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YAPRAK DEDE, A. NİHAT GÖKYİĞİT



APRAK DEDEMİZ A. NİHAT GÖKYİĞİT’İN 
KULAĞIMIZA KÜPE OLAN SÖZLERİ
• “TEMA Vakfı deyince aklıma doğal varlıkları canı gibi 
sevmeyi, gözü gibi korumayı bilen insanlar geliyor. Ne 
mutlu onlara ki böyle bir hizmet yapıyorlar dünyamıza 
ve ülkemize.’’

• “Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın mümkün 
olduğunu anlayan insanlardır gönüllüler. Bunun keyfi-
ni, gururunu ve heyecanını yaşarlar.”

• “Herkesi kucaklayın. Eğer bir kuruma-kuruluşa çok 
yakın olursanız bazılarından uzaklaşabilirsiniz. Onun 
için herkesi kucaklayın. Gönüllülerden de bunu bek-
liyoruz. Kimseyle kavgalı olmanızı hiç istemiyoruz, 
şiddet olaylarına müracaatınızı hiçbir zaman benim-
semedik. Olmadı da… Ama yanlış işler gördüğünüz 
zaman bunları anlatmaya hatta davalar açmaya her 
zaman hazır olmanız lazım. Ama şunu da belirtmek is-
tiyorum ki, o kadar büyük bir dava ve misyon içindeyiz 
ki burada herkesle iş birliği yapmamız lazım.’’ 

• “Artık iklim değişikliği bir senaryo olmaktan çıktı. Bir 
realite olarak karşımızda. Doğal afetlerin sayısı ve şid-
deti artmaya başladı. Bu konularda bizim telaşımız yıl-
larca evvelden başlamıştı. Neden? Çünkü doğal varlık-
ların başta toprak, yeşil örtü, su, hava, biyolojik çeşitlilik 
hepsi kendini yenilemelerinden daha hızlı tüketilmeye, 
kirletilmeye, tahrip edilmeye başlamıştı. Yani doğa öz 
varlığından kaybetmeye başlamıştı. Onun için halkımızı 
bilinçlendirme ve ortaya çıkan sorunlara karşı çareler 
aramaya davet etmeye başladık. Dediğim gibi yıllarca 
evvel bu telaşa biz girmiştik.’’ 



TOPRAK DEDE, HAYRETTİN KARACA



OPRAK DEDEMİZ HAYRETTİN KARACA’NIN 
KULAĞIMIZA KÜPE OLAN SÖZLERİ 
• “Toplumsal barış topraktan gelir. Toprağın yerine bir 
şey koyamazsınız. Açlığın, yoksulluğun, gelir dağılımın-
daki adaletsizliğin, çaresizliğin temelinde toprak var. 
Aç insanlarla barış kurulabilir mi?”

• “Bu davaya nasıl hizmet edebilirim, ben ne yapa-
bilirim?’’ diyenlere şu cevabı veriyorum; Bilgilenirsen, 
ilgilenirsin; ilgilenirsen de tepki gösterirsin!” 

• “Türkiye’nin sorunlarının başkası tarafından çözül-
mesini beklemek doğru olmaz. Tarım, toprak ve su 
meselelerimi ben çözmeliyim.” 

• “Doğayla barışmadıktan sonra, toplumlar ve insanlar 
arasındaki barışın hiçbir değeri yoktur.’’ 

• “Dünya sorunlar yumağı içinde. Küreselleşme süreci 
içinde yaşam ve çevre koşulları karşılıklı bağımlı bir 
dünyada hiçbir ülkenin kaderi, dünyanın kaderinden 
ayrı tutulamaz.” 

• “En acıklısı; çılgın tüketim ekonomilerinin insanları 
mutlu etmediğini, komşuluk ilişkilerini ve aile içi iliş-
kileri sildiğini, sosyal dayanışmayı erozyona uğratıp, 
insanları; topluma ve doğaya karşı yabancılaştırdığını 
öğrenmemiz.” 

• “TEMA temsilcileri, yaptıklarınızın değeri teraziye ko-
yup ölçülemez ama yapacaklarınıza bir şey ilave etmek 
istiyorum. Okuyun, okuyun, okuyun…Okumak ibadet-
tir. Okumamak Cumhuriyet’e ihanettir.” 
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KURULUŞUMUZDAN
BUGÜNE

1992’de dünyada çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını 

ulusların gündemine sokan bir adım atıldı. Bu adım, Rio de Janeiro’da 

düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’ydı. Rio 

Konferansı’ndan sadece birkaç ay sonra 11 Eylül 1992 tarihinde, Hay-

rettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit gönüllerini doğa korumaya adadılar 

ve TEMA Vakfı’nı kurdular. Erozyon ve çölleşmeyle mücadele acil bir 

konuydu. İlk iş olarak bu konudaki toplumsal duyarlılığı artırmak, su, 

hava, orman ve biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıklarımızı koruyucu 

çözümler üretmek için canla başla çalışmaya başladılar. Gönülle çalışıp 

yolumuzu açtıkları için onlar bizim yalnızca Onursal Başkanlarımız de-

ğil, biri Toprak Dedemiz, diğeri Yaprak Dedemiz oldu. Kısa süre içinde 

TEMA Vakfı’nın gönüllüleri ve destekçileri artmaya başladı. Toprak De-

demiz ve Yaprak Dedemizin yürekleri doğa için çarpan başka binlerce 

yürekle birlikte atmaya başladı. İşte o insanlar sayesinde; 

• Türkiye’de Mera ve Toprak yasaları çıktı. 

• Bugün Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluştu-

rulan en az bir orman bulunuyor. 1992’den bugüne kadar yaklaşık 22 

bin futbol sahası büyüklüğü alanda 700 milyon meşe palamudu, yak-

laşık 20 bin futbol sahası büyüklüğü alanda 17,7 milyon fidan toprakla 

buluştu. 

• Bugüne kadar doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile 3,5 mil-

yondan fazla çocuğa ulaşıldı. Eğitim ve öğretimin tüm kademelerine 

yönelik modern doğa eğitimi programları geliştirildi. Milyonlarca çocuk, 

yüz binlerce yetişkin eğitim programlarımızdan faydalandı, ekolojik 

okuryazarlık kavramıyla tanıştı. 20-25 yıl önce TEMA Vakfı’ndan doğa 

eğitimi alan; bugün gönüllümüz, bağışçımız, destekçimiz olan milyon-

larca çocuğumuz var.  

TOPRAK…. TOPRAK… TOPRAK…
TÜRKİYE’DE HER YIL 642 MİLYON TON TOPRAK EROZYONA UĞRUYOR. 
154 MİLYON TON TOPRAK İSE HER YIL EROZYONLA BİR DAHA 
KULLANILMAMAK ÜZERE KAYBOLUYOR. OYSA 1 CM TOPRAĞIN 
OLUŞMASI 500 YIL SÜRÜYOR. TEMA VAKFI’NIN VAROLUŞ NEDENİ 
YAŞAMA YANİ TOPRAĞA SAHİP ÇIKMAK, KORUMAKTIR.



Uluslararası Alanda TEMA Vakfı 
TEMA Vakfı konusu ve çalışma alanları ile ilgili olarak pek çok uluslararası kurum ve 

kuruluşla çeşitli düzeylerde iş birliği ve ilişki içindedir. 

Akreditasyon
• Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 

• Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 

• Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 

• Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) 

Üyelik
• Avrupa Çevre Bürosu (EEB) (Yönetim Kurulu Üyeliği) 

• Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN-Europe) 

• DRYnet Ağı (Yönetim Kurulu Üyeliği)

• Dünya Doğayı Koruma Birliği ( IUCN) 

• Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi (MIO-ECSDE) 

• Küresel Çevre Fonu STK Ağı (GEF-NGO) 

• Küresel Toprak Ortaklığı (GSP)

• Türkiye’nin her ilinde yüz binlerce gönüllümüz ve destekçimiz, 81 il 

temsilciliğimiz, 349 ilçe, 122 mahalle/belde sorumluluğumuz, 160 üni-

versitede Genç TEMA Topluluğumuz olmak üzere toplam 712 noktada 

gönüllü temsilcilerimiz aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürdük. 

• Bugüne kadar 266 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi 

gerçekleştirdik.

• Çevre seminerleri ile 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın 

kamu görevlisine ulaştık.

• Doğal varlıkları korumak için attığımız her adımın; yaptığımız her iti-

razın altında doğa yararına bilimsel nedenler var. Bu nedenle bugüne 

kadar açtığımız/müdahil olduğumuz 256 davanın 145’i lehimize sonuç-

landı, halen devam eden onlarca davamız var. 

• Çevre ile ilgili 100’e yakın kitabı kamuoyuna kazandırdık. 

• Bugün toplumun tamamına yakını tarafından bilinen, gönüllülükle, 

güvenle, ağaçla, doğayla ve doğal varlıkları koruma mücadelesi ile öz-

deşleştirilen bir TEMA Vakfı algımız var. 

TEMA Vakfı 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 

Sekreteryası (UNCCD) önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen ve birçok 

Sivil Toplum Kuruluşu’nun yanında devletlerin aday gösterildiği “Yaşam 

İçin Toprak/Land for Life” ödülünü aldı. Bugün artık, Türkiye’yi Avru-

pa Çevre Bürosu, DRYnet ve UNCCD Sivil Toplum Paneli gibi önemli 

kurumların yönetimlerinde temsil etme onurunu yaşıyoruz. Ama doğal 

varlıkları korumak için daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz 

var. Gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın desteğiyle doğa için çalışmaya 

devam ediyoruz. 

Saygılarımızla, 

TEMA Vakfı

TEMA VAKFI’NIN DEĞERLERİ

• Sürekli Gelişme 

• Güven 

• Sürdürülebilirlik

• Hesap Verebilirlik 

• Siyasi Tarafsızlık 

• İş Birliği 
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YÖNETİM KURULU 
BAŞKANIMIZIN MESAJI 

Değerli Doğaseverler,

2019 yılı, TEMA Vakfı açısından pek çok değerli çalışmanın 

ve projenin sürdürüldüğü verimli bir yıl oldu.

Başta toprak olmak üzere; doğal varlıkların korunması ve 

bu konularda kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla 

ağaçlandırma, eğitim, savunuculuk, gönüllülük ve örgütlen-

me çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve paydaş kurumların desteği 

ile eğitim programları ve kısa süreli projeler 81 ilde sürdü-

rüldü. Bu program ve projeler binlerce gönüllümüz ve gö-

nüllü öğretmenlerimiz sayesinde hayata geçti. 2019 yılında 

yüz yüze ve dijital eğitimlerle  386 bin çocuğumuzu ücretsiz 

doğa eğitimlerimiz ile buluşturduğumuz için mutluyuz.

Değerli bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın katkısı  ve Or-

man Genel Müdürlüğü desteği sayesinde 1,5 milyon fidanı 

toprakla buluşturduk. Ancak diğer yandan 2019 yılında ül-

kemizde çıkan büyük orman yangınları hepimizi derinden 

üzdü. Bu yangınların en büyüğü olan İzmir yangını için 

başlattığımız kampanya ile 235 bin fidan bağışı alındı ve 

bakanlığa aktarıldı.

2019 yazına damgasını vuran en önemli konulardan biri 

de Kaz Dağları yöresinde bulunan Çanakkale Kirazlı Altın 

Madenine karşı oluşan toplumsal tepki oldu. TEMA Vakfı, 
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2019 YILINDA BİZİ ÇOK SEVİNDİREN AMA BİR O KADAR DA 
SORUMLULUĞUMUZU ARTIRAN  GELİŞMELER OLDU. TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ 
SEKTÖR VAKFI TARAFINDAN YAPTIRILAN İTİBAR ARAŞTIRMASINDA 
VAKFIMIZ KAMUOYU TARAFINDAN EN İTİBARLI VAKIF OLARAK 
SEÇİLDİ. 



açık havada siyanür liçi yöntemi ile ayrıştırılarak çıkarılan 

altın, nikel vb metalik maden çalışmalarının doğaya etkileri 

üzerinde uzun zamandır savunuculuk çalışmaları yapması 

nedeniyle; Kirazlı Altın Madeninin doğaya vereceği zararları 

kamuoyuna aktarmak için tüm Türkiye ve Ankara’da yoğun 

farkındalık ve lobi çalışmaları yürüttü. Başlatılan imza kam-

panyası ile 651 binden fazla imza toplandı ve 2019 yılında 

en fazla imza toplayan çevre kampanyasının sahibi olduk.

Ülkemizin yaşam kaynakları olan 25 nehir havzasının yöne-

timine sivil toplumun katılımını sağlamak amacıyla Avrupa 

Birliği Sivil Toplum Diyaloğundan sağlanan fonla ‘Katılımcı 

Nehir Havza Yönetimi’ projesini başlattık. 15 ay sürmesi 

planlanan projeyi, toprak koruma kurullarından sonra su 

yönetimine de sivil toplumun katılımını sağlayacağı için çok 

önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Devam eden kurumsal sosyal sorumluluk projelerimize ye-

nilerini ekleyerek, eğitim, ağaçlandırma, kırsal kalkınma, 

savunuculuk başta olmak üzere çalışma alanlarımızla il-

gili projeleri hayata geçirmeye devam ettik. Bu yolculukta 

paydaşımız olan; Türkiye İş Bankası, Damak Çikolata, Bal-

parmak, Tetra Pak Türkiye, Doğuş Çay, IKEA Türkiye, Kah-

ve Dünyası ve Sompo Sigorta’ya çalışmalarımıza verdikleri 

destek için teşekkür ediyoruz.

İl Temsilcilerimiz, İlçe Sorumlularımız, Mahalle Sorumlu-

larımız, Mezun TEMAlarımız, Genç TEMAlarımız ve aktif 

gönüllülerimiz 81 ilde 712 noktada yaptıkları gönüllü ça-

lışmalarla Vakfımızı büyütmeye ve çalışmalarımızın etkisini 

derinleştirmeye devam ettiler. Ortaya konulan çalışmalar, 

gönüllülerimiz olmasaydı gerçekleşmezdi. 2019 yılında 105 

bin yeni gönüllü aramıza katılarak yaklaşık 860 bin gönül-

lü sayısına ulaşıldı. Vakıf tarihinde, bir yılda kaydedilen en 

yüksek  gönüllü sayısına 2019 yılında ulaştığımız için mut-

luyuz. 

Kurucu Onursal Başkanlarımızın bizlere  koyduğu ‘1 Milyon 

Gönüllü’ hedefine ulaşmak için de iki yıl sürecek kampan-

yamızı 2019 yılında başlattık.

2019 yılında bizi çok sevindiren ama bir o kadar da sorum-

luluğumuzu artıran gelişmeler oldu. Türkiye Üçüncü Sektör 

Vakfı tarafından yaptırılan itibar araştırmasında Vakfımız 

kamuoyu tarafından en itibarlı vakıf olarak seçildi. Yine TÜ-

SEV tarafından yayınlanan ‘Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve 

Hayırseverlik Raporu-2019’da, ülkemizin en güvenilir ilk üç 

Sivil Toplum Kuruluşundan biri olarak değerlendirildik. Ka-

muoyu nezdinde oluşan bu itibar ve güveni korumak için 

tüm TEMA Ailesinin sorumluluk duyarak çalışacağı konu-

sunda şüphemiz yoktur.

Bu vesileyle Kurucu Onursal Başkanlarımız Sayın A.Nihat 

Gökyiğit’e ve Sayın Hayrettin Karaca’ya hepimize açtıkları 

bu değerli yol için minnetle teşekkür ederim. Hepimize il-

ham veren vizyonları, ortaya koydukları yaşanabilir gelecek 

hayali ve oraya ulaşmak için pusulamız olan değerlerimiz 

olmasaydı başaramazdık.

Tüm yıl boyunca desteklerini aldığımız Tarım ve Orman Ba-

kanlığı’na, Millî Eğitim Bakanlığı’na ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na, valilerimize, kaymakamlarımıza, yerel yöneti-

cilerimize verdikleri tüm katkıları için teşekkürü borç bilirim.

Gerekli kaynaklar olmadan çalışmalarımızı sürdüremezdik. 

Bu konuda bizim arkamızda duran tüm bireysel ve kurum-

sal bağışçılarımıza, gönüllü iş ortaklarımıza ve gönüllü ileti-

şim desteği veren kişi ve kurumlara minnettarız.

2019 yılı boyunca çalışmalarımızın gerçekleşmesi için bize 

yol gösteren, çalışan  kurucularımıza, mütevellilerimize, yö-

netim kurulu ve denetim kurulu üyelerimize, tüm gönüllüle-

rimize ve çalışma arkadaşlarımıza değerli ve gönüllü çalış-

maları için çok teşekkür ederim.

Değerli katkılarınızla, doğa ve vatan sevgisini kalbinde taşı-

yan bir halk hareketi olarak sessizlerin sesi olmaya azimle 

ve yılmadan devam edeceğiz.

Deniz Ataç
Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI     17    16     TEMA VAKFI FAALİYET RAPORU 2019



GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN 
MESAJI

Değerli TEMA Vakfı Ailesi,

TEMA Vakfı’nda 8 yıl önce başladığım yolculuğuma, 2019 yılının son-

larında genel müdürlük görevini de üstlenerek devam etmek, birlikte 

sürdürmekte olduğumuz çalışmaları daha da geliştirmek için bana 

bambaşka bir şevk ve heyecan verdi. Türkiye’nin en köklü ve saygın 

Sivil Toplum Kuruluşlarından birinde bu görevi üstlenmiş olmaktan gu-

rur duyuyorum. 

TEMA Vakfı olarak 27 yıldır başta toprak olmak üzere tüm doğal varlık-

ları koruma çalışmalarımızı ilk günkü heyecanımız ve inancımızla sür-

dürüyoruz. 2019 yılında da çalışmalarımızı, ana yaşam kaynağımız olan 

toprak ve onun üzerinde yeşeren, yaşayan her bir canlının korunmasını, 

gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluğumuz olarak görerek sür-

dürdük. Raporun ilerleyen bölümlerinde okuyacağınız kapsamlı çalış-

malarımızı gerçekleştirirken her zaman olduğu gibi en büyük gücümüz, 

Türkiye’nin 81 ilinde örgütlenmiş gönüllülerimiz ve destekçilerimiz oldu. 

Kurucu Onursal Başkanlarımızın yıllar önce koydukları önemli bir he-

defi gerçekleştirmek için 2019 yılında “Hedef 1 Milyon Gönüllü” dedik 

ve herkesi TEMA gönüllüsü olarak doğaya gönlünü vermeye davet ettik. 

2 yıl sürecek kampanyamızın ana mesajı ‘Doğaya Gönlünü Ver!’ oldu.  

Çünkü bir işe gönlünü vermek, karşılıksız sevmek demek. Adanmışlık, 

emek, tutku demek. Cesaretle atılmak, çıktığın yolda emin adımlarla 

ilerlemek demek. Biliyoruz ki yaptığı iş ne olursa olsun, gönlünü vere-

rek yapanlar fark yaratabilir. Tıpkı Yaprak Dedemiz A. Nihat Gökyiğit ve 

Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca gibi... 

27 YILDIR İLK GÜNKÜ HEYECANIMIZ VE İNANCIMIZLA 
SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARIMIZI, 2020 YILINDA ‘1 MİLYON 
GÖNÜLLÜ’YE ULAŞARAK TAÇLANDIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ. 
GÖNÜLLÜLERİMİZDEN, BAĞIŞÇILARIMIZDAN VE PAYDAŞLARIMIZDAN 
ALDIĞIMIZ GÜÇLE UMUT YEŞERTMEYE DEVAM EDECEĞİZ.
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Kurucu Onursal Başkanlarımız Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit’in 

“doğa için bir halk hareketi” olarak 27 yıl önce temelini attıkları TEMA 

Vakfı’nı onların çizdiği yolda her geçen sene daha da güçlendirmeyi 

hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için önümüzdeki yıllarda 

da çalışma arkadaşlarımızla, gönüllülerimizle, bağışçılarımızla ve tüm 

paydaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz; onların gönlüne, aklına, gü-

cüne ihtiyacımız var. Saha örgütümüzle büyüyeceğiz; onların heyeca-

nına, coşkusuna ihtiyacımız var. Bağışçılarımızla çalışmalarımızı daha 

geniş kitlelere ulaştıracağız, sürdürülebilir katkılarına her zamankinden 

daha fazla ihtiyacımız var. Değerli öğretmenlerimiz vasıtasıyla her yaş-

tan daha çok çocuğumuzun doğayı seven ve koruyan yetişkinler olma-

larını sağlayacağız; onların ideallerine ihtiyacımız var. 

Gönüllülerimizden, bağışçılarımızdan ve paydaşlarımızdan alacağımız 

güçle 2020 yılında da gururla #umutyeşertiyoruz diyeceğimize inanı-

yorum.

Başak Yalvaç Özçağdaş
Genel Müdür

Mustafa Akın

Prof. Dr. Murat Altın

Prof. Dr. Hilmi Doğan Altınbilek

A. Emel Anıl

A. Doğan Arıkan

Dr. Ersin Arıoğlu

Deniz Ataç

Prof. Dr. Aynur Aydın

Mustafa Ali Balbay

Prof. Dr. Lütfü Baş

Av. Gün Han Başik

Şafak Birkiye

Cem Boyner

A. Safa Bölükbaşı

Doç. Dr. Sevim Budak

İbrahim Halil Çiftçi

Turan Demiraslan

Ozan B. Diren

Aydın Doğan

Prof. Dr. İsmail Duman

A. Metin Duruk

Faruk Eczacıbaşı

Numan Sabit Esin

Ahmet Fikret Evyap

Meral Gezgin

Vahide Gigin

Murat Gigin

A. Nihat Gökyiğit

Şadi Gücüm

Nihat Gündüz

Mahir Gürbüz

Ümit Y. Gürses

Prof. Dr. Koray Haktanır

Prof. Dr. Gelengül Haktanır

Yeşne İren

Hayrettin Karaca

Rahmi Koç

Ali Y. Koç

Halis Komili

H. Ayduk Koray

Prof. Dr. A. Çelik Kurtoğlu

Doç. Dr. Pervin Olgun

Hüseyin Özdilek

Ersin Özince

Nezih Öztüre

Esra Öztürk

Fatih Öztürk

Prof. Dr. Mehmet Pala

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer

Cengiz Solakoğlu

Erdal Şafak

Prof. Dr. Murat Türkeş

Tezcan Yaramancı

Orhan Yavuz

Erdal Yıldırım

Ahmet Rona Yırcalı

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy

Demir Karamancı

Prof. Dr. A. Vahap Katkat

Mehmet Osman Kavala

TEMA VAKFI MÜTEVELLİLER HEYETİ
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ORGANİZASYON ŞEMASI

Mütevelliler Heyeti
 

Yönetim Kurulu

Hukuk Danışmanı

İcra Kurulu

Yönetim Sekreteri

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

İktisadi İşletme

Genel Müdür Yardımcısı

Bağışçı 
İlişkileri

 ve 
Bağış 

Operasyon

İl Temsilcileri, 
İlçe / Mahalle Sorumluları ve 

Genç TEMA’lar

Saha ve 
Gönüllülük

İletişim ve 
Kurumsal İş Birliği

Genel Müdür 
Yardımcısı

Genel Müdür 
Yardımcısı

Çevre Politikaları ve 
Uluslararası İlişkiler

Eğitim

 Orman ve Kırsal Kalkınma

Mali İşler

İnsan Kaynakları

İdari İşler ve Satın Alma

Bilgi İşlem

TEMA VAKFI YÖNETİM KURULU

Deniz Ataç
Başkan

Doç. Dr. Pervin Olgun
Başkan Yardımcısı (24.09.2019 - …)

Tezcan Yaramancı
Başkan Yardımcısı (02.01.2019 – 24.09.2019)

Ali Metin Duruk
Üye

Ayşe Ebru Bakkaloğlu Tüzecan
Üye

Canan Barut
Üye

Prof. Dr. Engin Kınacı
Üye

İbrahim Halil Çiftçi
Üye

Mehmet Emin Yıldırım
Üye

Prof. Dr. Mehmet Pala
Üye

Nilüfer Ceylan
Üye
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aşamın kaynağı toprağa sahip çıkan TEMA 
Vakfı, doğal varlıkları koruyarak erozyonla mü-
cadelenin mümkün olduğunu kanıtlayan örnek 
nitelikte kırsal kalkınma, koruma, çölleşmeyle 
mücadele, iklim, ağaçlandırma projeleri uygu-
luyor. Eğit im, savunuculuk ve gönüllülük faali-
yetleri i le de kamuoyunun doğal varlıkların ko-
runması konusunda bilinçlenmesi ve harekete 
geçmesi için faaliyetlerde bulunuyor.



Doğa Eğitim Programlarımızı uygulamaya devam ettik
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Prog-

ramlarımızı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 81 ilde 172 binden fazla 

çocuk ve yaklaşık 7 bin 500 öğretmen ile uyguladık. 2019-2020 eği-

tim öğretim yılında ise 81 ilde, 229 bini aşkın çocuk ve yaklaşık 9 bin 

850 öğretmen ile programlarımızı uygulamaya başladık. Minik TEMA ve 

Yavru TEMA programlarımız 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye 

İş Bankası’nın desteğiyle uygulanmaktadır.

Minik TEMA (Okul Öncesi/Anaokulu 4-5 Yaş)
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile hazır-

lanan Minik TEMA Eğitim Programı öğretmen rehberini yeni içerikler 

ekleyerek güncelledik. Öğretmen rehberinin yanı sıra “Arkadaşım Meşe 

Ağacı”, “Yeryüzünün Örtüsü: Toprak” ve “Ekosistemde Neler Oluyor?” 

posterlerinin ve gözlem kutularının bulunduğu destekleyici materyalle-

ri öğretmenlerle paylaştık. Program 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

81 ilde yaklaşık 54 bin 300 çocukla uygulandı. Programları uygulayan 

öğretmenlere ve çocuklara yıl sonu hediyesi olarak katılım belgesi ve 

rozet gönderdik. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise program bir ön-

ceki yıla göre %22 artışla 81 ilde 66 bini aşkın çocukla uygulanmaya 

başladı. Program kapsamında yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme 

çalışmalarının sonunda hazırladığımız raporu Millî Eğitim Bakanlığı ile 

paylaştık. 

Yavru TEMA (İlkokul 6-9 Yaş)
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile hazır-

lanan Yavru TEMA Eğitim Programı öğretmen rehberini yeni içerikler 

ekleyerek güncelledik. Programın öğretmen rehberi, posterler ve göz-

lem kutularından oluşan destekleyici materyallerine; çocukların kuş, 

ağaç ve bulutları tanıyabilmeleri için tasarlanmış doğa gözlem çarkını 

ekledik. Yavru TEMA Eğitim Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

81 ilde yaklaşık 73 bin 400 çocukla gerçekleşti. Programları uygulayan 

öğretmenlere ve çocuklara yıl sonu hediyesi olarak katılım belgesi ve 

rozet gönderdik. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise program bir ön-

ceki yıla göre %37 artışla 81 ilde yaklaşık 100 bin 700 çocukla uygu-

lanıyor. Ayrıca Yavru TEMA Eğitim Programı için hazırladığımız izleme 

ve değerlendirme çalışma raporunu Millî Eğitim Bakanlığı ile paylaştık. 

PROJELERİMİZ     27    

PROJELERİMİZ OKUL ÖNCESİNDEN LİSEYE KADAR EĞİTİM SİSTEMİNİN 
HER BASAMAĞI İÇİN, MİNİK TEMA, YAVRU TEMA, ORTAOKUL 
TEMA, LİSE TEMA EĞİTİM PROGRAMLARINI GELİŞTİREREK, 
TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDEKİ TEMSİLCİLERİMİZ VE
GÖNÜLLÜLERİMİZ ARACILIĞIYLA YÜZ BİNLERCE 
ÇOCUĞA ULAŞTIK. 

DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI
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Ortaokul TEMA (Ortaokul 10-13 Yaş)
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Ortaokul TEMA Eğitim 

Programının içeriğini yenileyerek öğretmen rehberini tasarladık. 2018-

2019 eğitim öğretim yılında program, 81 ilde yaklaşık 29 bin 350 ço-

cukla uygulandı. Yeni eğitim-öğretim yılında da uygulamalarımıza de-

vam ederek eğitim programlarının yenilenen içerikleriyle hazırladığımız 

öğretmen rehberlerini okullara ulaştırdık. Programları uygulayan öğret-

menlere ve çocuklara yıl sonu hediyesi olarak katılım belgesi ve rozet 

gönderdik. 2019-2020 eğitim öğretim yılında program, bir önceki yıla 

göre %28 artışla 81 ilde 37 bin 500’ü aşkın çocukla yürütülüyor. 

Lise TEMA (14-17 Yaş)
Millî Eğitim Bakanlığı ile Lise TEMA Eğitim Programı kapsamında üç yıllık 

iş birliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda Lise TEMA Eğitim Programı-

nın içeriğini yenileyerek öğretmen rehberlerini tasarladık ve öğretmenlerle 

paylaştık. Programları uygulayan öğretmenlere ve çocuklara yıl sonu hedi-

yesi olarak katılım belgesi ve rozet gönderdik. Program 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında 81 ilde yaklaşık 15 bin 300 çocukla uygulandı. 2019-2020 

eğitim öğretim yılında ise bir önceki yıla göre %61 artışla 81 ilde yaklaşık 

24 bin 600 çocukla uygulanmaya başladı.

AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ

Ağaç Kardeşliği Projesi’ni 69 ilde 8 bin 750 çocukla uyguladık
Çocuklara yönelik doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi olan Ağaç Kar-

deşliği’ni, 69 ilden yaklaşık 8 bin 750 çocuğun katılımıyla uyguladık. 

Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata geçirdiğimiz projede ço-

cuklara, TEMA Vakfı gönüllüleri aracılığıyla “Orman Ekosistemi ve Yaşa-

mın Çeşitliliği” konulu doğa eğitimi verdik. Doğa eğitimi programı kap-

samında 8 etkinlik boyunca ekolojik okuryazarlık ilkelerini temel alarak 

anlattıklarımızla çocukların doğa ile giderek azalan ilişkilerini güçlen-

dirdik. Kendi yörelerine özgü tohumlardan kendi fidanlarını yetiştiren 

çocuklarımız sayesinde binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam 

ettik. Proje filmimizi izlemek için:

İstanbul, Antalya, Cunda ve Bursa maratonlarında yardımseverlik ko-

şusu yapan bin 650 koşucumuz aracılığıyla proje için 872 bin 727 TL 

kaynak yarattık.

Projenin ağaçlandırma aşamasında Edirne Subaşı’nda 8 bin 750 fidan-

lık 4. Ağaç Kardeşliği Ormanı’nı oluşturduk ve 23 Mart’ta temsili fidan 

dikim töreni düzenledik. Törende, Adım Adım koşucuları, TEMA Vakfı 

gönüllüleri ve TEMA Vakfı Genel Merkez çalışanları fidanları toprakla 

buluşturdu.
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EVİMİZ DÜNYA PROJESİ

Evimiz Dünya Projesi’nin uygulamalarına devam ettik
IKEA Türkiye ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, 

çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde yapabi-

lecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmalarını amaçlayan 

Evimiz Dünya Projesi’nin 2019 uygulamalarını tamamladık. TEMA Vakfı 

gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen, 3. ve 4. sınıflara yönelik sınıf etkin-

likleri ile 20 ilde yaklaşık 2 bin 750 çocuğa ulaştık. Ayrıca projenin IKEA 

mağazalarındaki hafta sonu etkinlikleri kapsamında da 7 mağazada yak-

laşık 500 çocuğa ulaştık. Proje kapsamında geliştirilen oyun tabanlı dijital 

etkinlik ile Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 52 bin çocuğa daha ulaştık. Proje 

kapsamında geliştirilen dijital etkinliğe ulaşmak için:

SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ 

Sıfır Atık Eğitim Projesi’ni 20 ile yaygınlaştırdık
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata 

geçirdiğimiz Sıfır Atık Eğitim Projesi ile çocukların, doğal varlıkların korun-

ması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarını kazanmaları ve atık yönetimi ile 

ilgili konularda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. 2019 yılında Ankara’da 

pilot çalışma ile başlattığımız projeyi, aynı yıl içerisinde Tetra Pak ile yap-

tığımız uzun soluklu iş birliği sayesinde 20 ile yaygınlaştırarak daha fazla 

ilde daha fazla çocuğa ulaşma şansı bulduk. 2019 yılında ilkokul seviyesine 

ilave olarak projeye okul öncesi seviyesini de dâhil ettik. Ankara’daki pilot 

uygulama da dâhil olmak üzere proje kapsamında ulaştığımız toplam çocuk 

sayısı yaklaşık 90 bin 400 oldu.

Sıfır Atık Eğitim Portalı (sifiratiktema.org)
Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kul-

lanmaları amacıyla sıfır atık konulu etkinlik önerileri, bilgilendirici sunumlar, 

posterler, proje önerileri ve oyun tabanlı dijital etkinlikler olmak üzere eğitim 

içeriklerinin ve materyallerinin bulunduğu Sıfır Atık Eğitim Portalı’nı açtık. 

Tüm öğretmenlerin; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde farklı 

eğitim içerik ve materyallerine üye olarak ulaşabildikleri Sıfır Atık Eğitim 

Portalı aracılığıyla 2019 yılı sonunda yaklaşık 47 bin 900 çocuğa ve 10 bin 

670 öğretmene ulaştık. Proje kapsamında hazırlanan portala ulaşmak için:
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DOĞA KÂŞİFİ PROJESİ

Doğa Kâşifi Projesi çalışmalarına devam ettik
Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın desteği ile geliştirmeye devam etti-

ğimiz Doğa Kâşifi uygulaması kapsamında farklı hedef grupları ile gerçek-

leştirdiğimiz test uygulamaları sonrasında izleme ve değerlendirme raporu 

hazırladık. Bu çerçevede ek geliştirme çalışmalarına devam ettik. Uygula-

manın kullanıcı dostu olması bakımından metin güncellemelerini gerçek-

leştirdik. 

İSTANBUL’UN EN YAYGIN AĞAÇ VE ÇALI TÜRLERİNİ İÇEREN AKILLI 
TELEFON UYGULAMASI DOĞA KAŞİFİ, İSTANBUL’DA YAŞAYAN 
HERKESİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TEMEL BİLEŞENLERİNDEN OLAN 
AĞAÇ VE ÇALILARDAKİ ÇEŞİTLİLİĞİ TANIMASINI VE TÜRLERİN TEŞHİS 
EDİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYOR.

ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ

Arılar Varsa Yarınlar Var Projesini başlattık
Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Arılar 

Varsa Yarınlar Var Projesi’ni 14 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı 

ile başlattık. Proje ile arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürü-

lebilirliğine katkıları konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedef-

liyoruz. Projenin ilk döneminde, 30 ilde, ilkokul seviyesinde yaklaşık 5 bin 

290 çocuğa ulaştık. 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde 30 ilde yapılan stant 

çalışmaları ve 10 ilde yapılan Arıların İzinde Bisiklet Turları ile yaklaşık 10 

bin yetişkin ve çocuğa daha ulaştık. 3 yıl sürecek proje kapsamında 50 

ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşmayı 

hedefliyoruz.

www.arilarvarsa.org Web Sitesini hayata geçirdik
Proje kapsamında arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebi-

lirliğine katkıları hakkında bilgilendirici metinlerin ve infografiklerin yer al-

dığı www.arilarvarsa.org web sitesini hayata geçirdik. Ayrıca web sitesinde 

çocuklar için bir bölüm hazırladık ve arıların dünyasını keşfedecekleri bir 

animasyon film ve posteri çocuklarla buluşturduk. Yılın ortasında yayına al-

dığımız web sitesinden yıl sonuna kadar yaklaşık 12 bin kullanıcı yararlandı 

ve site yaklaşık 40 bin görüntüleme sayısına ulaştı. Web sitesi ve çocuk 

filmi için: 
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“Eğer bir yol diğerlerinden daha iyi ise, 
o yolun doğanın yolu olduğuna emin olabilirsiniz.”

Aristoteles



YERKÜREYE SAYGI: İKLİMİ KORU PROJESİ

İklimi Korumak için Harekete Geçtik
Sompo Sigorta’nın desteğiyle ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata 

geçirdiğimiz yeni projemiz “Yerküreye Saygı: İklimi Koru Projesi” çocuklara 

yönelik eğitim etkinliklerinden ve gençlere/yetişkinlere yönelik farkındalık 

etkinliklerinden oluşuyor. 2020 yılında uygulanmaya başlanacak eğitim et-

kinlikleri, 3. ve 4. sınıfa giden çocukların hava olayları, iklim ve iklim de-

ğişikliği gibi konularda farkındalık geliştirmelerini amaçlıyor. 2019’da far-

kındalık etkinlikleri kapsamında genç/yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili 

bilgi edinmeleri, sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği 

konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve iklimi korumak için ne-

ler yapabilecekleri konusunda düşünmelerini sağlamak amacıyla belgesel 

gösterimleri ve iklim konulu söyleşiler gerçekleştirdik. 20 ilde yapılan iklim 

değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde gerçekleştirilen iklim 

söyleşileriyle yaklaşık 2 bin genç ve yetişkine ulaştık. 3 yıllık proje sonunda 

40 ilde yaklaşık 31 bin kişide (çocuk ve yetişkin) iklim değişikliği konusun-

da farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.

81 İLDE 81 ORMAN PROJESİ

81 İlde 81 Orman Projesi’nde %84 başarı sağladık 
İş Bankası ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2008 yılında uygulama-

ya koyduğumuz ve 2,2 milyon fidanı toprakla buluşturduğumuz proje için 6 

ilde (çalışmaların çeşitli nedenlerle tamamlanamadığı) çalışmalara devam 

ettik. 13 ilde kontrol çalışmaları yürüttük ve İş Bankası Şube Müdürlükleri 

ve Temsilciliklerimiz aracılığıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Projenin yıl 

sonu ortalama fidan başarısı %84 oldu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KURUMSAL AĞAÇLANDIRMA 
PROJELERİNDEN BİRİ OLAN “81 İLDE 81 ORMAN” PROJESİNDE 
ORTALAMA FİDAN BAŞARISI %84 OLDU.
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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ

Fıstığımız Bol Olsun Projesi’nde 5 yıllık üçüncü etaba başladık
DAMAK ile 2011 yılında başlattığımız, 2018 yıl sonunda 2. etabını tamam-

ladığımız projeye, 2019-2023 yıllarında da devam etme kararı aldık. 5 yılı 

kapsayan projenin 3. etabında, yıl içerisinde antepfıstığı yetiştiriciliğine dair 

konularda toplam 285 adam/gün danışmanlık hizmeti verdik. 6 köyde 100 

üretici ile üretici sohbetleri, 5 köyde 89 üretici ile antepfıstığında iyi tarım 

eğitimleri düzenledik. 26 üreticinin katılımı ile 1 bahçe günü etkinliği ger-

çekleştirdik. 2019 yılı başında “Soru ve Yanıtlarla Antepfıstığı Yetiştiriciliği” 

adlı kitabı yayınlayarak proje bölgesindeki üreticilere dağıtımına başladık. 

Yaşlı antepfıstığı ağaçlarındaki verim düşüklüğüne dikkat çekmek amacıyla 

5 bahçedeki toplam 50 ağaçta tepe tacı gençleştirme programını hayata 

geçirdik. Yürütülen tüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile proje bahçele-

rinde, komşu bahçe verimlerine oranla %84 verim artışı sağladık.

İlk kez çocuklara yönelik Fıstığımız Bol Olsun eğitim etkinliklerini baş-
lattık
Bu yıl ilk kez proje kapsamında Gaziantep’te ilkokul çocuklarına yönelik 

eğitim etkinlikleri geliştirdik. Eğitim çalışmalarının amacı fıstığın yaşamımız-

daki yerini görmek, Gaziantep, Türkiye ve dünya için önemini fark ettirmek, 

çocukları anne ve babalarının üretimini yaptığı yerel ürünün değeri hakkın-

da bilgilendirmek, bu ürüne sahip çıkmalarını ve üretime devam etmelerini 

özendirmekti. Gaziantep’te, projenin uygulandığı ilçelerde ilkokul 3. ve 4. 

sınıf çocuklarına yönelik eğitim etkinlikleri ile yaklaşık 530 çocuğa ulaştık.

2019 YILINDA ÜÇÜNCÜ ETABINA BAŞLANAN ‘FISTIĞIMIZ BOL OLSUN’ 
PROJESİNDE ÜRETİCİ SOHBETLERİ, İYİ TARIM EĞİTİMLERİ VE BAHÇE 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİK. ANTEPFISTIĞI ÜRETİCİLERİNİN 
FAYDALANABİLECEKLERİ, ÇOK DEĞERLİ BİR KAYNAK OLAN “SORU VE 
YANITLARLA ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ” KİTABINI YAYIMLADIK.  
BU YIL İLK KEZ PROJE KAPSAMINDA GAZİANTEP’TE İLKOKUL 
ÇOCUKLARINA YÖNELİK EĞİTİM ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRDİK.
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HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ

Örnek bahçelerde %14-35 verim artışı sağladık
Doğuş Çay iş birliğiyle başlattığımız projede yıl içerisinde örnek bahçe 

uygulamaları ve eğitim çalışmalarına devam ettik. Üretici ve kadınlardan 

oluşan 530 kişiye çay topraklarının sorunları ve sürdürülebilir çay tarımı 

konusunda eğitim verdik. Örnek uygulama bahçesi çevresindeki 90 üre-

ticiye danışmanlık desteği sağladık. Örnek bahçelerde gerçekleştirdiğimiz 

organik gübre, çay kompostu, dolomit ve çapalama uygulamaları neticesin-

de bahçelerin ortalama 4,23 (ekstrem asit) olan pH değerini, 5,03 (kuvvetli 

asit) derecelerine getirdik. Toprak asitliği ve yapısındaki bu olumlu gelişme 

ile bahçe verimlerinde de artış sağladık. Uygulama bahçelerinde %14-35 

arasında değişen oranlarda (ortalama %25 oranında) verim artışı sağladık. 

Bölgedeki verimi yüksek çay çeşitlerinden ürettiğimiz bin 200 adet fidan ile 

çeşit bahçesi tesisi gerçekleştirdik. 

   Her Dem
Toprak İçin

ENV.net PROJESİ

ENV.net-III Projesi’nde çalışmalarımıza devam ettik
Batı Balkanlar’daki STK’larla [Co-PLAN, Institute for Habitat Development 

(Arnavutluk), Environmental Ambassadors for Sustainable Development 

(Sırbistan), Green Home (Karadağ), 4x4x4 Balkan Bridges (Kuzey Make-

donya), Advocacy Training Resources Center (Kosova), LIR Evolution (Bos-

na Hersek), European Environmental Bureau (Belçika), Fondazione Punto.

Sud (İtalya) ve TEMA Vakfı (Türkiye)] 2018 yılında başladığımız ve üç yıl 

sürecek proje kapsamında başta iklim değişikliği olmak üzere; Çevresel 

Etki Değerlendirme (ÇED), yatay mevzuat, döngüsel ekonomi alanlarında 

çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca proje kapsamındaki küçük hibe programı 

ile yerel STK ve üniversiteleri destekliyoruz. 2019 yılında, Rize, Erzurum 

ve Çanakkale’de hidroelektrik santraller, iklim değişikliği ve doğa korumaya 

yönelik farkındalığın artırılması için çalışan yerel STK’lar ve üniversiteye alt 

hibe verdik. 2020 yılı için yeni bir alt hibe programının duyurusunu yaptık. 

Aynı zamanda, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 11-17 Kasım Erozyonla Mücadele Hafta-

sı’nda gönüllülerimizle beraber farkındalık çalışmaları yürüttük. 
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KATILIMCI NEHİR HAVZA YÖNETİMİ PROJESİ

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Programı 

kapsamında fonlanan projemiz Mayıs ayında 

başladı. Bu projeyi, ülkemizin hayat damarları 

olan 25 nehir havzasının yönetimine sivil toplu-

mun katılımını güçlendirmek amacıyla yürütüyo-

ruz. 15 ay sürecek olan proje; proje ortaklarımız 

Avrupa Çevre Bürosu’nun (EEB) ve Hırvatistan 

Friends of Earth’ün (Dünyanın Dostları) Türki-

ye’de nehir havza yönetimine yönelik hazırlaya-

cakları iyi örnekler ve deneyim paylaşımı raporu, 

saha ziyaretleri, Su Çerçeve Direktifi ve nehir 

havza yönetimi konusunda sivil topluma yönelik 

eğitimler, karar vericilerle görüşme ve toplum ge-

nelinde su ve havza bazında yönetim konusunda 

farkındalık yaratacak yerel ve ulusal ölçekli et-

kinlikleri kapsıyor. Proje kapsamında ilk paydaş 

analizi ziyaretimizi Ankara’da ve proje ortakları-

mızla başlangıç toplantımızı İstanbul’da  yaptık. 

İKLİM İÇİN KADIN LİDERLER PROJESİ

İklim için Kadın Liderleri desteklemeye devam ettik
İklim İçin Kadın Liderler Projemiz kapsamında 12 Şubat’ta on kadın gaze-

tecinin katıldığı bir basın toplantısı ile iklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet 

boyutunu konuştuk. Toplantıya Tekirdağ ve Gaziantep’ten katılan temsilci 

ve gönüllülerimiz iklim için yaptıkları savunuculuk çalışmalarını paylaştılar. 

Proje kapsamında 25 Ocak ve 23 Mayıs’ta temsilcilerimize yönelik iklim de-

ğişikliği, azaltım ve uyum, iklim kampanyacılığı konularını içeren çevrimiçi 

eğitimler gerçekleştirdik. 

‘İKLİM İÇİN KADIN LİDERLER’ PROJESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN 
ÇOK KADINLARIN ETKİLENMESİNE RAĞMEN, KARAR SÜREÇLERİNDE 

KADINLARIN ETKİN YER ALAMAMALARINI GÜNDEMİNE ALARAK, TEMA 
VAKFI BÜNYESİNDEKİ KADIN GÖNÜLLÜLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
KONUSUNDA KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI VE YERELDE İKLİM 

SAVUNUCULUĞU YAPABİLMELERİNİ DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYOR.  

Nehir Havzalarının yönetimine sivil toplumun 
katılımını güçlendirmek için proje başlattık

PROJELERİMİZ     43    

Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz eğitime 

60 yerel Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi, TEMA 

Vakfı il temsilcisi ve TEMA Vakfı çalışanı katıl-

dı. Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek 

olan proje, su varlıklarının önemi ve havza ba-

zında yönetim konusunda farkındalık yaratacak 

yerel ve ulusal ölçekli etkinlikleri kapsıyor. Bu 

kapsamda bugüne kadar Türkiye genelinde Sivil 

Toplum Kuruluşlarına ve TEMA Vakfı temsilcile-

rine yönelik yüz yüze ve çevrimiçi (online) semi-

nerler düzenledik. AB’nin yeni üyelerinden biri 

olan Hırvatistan’ın nehir havza yönetimine geçiş 

ve Su Çerçeve Direktifini uyarlama deneyimleri-

ni öğrenmek üzere ziyaretler gerçekleştirirken, 

Brüksel merkezli Avrupa Çevre Bürosu’nun Su 

Çalışma Grubu toplantısına katılarak Avrupa’daki 

STK’ların iyi uygulama deneyimlerini öğrendik. 

Proje faaliyetlerimiz 2020 yılında Su Diyaloğu 

Toplantıları ve Dünya Su Günü’nde farkındalık 

etkinlikleri ile devam edecek.
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“Ağaçlarda topluluk ruhu her ne pahasına olursa olsun 
devam ettirilmelidir. Eğer ağaç yalnızca kendisi ile 
ilgilenseydi, pek çoğu ileri yaşını göremezdi. Sonuçta 
ağaçların tümü bunun bedelini öderdi.”

Ağaçların Gizli Yaşamı/Peter Wohlleben



ğitim çalışmalarımızı başta çocuklar ve 
gençler olmak üzere tüm toplumun eko-
lojik okuryazarlığını ar t t ırmak ve topluma 
sürdürülebilir yaşam felsefesini benimset-
mek amacıyla yürütüyoruz. Bu amaç doğ-
rultusunda okul öncesinden liseye kadar 
tüm seviyelerde doğa eğitim programları 
hazırlıyor, çocuklar, gençler ve yetişkinler 
için eğit im projeleri tasarlıyoruz. Raporun 
ilk bölümünde aktardığımız eğit im proje-
leri yanında; çevre alanında yayınlarla ve 
web siteleriyle toplumdaki ekolojik okur-
yazarlığa katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm 
bu amaçlar doğrultusunda 2019 yılında da 
eğitim programları ve projeleri kapsamında 
çalışmalarımızı yürüt tük. 



EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

YETİŞKİN EĞİTİMLERİ

TEMA Vakfı Eğitim Portalı 
2018 yılında yayına aldığımız eğitim portalıyla; yıl boyunca doğa eği-

tim programlarımızı ve projelerimizi uygulayan öğretmenler, TEMA Vak-

fı Eğitim Portalı’nı (www·e-tema·org) kullanarak eğitim programları ve 

projeler kapsamında hazırlanan tüm eğitim içeriklerine ve destekleyici 

materyallere kolaylıkla ulaşabildi.  

Toprak TEMA
Toprakların yaşamsal önemini topluma iletmek için açılan Toprak TEMA 

web sitesinin içeriğini ve tasarımını geçen yıl Sayın Turan Demiraslan’ın 

her yaştan ve her meslekten bireylere yönelik yaygın eğitim faaliyetle-

rini desteklemek için yaptığı bağışı sayesinde güncellemiştik. Bu yıl da 

toprak hakkındaki genel bilgileri, Türkiye’deki toprakların durumunu, 

toprağa dair merak edilen ve az bilinen konuları içeren Toprak TEMA 

web sitesini (www.topraktema.org) doğaseverlerle buluşturmaya de-

vam ettik. Yıl boyunca web sitesinden 26 bini aşkın kullanıcı yararlandı 

ve site 78 bini aşkın görüntülenme sayısına ulaştı.  
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Su TEMA
Su ekosistemlerine, su sorunlarına ve suyun sürdürülebilir yönetimine 

dair farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığımız Su TEMA web sitesini 

(www.sutema.org) bu yıl da doğaseverlerle buluşturmaya devam ettik. 

Yıl boyunca web sitesinden yaklaşık 45 bin kullanıcı yararlandı ve site 

yaklaşık 140 bin görüntülenme sayısına ulaştı.

ÇOCUK ve GENÇLİK EĞİTİMLERİ

Çocuklara Yönelik Ücretsiz Doğa Eğitimleri 
Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği ve paydaş kurumlarımızın desteğiyle, 

81 ilde gönüllülerimiz aracılığıyla sürdürdüğümüz eğitim programları 

ve projeleriyle, yüz yüze ve dijital eğitimlerle yaklaşık 386 bin çocuğa 

ulaştık.   

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tasarım ve Beceri Atölyeleri
Tasarım ve Beceri Atölyeleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile yap-

tığımız iş birliği çerçevesinde İstanbul ve Ankara’daki pilot okullara eği-

tim materyali ve içeriği desteği sağladık.

EKOLOJİK OKURYAZARLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FELSEFESİYLE 
ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İLE YETİŞKİN EĞİTİMLERİ 
TASARLAYIP, BU KAPSAMDA İÇERİK VE MATERYAL GELİŞTİRİYORUZ. 
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YAYINLAR VE BURSLAR
Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı
Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı kapsamında 2018-2019 

öğretim yılında orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre 

eğitimi alanlarında çalışma yapan, ders dönemini bitirmiş 10 lisansüstü 

öğrencisini 12 ay boyunca destekledik. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 

için yapılan başvurular sonucunda 8 öğrenci burs almaya hak kazandı.

MESE AGACI, 
ARKADASIM

OLUR MUSUN?

Yazan: Tuğba Can

5+ eğitici öykü

Resimleyen: Eren Dedeleroğlu

Bora ve Nisan bir sincabın peşinden koşarken 
Rüzgârlı Tepe’deki meşe ağacıyla karşılaşıyorlar. 
Sonra da sürprizlerle dolu bir serüven başlıyor. 
Çocuklar her gün kapılarının önünde yeni bir şey 
buluyorlar: upuzun bir mektup, koskocaman bir kart… 
Üstelik mektubun yanında bir harita, bir rüzgâr gülü,
gözlükler; kartın yanında el arabası, tırmık, çapa, gözlükler; kartın yanında el arabası, tırmık, çapa, 
kürek, meşe palamutları gibi hazineler de var. 
Tüm bunlar meraklarını uyandırıyor ve çocuklar 
eğlenceli bir oyunun peşinde güle oynaya Rüzgârlı 
Tepe’ye gidiyorlar. Orada neler mi yapıyorlar? 
Minik okurlar sorunun yanıtını bu kitapta bulacaklar.
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“Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Duyuyor musun?” Çocuk Kitabı
Dünyada büyük ilgi gören ‘Ağaçların Gizli Yaşamı’ isimli kitabın yazarı 

olan Peter Wohlleben’in hazırladığı “Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Du-

yuyor musun?” isimli çocuk kitabının 1. ve 2. baskısını Kitap Kurdu 

Yayınevi iş birliği ile gerçekleştirdik. Bu sıra dışı, özgün üslup ve hayret 

uyandırıcı bilgilerle dolu yayınımıza kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

“Meşe Ağacı, Arkadaşım Olur musun?” Millî Eğitim Bakanlığı Ortaklığı
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yayınladığımız, çizimleri güncellenen 

“Meşe Ağacı, Arkadaşım Olur musun?” çocuk kitabı “Benim Oyun San-

dığım” eğitim seti içerisinde yer aldı ve 26 ilde çocuklarla buluştu.

“AĞAÇLARIN ACIYI HİSSEDEBİLDİĞİNİ, HAFIZALARI OLDUĞUNU VE 
EBEVEYN AĞAÇLARIN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YAŞADIĞINI 

ÖĞRENDİĞİNİZDE, ARTIK ONLARI SANKİ SIRADAN BİR İŞMIŞ GİBİ 
DEVASA MAKİNELERLE KESİP HAYATLARINI ALTÜST 

EDEMİYORSUNUZ.” - PETER WOHLLEBEN
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ürkiye’nin dört bir yanında TEMA Vakfı gönüllü-
leri ve onlara liderlik eden İl Temsilcileri, İlçe/
Mahalle Sorumluları ve Genç TEMA Başkanla-
rı aracılığıyla yürüt tüğümüz faaliyetlerimiz ile 
712 noktada toprağı ve doğal varlıkları koruma 
çalışmalarını sürdürdük. 2019 yılında aramıza 
katılan 105 bin 837 yeni gönüllümüzle ise rekor 
kırdık.



ÖRGÜTLENME VE 
GÖNÜLLÜLÜK 

ÇALIŞMALARIMIZ

Türkiye’nin 81 ilinde gönüllülük faaliyetlerini 

sürdüren Vakfımız, 2019 yılında 81 İl Tem-

silcimiz, 349 İlçe Sorumlumuz, 122 Mahalle/

Belde Sorumlumuz ve 160 üniversitede bu-

lunan Genç TEMA topluluğumuz aracılığıyla 

712 noktada toprağı ve doğal varlıkları koruma 

çalışmalarını sürdürdü. 2019’da aramıza katı-

lan 105 bin 800’ü aşkın yeni gönüllümüz ile 

gönüllü sayımız 860 bine yaklaştı. Vakfımızın 

800 bininci gönüllüsü MediaMarkt İcra Kurulu 

Başkanı Yenal Gökyıldırım oldu.

GÖNÜLLÜ PROFİL BİLGİLERİ
Cinsiyet Dağılımı Ocak - Aralık 2019 Yaş Grubu Dağılımı - Ocak- Aralık 2019

%19

%9

%72

2019 yılında aramıza katılan gönüllülerin %45’i erkek, %55’i kadındır. 2019 yılında aramıza katılan 

gönüllülerin %72’si 0-17 yaş aralığında, %19’u 18-24 yaş aralığında, %9’u ise 25 yaş ve üzerindedir.

Kadın 18-24Erkek 0-17 25 ve +

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIMIZ    55    

2018-2019 GÖNÜLLÜ SAYISI KARŞILAŞTIRMASI
Yaptığımız çalışmaların sonucunda gönüllü sayımız 860 bine yaklaştı, 

Türkiye’deki 56 ilin nüfusunu geride bıraktık ve aramıza katılan 105 bin 

837 yeni gönüllümüz ile rekor kırdık.

SAHA ÖRGÜTLENMEMİZ
2019’da Bayburt, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kara-

bük, Karaman ve Yozgat’ta yeni il temsilcileri görevlendirdik. Erzincan, 

Çankırı, Kütahya, Çanakkale ve Çorum’da Genç TEMA örgütlenmele-

rinin güçlendirilmesi çalışmalarına devam ettik. İstanbul ve Ankara’da 

mahalle örgütlenmesi çalışmalarına hız vererek 2019’da İstanbul’da 54 

ve Ankara’da 19 mahalle sorumlusuyla çalıştık.

1 MİLYON GÖNÜLLÜ KAMPANYASI: #GönlünüVer 
Bugüne kadar yaklaşık 860 bin gönüllümüzün desteğini alarak yaptı-

ğımız çalışmaları daha ileriye taşımak için 5 Aralık Dünya Gönüllüler 

Günü’nde #GönlünüVer kampanyasını başlattık. Kampanya kapsamın-

da yürütülecek yaygın saha ve iletişim çalışmalarıyla, doğaya gönlünü 

vermek isteyen 1 milyon TEMA Gönüllüsüne ulaşmayı hedefliyoruz. 

105.8372019

2018 63.571

2019 YILINDA 1 MİLYON GÖNÜLLÜ HEDEFİYLE #GÖNLÜNÜVER 
KAMPANYASINI BAŞLATTIK.
- GEL SEN DOĞAYA GÖNLÜNÜ VER, O HER ZAMAN KARŞILIĞINI VERİR. 
- HEDEFİMIZ 1 MİLYON DOĞA GÖNÜLLÜSÜ!

%45%55

54     TEMA VAKFI FAALİYET RAPORU 2019



‘’Sevgide güneş gibi ol,
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,
Hataları örtmede gece gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Öfkede ölü gibi ol,
Her ne olursan ol,
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.’’

Mevlana



ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIMIZ    59    

GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER VE 
ETKİNLİKLER

Saha Faaliyet Programı
İl Temsilcilerimiz, İlçe/Mahalle Sorumlularımız ve Genç TEMA’larımız 2019 Saha 

Faaliyet Programı çerçevesinde gönüllü kazanımı, ağaçlandırma, eğitim ve savunu-

culuk çalışmalarını içeren pek çok etkinliği hayata geçirdi. ‘#KömürEtme’ kampan-

yası kapsamında, kömür ocakları ve kömürlü termik santral projelerinin su ve top-

rak varlıklarımıza, tarım alanlarımıza ve gıda güvencemize olumsuz etkilerine dikkat 

çekmek amacıyla gönüllülerimiz ile 34 ilde 65 etkinlik (stant çalışmaları, bisiklet 

turları ve pazar ziyaretleri) gerçekleştirildi ve 8 binden fazla kişiye ulaşıldı. Tarım ve 

Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında ülkemi-

zin dört bir yanında, 81 ilde 11 Kasım’da gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerine 

TEMA Vakfı temsilcileri ve gönüllüleri de katılım sağlayarak fidanların toprakla bu-

luşmasına destek verdi. 11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Erozyonla Müca-

dele Haftası boyunca ülke genelinde TEMA İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle Sorumluları, 

Genç TEMA’lar ve gönüllülerimiz tarafından etkinlikler gerçekleştirildi ve toprak-su 

ilişkisine dikkat çekildi. Bu etkinlikler ile Toprak ve Su Yürüyüşleri’nde “Suyu Düştü-

ğü, Toprağı Oluştuğu Yerde Tut” diyerek yaşamın sürmesi için vazgeçilmez iki varlık 

olan toprak ve suyun önemi konusunda farkındalık yaratıldı. Hafta kapsamında 68 

ilde toplam 183 etkinlik (Toprak ve Su Yürüyüşü, stant çalışması, sunumlar ve far-

kındalık etkinlikleri) gerçekleştirildi ve 13 bin 500’ü aşkın kişiye ulaşıldı.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü, #GönlünüVer sloganıyla 

kutlandı. Gönüllülere, Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü vesilesiyle 

online kutlama mektupları ve SMS’leri gönderildi.

GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞMALARIMIZ

Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı
Genç TEMA Koordinasyon Toplantısı, 1-4 Mart tarihleri arasında Antalya’da 56 il, 83 

üniversiteden 164 Genç TEMA’mızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölgesel Gönüllü Toplantıları
2019’da Konya, Kahramanmaraş, Samsun, Bitlis ve Sakarya’da Bölgesel Gönüllü 

Toplantısı gerçekleştirildi. 79 ilden yaklaşık bin 600 gönüllümüz ile bir araya gelerek 

umut yeşertmeye devam ettik.

GÖNÜLLÜLERİMİZ, TEMA VAKFI OLARAK ÜLKE GENELİNDE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÇEŞİTLİ PROJE, FAALİYET VE ETKİNLİKLERE 
AKTİF DESTEK VEREREK, GÖNÜLLÜ KAZANIMI, AĞAÇLANDIRMA, 
EĞİTİM VE SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZI İÇEREN PEK ÇOK 
ETKİNLİĞİ HAYATA GEÇİRDİ.
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Saha Koordinasyon Toplantısı
Türkiye’nin 65 ilinden 425 gönüllümüzün katılımıyla 28-31 Ağustos ta-

rihleri arasında, İstanbul’da “Umut Yeşertiyoruz” temasıyla Saha Koor-

dinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Mezun TEMA Toplantısı 
Üniversiteden mezun olan Genç TEMA’ların oluşturduğu Mezun TEMA 

örgütlenmesinin gelişmesi yolunda çalışmalarımıza devam ettik. 30 

Mezun TEMA’nın katılımıyla 18 Mayıs’ta İstanbul’da Koordinasyon Top-

lantısı gerçekleştirdik.

Ofis Açılışları
Beylikdüzü Belediyesi’nin tahsis ettiği TEMA Vakfı Beylikdüzü Gönüllü 

Merkezi’ni 12 Mart’ta; işletme giderleri DİMES Gıda San. ve Tic. A.Ş 

tarafından desteklenen TEMA Vakfı Tokat İl Temsilciliği Ofisi’ni ise 24 

Ekim’de düzenlenen törenle hizmete açtık.

GÖNÜLLÜLERİMİZE YÖNELİK EĞİTİMLER

Uyum Eğitimi
Aramıza yeni katılan İl Temsilcileri ve İlçe/Mahalle Sorumlularımızla 12-

14 Nisan ve 8-10 Kasım tarihlerinde iki Uyum Eğitimi gerçekleştirdik. 

Eğitime katılan gönüllülerimiz Vakfımızın genel yapısı, bölümlerimizin 

çalışma alanları, örgütlenme ve gönüllülük modelimiz, eğitim yaklaşı-

mımız, eğitim programlarımız ve projelerimiz gibi birçok konuda bilgi-

lendirildi. İstanbul’da yapılan eğitimlere toplam 131 gönüllümüz katıldı.

Doğa Eğitimi Kampı
29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Ilgaz Dağı Millî Parkı’nda Doğa Eği-

timi Kampı, 46 ilden 116 gönüllümüzün katılımıyla gerçekleştirildi. Bir 

haftalık eğitim boyunca 22 farklı oturum, 6 atölye çalışması ve bir ince-

leme gezisinde, 22 hocamızın desteğiyle ekolojinin temel ilkelerinden 

orman ekosistemine, biyolojik çeşitlilikten iklim değişikliğine kadar aldı-

ğımız eğitimlerle öğrendiklerimiz, Küre Dağları Millî Parkı’na gerçekleş-

tirdiğimiz tam günlük inceleme gezisiyle pekiştirildi.
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ı l boyunca temsilcilerimiz ve gönüllülerimizin 
de desteği i le verimli toprakların, suyun ve 
temiz hava hakkımızın korunması için Türkiye 
genelinde savunuculuk faaliyetleri gerçekleş-
tirdik. Toprak erozyonu, çölleşme, doğal varlık-
ların korunması ve iklim değişikliği konularında 
dünyadaki yeni araştırmaları, uygulamaları ve 
faaliyetler hakkındaki son gelişmeleri; içinde 
bulunduğumuz uluslararası ağlar, takip et ti-
ğimiz yayınlar ve katıldığımız uluslararası se-
miner ve konferanslar aracılığıyla izleyerek 
edindiğimiz tecrübe ve bilgileri kamuoyunun 
bilgisine sunduk. 
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Toprak Toprak Toprak
Yaşamın temeli olan verimli toprakların, suyun ve temiz hava hakkımızın korunması 

için temsilcilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte Yalova, Zonguldak, Düzce, İstanbul, 

Ankara, Adana ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere Türkiye genelinde savunu-

culuk çalışmaları gerçekleştirdik, hukuki süreçler başlattık. Yıl boyunca temsilcile-

rimizle birlikte tarım arazilerimizin korunması için 72 ilde Toprak Koruma Kurulla-

rında çalıştık.

Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi
31 Mart yerel yönetim seçimleri öncesinde seçimlere katılan tüm belediye başkanı 

adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan 

kentsel politika ve uygulamalarına rehberlik edecek “2019 Yerel Yönetimler için 

Ekosiyaset Belgesi”ni hazırladık. Belgedeki önerilere dayanarak hazırladığımız Doğa 

Dostu Belediye Başkanı taahhütnamesini 69 ilden 384 aday imzaladı. Bu adayların 

116’sı seçildi. Belediye başkanlarının sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz ve tüm 

Türkiye’deki gönüllülerimizle beraber onları izliyoruz.

İklim Krizi Kapımızda 
23 Nisan’da, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, koltuğunu 10 ya-

şındaki iklim aktivisti Rüya Aygüneş’e bıraktı. Rüya Aygüneş, ilk icraat olarak Millî 

Eğitim Bakanı’ndan iklim krizinin müfredata eklenmesi talebinde bulundu. Tüm yıl 

devam eden ve gençlerin liderlik ettiği iklim grevlerini Eylül’de küresel iklim grevi 

takip etti. Başta gençler olmak üzere binlerce insanın katıldığı Kadıköy’de iklim 

eylemine gönüllülerimiz ve Vakıf çalışanlarımızla biz de katıldık. 

Kaz Dağları’nda Altın Madenciliğine Hayır!
2019 yılı yaz aylarına, Kaz Dağları’nda bulunan Çanakkale Kirazlı Altın 

Madeni’ne karşı oluşan toplumsal tepki damgasını vurdu. TEMA Vakfı 

olarak Kaz Dağları’nda yürütülen projeleri yakından takip ediyor, hu-

kuksal süreçlerden, ulusal ve yerel kamuoyu oluşturmaya kadar geniş 

bir alanda savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda Kirazlı 

Projesi’nde ÇED süreçlerinde belirtilenin 4 katından fazla ağaç kesi-

mi yapıldığını tespit ettik ve yatırımın durdurulması için hukuki süreç 

başlattık. “Kirazlı Altın Madeni” Projesi’nin durdurulması için başlattı-

ğımız imza kampanyası 651 bin’den fazla kişiye ulaşarak online imza 

platformu olan change.org’un 2019 yılında en fazla imza alan çevre 

kampanyası oldu. Maden sahasındaki faaliyet şimdilik durdu, çalışma-

larımız projenin ruhsatı iptal edilene kadar devam edecek. Kampanya 

kapsamında hazırladığımız film için: 

ÇEVRE POLİTİKALARI VE
ULUSLARARASI

İLİŞKİLER
ÇALIŞMALARIMIZ

KİRAZLI ALTIN MADENİ PROJESİ’NİN DURDURULMASI 
İÇİN BAŞLATTIĞIMIZ İMZA KAMPANYASI İLE 651 BİNDEN FAZLA 

İMZACIYA ULAŞARAK 2019 YILINDA EN FAZLA İMZA 
ALAN ÇEVRE KAMPANYASINI HAYATA GEÇİRDİK. 
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#KömürEtme
Yıl boyunca kömürlü termik santral ve kömür madenciliği projelerinin etkilerinin 

daha iyi anlaşıldığı, toprağın, suyun ve havanın lehine gelişmelerin yaşandığı bir 

dönem oldu. Tekirdağ Çerkezköy Termik Santral projesi yatırımcı firma kamu elekt-

rik şirketi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından geri çekildi. Eskişehir Alpu TES projesinin 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), Çevre Düzeni Planı (ÇDP), tarım dışı kullanım 

kararının iptali ve Çanakkale Çırpılar TES projesinin ÇED kararının iptali için açtığı-

mız davalarda mahkemenin atadığı bilirkişiler savlarımızın haklılığını ortaya koyan 

raporlar sundu, haklılığımız bilimsel olarak kanıtlandı. 

2019 yılı boyunca kömür ocakları ve kömürlü termik santral projelerinin olumsuz 

etkilerine dikkat çekmek amacıyla termik santral ve madenlerin projelendirildiği 

bölgelerde farkındalık çalışmaları ve yüz yüze toplantılar düzenleyerek bölgelerin 

nabzını tuttuk. Adana Hunutlu Termik Santrali, Ankara Nallıhan Çayırhan-B Termik 

Santrali, Çanakkale Çırpılar Termik Santrali projelerinin Çevresel Etki Değerlendirme 

ve mekânsal plan kararlarına yönelik devam eden hukuksal çalışmalarımız kapsa-

mında Çanakkale, Adana ve Ankara’da davalarımızın bilirkişi keşiflerine katıldık.

Kurucu bileşenlerinden olduğumuz Temiz Hava Hakkı (THH) Platformu olarak yılın 

en önemli kampanyalarından birini yürüttük. Baca filtresiz, çevre yatırımlarını ta-

mamlamamış olan termik santrallerin 2022 yılı ortasına kadar filtresiz çalışmasına 

olanak verecek yasa teklifinin iptali için yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Yasa 

tasarısı Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi ve tekliften çıkarıldı.

THH olarak ayrıca “Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor”u hazırladık. Türki-

ye’de hava kirliliği önlenseydi 52 bin kişinin erken ölümüne engel olunabileceğinin 

hesaplandığı rapor, Türkiye’de hava kalitesinin iyileştirilmesi için yürütülen çalışma-

ların önemini kanıtlıyor. 

YIL BOYUNCA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL VE 
KÖMÜR MADENCİLİĞİ PROJELERİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNE 

DİKKAT ÇEKEREK, PROJE ALANLARINDA FARKINDALIK 
ÇALIŞMALARI DÜZENLEDİK VE ÜLKE GENELİNDE KAMPANYALAR 

YÜRÜTMEYE DEVAM ETTİK. 
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17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü
17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nün 25. yılı, Türkiye’nin 

ev sahipliğinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara’da 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 16-19 Haziran tarihlerinde dü-

zenlenen etkinlikler kapsamında TEMA Vakfı olarak iki ayrı etkinliğin 

organizasyonunu üstlendik: ‘Çocuklar için Toprak ve İklim Atölyesi’ ve 

11 farklı Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) katıldığı ‘STK Forumu’. Açılı-

şını iklim aktivisti çocuklar Atlas Sarrafoğlu ve Rüya Aygüneş’in yaptığı 

ve 27 çocuğun katıldığı “Çocuklar için Toprak ve İklim Atölyesi”nde 

çocuklar toprak, iklim değişikliği ve çölleşme arasındaki ilişki üzerine 

birlikte düşünerek toprağın ve iklimin korunmasına dikkat çekmek için 

çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mü-

cadele Sözleşmesi Genel Sekreteri Ibrahim Thiaw ve T.C. Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli atölyenin sonuna katılıp çocukların 

çeşitli sorularını yanıtladı. STK Forumunda ise, Sivil Toplum Kuruluşları-

nın misyon ve faaliyetleri ile arazi tahribatının dengelenmesi (ATD) yak-

laşımının ilişkilendirilmesi amaçlandı. Oturumun ilk kısmında, TEMA 

Vakfı Bilim Kurulu üyeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri ATD 

kavramını ve ATD ile ilgili Türkiye’den güncel gelişmeleri aktardı. İkinci 

kısımda, arazi yönetimi/politikaları ile ilgili çalışan davetli sivil toplum 

örgütü temsilcileri ile ATD yaklaşımının STK’ların çalışmaları ile nasıl 

ilişkilendirilebileceğine dair yuvarlak masa tartışması yapıldı. 

Kanal İstanbul Projesi’ne Karşı Hukuk Çalışmaları
Tüm İstanbul’u ve hatta Marmara Bölgesi’nin, Karadeniz’in ve Marmara 

Denizi’nin karasal ve denizsel yaşam alanlarını geri dönüşü mümkün 

olmayacak şekilde etkileyecek Kanal İstanbul Projesi’nin 28 Kasım’da 

Ankara’da düzenlenen İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı-

na katılarak projeyle ilgili itirazlarımızı paylaştık. Projenin izin süreçlerini 

yakından takip ediyor, kamuoyu yaratmak için iletişim çalışmaları ve 

izin işlemlerinin iptali için hukuk çalışmaları yürütüyoruz.

Uluslararası Çevre, Toprak ve İklim Politikaları
Çevre ve iklim meseleleri uluslararası sınırları aşar ve küresel hareketi 

gerektirmektedir. Bu nedenle çevre ve iklim ile ilgili ulusal gündemi ve 

mevzuatı takip etmenin yanında uluslararası ve bölgesel ağlar aracılı-

ğıyla küresel gündemi de takip ediyoruz. Avrupa Çevre Bürosu, Avrupa 

İklim Eylem Ağı, Drynet Ağı vb. ağlardaki üyeliklerimiz ve Birleşmiş Mil-

letler sözleşmelerine akreditasyonumuz sayesinde uluslararası günde-

mi ve standartları takip edip küresel bilgiyi ulusal ölçeğe taşıyoruz, kü-

resel standart ve hedeflerin ülkemizde de uygulanması için çalışıyoruz.

TÜM İSTANBUL’UN HATTA MARMARA BÖLGESİ’NİN, KARADENİZ’İN VE 
MARMARA DENİZİ’NİN KARASAL VE DENİZSEL YAŞAM ALANLARINI 

GERİ DÖNÜŞÜ MÜMKÜN OLMAYACAK ŞEKİLDE ETKİLEYECEK KANAL 
İSTANBUL PROJESİ’NİN İZİN İŞLEMLERİNİN İPTALİ İÇİN HUKUK 

ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜK.
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019 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki topra-
ğın ve doğanın korunmasına gönül vermiş ba-
ğışçılarımızın destekleri sayesinde aldığımız 1 
milyon 494 bin f idan bağışı i le ülkemizin çeşit l i 
yerlerinde hatıra ormanı sahaları tesis et t ik.
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Ağaçlandırma Çalışmaları ve Hatıra Ormanları
2019 yılında toprağın ve doğanın korunmasına gönül vermiş bağışçılarımızdan 1 

milyon 494 bin fidan bağışı aldık. Alınan bu bağışlarla Orman Genel Müdürlüğü iş 

birliğinde Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, 

Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Mersin ve Tekirdağ 

illeri ile KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde Kuzey Kıbrıs’ta hatıra ormanı 

sahaları tesis ettik. 

Yıl içerisinde 61 sahanın kontrolünü gerçekleştirdik. 2016 sonbahar dönemi ile 

2019 ilkbahar dönemi arasında dikimleri yapılan 36 sahanın ortalama fidan başarısı 

%90 oldu. 

İzmir’in Dağlarında Çiçekler Yine Açsın
İzmir’de 19 Ağustos’ta yaşanan yangının ardından başlattığımız “İzmir’in Dağların-

da Çiçekler Yine Açsın” çalışması kapsamında 235 bin fidan bağışı aldık.

AĞAÇLANDIRMA
ÇALIŞMALARIMIZ
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2019 yılında Vakfımızın itibarını korumak ve daha da yükseltmek, 

mesajlarımızı kamuoyuna duyurmak, mevcut kurumsal iş birliği pro-

jelerimizin devamlılığını sağlamak ve yeni kurumsal iş birliği fırsatla-

rı oluşturmak üzerine etkin iletişim çalışmaları planladık ve yürüttük. 

Bu kapsamda basın gezileri, basın toplantıları, basın bültenleri, özel 

röportajlar, kamu spotu ve sosyal medya çalışmaları gerçekleştirdik. 

Yıllık iletişim planı kapsamında medya ile ilişkilerin etkin ve sürekli bir 

şekilde yürütülmesini sağladık, ulusal ve yerel basında nitelikli haber 

çalışmalarının sayısını artırdık. 

Basın Toplantıları ve Basın Gezileri
2019’da 3 basın gezisi gerçekleştirdik. Basın gezilerini, Doğuş Çay ile 

‘Her Dem Toprak İçin’ projesi kapsamında Mayıs ayında Rize’ye; Da-

mak ile ‘Fıstığımız Bol Olsun’ projesi kapsamında Eylül ayında Gazian-

tep’e ve Kahve Dünyası ‘Yeşil Termos’ projesi kapsamında Ekim ayında 

Çanakkale Gürece’ye yaptık. 

2019’da TEMA Vakfı olarak iş birliği gerçekleştirdiğimiz kurumlarla bir-

likte 4 basın toplantısı düzenledik. Basın toplantılarımızı; Ocak ayında 

Doğuş Çay ile ‘Her Dem Toprak İçin’, Nisan ayında Sompo Sigorta ile 

‘Yerküreye Saygı’, Mayıs ayında Balparmak ile ‘Arılar Varsa Yarınlar Var’ 

ve Ekim ayında TetraPak ile ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’ kapsamında ger-

çekleştirdik. 

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak 2019 yılında 869 ulusal ve 3 bin 

412 yerel olmak üzere toplam 4 bin 281 yazılı haberde yer aldık. Tele-

vizyonda toplam 524 haberimiz yayınlanırken, internette ise toplam 20 

bin 974 haberimiz yayımlandı. 

İletişim Kampanyaları 
• 2019 yılında başlattığımız ‘Altında Ölüm Var’ kampanyamızla Change.

org’da 651 bini aşkın imza toplayarak,  Change.org’da bir çevre kurulu-

şu tarafından toplanan en yüksek imzaya ulaştık. 

• 1 Milyon Gönüllüye ulaşma hedefiyle #GönlünüVer kampanyasını 

başlattık.

• Biyolojik çeşitlilik kavramı ve biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda 

farkındalık artırmaya yönelik veri araştırma ve içerik geliştirilmesi ça-

lışmalarını koordine ettik. 2020 yılında gerçekleştirilecek biyolojik çe-

şitlilik algı araştırmasını takiben biyolojik çeşitlilik konusunda büyük bir 

iletişim ve farkındalık kampanyası başlatmak üzere planlamalarımızı 

yaptık.

Sosyal Medya
Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ettik ve sosyal 

medyada tüm STK’lar arasında her ay en çok etkileşim alan ilk 3 STK 

arasında yer aldık. Vakfımızın Instagram sayfasında 404 bin 592 ta-

kipçi sayısına ulaşarak, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde yüzlük bir 

büyüme sağladık ve Instagramda en yüksek takipçi sayısına sahip STK 

olmaya devam ettik. 

Kamu Spotu
Doğa Eğitimi Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası 

kapsamında, ‘Doğa Eğitimleri’ ve ‘Bilmek Yetmez’  temalı filmlerimiz 

için oluşturduğumuz kamu spotlarımız ulusal kanallarda 12 bin 137 

kez yayımlandı.  

Doğa eğitimi spotumuzu izlemek için; 

Bilmek Yetmez kamu spotumuzu izlemek için; 

İLETİŞİM
ÇALIŞMALARIMIZ
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TEMA Vakfı Çalışanlarının Demografik Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
2015 yılının ikinci yarısından itibaren Bilim OSGB firmasından bedelsiz İşyeri Hekimliği hizmeti alını-

yor. Bu kapsamda işbaşı periyodik muayeneleri ve diğer muayene hizmetlerinin verilmesi sağlandı. 

Eğitim
Çalışanlarımızın TEMA Vakfı’na katıldığı ilk günden itibaren performanslarının sürekliliği, yetkinlik-

lerinin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve kuruma bağlılıklarını arttırmak amacıyla 

eğitimlere önem veriyoruz. 2019 yıl sonu itibarıyla kişi başı eğitim süresi 19,46 saattir. 

Esas Sosyal-İlk Fırsat İşbirliği
‘İlk Fırsat’ Esas Sosyal’in geliştirdiği ve 17 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) katılımıyla ve paydaş-

larla ortaklaşa uyguladığı bir programdır. Eylül 2015’te başlayan program, üniversite eğitimini yeni 

tamamlamış gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarında deneyim kazanma-

larını desteklemek amacındadır. STK’larda deneyim kazanan gençler, program kapsamında farklı 

etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden de yararlanıyor-

lar. Bu proje kapsamında 2019 yılında TEMA Vakfı da, İdari İşler ve Satınalma, Bilgi İşlem, Saha ve 

Gönüllülük ile İletişim ve Kurumsal İş Birliği bölümleri için 4 kişiye istihdam yaratmıştır. 

İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARIMIZ    77    

TEMA Vakfı’nın vizyon ve misyonu doğrultusunda insan kaynakları yö-

netimi süreçlerinin sürekli geliştirilmesi için çalışmalar sürdürdük. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı 
Baltaş Grubu ile mevcut organizasyonel yapının değerlendirilmesi, kısa 

ve orta vadeli planlara uygun olarak yapının geliştirilmesi için 2015 yı-

lında iş akışları, görev tanımları, yetkinlikler ve değerler gibi konularda 

İK uygulamaları geliştirmeye başladık. Bu kapsamda 2019 yılında de-

ğer çalışması ile performans yönetim sürecinde yaptıkları danışmanlık 

ve iki farklı eğitim ile faaliyetlerimize devam ettik. Yapılan etkinliklerde 

“Değerler” vurgulandı. Oryantasyon eğitimine “Değerlerimiz”i ekledik. 

Yeni başlayan çalışanlara da bu konuda eğitim verdik.

Performans Yönetimi
Tüm çalışanlar hedef ve pozisyon bazlı yetkinliklerine göre değerlen-

dirildi. 

Yetkinlikler ve Seçme-Yerleştirme Süreci
Vakıf değerlerine uygun, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, pozis-

yon için gerekli bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim gibi nesnel kriterler 

doğrultusunda değerlendirilen adayları, TEMA Vakfı bünyesine kazan-

dırdık. 

Çalışan Profili
2019 yıl sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 83 kişi olup, bu sayının 

%47’si erkeklerden, %53’ü kadınlardan oluşmaktadır. Çalışanların yaş 

ortalaması 39,08, bağlılıklarının bir göstergesi olan kıdem ortalaması 

ise 5,37 yıldır.                                   

İNSAN KAYNAKLARI
ÇALIŞMALARIMIZ
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2019 yılında gerçekleştirdiğimiz kurumsal iş birlikleri ile 

Vakfımıza kaynak sağlamayı sürdürdük.  Projeler bölümün-

de belirtilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin ya-

nında diğer iş birliği çalışmalarımızı da hayata geçirmeye 

devam ettik.

İş Bankası Maximum TEMA Kart ile İş Birliğimiz
İş Bankası ile 2010 yılında başlayan iş birliğimize devam 

ettik. Maximum TEMA Kart ve Maximum TEMA Şirket Kre-

di Kartı kullanan doğaseverler, İş Bankası’nın yaklaşık 10 

yıldır yaptığı bu önemli desteğin sürmesi için katkı sağla-

dılar. 

Bireysel başvurular için: 

Şirket kredi kartı başvurusu için: 

Kahve Dünyası ile İş Birliğimiz
Kahve Dünyası ile 2019 yılında başlayan ve üç yıl sürmesi planlanan 

projelerimizden “Her Çocuk Bir Fidan” projesi kapsamında Kahve Dün-

yası, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında kraft torba satışından elde 

ettiği gelir ile vakfımızın doğayı seven, anlayan ve koruyan nesillerin 

yetişmesi için okullarda verdiği doğa eğitimlerine katkı sağlıyor. Proje-

nin ilk yılında bu proje sayesinde lise seviyesinden 10 bin çocuğa doğa 

eğitimi verdik. 

Kahve Dünyası ile hayata geçirdiğimiz “Yeşil Termos” projesi kapsa-

mında ise, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunma hedefiyle Çanakkale 

- Gürece’de 10 bin fidanlık Kahve Dünyası Hatıra Ormanı oluşturduk. 

Tek seferlik bardak kullanımına alternatif olarak sıfır atık yaklaşımını 

destekleyen “Yeşil Termos”u kullanarak altı defa kahve alan Kahve 

Dünyası müşterilerine bir adet fidan sertifikası gönderiliyor.

Odeabank ile İş Birliğimiz
Odeabank ile 3 yıldır devam eden iş birliğimiz kapsamında Odeabank 

Oksijen Hesap sahipleri vakfımıza fidan veya eğitim bağışı yapılmasına 

katkı sağlıyor. Odeabank, 2019 yılında da müşterileri aracılığıyla ço-

cuklara doğa eğitimi verilmesi ve yeni fidanların toprakla buluşması için 

Vakfımıza destek vermeye devam etti.  

Beymen Club ile İş Birliğimiz
Vakfımızın Beymen Club ile yaptığı iş birliği kapsamında, ekosisteme 

büyük zarar veren plastik poşet kullanımını azaltmak ve gelecek nesille-

re daha yeşil bir dünya bırakmak için tasarlanan 1.000 adet doğa dostu 

bez çanta Beymen Club mağazalarında satışa sunuldu. Bez çantaların 

satışından elde edilen gelir Vakfımıza bağışlandı. 

Özdilek Tekstil ile İş Birliğimiz 
Özdilek Tekstil, %100 organik ve GOTS-TR sertifikalı 6 bin adet Sadem 

ürünleri için Vakfımızla geliştirdiği iş birliği kapsamında, bu ürünlerin 

satışından elde edilen gelirin bir kısmını Vakfımıza bağışladı. Ürünleri 

satın alan kişiler adına Özdilek Tekstil’in Bursa Karacabey’de oluştur-

muş olduğu Hatıra Ormanı’ndan fidan sertifikaları düzenleniyor. 

KURUMSAL
İŞ BİRLİKLERİMİZ
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GELİR GETİRİCİ
FAALİYETLERİMİZ

Çelenk / Pano Hizmeti
Vakfımızın yürütmekte olduğu faaliyetlere kaynak sağlamak amacıyla; 

nikâh, düğün ve açılış gibi mutlu gün törenleri ile cenaze törenlerinde 

bireysel ve kurumsal bağışçılarımıza çelenk/pano hizmeti sunmaya de-

vam ettik. 2019’da gerçekleştirdiğimiz yeni girişimlerle İstanbul dışında 

sipariş aldığımız il sayısını 20’ye çıkarttık. Vakfımızın, hâlihazırda Çe-

lenk/Mutlu gün panosu hizmeti sunduğu iller; Ankara, İstanbul, İzmir, 

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir (Körfez Bölgesi-Bandırma), Bursa, 

Denizli, Samsun, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmit, Manisa, Mersin, 

Muğla (Bodrum), Tekirdağ, Yalova ve Konya’dır. Çelenk ve Pano bağış-

larınız için: 

Doğa Eğitimi Bağışları
Türkiye genelinde çocuklara yönelik uyguladığımız TEMA Vakfı doğa 

eğitimi programlarını, destekçilerimizin gerçekleştirdiği eğitim bağışları 

sayesinde daha fazla çocuğa ulaştırdık.

“3464” SMS Kampanyası
Daha çok çocuğumuzun doğa eğitimi programlarımızdan faydalanması 

için başlattığımız ulusal yardım toplama kampanyamızı 2019 yılında 

da devam ettirdik. Bağışçılarımız TEMA yazıp 3464’e SMS göndererek 

bizi destekledi.

Umut Yeşerten Şarkılar Konseri
28 Nisan Pazar gecesi İş Sanat Konser Salonu’nda, ünlü sanatçıların 

gönüllü olarak sahne aldığı ve NTV kanalında canlı yayınlanan “TEMA 

Vakfı Özel Yayını”nı gerçekleştirdik. Tüm şarkıların çocuklar ve doğa 

için söylendiği “Umut Yeşerten Şarkılar” konserinde bağışlar ve 3464’e 

gönderilen SMS’lerle 60 bin çocuğun doğa eğitimine katkıda bulunul-

masını sağladık. Program öncesinde, gönüllülerimizin gerçekleştirdiği

stant faaliyetleriyle kampanyanın ve programın tanıtımını yaptık.

TEMA-K Gönüllü Kaynak Geliştirme Grubu
1999 yılından beri Vakfımıza kaynak yaratan gönüllü grubumuz, 2019 yılında gerçekleştirdikleri 

5 etkinlikle her zamanki gibi doğa eğitimi çalışmalarımıza önemli desteklerini sürdürmeye de-

vam ettiler.
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Peyzaj Proje Uygulama ve Bakım Hizmetleri
2019 yılında toplam saha sayımızı 34’e çıkardık. Yıl boyunca İktisadi İşletmemiz 

aracılığıyla tüm sahalarda gerçekleştirdiğimiz dış ve iç mekân peyzaj bakımları, pey-

zaj tasarım, projelendirme ve uygulama faaliyetlerimiz ile Vakfımızın doğa koruma 

çalışmaları için kaynak sağladık.

ÜRÜN SATIŞ

Nikâh Ürünleri
Evlenecek çiftlere sunduğumuz nikâh ürünlerimizle faaliyetlerimiz için kaynak sağ-

ladık. #AşkınRengiYeşil diyerek yeni evlenecek çiftleri, nikâh ürünlerini TEMA Vak-

fı’ndan seçmeye davet ettik. Tüm tasarımlar için:

Bebek Ürünleri
Yeni doğan bebekleri adına ziyaretçilerine hediye edebilmeleri için geliştirdiğimiz 

bebek kartları ve bebek magnetlerini tercih eden anne-baba adaylarının destekle-

riyle Vakfımıza kaynak sağladık. Tüm tasarımlar için: 

Özel Amaçlı Ürünler
2019 yılında; yeni olarak doğum günü, sünnet, mevlit gibi özel günler düzenleyen 

destekçilerimiz için davetiyeler ve bu özel günlerinde onlarla birlikte olan konukları-

na o günün anısı olarak verebilecekleri magnetler tasarladık. Bu ürünlerimizi tercih 

eden destekçilerimizin sayesinde Vakfımıza kaynak sağladık. Tüm tasarımlar için:

MARKA KULLANIMI
TEMARI tarafından TEMA Vakfı markası ile satışı yapılan bal ve zeytinyağı ürünleri-

nin satışına devam ederek Vakfımıza kaynak sağlamaya devam ettik.

İKTİSADİ İŞLETME
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TEMA VAKFI 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) TEMA VAKFI 01.01.2019-31.12.2019 HESAP 
DÖNEMİNE AİT GELİR - GİDER TABLOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR) 

1) DÖNEN VARLIKLAR   24.852.888

Hazır Değerler   23.485.559

Diğer Alacaklar   289.245

Stoklar   642.267

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   435.817

2) DURAN VARLIKLAR   18.722.173

Alacaklar   208.851

Mali Duran Varlıklar   3.506.400

Maddi Duran Varlıklar   14.934.956

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 41.903

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   30.063

AKTİF TOPLAM 43.575.061

GELİRLER              33.969.422  

Bağış ve Yardımlar              27.876.933   

İktisadi İşletme Geliri                    350.460   

Diğer Gelirler                 2.710.665   

Geçiş yıl Gelir Fazlası(2018 Yılı) 3.031.365

GİDERLER              28.009.945   

Genel Yönetim Giderleri (-)                 3.010.230   

Amaca Yönelik Giderler (-)              24.999.715   

DÖNEM NET GELİRİ VEYA ZARARI                 5.959.477   

Dönem Net Gelir Fazlası                 5.959.477   

PASİF (KAYNAKLAR) 

3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     6.361.914

Mali Borçlar 15.995

Borçlar   568.552

Diğer Mali Borçlar    5.205.291

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   556.258

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  15.818

4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   2.248.675

Borçlar   59.802

Borç ve Gider Karşılıkları   2.188.873

5) ÖZKAYNAKLAR   34.964.471

Sermaye  11.866.811

Sermaye Yedekleri 384.828

Kar Yedekleri 16.753.356

Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası 5.959.477

PASİF TOPLAM 43.575.061
*Vakfımıza, Bakanlar Kurulunun kararı ile kamu yararına bir kuruluş olduğu değerlendirilerek vergi 
muafiyeti tanınmıştır.  Vergi muafiyeti nedeniyle, Vakfımız brüt gelirlerinden Vakıf amaçları doğrultusunda 
harcanması gereken en az % 66,6 oranındaki miktarın üstünde brüt gelirlerinin % 74 oranında amaçları 
doğrultusunda harca yapmıştır.



TEMA Vakfı Gönüllüsü Olmak için; 
www.tema.org.tr/gonullumuzolun 

adresinde yer alan gönüllü formumuzu doldurabilir, 
0212 291 90 90-182 numaralı telefondan ya da 

gonullu@tema.org.tr 
e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

TEMA Vakfı Hesap Numaraları

Gönüllülük Bağışı Hesap Numarası
T. İş Bankası – İstanbul – Levent Şb. 

TR79 0006 4000 0011 0350 8215 91 

Gönüllülük Bağışı Hesap Numarası
T.C. Ziraat Bankası - İstanbul - Kurumsal Şb. 

TR62 0001 0017 5301 5768 1250 97 

Eğitim Bağışı Hesap Numarası T. İş Bankası A.Ş. - Levent Şb. 
TR33 0006 4000 0011 0351 3170 22 

Fidan Bağışı Hesap Numarası T. İş Bankası - İstanbul - Levent Şb. 
TR53 0006 4000 0011 0350 8223 50 

Genel Bağış Hesap Numarası T. İş Bankası – İstanbul – Levent Şb. 
TR29 0006 4000 0011 0350 8043 52 

Çelenk Bağış Hesap Numarası T. İş Bankası A.Ş. Levent Şubesi
 TR83 0006 4000 0011 0351 2920 66  

Adım Adım Hesap Numarası T. İş Bankası A.Ş. Levent Şubesi 
TR28 0006 4000 0011 0351 2715 22 

Nikah Kartı Hesap Numarası T. İş Bankası A.Ş. Levent Şubesi 
TR22 0006 4000 0011 0351 2808 45

 

Bize sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz: 

@temavakfi




