “Yaşam Çeşit 
Çeşit” ve “Ortak Evimiz Dünya” isimli eğitimci filmlerimiz EBA web sitesinde 
yayınlandı. 

Filmleri izlemek için: 
bit.ly/Egitim-Filmleri   

“Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları” kitabının 2. baskısını gerçekleştirdik 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğinde, Prof. Dr. Ünal Akkemik’in 
editörlüğünü yaptığı “Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları” kitabının 2. 
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 özelliğini taşıyor.

http://bit.ly/Egitim-Filmleri


“Anadolu Manzaraları” kitabını yayınlandık
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliği ve Türk Eğitim Vakfı desteği 
ile Prof. Dr. Hikmet Birand’ın farklı zamanlarda kaleme alınan yazılarından 
oluşan “Anadolu Manzaraları” kitabının ilk baskısını gerçekleştirdik. Kitap, 
küresel iklim krizinin hayatlarımızı her yönüyle etkilediği günümüzde, içinde 
yaşadığımız çevreyle ilişkimizi baştan aşağı değiştirmemiz gerektiğini 
vurguluyor.

 “Alıç Ağacı İle Sohbetler” kitabının 6. baskısını yayınladık
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde, Prof. 
Dr. Hikmet Birand tarafından yazılan “Alıç Ağacı ile Sohbetler” kitabının 6. 
baskısını yayınladık.

Eğitim çalışmalarımız kapsamında ölçme ve değerlendirme çalışmalarına 
devam ettik
Sıfır Atık Eğitim Projesi, Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları 
kapsamında ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızı sürdürdük. 

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile protokolümüzü yeniledik
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Doğa Eğitim 
Programları ve Projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolümüzü 
yeniledik. 

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile ek protokol imzaladık
Ortaokul TEMA Eğitim Programı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı okullarda uygulanması için protokol imzaladık.



Örgütlenme ve Gönüllü Kazanımı 
Çalışmalarımız

Gönüllü sayımız 985 bini aştı
Türkiye’nin her köşesinden gönüllülere ulaşmak ilkesiyle çalışarak 2021 yılının ikinci yarısında saha faaliyetlerini 81 il, 320 ilçe, 86 
mahalle ve 144 üniversitede olmak üzere toplam 631 noktada gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla sürdürdük. Yılın ikinci yarısında 
aramıza katılan 60 bini aşkın yeni gönüllümüz ile 2021 yılında toplam 80 bini aşkın doğa gönüllüsüne ulaştık. 2021’de aramıza 
katılan yeni gönüllülerimizle birlikte gönüllü sayımız 985 bini aştı. 1 milyon gönüllü hedefimize hep birlikte bir adım daha yaklaştık.



Temsilcilerimiz ve Gönüllülerimizle Buluşmalarımız
Mezun TEMA Mentorler Programı’nı hayata geçirdik
Mezun TEMA Mentorler Programı toplantımızı, 31 Temmuz 2021 tarihinde 
çevrim içi olarak 12 farklı ilden 21 Mezun TEMA’mızın katılımıyla 
gerçekleştirdik. Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz program kapsamında 2021-
2022 faaliyet yılı için 22 Genç TEMA Başkanımızı mentorluk desteği alacakları 
Mezun TEMA'larımız ile buluşturduk.

Saha Koordinasyon Toplantısı’nı çevrim içi olarak gerçekleştirdik
Her yıl düzenlediğimiz Saha Koordinasyon Toplantısı'nı bu yıl da koronavirüs 
salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Türkiye’nin 77 ilinden 
500 gönüllümüzün ve Genel Merkez çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen 
toplantımızın bu yılki teması “Biyolojik Çeşitlilik” olarak belirlendi. TEMA Vakfı 

Kurucu Onursal Başkanlarımızdan A. Nihat Gökyiğit’in de video aracılığıyla 
mesajını paylaştığı toplantının açılış konuşmalarını, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Deniz Ataç ve Genel Müdürümüz Başak Yalvaç Özçağdaş yaptı. Konuk 
konuşmacılarımız Dr. Gülderen Özdemir, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. 
Yankı Yazgan, Prof. Dr. M. Levent Kurnaz, Uzman Biyolog Yıldıray Lise, Sosyal 
Antropolog Leyla Kolukısa ve Kaan Sekban’ın değerli katkılarıyla toplantımız 3 
gün boyunca devam etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülleri kapsamında; 
Eğitim Çalışmaları, Gönüllü Kazanımı, Umut Yeşertenler ve Verimlilik olmak 
üzere toplam 4 kategoride ödülleri sahipleriyle buluşturduk.



Gönüllülerimizle Gerçekleştirdiğimiz 
Diğer Projeler ve Etkinlikler

Erozyonla Mücadele Haftası’nda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik
Bu yıl 15-21 Kasım tarihleri arasında düzenlediğimiz Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleriyle, “Toprak, 
iklimi de biyolojik çeşitliliği de korur. Toprak giderse, her şey biter” mesajını gönüllülerimizin desteği ile 
yaygınlaştırarak farkındalık sağlamaya çalıştık. Biyolojik Çeşitlilik temalı eğitimlerle, erozyon kaynaklı 
toprak bozulumunun biyolojik çeşitliliğe olan etkisine dikkat çektik.

Genç TEMA’larımızla meşe palamudu topladık
Erozyonla mücadelede ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek ve bu mücadelede en etkili türlerden biri 
olan meşe ağacını tanıtmak amacıyla, Genç TEMA’larımızın organizasyonunda Meşe Palamudu Toplama 
Etkinlikleri gerçekleştirdik. Ekim ayında gerçekleşen etkinliklere Ankara’dan 135, İstanbul’dan 110, 
İzmir’den 90 gönüllümüz katılım sağladı.

Meşe Palamudu Toplama Etkinliklerimize Ankara’dan 
135, İstanbul’dan 110, İzmir’den 90 gönüllümüz katılım 
sağladı.



“Kömür ve Su: ‘Suya Ne Oluyor?’” seminerini düzenledik
TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün katkılarıyla Kasım ayında “Kömür ve Su: 
‘Suya Ne Oluyor?’” isimli çevrim içi semineri gerçekleştirdik. Kömür madenciliğinin ve termik santrallerin 
su varlıklarımız üzerine etkilerini paylaşabilmek adına düzenlediğimiz seminere 67 ilden 226 gönüllümüz 
katılım sağladı.

#GönlünüVer kampanyamıza devam ettik
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde “950 bin kişi doğaya gönülden bağlı” diyerek tüm doğaseverleri 
#GönlünüVer sloganıyla gönüllümüz olmaya davet ettik. 1 milyon TEMA Gönüllüsüne ulaşma hedefiyle 
#GönlünüVer kampanyamızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.



Ağaçlandırma Çalışmalarımız
Ağaçlandırma çalışmalarımızda bağışçılarımız hep yanımızda  
2021 yılının ikinci yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül vermiş bireysel ve kurumsal 
bağışçılarımızdan; Ağrı, Çorum, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Kayseri, Kırıkkale, 
Kırklareli, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sivas ve Tunceli illerinde, Orman Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde tesis edilen hatıra ormanı sahalarına 1 milyon 734 bin 552 fidan bağışı aldık. 
2018 sonbahar ve 2021 sonbahar /dönemi arasında ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 74 
farklı sahada fidan bakım çalışmalarına ve takibine devam ettik. Bu sahalardan 24’ü 2021 yılı 
sonbaharında dikilen ya da dikime hazırlanan yeni sahalardan oluştu. Geri kalan 50 saha ise son 
3 yıl içerisinde dikimi yapılan ve bakım ve tamamlama dikimleri devam eden sahalardan oluştu. 
Üçüncü yılını tamamlayan sahaların başarısı %84, ikinci yılını tamamlayan sahaların başarısı 
%85, henüz birinci yılını tamamlayan sahaların başarısı ise %73 oldu. Birinci ve ikinci yılında 
olan sahalarda tamamlama dikimlerine devam ediyoruz.

Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz
2021 yılının yaz aylarında Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye illerinde gerçekleşen 
yangınların ardından, bu alanların tekrar ağaçlandırılmasına destek olma amacıyla başlattığımız 
Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz çalışmamız kapsamında 2021 yılının ikinci yarısında toplam 12 
milyon 63 bin 324 fidan bağışı aldık. 

İzmir’in Dağlarında Çiçekler Yine Açsın
2019 yılında İzmir’in Karabağlar bölgesinde yaşanan büyük yangın sonrasında destekçilerimizin 
Vakfımıza yapmış olduğu fidan bağışlarıyla başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarında sahanın 
birinci yıl başarısı %70 oldu. 

Hatay Hayat Bulsun
Hatay’da 2020 yılının Ekim ayında yaşanan büyük yangının ardından başlattığımız “Hatay Hayat 
Bulsun” çalışması kapsamında yılın ikinci yarısında 342 bin 653 fidan bağışı aldık. Böylece 
toplam 777.817 fidan bağışı sayısına ulaştık. 

İzmir



Savunuculuk

Çevre Düzeni Planlarında doğaya ve yaşama olumsuz etkileri olacak 
değişiklikler için hukuksal süreçleri başlattık
Sanayi, madencilik, enerji, turizm ve ulaşım gibi mekansal kararların dayanağı 
olan üst ölçek planların ekosistem odaklı geliştirilmesi yönünde çalışmalar 
gerçekleştirdik. Bu kapsamda Kanal İstanbul Projesi olarak bilinen sürecin 
bir parçası olan, İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine, bölgedeki doğal varlıklar üzerinde geri 
dönüşü olmayan zararlar getirecek olması sebebiyle dava açtık. Trabzon’da 
ve Adana’da ise kıyı ekosistemi üzerinde ciddi tahribat yaratacak olan mega 
endüstri bölgelerinin, sürdürülebilir gelişime ve şehircilik ilkelerine aykırı olması 
sebebiyle iptalini talep ettik.

Açmış olduğumuz davalardan güzel sonuçlar aldık
Yalova ili Gökçe Barajı Havzası için tehdit oluşturan ve yapılaşmanın artmasına 
neden olacak olan 1/50.000 ölçekli Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni 
Planı’nı, Yalovalıların su hakkını korumak için yargıya taşıdık. Planın Gökçe 
Barajı Havzası’ndaki suyun miktarı ve kalitesini etkileyecek olan bölümleri iptal 
edildi. 

Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt 
Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda 2013 yılından 
bu yana yapılan plan değişiklikleri ile hem bölgede kömürlü termik santral 
yapılmasının önü açılmış, hem de Marmara Ereğlisi, Malkara, Çerkezköy 
ve Vize’de kömürlü termik santral alanları planlanmıştı. Devam eden 
davalarımızdan 2016 ve 2017 yılında planlanan Vize ve Çerkezköy’deki enerji 
üretim alanları için iptal kararları verildi.

Çalışmalarımız

Trabzon

Yalova Gökçe Barajı Havzası



Sinop Nükleer Güç Santrali’ne karşı itirazlarımızı dile getirdik
Sinop Nükleer Güç Santrali’nin ÇED Olumlu kararına karşı açmış olduğumuz davanın bilirkişi keşfine katılarak projeye 
yönelik itirazlarımızı dile getirdik. Kasım ayında gerçekleştirilen bilirkişi keşfinin sonrasında bilirkişi raporu oluşturuldu. 
İtiraz gerekçelerimizi büyük oranda haklı bulan görüşlerin yer aldığı Rapor hakkında değerlendirme ve önerilerimizi 
beyanlaştırarak mahkemeye sunduk.

Kömürlü termik santral ve kömür madenlerine karşı yaşam alanlarını savunmaya devam ettik
2021 yılının ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da kömür madenciliği ve kömürlü termik santral projelerinin olumsuz 
etkilerine dikkat çekmek amacıyla termik santral ve madenlerin projelendirildiği bölgeler için sosyal medyada iletişim 
çalışmaları yürüttük. 

Konya Kapalı Havzası, Eskişehir, Ankara, Çanakkale, Adana, Kahramanmaraş, Bartın, Afyon, Muğla, Zonguldak, 
Tekirdağ, Kırklareli ve Denizli illerinde gerçekleştirilmesi planlanan kömür madeni projelerini ve geçici faaliyet belgesiyle 
faaliyetlerine devam eden özelleştirilmiş termik santrallerin mevzuat kapsamında gerçekleştirmesi gereken çevre 
yatırımlarının takibini sürdürdük. Bu kapsamda, Afşin Elbistan B Santralinin baca gazı ölçüm verileri için yaptığımız bilgi 
edinme başvurusuna yönelik aldığımız ticari sır yanıtına dava açtık. 

Paris Anlaşması’nın onaylanmasının ardından hazırlanan iklim yasası çalışmalarına katılım sağladık
Türkiye, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla 197 ülkenin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası 
anlaşma olan Paris Anlaşması’nı Ekim ayında Meclis’ten geçirerek onayladı. 2053 yılında karbon-nötr olma sözü veren 
Türkiye’nin hazırladığı iklim yasası çalışmalarına katılım sağlayarak görüş ve önerilerimizi ilgili meclis komisyonlarına 
sunduk.

2053 yılında karbon-nötr olma sözü veren Türkiye’nin hazırladığı iklim 
yasası çalışmalarına katılım sağlayarak görüş ve önerilerimizi ilgili meclis 
komisyonlarına sunduk.



“Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Bildirgesi”ni Türkçeleştirerek kamuoyuyla 
paylaştık
Türkiye, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) duyurulan 
“Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi”ni imzaladı. Bildirge, 
2030 yılına kadar ormansızlaşmayı, arazi bozulmasını durdurmayı ve tersine 
çevirmeyi taahhüt etmesi bakımından önem taşıyor. TEMA Vakfı olarak 
bildirgeyi Türkçeleştirerek kamuoyuyla paylaştık.

Madencilik faaliyetlerine karşı mücadele etmeye devam ettik
Altın, gümüş gibi endüstriyel madenlerden oluşan IV. Grup metalik madencilik 
faaliyetlerine karşı çalışmalarımıza devam ettik. Pilot çalışma alanımızı 
oluşturan Kaz Dağları Yöresi’nde bölgenin doğasını, su varlıklarını ve tarımsal 
üretimini etkileyecek Halilağa Bakır Madeni Projesi’ne karşı dava açtık. Dava 
kapsamında bilirkişi çalışması yürütüldü. Hukuksal süreç yakından takip 
edilmeye devam ediliyor. 

ÇED Yönetmeliği’nin 14-(4) maddesine göre; “ÇED Olumlu kararı verilen proje 
için yedi (7) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması 
durumunda ÇED Olumlu kararı geçersiz sayılır”. TEMA Vakfı olarak bu 
kapsamda 2012 yılında hakkında ÇED Olumlu Kararı verilen ve bugüne kadar 
işletmeye geçmeyen “Halilağa Altın Madeni Projesi”nin iptali için dava açtık. 

Çanakkale’nin ve Kaz Dağları’nın tarım alanlarını ve su varlıklarını tehdit eden 
Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi’ne 
karşı yürüttüğümüz ÇED iptal başvurusu kabul edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na yapılan itirazla Kaz Dağları ve Çanakkale’de çevrenin 
korunması yolunda adım atıldı.

18 Kasım 2021’de Giresun İli Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren 
kurşun, çinko bakır tesisinin atık barajı çöktü. Çökme sonucunda binlerce ton 
ağır metalli ve kimyasallı atık yaşam alanlarına ve bölgede balıkçılık ve sulama 
işlemleri için kullanılan Kılıçkaya Barajı’na ulaştı. Türkiye’nin önemli çevre 
felaketlerinden birine dönüşmüş alanı ziyaret ederek hazırladığımız video, bir 
milyonu aşkın görüntüleme aldı. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye 
devam ediyoruz.

Çanakkale maden alanı



Kaynak Geliştirme Çalışmalarımız

Türkiye İş Bankası ile yeni iş birliğimiz Geleceğe Orman Projesi
Türkiye İş Bankası ile Geleceğe Orman Projesi kapsamında yeni iş birliğimizi başlattık. 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: 
www.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 büyüterek 
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 

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


Help Steps uygulamasında 10 milyarı aşkın adım bağışına ulaştık
Help Steps uygulamasında 5. kampanyamızı başlattık. Adımlarını TEMA 
Vakfı’na bağışlayanlar sayesinde ilk kampanyamızdan bu yana toplamda 10 
milyarı aşkın adım bağışına ulaştık.

Yemek Sepeti ile iş birliğimize devam ettik
Yemek Sepeti 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 13 ilde 
(Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Eskişehir, Erzurum, Isparta, İskenderun, İzmir, 
Mersin, Rize, Hatay, Yalova) illerin ihtiyaçlarına göre iklim eylem planlarının 
hazırlanması ve uygulanması konularında yerel STK ve temsilci gönüllülerimiz 
ile buluşmalar düzenledik. Bu buluşmalarda sürece yönelik planlama ve 
kolaylaştırıcılık desteği verdik.

Doğa Nefes Alsın Projesi kapsamında üçüncü Çukur Ormanı’nı Eskişehir’de 
oluşturduk
Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı '‘Çukur'’ dizisi iş birliği ile ''Doğa 
Nefes Alsın Projesi'' kapsamında oluşturulan Çukur Ormanlarına bir yenisini 
daha ekledik. Proje sonunda ilk ormanımızı Kırklareli'de 50 bin fidanla, 
ikinci ormanımızı Gaziantep’te 55 bin 321 fidanla ve üçüncü ormanımızı ise 
Eskişehir’de 8 bin 848 fidanla oluşturduk. 

Ağaç Kardeşliği Projesi için İyilik Peşinde Koştuk
Adım Adım Oluşumu iş birliği ve gönüllü koşucularımız aracılığıyla, Eker I Run 
Maratonu ve İstanbul Maratonu’nda yardımseverlik koşusu yaparak kaynak 
yarattık. Eker I Run Maratonu’nda iyilik peşinde koşan 27 koşucumuz yaklaşık 
6 bin 500 TL ve İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşan 497 koşucumuz 
yaklaşık 421 bin TL kaynak yaratarak projeye katkı sağladı.

Odeabank ile iş birliğimize devam ettik
Odeabank ile 2017 yılından beri devam eden iş birliğimiz kapsamında 
Odeabank Oksijen Hesap sahipleri Vakfımıza fidan veya eğitim bağışı 
yapılmasına katkı sağlıyor. Odeabank, 2021 yılında ikinci döneminde de 
müşterileri aracılığıyla çocuklara doğa eğitimi verilmesi ve yeni fidanların 
toprakla buluşması için Vakfımıza destek vermeye devam etti.



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” projesinin ise yaygınlaştırma çalışmalarına devam edildi.

Kaft iş birliğiyle Kırklareli Malkoçlar'da Hatıra Ormanı oluşturduk
KAFT iş birliğiyle 2020 yılında sınırlı sayıda üretilen ve Vakfımıza özel tasarlanan Planterra tişört tasarımının tüm geliri ile 2021 
yılında Kırklareli Malkoçlar'da 12 bin 500 fidanlık Hatıra Ormanı oluşturuldu. TEMA Vakfı'na özel olarak tasarlanan serideki Lueanda, 
Treveblo ve Voglemu tişörtlerinden satın alan her kişi adına bağışlanan fidanlarla ilk Hatıra Ormanı 18 bin fidanla Gaziantep 
Balıkalan’da, ikinci hatıra ormanı ise Eskişehir Sancar'da oluşturulacak.

İletişim Çalışmalarımız
Kamu spotlarımız ulusal kanallarda yaklaşık 7 bin kez yayımlandı 
Doğa Eğitimi Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası kapsamında matematik ve coğrafya temalı filmlerimiz için 
oluşturduğumuz kamu spotlarımızın ulusal kanallarda yaklaşık 7 bin kez yayımlanmasını sağladık. 

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 devam ederek sosyal medya kanallarımıza yeni takipçiler kazandırdık. Dijital 
mecralarımızın tamamında 330 binden fazla yeni takipçi kazandık. 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Linkedin

Youtube

584.944

828.303

485.902

56.594

20.086

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 ve hala desteğini esirgemeyen tüm gönüllülerimize ve 
destekçilerimize teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla,

Başak Yalvaç Özçağdaş
TEMA Vakfı Genel Müdürü   

Deniz Ataç
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı


