


Sevgili TEMA Vakfı Dostu, 

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetleri 2022 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.

HAYRETTİN KARACA DOĞAL YAŞLI ORMANLAR PROJESİ

27 sahanın “doğal yaşlı orman” olarak tescili için başvuruda bulunduk
Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürüttüğümüz ve Kurucu Onursal 
Başkanlarımızdan, Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca’ya atfettiğimiz 
projemizi 2021 yılında başlatmıştık. Doğal yaşlı ormanların korunması ve 
ekolojik önemi konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlayan projemize 
2022 yılının ikinci döneminde de devam ettik. Dönem içerisinde Giresun ve 
Ordu illerinde harita üzerinden tespiti yapılan aday doğal yaşlı ormanlarda 
incelemeler yaparak saha tespit çalışmaları yürüttük. Ordu ve Giresun illerinde 
toplam alanı 3.754 hektar yani yaklaşık 5.000 futbol sahası büyüklüğündeki 
27 adet sahanın “doğal yaşlı orman” olarak tescili için Orman Genel 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Kamuoyu üzerinde farkındalık yaratmak 
amacıyla doğal yaşlı ormanlar hakkında bilgiler ve görüntüler içeren içerikler 
hazırlayarak TEMA Vakfı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştık.

Proje hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: 
bit.ly/3Sk3D3s

PROJELERİMİZ

http://bit.ly/3Sk3D3s


A.NİHAT GÖKYİĞİT BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PROJESİ

#FarkındaMıyız? filmlerine iki yenisini daha ekledik
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan, Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit’e 
atfettiğimiz projemizi 2020 yılında başlatmıştık. Kamuoyunun biyolojik 
çeşitlilik hakkında bilinçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılması 
ve korunması konusunda farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla 
başlattığımız proje kapsamında, #FarkındaMıyız? sorusunu sorduğumuz tanıtım 
filmi ile “Şifa” ve “İklim” temalı filmlerin ardından “Gıda” ve “Miras” temalı iki 
film daha hazırlayarak kamuoyuyla paylaştık.

Eğitim sunumlarımızı çocuklarla ve gençlerle buluşturduk
Proje kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için 
hazırlanan eğitici sunumları yaygınlaştırmaya devam ettik. Temsilci 
gönüllülerimiz aracılığıyla gerçekleştirilen sunumlar ile 2022 yılının ikinci 
yarısında yaklaşık 19.200 çocuğa ve gence ulaştık. Yetişkinlere yönelik 
sunumlar ile ayrıca 1.000’i aşkın kişide biyolojik çeşitlilik konusunda 
farkındalık oluşturduk. 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz 
Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında gönüllülerimizin desteği 
ile 58 ilde 85 stant çalışması gerçekleştirerek proje kapsamında hazırlanan 
bilgilendirici materyallerimizi yaygınlaştırdık.

Proje hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: 
bit.ly/3xJ28T7

http://bit.ly/3xJ28T7


DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim Programlarımızın 81 ildeki uygulamalarına devam ettik
Minik TEMA, Yavru TEMA ve Ortaokul TEMA Doğa Eğitim Programlarımızı 
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 81 ilde, 502 ilçede, yaklaşık 153.000 
çocuk ve yaklaşık 6.700 öğretmen ile uygulamaya başladık. Minik TEMA 
ve Yavru TEMA Eğitim Programlarımız kapsamında ekosistem-meşe-toprak 
posterlerini, gözlem kutularını ve “Bir Orman” isimli kitaplarımızı çocuklara 
ulaştırdık. Ortaokul TEMA Eğitim Programımız kapsamında geliştirilen 2 yeni 
eğitici posteri bu yıl ilk defa basılı olarak sınıflarımıza gönderdik.

Eğitim portallarımızı öğretmenlerimiz için zenginleştirdik 
Tüm Türkiye’den öğretmenlerin Doğa Eğitim Programlarımızın içeriklerine ve 
materyallerine ulaşabilecekleri eğitim portallarımızı zenginleştirmeye devam 
ettik. Eğitim portallarımız aracılığıyla öğretmenlerimizle buluşturacağımız 
16 yeni etkinliğin tasarım çalışmalarını tamamladık ve portallarımızın 
yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürdük.

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


SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ

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 öncesi seviyesinde yaklaşık 8.900 ve ilkokul seviyesinde yaklaşık 
4.650 çocuğun katılımıyla uyguladık. Çocuklar için hazırladığımız, sıfır atık 
yaklaşımını eğlenceli ve interaktif etkinliklerle anlattığımız “Sıfır Atık” ve “Sıfır 
Atık İçin 5D” isimli etkinlik kitaplarını, projenin sonbahar döneminde de eğitim 
etkinliklerine katılan çocuklara ulaştırdık.

Eğitim Portalı ile yılın ikinci yarısında yaklaşık 153.400 çocuğa ulaştık
Sıfır Atık Eğitim Portalı içerik geliştirme çalışmaları kapsamında “İklim 
Değişikliği ve Sıfır Atık” ve “Su Varlıkları ve Atıklar” isimli GIF formatında 
2 yeni kısa animasyon hazırladık. Proje kapsamında ayrıca “Dönüştür, Doğa 
Kazansın” adlı bir yeni animasyon film ve “Bir Karton İçecek Kutusunun Geri 
Dönüşümü”, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık”, “Su Varlıkları ve Sıfır Atık” konulu 
eğitici poster çalışmalarını tamamlayarak Sıfır Atık Eğitim Portalı aracılığıyla 
öğretmenlerle buluşturduk.

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 ikinci yarısında yaklaşık 153.400 çocuğa ulaştık.

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

http://sifiratiktema.org


EVİMİZ DÜNYA PROJESİ 

Projenin eğitim içeriğini ve materyallerini yeniledik
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve IKEA Türkiye desteği ile hayata geçirdiğimiz, 
çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmelerini ve doğa dostu 
alışkanlıklarla ilgili farkındalık kazanmalarını amaçladığımız Evimiz Dünya Projesi 
kapsamında tüm eğitim içerik ve materyallerini yeniledik. “Ortak Evimiz Dünya” 
isimli bir çocuk kitabı hazırladık. Evimiz Dünya Projesi ile 30 ilde yaklaşık 
3.200 çocuğa ulaştık.

Oyunlarımızı yaygınlaştırmaya devam ettik
Çocukların tüm canlılara ev sahipliği yapan ortak evimiz dünya için kendi 
evlerinde neler yapabileceklerini eğlenerek düşünmeleri ve öğrenmeleri için 
geliştirdiğimiz oyunlarımızı yaygınlaştırma çalışmalarına devam ettik. 2022 
yılının ikinci yarısında, proje kapsamında geliştirilen oyunlar aracılığıyla yaklaşık 
141.200 çocuğa ulaştık.

Evimiz Dünya oyununa ulaşmak için: 
oyun.e-tema.org/

DOĞA KÂŞİFİ PROJESİ 

Doğa Kâşifi mobil uygulaması ile 11.000’den fazla yeni kullanıcıya ulaştık
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. 
Bu çalışmalarımız ile 11.000’den fazla yeni kullanıcıya ulaştık.

Uygulama ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için:
dogakasifi.org 

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

http://oyun.e-tema.org/
http://dogakasifi.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogakasifi&hl=tr&gl=US
https://apps.apple.com/tr/app/do%C4%9Fa-ka%C5%9Fifi/id1237794199


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİM VE FARKINDALIK PROJESİ

Belgesel gösterimi ve iklim söyleşilerine devam ettik
Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında, genç ve yetişkinlere yönelik iklim 
değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve iklim söyleşileri gerçekleştirerek 
yaklaşık 1.300 kişiye ulaştık.

İklimtema.org’un tasarım ve yazılım çalışmalarını tamamladık
İklim Değişikliği Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında, öğretmenlerin 
erişimine açık olacak İklim TEMA Eğitim Portalı’nın tasarım ve yazılım 
çalışmalarını tamamladık. Portalda yer alacak eğitim içerik ve materyallerin 
tasarım çalışmalarına devam ettik. 

SU KARDEŞLİĞİ PROJESİ

“Su Kardeşliği” çocuk kitabının çalışmalarını sürdürdük
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Wilo desteği ile gerçekleştirdiğimiz 
Su Kardeşliği Projesi kapsamında; su varlıklarının yaşam için önemi, su 
ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu, suyun sürdürülebilirliği ve su ayak izi 
konularında farkındalık geliştirmek üzere hazırladığımız “Su Kardeşliği” isimli 
çocuk kitabının çalışmalarına devam ettik.

Su gönüllülerinin sayısını artırdık
Su ekosistemleri, su sorunları, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su 
okuryazarlığı konularında daha geniş kitlelerde farkındalık geliştirmek amacıyla 
hazırladığımız sutema.org web sitesinin yaygınlaştırma çalışmalarına devam 
ettik. Web sitesine eklediğimiz, projenin eğitim etkinlikleri kapsamında 
geliştirilen animasyon filmi ve eğitici sunumu da tüm Türkiye’den öğretmenlerle 
buluşturmaya devam ettik.

sutema.org’a ulaşmak için:  
sutema.org

Su okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan su 
okuryazarlığı testimizi dolduran yaklaşık 5.900 kişi su gönüllüsü oldu.

http://sutema.org


DOĞAYI KEŞFEDİYORUM PROJESİ

Projenin ortaokul ve lise içeriklerini geliştirdik
Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi iş birliğinde hayata 
geçirilen Doğayı Keşfediyorum Projesi ile çocukların yakın çevrelerinden 
başlayarak doğayı, doğadaki çeşitliliği fark etmeleri ve doğa gözlemi yapmaları 
amacıyla hazırladığımız zengin eğitim içerikleri ve materyallerini 2022-2023 
eğitim ve öğretim yılında ortaokul ve lise kademesindeki çocuklara ulaştırmak 
için çalışmalarımıza devam ettik.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ

Üretici eğitimleri ile dolu bir dönemi geride bıraktık
DAMAK ile Fıstığımız Bol Olsun Projesi’nde 2022 yılının ikinci döneminde de 
bahçe ziyaretlerine ve üreticilere Antep fıstığı yetiştiriciliği ile ilgili danışmanlık 
desteği sağlama konusundaki çalışmalarımıza devam ettik. Yılın ikinci yarısında 
toplam 196 kişi/günlük danışmanlık desteği verdik. Dönem içerisinde 85 üreticinin 
katılımıyla 6 iyi tarım uygulama eğitimi ve 130 üreticinin katılımıyla 11 üretici 
sohbeti gerçekleştirdik. 

Sertifikalı budamacı eğitimi ile bölgeye 21 yeni budamacı kazandırdık. 106’sı 
üretici olan 126 kişinin katılımı ile 2 bahçe günü düzenledik. 100 dekar 
büyüklüğündeki 22 üretici bahçesinde leonardit bazlı toprak düzenleyici organik 
gübre uygulaması gerçekleştirdik. Üreticilere; “Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı 
Yetiştiriciliği” kitabı, “Antepfıstığı Tarım Cep Takvimi”, “Antepfıstığı Duvar Takvimi” 
ve “Antepfıstığında Dişi ve Erkek Ağacın Önemine İlişkin Broşür” olmak üzere 
toplam 807 adet proje materyali dağıtımı gerçekleştirdik. Proje kapsamında 
yapılan 2021 yılı verim analizleri sonuçlarına göre FBO-1 bahçelerinde %136, 
FBO-2 bahçelerinde ise %129 verim artışı sağlandı. Proje bahçeleri toplu 
değerlendirildiğinde 2022 yılı proje bahçelerindeki verim artışı %133 oldu.

Çocuklarla buluşmaya devam ettik
Proje kapsamında, Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve DAMAK 
desteğiyle gerçekleştirdiğimiz eğitim etkinlikleri ile Gaziantep’te yaklaşık 600 
çocuğa ulaştık.

FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ KAPSAMINDA YILIN 
İKİNCİ YARISINDA TOPLAM 196 KİŞİYE GÜNLÜK 
DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERDİK. DÖNEM İÇERİSİNDE 85 
ÜRETİCİNİN KATILIMIYLA 6 İYİ TARIM UYGULAMA EĞİTİMİ 
VE 130 ÜRETİCİNİN KATILIMIYLA 11 ÜRETİCİ SOHBETİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK.



HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ

Çay bahçelerimizde örnek uygulamalarla verim artmaya devam ediyor
Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz ve 2021-2023 yıllarını kapsayacak 
şekilde üçüncü etabına başladığımız projede, 6 olan örnek uygulama bahçe 
sayımızı 9’a çıkarmıştık. 2022 yılının ikinci döneminde 9 örnek bahçede çay 
kompostu, organik ve organomineral gübre, tarım kireci (dolomit) uygulamaları, 
çapalama çalışmaları, sürgün gelişimi takibi, toprak ve yaprak analizi 
çalışmaları gerçekleştirdik. Biri kadın üretici bahçesinde olmak üzere toplamda 
2 bahçe günü etkinliği düzenledik. Üretici eğitimleri kapsamında 106 üreticiye, 
öğrenci eğitimleri kapsamında ise farklı üniversitelerin katılımı ile 87 üniversite 
öğrencisine eğitim verdik. Dönem içerisinde ikinci ve üçüncü sürgün verimleri 
ile birlikte geçmiş dönemlerde uygulamalarına başlanan eski uygulama 
bahçelerinde komşu parsellere kıyasla %56, yeni bahçelerde ise %30 verim 
artışı sağladık. 2019 yılında 1.500 adet fidan ile tesis ettiğimiz çay çeşit 
bahçemizde bakım ve budama çalışmalarına devam ettik.              

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

Yeşil gübreleme uygulamalarıyla zeytin topraklarına sahip çıkıyoruz
2021-2023 yıllarını kapsayan, Akhisar Ziraat Odası ve Akhisar İlçe ve 
Tarım Müdürlüğü iş birliği ile yürüttüğümüz, zeytin tarımı yapılan alanlarda 
topraktaki organik madde miktarının artırılması ve kimyasal gübre kullanımının 
azaltılmasını amaçladığımız projenin çalışmalarına devam ettik. Bitki besin 
maddesi içeriğinin tespiti amacıyla uygulama bahçelerinden alınan toprak 
numuneleri ile toprak analizleri gerçekleştirdik. Dönem içerisinde 75 kişiye 
“Zeytinlik Alanlarda Yeşil Gübreleme” konulu eğitim verdik. 56 kişiyle 
de üretici sohbetleri kapsamında bir araya geldik. Projenin pilot bölgesi 
olan Akhisar ilçesinde Bekirler, Hamidiye, Ballıca, Zeytinliova, Dereköy ve 
Mecidiye köyleri içerisindeki 12 adet uygulama bahçesinde organomineral 
gübre uygulaması ve yeşil gübre amaçlı fiğ+arpa karışımı tohum ekimlerini 
gerçekleştirdik.  



Gönüllü sayımız 1 milyon 50 bini aştı!
Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülere ulaşma ilkesiyle çalışarak 2022 yılının ikinci yarısında 
saha faaliyetlerini 81 il, 302 ilçe, 78 mahalle ve 145 üniversite olmak üzere toplam 606 noktada, 
gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla sürdürdük. Yılın ikinci yarısında aramıza katılan 40.000’i aşkın yeni 
gönüllümüzle 2022 yılında toplam 70.769 doğa gönüllüsüne ulaştık ve umut yeşertmeye devam ettik.

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜ 
KAZANIMI ÇALIŞMALARIMIZ



Saha Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdik
Her yıl düzenlediğimiz Saha Koordinasyon Toplantısı’nı bu yıl da 17 - 20 Ağustos 
tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Türkiye’nin 56 ilinden 
320 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 Tanfer Dinler, Dr. Ali Ercan Özgür, Dr. Buğu Usanma Koban, 
Meryem Kayan, Nur Neşe Karahan, Nejla Işık, Deniz Gümüşel, Nur Uslu, Doç. 
Dr. Oğuz Kurdoğlu, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi ve Alper Tüydeş’in değerli katkılarıyla 
toplantımız 3 gün boyunca devam etti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hayrettin 
Karaca Gönüllülük Ödülleri kapsamında; Eğitim Çalışmaları, Gönüllü Kazanımı, 
Umut Yeşertenler ve Verimlilik olmak üzere toplam 4 kategoride ödülleri 
sahipleriyle buluşturduk.

Bölgesel Temsilci Toplantıları’nda temsilci gönüllülerimizle bir araya geldik
Yılın ilk yarısında İzmir, İstanbul, Ankara, Erzurum ve Samsun’da gerçekleştirilen 
Bölgesel Temsilci Toplantılarımızın sonuncusunu 8 Ekim 2022 tarihinde, 15 
farklı ilden 38 temsilci gönüllümüzün katılımıyla Kayseri’de gerçekleştirdik. 
Yıl boyunca 67 farklı ilden 282 temsilci gönüllümüzle Bölgesel Temsilci 
Toplantıları’nda bir araya geldik.

TEMSİLCİLERİMİZ VE 
GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞMALARIMIZ



Erozyonla Mücadele Haftası’nda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik 
14 - 20 Kasım tarihleri arasında düzenlediğimiz Erozyonla Mücadele Haftası 
etkinlikleriyle “Biyolojik Çeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilik Kaybı ve Nedenleri”ne 
dikkat çekerek ülke genelinde TEMA İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları, 
Genç TEMA’lar ve gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilen toprak yürüyüşleri, 
stant çalışmaları ve biyolojik çeşitlilik konulu eğitim sunumları ile farkındalık 
yarattık. Hafta kapsamında 79 ilde toplam 219 etkinlik gerçekleştirdik ve 
16.000’i aşkın kişiye ulaştık.

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’larımız ile birlikte meşe palamudu toplama etkinlikleri gerçekleştirdik. 
Ekim ayında Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun’da 
gerçekleştirilen meşe palamudu toplama etkinliklerine toplamda 622 
gönüllümüz katılım sağladı.

Gönüllülerimiz ile çevrim içi atölye ve webinarlar gerçekleştirdik
Kasım ayında Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hikmet Öztürk’ün sunumuyla 
“Biyolojik Çeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilik Kaybı ve Nedenleri” konulu bir webinar 
gerçekleştirdik. Biyolojik çeşitliliğin tanınması, öneminin fark edilmesi 
ve çeşitliliğin korunması için yapılabileceklere ilişkin bilgi paylaşımında 
bulunduğumuz webinara 62 ilden 308 gönüllümüz katıldı.  

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün katkılarıyla 
kasım ayında “Maden Atık Barajları” webinarı, aralık ayında ise “İklim Krizi 
Çağında Toplumsal Farkındalık Deneyimleri” atölyesini gerçekleştirdik. “Maden 
Atık Barajları” webinarına bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı amacıyla, 
Earthworks ekibinden Jan Morril, Güney Afrika Benchmarks Vakfı’ndan 
Hassen Lorgat, ve Brezilya’dan aktivist Angelica Andrade sunumlarıyla 

GÖNÜLLÜLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
DİĞER PROJELER VE ETKİNLİKLER

katılım sağladı. Webinara 61 farklı ilden 270 gönüllümüz katıldı. “İklim Krizi 
Çağında Toplumsal Farkındalık Deneyimleri” atölyesinde ise iklim kriziyle ilgili 
toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla neler yapabileceğimize dair deneyim 
paylaşımında bulunduk. Atölye çalışmasına 27 ilden 44 Genç TEMA’mız 
katılım sağladı. 

Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü’nü kutladık 
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde “1 milyonu aşkın gönüllümüz doğa aşkını 
kutluyor” diyerek #DoğaİçinBirleştik sloganıyla tüm doğaseverlerin Dünya 
Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü’nü kutladık. 



Ağaçlandırma çalışmalarımızda bağışçılarımız hep yanımızda
2022’nin ikinci yarısında toprağın ve doğanın korunmasına gönül vermiş bireysel ve kurumsal bağışçılarımızdan; 
Ağrı, Bayburt, Burdur, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Karaman, 
Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Rize, Sivas, Trabzon ve Tunceli illerinde Orman Genel Müdürlüğü 
iş birliğinde tesis edilen hatıra ormanı sahalarına 1.291.790 adet fidan bağışı aldık. 2019 sonbahar ve 2022 sonbahar 
dönemi arasında ağaçlandırma çalışmaları yürütülen 102 farklı sahada fidan başarısı ve dikim çalışmalarının takibine 
devam ettik. Fidan dikimlerinin ardından en az bir yılını tamamlayan sahaların ortalama fidan başarısı %70, ikinci yılını 
tamamlayan sahaların ortalama fidan başarısı %78, üçüncü yılını tamamlayan sahaların ortalama başarısı ise %84 oldu. 

Yanan orman alanlarında çalışmalarımızı sürdürdük
2021 yılının yaz aylarında Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye illerinde gerçekleşen orman yangınları sonrasında 
bu alanların tekrar ağaçlandırılmasına destek amaçlı çalışmalar başlatmıştık. 2022 yılının ikinci yarısında Antalya, 
Mersin ve Muğla bölgeleri için toplamda 98.906 adet fidan bağışı aldık. Sahalardaki dikim çalışmalarının takibine 
devam ettik. 

“Muğla” filmine ulaşmak için: 
bit.ly/Yanan-Orman-Sahalari-Mugla

“Manavgat” filmine ulaşmak için: 
bit.ly/Yanan-Orman-Sahalari-Manavgat

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ

http://bit.ly/Yanan-Orman-Sahalari-Mugla
http://bit.ly/Yanan-Orman-Sahalari-Manavgat


Madencilik faaliyetlerine karşı çalışmalarımıza 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 olumsuz yönde etkileyecek 
Halilağa Bakır Madeni Projesi’ne karşı açtığımız davayı kazandık. Balıkesir 
İvrindi’de Altın-Bakır Madeni Kapasite Artışı Zenginleştirme Tesisi ve Atık 
Depolama Projesi’ne dava açtık. Lapseki Altın-Gümüş Madeni Projesi, Halilağa 
Bakır Madeni Projesi ve Gediz Altın-Gümüş Madeni Projesi’nin İnceleme 
Değerlendirme Komisyonu toplantılarına katılım sağlayarak projelerin sebep 
olacağı ekolojik yıkım hakkındaki görüşlerimizi ilgili kurumlarla paylaştık. 
Madencilik faaliyetlerine karşı savunuculuk çalışmalarımız kapsamında 
Çanakkale, Kütahya, Muğla ve Eskişehir illerini ziyaret ederek kamu kurumu 
yetkilileri ve yaşam savunucuları ile toplantılar gerçekleştirdik.

2019 yılından itibaren sürdürdüğümüz maden ruhsatlarının dağılımını gösteren 
harita çalışmalarına; Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerini de ekleyerek 
IV. Grup maden ruhsatlarının doğal varlıklarımız üzerinde sebep olduğu tehdidi 
kamuoyu ile paylaştık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda 28 ilin 
ortalama %67’sinin IV. Grup madenlere ruhsatlı olduğunu tespit ettik. İl ve İlçe 
Temsilcilerimizi, Gönüllülerimizi ve Sorumlularımızı madencilik faaliyetlerine 
yönelik kullanabilecekleri savunuculuk araçları konusunda bilgilendirdik. Yerel 
hareketler ve temsilcilerimiz tarafından maden projeleri hakkında bizlere 
yöneltilen sorulara cevaplar verdik, teknik ve hukuki olarak yönlendirmelerde 
bulunduk. 

Maden atık barajı kazalarının ekosistem üzerinde yarattığı yıkımların bilimsel ve 
bütünlükçü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi için aralık ayında uluslararası bir 
webinar gerçekleştirdik. Türkiye’de yaşanan atık barajı kazalarını yakından takip 
ettik, uluslararası kuruluşlarla istişare toplantıları ve etkinlikler düzenledik. 

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Kaderimiz Kömürle Çizilmesin kampanyamızı başlattık
2022 yılında da kömürlü termik santraller ve kömür madenciliğinin doğal 
varlıklarımız üzerinde yarattığı olumsuz etkileri takip etmeye, yaşam 
alanlarımızı savunmaya, yaşam savunucularının yanında olmaya devam ettik. 
21 Eylül 2022 tarihinde “Kaderimiz Kömürle Çizilmesin!” kampanyamızı 
başlattık. Kampanya kapsamında, “Ben Kimim?” ve “Kömürlü Termik 
Santraller Hakkında Anlatacaklarımız Var!” videolarımızı kamuoyuyla 
buluşturduk. 

“Ben Kimim?” filmine ulaşmak için: 
bit.ly/3HGBfoz

“Kömürlü Termik Santraller Hakkında Anlatacaklarımız Var!”
filmine ulaşmak için: 
bit.ly/3Rip84m



Kampanya materyallerimizi 15 ilde yaygınlaştırmaya çalıştık. Kömür 
madenciliği ve kömürlü termik santrallerin su varlıklarımız üzerine etkisini 
ortaya koyduğumuz “Türkiye’nin Çelişen Su Politikaları Üzerinden Kömür 
Sektörüne Bakış” raporumuzu yayımladık. Kahramanmaraş, Muğla ve 
Afyon’da kömür madenciliği ve kömürlü termik santrallerin yer altı ve yüzey 
su varlıklarımız üzerine etkilerinin değerlendirildiği hidrojeoloji raporlarımıza 
komuretme.org üzerinden erişebilirsiniz. 8 ilde gerçekleştirdiğimiz “Bilgi 
Edinme Hakkı”, “ÇED süreçleri- ÇED Okuryazarlığı” ve “İklim İletişimi” 
atölyelerine 28 temsilci ve gönüllümüz katıldı. 

“Türkiye’nin Çelişen Su Politikaları Üzerinden Kömür Sektörüne Bakış” 
raporumuza ulaşmak için: 
bit.ly/3XQUrWo

komuretme.org’a ulaşmak için: 
komuretme.org

Güzel Haber: Çerkezköy Termik Santrali yapılmayacak
Çerkezköy’de ormanlık alanda termik santral yapımının önünü açan plan 
değişikliğinin iptaline ilişkin açtığımız davada karar lehimize kesinleşti. 
Çerkezköy’ün havası, suyu ve ormanı korunmuş oldu. 

COP27 toplantısına katıldık
Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27) uzun 
yıllardır gündemde olan, iklim krizi nedeniyle felaketler yaşayan ülkelerin 
kayıp ve hasarlarının tazmini için bir fon ayrılması konusu karara bağlandı. 
Bu haber, kayıp ve hasar fonu oluşturulmasını talep eden ülkelerde sevinçle 
karşılandı. Fonun içeriğinin ve detayının belirlenmesi bir sonraki COP 
toplantısına bırakıldı. Bu toplantıda Türkiye, Ulusal Katkı Beyanı’nı güncelledi. 
2015’te sekreteryaya verilen baz senaryoya (Business as Usual) göre 2030 
yılında artıştan %41 azaltım taahhüdü verildi. Ancak bu taahhüt 2030 yılında 
%30’dan fazla artış anlamına geliyor. 

ÇERKEZKÖY’DE ORMANLIK ALANDA TERMİK SANTRAL 
YAPIMININ ÖNÜNÜ AÇAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNE 
İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVADA KARAR LEHİMİZE KESİNLEŞTİ. 

http://bit.ly/3XQUrWo
http://komuretme.org


Doğayı ve yaşamı olumsuz etkileyecek faaliyetlere karşı davalar açtık
Doğal sit alanlarını koruma ve kullanma koşullarını belirleyen ilke kararlarında 
yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, 
kesin korunacak hassas alanlarda, nitelikli doğa koruma alanlarında, 
sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında yapılan ve ekolojik 
değerlerle uyuşmayan yeni düzenlemelere karşı dava açtık.

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 
değişikliğinde, Çanakkale ili Evreşe ilçesinde tarım arazilerinin kaybına 
sebebiyet verecek önerilerin olması nedeniyle söz konusu değişikliğin kısmen 
iptali için yeniden dava açtık.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda yapılan 
değişikliklerle İstanbul’un kuzeyindeki doğal varlıklarımızı tehdit eden 
yapılaşmalar artırılmıştı. Açtığımız davada yapılan keşif sonrasında hazırlanan 
bilirkişi raporu lehimize geldi. Bilirkişiler itirazlarımız doğrultusunda Kanal 
İstanbul ve çevresindeki yeni yerleşim projesinin bir “gayrimenkul geliştirme 
projesi” olduğunu vurgulayarak planı; planlama esaslarına, şehircilik 
ilkelerine ve kamu yararına aykırı buldu. Bilirkişi raporu doğrultusunda 
yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekirken, bu talebimiz İstanbul İdare 
Mahkemesi’nce reddedildi.

2021 yılında onaylanan Yalova Çevre Düzeni Planı değişikliğine karşı açtığımız 
davanın bilirkişi keşfine temmuz ayında katıldık. Keşif sonrasında hazırlanan 
bilirkişi raporunda tüm itirazlarımız haklı bulundu. Bilirkişi raporunda Yalova’nın 
verimli tarım toprakları üzerinde planlanan sanayi bölgeleri ve kentsel gelişme 
alanları ile kıyı bölgelerindeki doğal yapıya zarar verecek nitelikteki turizm 

kararları kamu yararına aykırı bulundu. Ayrıca 1929 yılından bugüne kadar 
tarımda ıslah, yetiştirme teknikleri, bitki sağlığı, bitki besleme, gıda teknolojisi, 
hasat sonrası fizyolojisi, tarım ekonomisi ve mekanizasyon çalışmalarını 
bünyesinde gerçekleştiren Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
arazisinin millet bahçesine dönüştürülmesi kararı, şehircilik ilkelerine ve kamu 
yararına aykırı bulundu.

Balıkesir ve Çanakkale illerinin kıyı bölgelerindeki ekolojik dengeyi altüst 
edecek olan yatırım kararlarını içeren Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’na karşı 
açtığımız davanın bilirkişi keşfi temmuz ayında gerçekleştirildi. Bilirkişi heyeti 
itirazlarımızı haklı bularak lehimize rapor verdi. 

29.07.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin, tanımlardaki daraltmalar, katılımcılıktaki 
kısıtlamalar ve kamu yararına aykırı hususlar dolayısıyla kısmen iptali için dava 
açtık.



Türkiye İş Bankası iş birliğinde projelere devam ettik 

Geleceğe Orman
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 TEMA Vakfı aracılığıyla, 
müşterilerinin adına fidan bağışı yapılıyor. İş birliğimiz kapsamında Gaziantep 
Kızılin’de oluşturulan ilk ormanda fidanlar toprakla buluştu. Projenin 2. hatıra 
ormanı Edirne Büyükdoğanca’da 50.000 fidan ile oluşturulacak.

Geleceğe Orman Projesi hakkında detaylı bilgi için:
bit.ly/3Jy8j3k

Doğasever MaxiPara Kart
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 çalışmaları başta toprak olmak üzere, tüm doğal varlıkları 
koruma faaliyetlerine destek oluyor.

Doğasever MaxiPara Kart’la ilgili detaylı bilgi için: 
bit.ly/3XYDMQq

Maximum TEMA Kart
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. 

KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ 

Bireysel başvurular için:
bit.ly/3XMCs3p

Şirket kredi kartı başvurusu için:
bit.ly/3HjFqVT



Help Steps uygulaması ile adımları fidana dönüştürdük
Uygulama ile 7. kampanyamızı başlattık. Adımlarını TEMA Vakfı’na 
bağışlayanlar sayesinde ilk kampanyamızdan bu yana atılan toplamda 12 
milyarı aşkın adımı fidana dönüştürdük. 

Ağaç Kardeşliği Projesi için iyilik peşinde koştuk
Adım Adım Oluşumu iş birliği ve gönüllü koşucularımız aracılığıyla, Eker 
I Run Maratonu ve İstanbul Maratonu’nda yardımseverlik koşusu yaparak 
Ağaç Kardeşliği Projemiz için kaynak yarattık. Eker I Run Maratonu’nda iyilik 
peşinde koşan 24 koşucumuz yaklaşık 17.100 TL kaynak yaratarak projeye 
katkı sağladı. İstanbul Maratonu’nda kurumsal koşu takımlarımız ve bireysel 
koşucularımızla birlikte iyilik peşinde koştuk. 650 koşucumuz ve bağışçılarımız 
sayesinde İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 1.135.000 TL kaynak yarattık.

Odeabank ile iş birliğimizi sürdürdük
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 
14.238 çocuğa doğa eğitimi verildi ve 38.710 fidan toprakla buluştu.

Anadolu Hayat Emeklilik ile iş birliğimize devam ettik
‘’Çocuğum İçin BES Bireysel Emeklilik Planı’’ kapsamında elde edilen gelirin 
bir kısmının TEMA Vakfı’na bağışlanması kapsamındaki iş birliğimize devam 
ettik. Anadolu Hayat Emeklilik, yaklaşık 10.250 çocuk ve gencin Vakfımızın 
2022 yılında yürüttüğü doğa eğitimi çalışmalarına katılmasına destek oldu.

Papara ile iş birliğimizi başlattık
Papara kullanıcıları, hesaplarından Vakfımıza hem tek seferlik veya düzenli 
bağış yaparak hem de Papara Card ile yaptıkları harcamaları yuvarlayarak doğa 
koruma çalışmalarımıza destek olabiliyor. 

Detaylı bilgi için:
bit.ly/3HjUAdM 

http://bit.ly/3HjUAdM


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/Bilmek-Yetmez-Film
  
Sosyal medya hesaplarımızda güçlü bir kamuoyu desteği oluşturduk.
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye ve etkileşimini artırmaya devam ederek, sosyal medya kanallarımızı daha geniş kitlelere 
ulaştırdık.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ

804.579 

484.744 

68.599

24.136

584.487 Facebook 

Instagram 

Twitter 

Linkedin

Youtube

Takipçi sayılarımız:

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


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  




