
2020 FAALİYET RAPORU



Bu rapor Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Toprak Dedemiz merhum 
Hayrettin Karaca’ya ithaf edilmiştir.



Toprak Dedemiz
Hayrettin Karaca
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1922’de Bandırma’da doğan Toprak 
Dedemizin doğa sevgisi gençlik yıllarında 
başladı. Evinin çevresinde yer alan köylere 
giderek hasat zamanında köylülere yardım 
ederdi. Hiçbir karşılık beklemeden sadece 
doğayla ve toprakla iç içe olabilmek 
amacıyla mısır soyar, harmanda döven 
kullanır, tarla bekçiliği yapardı.

1980 yılında Yalova’da Türkiye’nin ilk 
özel arboretumu (ağaç müzesi) olan 
Karaca Arboretum’u kurdu. Yurt içi ve 
yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar 
topladı, botanik bahçelerini gezdi, 
bağlantılar kurdu. Dünyanın her yerindeki 
botanikçiler tarafından tanınan Karaca 
Arboretum’da bugün 7 bin ayrı türde bitki 
yaşıyor.

Anadolu’nun florasını tanıma amacıyla 
340 bin kilometreyi aşkın yol katetti. Köy 
köy gezerek Türkiye doğası ve erozyon 
tehlikesini belgeleyen 50 bini aşkın 
dia çekerek bu alanda önemli bir arşiv 
oluşturdu.

Yurt içindeki gezilerinde Türkiye’nin 
anıtsal ağaçlarının fotoğraflarını çekti, 
onların korunması yönünde çalışmalar 
başlattı. Yetkilileri habitat ve biyolojik 
çeşitliliğin karşı karşıya bulunduğu 
tehlikelere karşı uyardı.

Bu gezileri sırasında Türkiye’de insan 
etkisinden kaynaklanan hızlı bir 
çölleşme tehdidinin farkına vardı. Bitki 
türlerinin yok olduğunu gördü, harap 
olmuş meralara, kuruyan şelalelere, 
yangınlar veya tarla açma sebebiyle yok 
olan ormanlara rastladı. Gözlemledikleri 
karşısında daha fazla sessiz kalamadı ve 
70 yaşında yeni bir iş için kollarını sıvadı.
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Türkiye’deki çevre çalışmalarının liderliğini üstlendi. 
Türkiye’de doğanın maruz kaldığı zararlara tanık olan 
Hayrettin Karaca, yol arkadaşı A. Nihat Gökyiğit ile birlikte 
11 Eylül 1992 tarihinde TEMA Vakfı’nı kurdu. İki toprak 
sevdalısı, erozyon ve çölleşmeyle mücadele konusundaki 
toplumsal duyarlılığı artırmak, su, hava, orman ve biyolojik 
çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkları koruyucu çözümler üretmek 
için canla başla çalışmaya başladı.

Toprak, toprak, toprak…
Toprağın önemini anlatmak için her fırsatı değerlendiren 
Toprak Dedemiz toprak olmazsa yaşamın olmayacağını 
vurgulardı. Bunun için kimi zaman kitap önerir, kimi zaman 
bilimsel makalelerden alıntılar yapardı. Hatta toprağın 
önemini anlatmak için evinin kapı zilinde adı yerine “Toprak, 
toprak, toprak” yazardı ve kapısına gelenlerden şifre isterdi. 
Kapı sadece “Toprak, toprak, toprak” diyenlere açılırdı. 
Toprağın önemini anlatmak için her yolu denerdi.

Okumayı çok severdi
Toprak Dedemiz okumayı çok severdi. Evinin her yanı 
kitaplarla doluydu. Neredeyse evinde oturacak ve yatacak 
yerden başka kitapsız bir yeri yoktu.

Temsilcilerimize, gönüllülerimize, karşılaştığı herkese 
okumayı tavsiye eder ve okuduklarını paylaşırdı. “Okuyun, 
okuyun, okuyun; ne olur okuyun” der okumaya ve 
okuduklarımızı paylaşmaya teşvik ederdi.

Gençlere inanırdı
Gençlere çok inanırdı. Hatta bunu mizahi bir yolla dile getirir 
“Gençlere güvenmiyorum, çoook güveniyorum” derdi.

Gençlerle bir arada olmaktan, onlarla sohbet etmekten, 
okuduğu kitaplardan bahsetmekten, onlarla şarkılar, marşlar 
söylemekten büyük keyif alırdı.
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MEŞE SEVGİSİ BAMBAŞKAYDI TOPRAK 
DEDEMİZİN. İKİ AŞKINDAN İLKİNİN MEŞE, 
DİĞERİNİN ARDIÇ OLDUĞUNU SÖYLERDİ.
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Çocukların doğa eğitimine önem verirdi
Toprak Dedemiz çocuklara ve onların eğitimine çok önem 
verirdi. Minik ve Yavru TEMA’larımızdan bahsederken gözleri 
ışıldardı.

Onların bizim geleceğimiz olduğunu bilir ve küçüklükten 
yetişen; doğayı tanıyan, seven, koruyan çocukların bir gün 
aynı bilince sahip yetişkinler olacağına inanır ve doğayı onlara 
emanet etmek isterdi.

Meşeyi çok severdi
Meşe sevgisi bambaşkaydı Toprak Dedemizin. İki aşkından 
ilkinin meşe, diğerinin ardıç olduğunu söylerdi.

Meşe sevgisinin ilkokul yıllarına dayandığını söyler ve 
nedenini şöyle açıklardı: “İlkokuldan beri meşeyi çok 
seviyorum. Bize öğretmenler ağaçları anlatıyorlardı. O ağaçlar 
meşeydi ve oradan başladı iş…”

Doğa savunucusuydu
Doğayı korumak için yılmadan çalışırdı. Bu gücü ise “Bilenin 
bilmeyene borcu var” sözündeki gibi tüm okuduklarını, 
bildiklerini anlatmakta bulurdu.
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Alternatif Nobel Ödülü aldı
2012 yılında Alternatif Nobel Ödülü olarak adlandırılan The 
Right Livelihood Award – Doğru Yaşam Onur Ödülü’ne layık 
görüldü.

Orman Kahramanı ilan edildi
2013 yılında ise Birleşmiş Milletler Orman Kahramanı 
Ödülü’nü aldı. Doğa konusundaki çalışmalarından dolayı 
farklı üniversitelerden fahri doktorluk unvanları aldı.

Herkesin “Toprak Dede”siydi
“Toprak Dede” adını Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 
köylü bir çocuktan aldı. TEMA Vakfı’nın kuruluşundan bu 
yana “erozyon sebebiyle Türkiye’nin maruz kaldığı tehlike” 
hakkında yurt içinde ve yurt dışında sayısız konferans verdi, 
TV ve radyo programlarına katıldı. 2008 yılı Mart ayında İş 
Bankası Kültür Yayınları Nehir Söyleşileri Dizisi’nde hayatını 
anlatan “Erozyon Dede:Hayrettin Karaca” kitabı yayımlandı.

Toprak Dedemizi unutmayacağız
Toprak Dedemiz 20 Ocak 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen Anma 
Töreni’ne O’nu seven yüzlerce insan katıldı. Fatih Camii’nde 
düzenlenen cenaze töreninin ardından çok sevdiği toprağına 
kavuştu.

Toprak Dedemizin Kulağımıza Küpe Olan Sözleri

Toprak Dedemizin her zaman söylediği  gibi “TEMA bir halk 
hareketidir” ve TEMA Vakfı hepimize emanettir.

Saygıyla Anıyoruz…

https://youtu.be/3puAT7VlWvU
https://youtu.be/ECWB2rxfevg
https://youtu.be/5KJj4KhuZrQ
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Yaprak Dedemiz 
A. Nihat Gökyiğit ’in 

Kulağımıza Küpe Olan 
Sözleri

“TEMA Vakfı’nın yaşaması en büyük arzumdur.’’

“Birtakım zorluklarla karşılaştık, bundan hiç şüpheniz olmasın. 
Ancak hep çarelerini aradık, bulduk. Yılmak ve yorulmak lügatımızda 
yok. Size de bunu tavsiye ediyorum.”

“Bardağın dolu tarafına bakarım. Olumsuz tarafın çaresi her zaman 
bulunur. En iyisini yap daima. Muhakkak fark edilirsin. Daha iyisini 
yapmaya gayret et. Gönül kırma, yol üzerinde dargın ve küskün 
bırakma.”

“Benim doğaya olan ilgim biraz da çocukluğumun o güzel 
yaşantısından geliyor. Artvin’den 15 yaşında ayrıldım. Sonra belki 
20-30 yıl gitmedim. Çevreye olan duyarlılığımızda çocukluğumuzun 
geçtiği muhteşem doğanın etkisi muhakkak.’’

“Şuna inanıyorum ki insan çalışırsa, hele sevdiği işi yapmaya devam 
ederse asla yaşlanmaz.’’

“Bizim Hayrettin Karaca ile en çok konuştuğumuz konu başta toprak, 
su, yeşil örtü, hava ve biyolojik çeşitlilikti. Tüm doğal varlıklar 
artımları ve yenilenmelerinden daha fazla tüketilmeye başlanmıştı. 
Bizim derdimiz buydu.”

“Tüketimin sonu acı senaryolar getirebilir diye konuşmaya başladık, 
ne zaman, 50 sene evvel. İşte şimdi iklim değişikliği - iklim kıyameti 
diyorduk biz o zamanlar- gelebilir diyorduk; geldi.”
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Toprak Dedemiz 
Hayrettin Karaca’nın 

Kulağımıza Küpe Olan
Sözleri

“İhtiyacımız kadar tüketirsek, yaşanabilir dünyayı oluştururuz.”

“Bir kitap okudun değil mi? “Sen de okusana, al bu kitabı oku” de. 
Neden? Sen değilsin, biz varız!”

“Tüketerek değil, koruyarak. Bir elbise 15 sene giyilebilir yenisini 
almayacaksın. Giydiğin ayakkabılara yama yaptıracaksın, yenisini 
almayacaksın. Tüketerek değil, paylaşarak mutlu olabileceğimiz bir 
Dünya için…’’

“Ülkede Türkiye sorunlarına sahip çıkmış, bunları dert etmiş 
biri çıkmış bir makale yazmış. Onu hemen kutlayacaksınız... Bir 
muhtar çıkmış, öyle bir hizmet yapmış ki ülkeye örnek olmuş. Bunu 
da gazete yazmış. Hemen ona telefon edeceksiniz, ona mektup 
yazacaksınız. Bunu istiyorum sizden. Bu Türkiye’nin kaderini 
değiştirecek.”

“Doğada yaşayan bireylerin, doğadaki çeşitliliğin bizim yaşamamıza 
imkan veren, bizim yaşamamızı sağlayan organizmalar olduğunu 
bilmemiz lazım.”

“Kimseyi suçlamaya hakkım yok, ben tepki göstermediğim sürece.’’
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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, Hayrettin 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 değil, biri Toprak 
Dedemiz, diğeri Yaprak Dedemiz oldu. Kısa 
süre içinde TEMA Vakfı’nın gönüllüleri ve 
destekçileri arttı. Toprak Dedemiz 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 oluşturulan en az bir 
orman bulunuyor. 1992’den bugüne kadar 
22 bin futbol sahası büyüklüğü alanda 
700 milyon meşe palamudu, 22 bin futbol 
sahası büyüklüğü alanda 18,6 milyon fidan 
toprakla buluştu.

• Bugüne kadar doğa eğitimleri ve 
farkındalık çalışmaları ile 4 milyondan 
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 milyonlarca çocuğumuz var.

• Türkiye’nin her ilinde yüz binlerce 
gönüllümüz ve destekçimiz; 81 İl 
Temsilciliğimiz, 404 İlçe, 123 Mahalle/
Belde Sorumluluğumuz, 156 Üniversitede 
Genç TEMA Topluluğumuz olmak üzere 
toplam 764 noktada gönüllü temsilcilerimiz 
aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürdük.

• Bugüne kadar 284 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 itirazın altında doğa 
yararına bilimsel nedenler var. Bu nedenle 
bugüne kadar açtığımız/müdahil olduğumuz 
268 davanın 146’sı lehimize sonuçlandı, 
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 özdeşleştirilen bir TEMA 
Vakfı var.

15

TEMA Vakfı 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 
Sekreteryası (UNCCD) önderliğinde dünyada 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 Avrupa 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

ULUSLARARASI ALANDA TEMA VAKFI

TEMA Vakfı 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 
• Dünya Doğayı Koruma Birliği ( IUCN)
• Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi (MIO-ECSDE)

TEMA VAKFI’NIN DEĞERLERİ

Sürekli Gelişme

Güven

Sürdürülebilirlik

Hesap Verebilirlik

Siyasi Tarafsızlık

İş Birliği



Yönetim Kurulu 
Başkanımızın Mesajı

Değerli Doğaseverler,

2020 yılı, Vakfımız açısından pek 
çok değerli çalışmanın ve projenin 
sürdürüldüğü bir yıl olsa da 
ne yazık ki 20 Ocak’ta kaybettiğimiz 
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Toprak 
Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca’nın 
yokluğunun acısını derinden hissettiğimiz 
bir yıl oldu. Türkiye’nin dört bir yanından 
gönüllülerimizle ve doğaseverlerle Toprak 
Dedemizi çok sevdiği toprağına, son 
yolcuğuna uğurladık. Bize öğretilerini 
hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız 
ve Yaprak Dedemiz Sayın A. Nihat 
Gökyiğit ile birlikte gösterdikleri yoldan 
yürümeye devam edeceğiz.

Yılın ilk çeyreğinden itibaren küresel 
salgın tüm dünyada hayatı önemli 
ölçüde değiştirdi; bireyler ve devletler 
salgın ile mücadele etmek için olağan 
dışı önlemler aldı. Hem bireysel, hem 
de toplumsal olarak yaşam şeklimizde 
büyük değişiklikler oldu. Salgın doğrudan 
ya da dolaylı olarak doğa üzerinde de 
değişimler ve etkiler yarattı. Öncelikle 
salgın ve salgın kapsamında alınan 
önlemler neticesinde doğanın üzerindeki 
baskı azaldı. Bunun sonucunda hava 
kirliliği azaldı ve dolayısıyla hava kalitesi 
iyileşti. Su kirliliği, gıda atığı, üretim 
ve inşaatlardan çıkan katı atık miktarı 

azaldı. Ancak bunlarla birlikte; maske, 
dezenfektan ve tıbbi eldiven kullanımının 
artması ile medikal atık arttı. Bu medikal 
atıkların doğru yönetilememesi, atıkların 
ayrıştırılmaması sorununu da beraberinde 
getirdi. 

Salgının doğa ile ilintili bir diğer önemli 
etkisi, insanların doğa ile uyumlu 
yaşamaları gerektiği konusundaki bilinç 
ve farkındalıklarının artması oldu. 
Küresel salgın, salgınların doğa ve doğa 
tahribatı ile ilişkisinin de sorgulanmaya 
başlanmasına sebep oldu. Bu süreçte 
doğayı korumanın en iyi yolunun aslında 
en başından doğaya zarar vermemek 
olduğuna ve doğaya imkân verildiğinde 
doğanın kendisini nasıl yenileyebildiğine 
bir kez daha şahit olduk. Bu anlamda 
TEMA Vakfı olarak salgın sonrası 
dünyada, doğayla daha uyumlu yaşamanın 
yollarının bulunacağını umut ediyoruz.

Bu vesileyle yaşadığımız bu zorlu salgın 
günlerinde yaşamamız için hayatlarını 
ortaya koyan, bize hayat veren sağlık 
çalışanı kahramanlarımıza da teşekkürü 
bir borç bilirim. 
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Salgın koşullarında da olsak, evlerimizden 
değişen dünyaya hızlıca uyum 
sağlayarak doğa için çalışmaya devam 
ettik. Ağaçlandırma faaliyetlerimiz 
kapsamındaki arazi çalışmalarımızı 
salgın öncesi dönemde olduğu gibi 
sürdürebildik. Gönüllülerimiz tarafından 
sahada gerçekleştirilen faaliyetlerimizin 
ya da normal koşullarda toplu olarak 
yapılması gereken etkinliklerimizin 
zamanlamalarını ve katılımcı sayılarını 
değiştirdik. Vakıf olarak faaliyetlerimizin 
önemli bir kısmını kapsayan eğitim 
içeriklerimizi, salgın öncesi dönemde 
dijital platformlara taşımış olmanın 
avantajını yaşadık ve hızla tüm 
programlarımızı çevrim içi eğitim 
modeline adapte ederek uyguladık.

Evlerde geçirilen süreleri doğa hakkında 
bilgilendirme ve farkındalık oluşturma 
konusunda bir fırsat olarak gördük ve 
projelerimiz kapsamında hazırladığımız 
eğitim içeriklerinin tamamını dijital 
platformlarımızda herkesin erişimine açık 
hale getirdik. Webinarlar düzenledik, 
sosyal medyamızı daha yoğun ve daha çok 
bilgi verme amaçlı kullandık.  

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve 
paydaş kurumların desteği ile eğitim 
programlarımızı ve kısa süreli projelerimizi 
81 ilde sürdürdük. Bu program ve 
projeler binlerce gönüllümüz ve gönüllü 
öğretmenlerimiz sayesinde hayata geçti. 
2020 yılında yüz yüze/çevrim içi ve 
dijital eğitimlerle yaklaşık 650 bin 100 
çocuğumuzu ücretsiz doğa eğitimlerimiz 
ile buluşturduğumuz için mutluyuz. 
Bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın 
katkısı ve Orman Genel Müdürlüğü 
desteği sayesinde 1 milyon 597 bin fidanı 
toprakla buluşturduk. Toprak Dersem Çık, 
Ormandaki Yaşam, Arılar Varsa Yarınlar 
Var, 5D ile Sıfır Atık, Bir Tişörtün Yaşam 
Hikâyesi ve Yerküreye Saygı: İklimi Koru 
adlı 6 filmimiz ile Ağaçla Güzel Dünya, 
Canlılar Çeşit Çeşit ve Orman Olalım adlı 
3 çocuk şarkımız EBA TV’de yayınlanarak 
yüz binlerce çocuğa ulaştı.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ VE 
PAYDAŞ KURUMLARIN DESTEĞİ İLE EĞİTİM 
PROGRAMLARIMIZI VE KISA SÜRELİ 
PROJELERİMİZİ 81 İLDE SÜRDÜRDÜK. 

Ne yazık ki bu sene çok büyük üç 
yangınla sarsıldık. Adana’nın Kozan 
ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 hektar 
(yaklaşık 3 bin 300 futbol sahası) ile 
Hatay ilinin İskenderun ve Samandağ 
ilçelerinde yaklaşık 5 bin hektarlık 
(yaklaşık 6 bin 600 futbol sahası) bir 
alanda gerçekleşen bu büyük yangınlar 
hepimizi derinden üzdü. Hatay’da doğaya 
açılan bu büyük yaranın kapanması 
için “Hatay Hayat Bulsun” diyerek 
başlattığımız kampanya ile 195 bin 656 
fidan bağışı topladık. 

Açık havada siyanür liçi yöntemi ile 
ayrıştırılarak çıkarılan altın, nikel 
vb. metalik maden çalışmalarının 
doğaya etkileri üzerine uzun zamandır 
gerçekleştirdiğimiz savunuculuk 
çalışmaları kapsamında “Kaz Dağları 
Yöresi’nde Madencilik” raporumuzu 
yayınladık ve hazırladığımız bir 
video ile altın madenciliğinin nasıl 

yapıldığını kamuoyu ile paylaştık. Altın 
madenciliği hakkında tüm bildiklerimizi 
ve öğrendiklerimizi Toprak Dedemizin 
“Bilenin bilmeyene borcu var” sözüne 
dayanarak anlatmaya devam ettik.
Kurumsal sosyal sorumluluk iş 
birliklerimize devam ederek, eğitim, 
ağaçlandırma, kırsal kalkınma, 
savunuculuk başta olmak üzere çalışma 
alanlarımızla ilgili projeleri hayata 
geçirdik. Bu yolculukta paydaşımız olan; 
Türkiye İş Bankası, Damak Çikolata, 
Balparmak, Tetra Pak Türkiye, Doğuş Çay, 
IKEA Türkiye, Kahve Dünyası ve Sompo 
Sigorta’ya çalışmalarımıza verdikleri 
destek için teşekkür ediyoruz.

EVLERDE GEÇİRİLEN SÜRELERİ DOĞA HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK OLUŞTURMA 
KONUSUNDA BİR FIRSAT OLARAK GÖRDÜK VE 
PROJELERİMİZ KAPSAMINDA HAZIRLADIĞIMIZ 
EĞİTİM İÇERİKLERİNİN TAMAMINI DİJİTAL 
PLATFORMLARIMIZDA HERKESİN ERİŞİMİNE 
AÇIK HALE GETİRDİK. 
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Bu yıl Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik 
Günü’nde yalnız doğada değil kentlerde, 
sokaklarda, parklarda her zaman 
gördüğümüz ağaç ve çalıları yakından 
tanımak için değerli bağışçımız Turan 
Demiraslan’ın desteğiyle geliştirdiğimiz 
Doğa Kâşifi isimli uygulamamızı 
kamuoyuna duyurduk. Bu uygulama ile 
İstanbul’da yaşayan herkesin karşılaştığı 
ağaç ve çalı türlerini kolay bir şekilde 
teşhis edebilmesini sağlarken, bir 
yandan da kentteki biyolojik çeşitliliği 
kayıt altına almayı hedefledik. 
Uygulamamız sayesinde kullanıcılar 
kendi gözlem listelerini oluşturabiliyor 
ve gözlem kayıtları ile ağaç ve çalı türleri 
envanterine katkı sağlayabiliyorlar. Bilim 
insanları ve sade vatandaşların bir arada 
çalışabilmeleri sebebiyle yurttaş biliminin 
de deneyimlenmesine katkıda bulunan 
Doğa Kâşifi sayesinde herkesi bilimsel 
bilginin üretilmesine katkı sunmaya davet 
ediyoruz.

İl Temsilcilerimiz, İlçe Sorumlularımız, 
Mahalle Sorumlularımız, Mezun 
TEMA’larımız, Genç TEMA’larımız ve 
aktif gönüllülerimiz 81 ilde 764 noktada 
yaptıkları gönüllü çalışmalarla Vakfımızı 
büyütmeye ve çalışmalarımızın etkisini 
derinleştirmeye devam ettiler. Ortaya 
konulan çalışmalar, gönüllülerimiz 
olmasaydı gerçekleşmezdi. 2020 yılında 
44 bin yeni gönüllü aramıza katıldı ve 
gönüllü sayımız 900 bini aştı. Kurucu 
Onursal Başkanlarımızın bizlere koyduğu 
‘1 Milyon Gönüllü’ hedefine ulaşmak için 
çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz.
Bu vesileyle Kurucu Onursal 
Başkanlarımız Sayın A. Nihat Gökyiğit’e 
ve merhum Sayın Hayrettin Karaca’ya bize 
açtıkları bu değerli yol için minnetlerimizi 
sunuyoruz. Hepimize ilham veren 
vizyonları, ortaya koydukları yaşanabilir 
gelecek hayali ve oraya ulaşmak için 
pusulamız olan değerlerimiz olmasaydı 
başaramazdık.
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Tüm yıl boyunca desteklerini aldığımız 
Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Millî 
Eğitim Bakanlığı’na ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na, valilerimize, 
kaymakamlarımıza, yerel yöneticilerimize 
verdikleri tüm katkılar için teşekkürü borç 
biliriz. 

Gerekli kaynaklar olmadan çalışmalarımızı 
sürdüremezdik. Bu konuda arkamızda 
duran tüm bireysel ve kurumsal 
bağışçılarımıza, gönüllü iş ortaklarımıza 
ve gönüllü iletişim desteği veren kişi ve 
kurumlara minnettarız.

2020 yılı boyunca çalışmalarımızın 
gerçekleşmesi için bize yol gösteren 
kurucularımıza, mütevellilerimize, 
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 
üyelerimize, tüm gönüllülerimize ve 
çalışma arkadaşlarımıza değerli ve gönüllü 
çalışmaları için çok teşekkür ederiz.
Değerli katkılarınızla, doğa ve vatan 
sevgisini kalbinde taşıyan bir halk 
hareketi olarak sessizlerin sesi olmaya, 
Toprak Dedemiz merhum Hayrettin 
Karaca ve Yaprak Dedemiz Sayın A. Nihat 

Gökyiğit’in yolundan gitmeye devam 
edeceğiz. 

Saygılarımla,

Deniz Ataç 
Yönetim Kurulu Başkanı

İL TEMSİLCİLERİMİZ, İLÇE SORUMLULARIMIZ, 
MAHALLE SORUMLULARIMIZ, MEZUN 
TEMA’LARIMIZ, GENÇ TEMA’LARIMIZ VE AKTİF 
GÖNÜLLÜLERİMİZ 81 İLDE 764 NOKTADA 
YAPTIKLARI GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARLA VAKFIMIZI 
BÜYÜTMEYE VE ÇALIŞMALARIMIZIN ETKİSİNİ 
DERİNLEŞTİRMEYE DEVAM ETTİLER.
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Genel Müdürümüzün
Mesajı

Değerli TEMA Vakfı Ailesi,

Sözlerime “Toprak, toprak, toprak” 
diyerek ve 20 Ocak’ta kaybettiğimiz 
Toprak Dedemizi anarak başlamak isterim. 
Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Sayın 
Hayrettin Karaca’yla vedalaşmak, TEMA 
Vakfı’ndaki 9. yılımda yaşadığımız en 
zorlu anlardan birisiydi. Onun öğretileri ve 
açtığı yol bize hep ışık olacak, yolumuzu 
aydınlatacak. 

Toprak Dedemizi kaybetmenin acısı 
henüz tazeyken koronavirüs salgınının 
ülkemizde de yayılması ile sağlığımızı 
korumak için evlerimize kapandık. Küresel 
salgın nedeniyle bireysel yaşamlarımız, 
çalışma ortamlarımız ve yöntemlerimiz 
bakımından ülkemiz ve tüm dünya olarak 
bambaşka bir yaşam deneyimledik. Biz, 
bu zorlu yolculukta doğadan öğrendiğimiz 
gibi umut yeşertmeye devam ettik ve 
faaliyetlerimizi farklı yollarla yürütmeyi 
öğrendik. Neler yapabileceğimize, elimizde 
hangi imkânlar olduğuna odaklandık ve 
projelerimize hız kesmeden devam ettik.
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Deneyimlediğimiz bu yeni yaşam şekli 
bize doğanın bir parçası olduğumuzu, 
doğadaki dengelerin ne kadar hassas 
olduğunu ve tüm yaşamın birbirine 
bağlı olduğunu yeniden hatırlattı. Biz de 
evlerimize kapandığımız günlerde bir söz 
verdik: “Dönüşüm Muhteşem Olacak” 
diyerek salgın sonlandığında doğayla 
uyum içerisinde olmaya, onu tanımaya, 
sevmeye ve korumaya önce biz söz verdik; 
sonra kamuoyunu bu sözü vermeye davet 
ettik. Bu çalışma yolculuğunda bize 
fikriyle Publicis İstanbul ve sesleriyle 
gönüllü sanatçılarımız Yiğit Özşener, 
Murat Boz, Sertab Erener, Kenan Doğulu 
ve Sezen Aksu destek verdi. Bu kadar 
güzel gönüller bir arada olunca da 
Dönüşüm Muhteşem Olacak çalışmamız 
“Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik” 
kategorisinde Felis Ödülü’ne layık görüldü. 
Projede emeği geçen herkese bu vesileyle 
bir kez daha teşekkür etmek isterim. 

DENEYİMLEDİĞİMİZ BU YENİ YAŞAM ŞEKLİ BİZE DOĞANIN 
BİR PARÇASI OLDUĞUMUZU, DOĞADAKİ DENGELERİN NE 
KADAR HASSAS OLDUĞUNU VE TÜM YAŞAMIN BİRBİRİNE 
BAĞLI OLDUĞUNU YENİDEN HATIRLATTI. 
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Her sene temsilcilerimizle büyük 
bir toplantı salonunu doldurarak 
gerçekleştirdiğimiz geleneksel Saha 
Koordinasyon Toplantımızı, ayrı kalmaya 
dayanamayarak ve “Gönüller Bir Olsun!” 
diyerek çevrim içi gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin dört bir yanından 500 gönüllü 
temsilcimizle, 3 gün boyunca çevrim içi 
olarak bir araya geldik. İlk kez çevrim içi 
olarak gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, 
yine bir ilk olan Hayrettin Karaca 
Gönüllülük Ödüllerini de gönüllülerimizle 
buluşturduk. 2020 yılı boyunca planlanan 
tüm toplantılarımızı, buluşmalarımızı 
ve bilgi paylaşımlarımızı da çevrim içi 
gerçekleştirdik. 

Bu süreçte hiç umudumuzu kaybetmedik 
ve başta toprak olmak üzere tüm doğal 
varlıklarımızı korumak için Kurucu 
Onursal Başkanlarımızın gösterdiği yolda 
çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam 
ettik. Uzun süredir hayalini kurduğumuz 
web sitemizi yeniledik. Hem alt yapısı 
kullanıcı dostu olan hem de tasarımı 
Vakfımızı yansıtan bir web sitesi olması 
için çalıştık. 14 Eylül tarihinde yeni 
sitemizi yayına almanın mutluluğunu ve 
heyecanını yaşadık. Yeni kurumsal web 
sitemizle artık hem dileyen doğaseverler 
Vakfımızın tüm faaliyet alanları hakkında 
geniş bilgiye kolayca erişim sağlayacak 
hem de gönüllülerimiz ve bağışçılarımız 
işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

“Her şey bir ile başlar. Bir yoksa iki 
olmaz.” derdi Toprak Dedemiz Hayrettin 
Karaca ve dediği gibi 2 kişi çıktıkları 
yolda yüzbinlerce gönüllümüz onları 
takip ediyor. 900 bininci gönüllümüzün 
aramıza katıldığı bu yıl; gönüllülerimizin 
ve bağışçılarımızın destekleriyle 
ağaçlandırma, eğitim, savunuculuk, kırsal 
kalkınma ve örgütlenme çalışmalarımızı 
başarıyla gerçekleştirdik. Başta 
gönüllülerimiz olmak üzere, çalışma 

arkadaşlarımız, bağışçılarımız ve tüm 
paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz. 

Önümüzdeki dönemde de, tüm bu 
çalışmalarımızla umut yeşertmeye 
devam edeceğiz. Bağışçılarımızın ve 
gönüllülerimizin destekleri ile daha geniş 
kitlelere sessizlerin sesini; doğanın sesini 
duyuracağız. Biz ortak amaçları olan 
çok güzel bir aileyiz ve gücümüzü bir 
arada olmaktan, yaşama sahip çıkmaktan 
alıyoruz. Salgının bitmesi ve doğada güzel 
günlerde buluşmak umuduyla…

Saygılarımla,

Başak Yalvaç Özçağdaş
Genel Müdür

BU SÜREÇTE HİÇ UMUDUMUZU KAYBETMEDİK VE BAŞTA TOPRAK 
OLMAK ÜZERE TÜM DOĞAL VARLIKLARIMIZI KORUMAK İÇİN KURUCU 
ONURSAL BAŞKANLARIMIZIN GÖSTERDİĞİ YOLDA ÇALIŞMALARIMIZI 
HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM ETTİK. 
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aroluş nedeni yaşama yani 
toprağa sahip çıkmak ve tüm doğal 
varlıkları korumak olan TEMA 
Vakfı, erozyonla mücadelenin 
mümkün olduğunu kanıt layan örnek 
nitelikte kırsal kalkınma, koruma, 
çölleşmeyle mücadele, iklim ve 
ağaçlandırma projeleri uyguluyor. 
Eğit im, savunuculuk ve gönüllülük 
faaliyetleriyle de çevre sorunlarına 
karşı duyarlı, bil inçli ve etkin bir 
kamuoyu oluşturma amacıyla 
çalışıyor.
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DOĞA EĞİTİM PROGRAMLARI

Çocuklar doğayı hissederek, dokunarak, 
koklayarak, işiterek keşfetsin

Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul 
TEMA ve Lise TEMA Doğa Eğitim 
Programlarımızı 2019-2020 eğitim ve 
öğretim yılında 81 ilde 229 bini aşkın 
çocuk ve yaklaşık 9 bin 850 öğretmen ile 
uyguladık. 2020-2021 eğitim ve öğretim 
yılında ise 81 ilde, 234 bin çocuk ve 11 
bin 800 öğretmene ulaşmak için başvuru 
sürecimizi başlattık. Minik TEMA ve 
Yavru TEMA programlarımız 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılında da Türkiye İş 
Bankası’nın desteğiyle uygulanmaya 
devam etmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 
gerçekleştirdiğimiz Minik TEMA, 
Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise 
TEMA Eğitim Portalı çalışmalarımızı 
tamamladık. Minik TEMA ve Yavru TEMA 
Eğitim Portalı’nı Türkiye İş Bankası’nın 
desteği ile hayata geçirdik. Çocukların 
ekolojik okuryazarlık becerilerini 

desteklemek amacıyla hazırladığımız 
Doğa Eğitim Programları içerik ve eğitici 
materyallerine eğitim portalına üye olan 
tüm öğretmenler ulaşabilir.

Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Portalı’na 
ulaşmak için:

Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim 
Portalı’na ulaşmak için:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ İLE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MİNİK TEMA, YAVRU TEMA, 
ORTAOKUL TEMA VE LİSE TEMA EĞİTİM PORTALI 
ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK.
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https://minik-yavrutema.org
https://e-tema.org/ortaokul-lisetema/


Minik TEMA (Okul Öncesi/Anaokulu 4-5 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası 
desteği ile hazırlanan Minik TEMA Eğitim Programı’na 10 
yüz yüze ve 10 dijital etkinlik ekleyerek toplam etkinlik 
sayımızı 60’a çıkardık. Biyolojik çeşitlilik, ağaç ve orman 
temalı ‘Canlılar Çeşit Çeşit’, ‘Orman Olalım’, ‘Ağaçla 
Güzel Dünya’ karaoke şarkılarını; toprak ve orman temalı 
‘Toprak Dersem Çık!’ ve ‘Ormandaki Yaşam’ filmlerini 
çocuklarla buluşturduk. Program 2019-2020 eğitim ve 
öğretim yılında 81 ilde 66 bini aşkın çocukla uygulandı. 
Programı uygulayan öğretmenlere ve çocuklara yıl sonu 
hediyesi olarak katılım belgesi ve rozet gönderdik. 2020-
2021 eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 75 bin çocuk ve 5 
bin 400 öğretmene ulaşmak amacıyla başvuru sürecimizi 
başlattık.

Yavru TEMA (İlkokul 6-9 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Türkiye İş Bankası 
desteği ile hazırlanan Yavru TEMA Eğitim Programı’na 10 
yüz yüze ve 10 dijital etkinlik ekleyerek toplam etkinlik 
sayımızı 81’e çıkardık. Biyolojik çeşitlilik, ağaç ve orman 
temalı ‘Canlılar Çeşit Çeşit’, ‘Orman Olalım’, ‘Ağaçla 
Güzel Dünya’ karaoke şarkılarını; toprak ve orman temalı 
‘Toprak Dersem Çık!’ ve ‘Ormandaki Yaşam’ filmlerini 
çocuklarla buluşturduk. Program 2019-2020 eğitim ve 
öğretim yılında 81 ilde 100 bini aşkın çocukla uygulandı. 
Programı uygulayan öğretmenlere ve çocuklara yıl sonu 
hediyesi olarak katılım belgesi ve rozet gönderdik. 2020-
2021 eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 100 bin çocuk ve 
4 bin öğretmene ulaşmak amacıyla başvuru sürecimizi 
başlattık.

Minik TEMA ve Yavru TEMA çocuk şarkılarına ulaşmak için:

Minik TEMA ve Yavru TEMA çocuk filmlerine ulaşmak için:
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Ortaokul TEMA (10-13 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Ortaokul 
TEMA Eğitim Programı etkinliklerimize 5 yüz yüze ve 6 
dijital etkinlik ekleyerek toplam etkinlik sayımızı 39’a 
çıkardık. Program, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 
81 ilde 37 bin 500’ü aşkın çocukla uygulandı. Programı 
uygulayan öğretmenlere ve çocuklara yıl sonu hediyesi 
olarak katılım belgesi ve rozet gönderdik. 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 34 bin çocuk ve bin 
400 öğretmene ulaşmak amacıyla başvuru sürecimizi 
başlattık. 

Lise TEMA (14-17 Yaş)

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Lise TEMA 
Eğitim Programı etkinliklerimize 5 yüz yüze ve 6 dijital 
etkinlik ekleyerek toplam etkinlik sayımızı 29’a çıkardık. 
Program 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 81 
ilde yaklaşık 24 bin 500 çocukla uygulandı. Programı 
uygulayan öğretmenlere ve çocuklara yıl sonu hediyesi 
olarak katılım belgesi ve rozet gönderdik. 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 25 bin çocuk ve 
bin öğretmene ulaşmak amacıyla başvuru sürecimizi 
başlattık. 
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https://youtu.be/l7QM6XN5ewE
https://youtu.be/cUoTRNMhLjQ


AĞAÇ KARDEŞLİĞİ PROJESİ 

Ağaç Kardeşliği Projesi’ni 70 ilde yaklaşık 10 bin 
çocukla uyguladık

Çocuklara yönelik doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesi 
olan Ağaç Kardeşliği Projesi eğitim etkinliklerimizi 
koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim modeline 
uygun hale getirerek çevrim içi ortamda gerçekleştirdik. 
Eğitimlerimizi 70 ildeki yaklaşık 10 bin çocuk ile 
uyguladık. Adım Adım Oluşumu’nun desteği ve TEMA 
Vakfı gönüllüleri aracılığıyla uygulanan etkinliklerde 
çocukların çevrelerindeki ağaçları tanımaları, gözlem 
yapmaları ve endemik bitkilerle ilgili farkındalık 
kazanmalarını amaçladık. 

Proje filmimizi izlemek için: 

Antalya, Bursa ve İstanbul maratonlarında yardımseverlik 
koşusu yapan bin 760 koşucumuz aracılığıyla proje için 
1.038.920 TL kaynak yarattık. Projenin ağaçlandırma 
aşamasında Edirne’de 10 bin 750 fidanlık beşinci Ağaç 
Kardeşliği Ormanı’nı oluşturduk.

UYGULANAN ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLARIN 
ÇEVRELERİNDEKİ AĞAÇLARI TANIMALARI, GÖZLEM 
YAPMALARI VE ENDEMİK BİTKİLERLE İLGİLİ FARKINDALIK 
KAZANMALARINI AMAÇLADIK. 

34

EVİMİZ DÜNYA PROJESİ

Evimiz Dünya dijital oyununu yaygınlaştırmaya devam 
ettik

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve IKEA Türkiye desteği 
ile hayata geçirdiğimiz, çocukların sürdürülebilirlik 
kavramı üzerine düşünmelerini ve evde yapabilecekleri 
tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmalarını 
amaçlayan Evimiz Dünya Projesi kapsamında 
geliştirdiğimiz oyun tabanlı dijital etkinlik ile Türkiye 
genelinde yaklaşık 165 bin çocuğa ulaştık. Ayrıca 
koronavirüs salgını öncesi, proje kapsamında 7 
IKEA mağazasında çocuklarla eğitim etkinlikleri 
gerçekleştirdik. Salgın döneminde çocuklarla çevrim içi 
ortamda buluşabilmek için yeni etkinlikler tasarladık. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen oyun tabanlı dijital 
etkinliğe ulaşmak için: 

https://youtu.be/opGwYfzsn1I
https://www.tema.org.tr/evimiz-dunya/


SIFIR ATIK EĞİTİM PROJESİ

Sıfır Atık Projesi’ni 24 ilde uyguladık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı 
iş birliği ve Tetra Pak’ın desteği ile uyguladığımız; 
çocuklara doğal varlıkların korunması, çevre dostu 
tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi 
ile ilgili konularda farkındalık kazandırmayı amaçlayan 
Sıfır Atık Eğitim Projesi ile çocuklara ulaşmaya devam 
ettik. 2020 sonbahar döneminde koronavirüs salgını 
nedeniyle eğitim etkinliklerimizi uzaktan eğitim 
modeline uygun hale getirdik ve çevrim içi ortamda 
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile 24 ilde, okul öncesi ve 
ilkokul seviyesinde yaklaşık 20 bin 200 çocuğa ulaştık.

130 bin çocuğa ve 16 bini aşkın öğretmene ulaştık

Portalda var olan etkinlik önerileri, posterler, sunumlar, 
filmler ve oyunların yanı sıra; 20 yeni etkinlik önerisini, 
4 yeni eğitici posterini, ‘Plastikler Her Yerde!’ ve ‘Sıfır 
Atık’ isimli 2 yeni animasyon filmini içeriklerimize 
ekledik. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime 
devam edilen bu süreçte ‘Gizli Nesne Bulma’, ‘Atıklar 
Geri Dönüşüme’, ‘Atıkları Yakala’, ‘Atıkları Eşleştir’ isimli 
oyunları tüm kamuoyunun erişimine açtık. 

Sıfır Atık Eğitim Portalı’nın 2020 yılı içerisindeki 
ziyaretçi sayısı 113.958, sayfa görüntülenmesi ise 
749.440 olarak gerçekleşti.
 
Portala üye olan herkes tüm eğitim içeriklerine ve 
materyallerine ulaşabilir. 

Portala ulaşmak için:
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DOĞA KÂŞİFİ PROJESİ

Doğa Kâşifi uygulamasını kullanıcılarla buluşturduk

Bağışçımız Sayın Turan Demiraslan’ın desteğiyle 
tasarlanan ve İstanbul’un en yaygın ağaç ve çalı türlerini 
nasıl tanıyacağınızı gösteren elektronik doğa rehberi 
Doğa Kâşifi mobil uygulamasını 22 Mayıs Uluslararası 
Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde kullanıcılarla buluşturduk. 
İletişim faaliyetleri sayesinde uygulamanın 13 bin 
kullanıcıya ulaşmasını sağladık. Proje kapsamında 30 
Aralık günü ‘Yurttaş Bilimi’ kavramının tanıtılması ve 
sahiplenilmesine öncülük etmek amacıyla TEMA Vakfı 
yetkilileri, 5 yurttaş bilgin ve bilim insanı ile birlikte 
toplamda 98 kişinin katıldığı, çevrim içi ‘Yurttaş Bilimi 
Paneli’ni düzenledik.

Uygulama ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için: 

Mobil uygulamayı cep telefonlarınıza indirmek için: 

https://sifiratiktema.org
https://www.dogakasifi.org
https://apps.apple.com/de/app/do%C4%9Fa-ka%C5%9Fifi/id1237794199?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dogakasifi


ARILAR VARSA YARINLAR VAR PROJESİ

arilarvarsa.org sitesini yepyeni oyunlarla güncelledik, 
çevrim içi etkinliklerle çocuklara ulaştık

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Balparmak’ın desteği 
ile hayata geçirdiğimiz Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi 
kapsamında; çocukların arıların dünyasını, yaşam 
alanlarını ve sevdikleri bitkileri eğlenerek öğrenmeleri 
amacıyla ‘Arılarla Macera’ ve ‘Arılar ve Çiçekler’ isimli iki 
oyun tasarladık. Türkiye’de arılarla ilgili hem çocuklara 
hem yetişkinlere yönelik kapsamlı ve eğitici içeriklerin 
yer aldığı ilk web sitesi olma özelliğini taşıyan 
arilarvarsa.org web sitesinden erişilen oyunlarımız 
59.419 kişi tarafından 162.612 kez oynandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim etkinliklerimizi 
uzaktan eğitim modeline uygun hale getirerek 40 ilde, 
ilkokul seviyesinde yaklaşık 8 bin 200 çocuğa ulaştık.

Dünya Arı Günü’nü kutladık

20 Mayıs Dünya Arı Günü için, kurumsal Instagram 
hesabımızdan takipçilerimizle kolay arı çizme yöntemini 
paylaştık. Ardından bir hafta boyunca kendi çizimlerini 
@temavakfi, @balparmak ve #arılarvarsa etiketleriyle 
paylaşan gönüllü ve takipçilerimizin hikâyelerini kendi 
hesabımıza taşıdık. Dünya Arı Günü’nde ise kurumsal 
Instagram hesabımız üzerinden Genel Müdürümüz 
Başak Yalvaç Özçağdaş’ın ev sahipliğinde Balparmak 
Pazarlama Direktörü Hakan Şıpkan ve Yonca Tokbaş’ın 
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katıldığı bir canlı yayın düzenleyerek ‘Arılarla Macera’ 
oyunumuzun lansmanını gerçekleştirdik. Canlı yayında 
gerçekleştirdiğimiz lansman 10 bin 800 izlenme sayısına 
ulaştı.

Proje farkındalık kitlerimizi 7 bin kişiye ulaştırdık

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında sosyal medya 
üzerinden bir etkinlik gerçekleştirdik; arılar hakkında 
sorulan soruya doğru cevap veren kişilere çocuk ve 
yetişkin kitinden oluşan bir set gönderdik. Ayrıca, İzmir 
depremi sonrası bölgede kurulan çadır kentlere aynı 
farkındalık setlerinden ulaştırdık. Bu çalışmalarla 8 bin 
500 çocuk ve 8 bin 500 yetişkin olmak üzere toplam 17 
bin kişiye eriştik.

YERKÜREYE SAYGI: İKLİMİ KORU PROJESİ

Yeni içeriklerimizi çocuklarla buluşturduk

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve Sompo Sigorta’nın 
desteği ile hazırlanan Yerküreye Saygı: İklimi Koru 
Projesi kapsamında iklim ve iklim değişikliği konularında 
farkındalık yaratmaya devam ettik. 2020 yılının ilk 
yarısında ilkokul seviyesi için gerçekleştirilen yüz yüze 
eğitim uygulamaları ve sonbahar döneminde uygulanan 
ilkokul, ortaokul ve lise seviyesine yönelik çevrim içi 
etkinlikler ile 31 ilde yaklaşık 13 bin 200 çocuğa 
ulaştık. İlkokula yönelik hazırlanan etkinlik yönergesi 
ve materyallerinin yanı sıra ortaokul ve lise kademesine 
yönelik olarak da etkinlik yönergeleri ve materyalleri 
geliştirdik. Çocukların iklim değişikliği hakkında daha 
kapsamlı bilgi sahibi olmaları için ‘Yerküreye Saygı: 
İklimi Koru Filmi’, ‘İklimi Koru E-Dergi’ ve 2 farklı ‘İklimi 
Koru Posteri’ ile içeriklerimizi zenginleştirdik. 

E-dergi ve posterlere ulaşmak için: 
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https://www.tema.org.tr/calismalarimiz/egitim/egitim-projeleri/iklimi-koru


30 ilde iklim söyleşileri ve belgesel gösterimleri 
gerçekleştirdik

Projenin farkındalık etkinlikleri kapsamında genç ve 
yetişkinlerin iklim değişikliğiyle ilgili bilgi edinmeleri, 
sürdürülebilir yaşam bilinci kazanmaları, iklim değişikliği 
konusundaki neden-sonuç ilişkisini kavramaları ve 
iklimi korumak için neler yapabilecekleri konusunda 
düşünmelerini sağlamak amacıyla çevrim içi belgesel 
gösterimleri ve iklim değişikliği konulu söyleşiler 
gerçekleştirdik. 30 ilde yapılan çevrim içi iklim 
değişikliği sunumu, belgesel gösterimi ve akabinde 
gerçekleştirilen söyleşiler ile yaklaşık bin 800 kişiye 
ulaştık. Proje kapsamında geliştirilen bilgilendirici 
el föyünü basılı ve dijital olarak gönüllülerimiz ile 
paylaşarak yaklaşık 3 bin 500 kişide bir farkındalık 
yarattık.

81 İLDE 81 ORMAN PROJESİ

81 İlde 81 Orman Projesi’nin 12. yılını da başarıyla 
tamamladık

Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ve Türkiye İş Bankası 
desteğiyle 2008 yılında uygulamaya koyduğumuz 
projede, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Elazığ, 
Eskişehir, Hatay, Karaman, Kırklareli, Kocaeli, Konya ve 
Şırnak illerinde olmak üzere toplam 11 sahada kontrol 
çalışmaları gerçekleştirdik. Projenin yaşayan fidan 
tespitleri üzerinden yapılan yıl sonu değerlendirmesine 
göre ortalama fidan başarısı %84 olarak devam etti.

UYGULANAN ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLARIN 
ÇEVRELERİNDEKİ AĞAÇLARI TANIMALARI, GÖZLEM 
YAPMALARI VE ENDEMİK BİTKİLERLE İLGİLİ FARKINDALIK 
KAZANMALARINI AMAÇLADIK. 
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FISTIĞIMIZ BOL OLSUN PROJESİ

Fıstığımız Bol Olsun Projesi’nde 10. yılı tamamladık

DAMAK ile 2011 yılında başlattığımız ve 2019 yılında 
3. etabına devam etme kararı aldığımız projenin 10. 
yılında bahçe ziyaretlerine ve üreticilere antepfıstığı 
yetiştiriciliği ile ilgili danışmanlık hizmeti vermeye 
devam ettik. Projenin 3. etabında, 2020 yılında 
antepfıstığı yetiştiriciliğine dair konularda toplam 564 
adam/günlük danışmanlık hizmeti verdik. Üreticiler 
ile yapılan görüşme ve anketler ile projenin nitel ve 
nicel etki değerlendirme raporunu hazırladık. Barak 
Ovası’ndaki polen yoğunluğunun artırılması için bin 
adet aşılı antepfıstığı erkek fidanını 36 köyde 183 
üreticiye dağıttık, dağıtılan fidanların dikimlerini takip 
ettik. 2019 yılında yayınladığımız ‘Soru ve Yanıtlarla 
Antepfıstığı Yetiştiriciliği’ adlı kitabımızı dağıtmaya 
devam ederek 448 adet kitabı üreticiler ile buluşturduk. 
107 adet tarım takvimi dağıttık. Tepe tacı gençleştirme 
uygulamaları kapsamında 5 bahçede 50 ağaçta ikinci 
yıl uygulamalarını tamamladık. Yürütülen tüm eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri ile proje bahçelerinde, komşu 
bahçelere oranla %80 verim artışı sağladık. 

Çocuklara yönelik Fıstığımız Bol Olsun etkinliklerine 
devam ettik

Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 
ve Damak’ın desteğiyle hayata geçirilen eğitim 
etkinliklerimizi, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan 
eğitim modeline uygun hale getirdik.

Gaziantep’te ilkokul 3. ve 4. sınıf çocuklarına yönelik 
eğitim etkinliklerini çevrim içi olarak uyguladık ve 
yaklaşık bin 300 çocuğa ulaştık.
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HER DEM TOPRAK İÇİN PROJESİ

Her Dem Toprak İçin Projesi’nde toprak asitliği azaldı, 
çay üretimi arttı

Doğuş Çay iş birliğiyle yürüttüğümüz projede yıl içerisinde 
6 farklı bahçede örnek bahçe uygulamalarına devam ettik. 
Örnek bahçelerde gerçekleştirdiğimiz organik gübre, çay 
kompostu, dolomit ve çapalama uygulamaları neticesinde 
bahçelerin ekstrem asit karakterdeki (pH 4,14) toprak 
yapısını orta derece asit (pH 5,51) değerine getirdik. 
Toprağın diğer bitki besin maddeleri açısından da daha iyi 
duruma geldiğini gözlemledik. Toprak yapısındaki iyileşme 
ile birlikte örnek uygulama bahçelerinde komşu bahçelere 
oranla yaş çay verimini %38 oranında yükselttik. Tüm 
bu sonuçlarla bölgede dolomit kullanımı kamu kurumları 
tarafında da önerilmeye ve yaygınlaşmaya başladı. 2019 
yılında dikimlerine başladığımız çeşit bahçe tesisine, bu 
yıl 300 fidan daha dikerek toplam fidan sayısını bin 500’e 
çıkardık.  

ENV.NET III PROJESİ

2018’den beri yürüttüğümüz projemizi başarıyla 
tamamladık 

Batı Balkanlar’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
ile [Co-PLAN, Institute for Habitat Development 
(Arnavutluk), Environmental Ambassadors for Sustainable 
Development (Sırbistan), Green Home (Karadağ), 4x4x4 
Balkan Bridges (Kuzey Makedonya), Advocacy Training 
Resources Center (Kosova), LIR Evolution (Bosna Hersek), 
European Environmental Bureau (Belçika), Fondazione 
Punto.Sud (İtalya) ve TEMA Vakfı (Türkiye)] 2018 
yılında başladığımız ve 30 Aralık itibarıyla kapanışını 
gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında başta su krizi ve 
iklim değişikliği olmak üzere; Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED), yatay mevzuat, döngüsel ekonomi alanlarında 
çalışmalar yürüttük. Ayrıca proje kapsamındaki küçük 
hibe programı ile yerel STK ve üniversiteleri destekledik. 
2020 yılında; İzmir, Erzurum ve Samsun’da iklim 
değişikliği, iklim eylem planları, savunuculuk ve döngüsel 
ekonomiye yönelik farkındalığın artırılması için çalışan 
bir yerel STK’ya ve iki üniversiteye alt hibe verdik. Proje 
kapsamında Gaziantep’te ENV.net Temiz Hava Ormanı 
oluşturduk. 

   Her Dem
Toprak İçin
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Salda Gölü başta olmak üzere göller yöresine inceleme 
ziyareti düzenledik

Proje kapsamında Salda Gölü’nü ziyaret ederek 
incelemelerde bulunduk ve yetkililerden bilgi aldık. 
Ardından Burdur, Eğirdir, Kovada, Beyşehir, Akşehir ve 
Eber göllerini ziyaret ederek göllerde su seviyelerindeki 
azalmaya, göl çevresindeki suyun miktarına ve kalitesine 
etki eden arazi kullanım durumlarına, göllere yönelik 
tehditlere ve yol güzergâhında yoğun olarak yer alan 
mermer ve taş ocaklarına yönelik incelemelerde 
bulunduk. İnceleme gezisi sonrası bölge sorunlarını karar 
vericilere ve yetkililere aktarmaya devam ettik. 

Coğrafyamızı yakından ilgilendiren IPCC İklim ve 
Arazi Özel Raporu’nu Türkçeleştirdik

Proje kapsamında Hükümetler Arası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC)’nin ülkemizin de içinde yer aldığı 
coğrafyayı yakından ilgilendiren “Arazi Özel Raporu”nu 
Türkçeleştirdik. İklim değişikliğinin arazi kullanımı 
ile ilişkisini ele alan rapor, Vakfımızın temel çalışma 
alanlarından biri olan arazi bozulumu hakkında önemli 
bulgular içeriyor. Rapor, koronavirüs salgını ile yeniden 
gündeme gelen ‘doğal alanların tahribatı’, ‘gıda güvenliği’ 
ve ‘iklim krizi’ tartışmalarının arazi kullanımı ekseninden 
tekrar ele alınması gerektiğini bilimsel verilerle ortaya 
koyması bakımından önemli bir kaynak. 

Rapora ulaşmak için linkler;

Karar vericiler için özet: 

Teknik Özet: 

43

https://cdn-tema.mncdn.com/Uploads/Cms/karar-vericiler-icin-ozet.pdf
https://cdn-tema.mncdn.com/Uploads/Cms/karar-vericiler-teknik-ozet.pdf


Döngüsel Ekonomi Bölgesel Konferansı’nı çevrim içi 
gerçekleştirdik

9 Aralık tarihinde çevrim içi olarak ‘Döngüsel Ekonomi 
Bölgesel Konferansı’nı düzenledik. Tüm gün süren 
konferansı aynı zamanda TEMA Vakfı Youtube 
kanalından canlı yayınladık. Türkiye, Batı Balkanlar, 
Belçika, İtalya, Hollanda’dan konuşmacıların yer aldığı 
konferansta; döngüsel ekonominin tanımı, Avrupa 
Birliği’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Batı Balkanlar 
ve Türkiye’de döngüsel ekonominin durumu, deneyim 
paylaşımlarından iyi örnekler gibi pek çok farklı alanda 
bilgiler paylaştık. 2 binin üzerinde izleyici tarafından 
takip edilen konferans kaydını izlemek için: 

KATILIMCI NEHİR HAVZA YÖNETİMİ PROJESİ

Projemizi başarıyla tamamladık

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyaloğu 
Beşinci Dönemi (CSD-V) kapsamında AB tarafından 
fonlanan ve 2019 yılının Mayıs ayında başlayan projemizi 
Kasım ayında başarı ile tamamladık.

Ülkemizin hayat damarları olan 25 nehir havzasının 
yönetimine sivil toplumun katılımını güçlendirmek 
amacıyla yürütülen proje kapsamında, su ve havza 
bazında yönetim konusunda farkındalık yaratacak yerel 
ve ulusal ölçekli etkinlikler gerçekleştirildik.

Katılımcı Nehir Havza Yönetimi’nde Kamu - STK 
diyaloğunu artırmak adına, proje ortakları Avrupa Çevre 
Bürosu (EEB), Dünyanın Dostları Derneği (FoE) ve TEMA 
Vakfı proje ekibi olarak 20 Şubat tarihinde Ankara’da 
kamu kurumlarını ziyaret ettik. Su Çerçeve Direktifi’nin 
uygulanması konusunda kurumlarla proje ortaklarının 
deneyimlerini paylaşmalarını sağladık. 21 Şubat 
tarihinde Ankara’da basın mensupları, STK ve kamu 
temsilcileri ile ‘Kamu – STK Su Diyaloğu Toplantısı’nı 
düzenledik.
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Sokak röportajları, uzman videoları ve iki deneyim 
raporu yayınladık

Kamuoyu farkındalığını artırmak adına sokağa çıkıp 
vatandaşlarımıza mikrofon uzattık. Gelen cevapların 
derlendiği sokak röportajları videosunu yayınladık. 
Uzmanlarımızın, Nehir Havza Yönetimi Planları 
hakkında sıkılıkla karşılaşılan sorulara verdikleri 
cevaplardan oluşan videolar yayınladık. Proje ortaklarımız 
Avrupa Çevre Bürosu ve Dünyanın Dostları Derneği-
Hırvatistan kuruluşları tarafından hazırlanan 2 adet 
deneyim paylaşımı raporu yayınladık. 10 farklı havzayı 
ziyaret eden temsilci gönüllülerimiz aracılığı ile nehir 
havzalarındaki tehditlere dikkat çektik. Türkiye’deki su 
varlıklarına yönelik tehditleri belgelemeye yönelik bir 
haritalama çalışması olan “TEMA Vakfı Su Tehditleri 
Haritasını” güncelleyerek 150’nin üzerinde veri giriş 
sağladık. 

Sokak röportajları videosunu izlemek için: 

Uzman videolarını izlemek için: 

Gönüllülerimizle “Havzanı Tanı, Suyunu Koru” dedik

Proje kapsamında 9-22 Kasım tarihleri arasında 40 
farklı ilde 65 noktada stant etkinlikleri gerçekleştirerek 
yaklaşık 4 bin 700 kişiye ulaştık. Proje kapsamında 
Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, 
Konya, Manisa, Rize, Sakarya ve Tekirdağ‘da (10 il) 
kirlilik, kuruma vb. sorunları olan göl, nehir, çay vb. su 
varlıklarını ziyaret ettik ve salgın tedbir kurallarına dikkat 
ederek havza bazlı özel etkinlikler gerçekleştirdik.
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https://youtu.be/GDTKSivhuDU
https://youtu.be/pFE3f6zLRRs
https://youtu.be/AGsU-OVts54
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ğitim çalışmalarımızı başta çocuklar 
ve gençler olmak üzere tüm toplumda 
ekolojik okuryazarlığı ar tırmak 
ve sürdürülebilir yaşam felsefesi 
konusunda farkındalık yaratmak 
amacıyla yürütüyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda okul öncesinden liseye 
kadar tüm seviyelerde doğa eğit im 
programları hazırlıyor; çocuklar, 
gençler ve yetişkinler için eğit im 
projeleri tasarlıyoruz. Raporun ilk 
bölümünde aktardığımız eğit im 
projeleri yanında; çevre alanında 
yayınlarla, eğit im portalları ve 
web siteleriyle toplumdaki ekolojik 
okuryazarlığa katkı sunmayı 
hedefliyoruz. Tüm bu amaçlar 
doğrultusunda 2020 yılında da eğit im 
programları ve projeleri kapsamında 
çalışmalarımızı yürüt tük.



ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı ile protokollerimize yenilerini 
ekledik

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğü ile 
Doğa Eğitim Programları kapsamında iş birliği protokolü 
imzaladık.

Çocuk filmleri EBA TV ve EBA web sitesinde yayınlandı

Salgın sebebiyle eğitime evlerden devam edilen bu dönemde 
program ve projelerimiz kapsamında farklı yaş gruplarındaki 
çocuklara yönelik hazırladığımız “Toprak Dersem Çık!”, 
“Ormandaki Yaşam”, “Arılar Varsa Yarınlar Var”, “5D ile 
Sıfır Atık’’, “Bir Tişörtün Yaşam Hikâyesi’’, “Yerküreye 
Saygı: İklimi Koru’’ animasyon filmlerimiz ve “Ağaçla Güzel 
Dünya”, “Canlılar Çeşit Çeşit”, “Orman Olalım” karaoke 
şarkılarımız EBA TV’de çocuklarla buluştu. 2020 sonbahar 
döneminde ise “Toprak Dersem Çık!”, “Ormandaki Yaşam”, 
“Arılar Varsa Yarınlar Var”, “Yerküreye Saygı: İklimi Koru’’ 
isimli animasyon filmlerimiz ve “Ağaçla Güzel Dünya”, 
“Canlılar Çeşit Çeşit”, “Orman Olalım” isimli çocuk 
şarkılarımız EBA web sitesinde yayınlandı.

Çocuk şarkılarına ve filmlerine ulaşmak için: 

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
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SALGIN SEBEBİYLE EĞİTİME EVLERDEN DEVAM EDİLEN 
BU DÖNEMDE PROGRAM VE PROJELERİMİZ KAPSAMINDA 
FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK 
HAZIRLADIĞIMIZ PROJELERİMİZ ÇOCUKLARLA BULUŞTU.

49

https://youtu.be/l7QM6XN5ewE
https://youtu.be/cUoTRNMhLjQ


YETİŞKİN EĞİTİMLERİ

e-tema.org sayfamızı yeniledik

Tüm dijital portal ve mikro web sitelerimizi tek çatı altında 
topladığımız e-tema.org sayfamızı yenileyerek kullanıma 
açtık. Web sayfamızda, tüm eğitim program ve projelerinin 
içerikleri ile birlikte Toprak TEMA ve Su TEMA web 
sitelerine ulaşmak da mümkün.

Sayfayı ziyaret etmek için; 
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YAYINLAR VE BURSLAR

Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı ile öğrencilere 
eğitim desteği verdik

Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı kapsamında 2019-
2020 eğitim ve öğretim yılında Orman ve Kırsal Kalkınma, 
Çevre Politikaları ve Çevre Eğitimi alanlarında çalışma yapan, 
8 lisansüstü öğrencisine burs verdik.  

“Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları” kitabının 
ilk baskısını gerçekleştirdik

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğinde, Prof. Dr. Ünal 
Akkemik’in editörlüğünü yaptığı ‘Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve 
Çalıları’ kitabının baskısını gerçekleştirdik. Komşumuz kadar 
yakın olan odunsu bitkilerin adlarına, türlerine ve nerelerde 
bulunduklarına ilişkin bilgilerin; onları tanımayı kolaylaştıran 
anahtarların olduğu kitap, renkli fotoğraflarla görselleştirilmiş  
813 tür ile şimdiye kadar bu alanda yapılmış en kapsamlı 
çalışma olma özelliğini taşıyor. 

“Meşe Ağacı, Arkadaşım Olur Musun?” kitabının 5. baskısını 
yaptık

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş 
birliğinde yayınladığımız ‘Meşe Ağacı, Arkadaşım Olur Musun?’ 
okul öncesi kitabının 5. baskısını yaptık. 
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önüllülerimizden aldığımız güçle; 
Türkiye’nin dört bir yanında İl 
Temsilcilerimiz, İlçe/Mahalle 
Sorumlularımız ve Genç TEMA 
Başkanlarımızın liderliğinde 
faaliyetlerimizi 764 noktada sürdürdük. 
Salgın sürecindeki kısıt lamalar 
çerçevesinde, çevrim içi faaliyetler 
ağırlıklı olmak üzere toprağı ve doğal 
varlıkları koruma çalışmalarımızı 
sürdürdük. 2020 yılında aramıza 
katılan yaklaşık 50 bin gönüllümüz ile 
1 Milyon Gönüllü hedefimize bir adım 
daha yaklaştık.



2020 yılında 81 İl Temsilcimiz, 404 İlçe Sorumlumuz, 123 
Mahalle/Belde Sorumlumuz ve 156 üniversitede bulunan Genç 
TEMA topluluklarımız aracılığıyla 764 noktada toprağı ve doğal 
varlıkları koruma çalışmalarını sürdürdük. 2020’de aramıza 
katılan yaklaşık 44 bin yeni gönüllümüz ile gönüllü sayımız 900 
bini aştı. Vakfımızın 900 bininci gönüllüsü üniversite öğrencisi 
Rabia Gültaş oldu.

2020 yılında aramıza katılan gönüllülerin %57’si kadın, %43’ü 
erkektir. 2020 yılında aramıza katılan gönüllülerin %60’ı 0-17 
yaş aralığında, %21’i 18-24 yaş aralığında, %19’u ise 25 yaş ve 
üzerindedir.

GÖNÜLLÜ PROFİL BİLGİLERİ

Cinsiyet Dağılımı - 2020

ÖRGÜTLENME VE GÖNÜLLÜLÜK 
ÇALIŞMALARIMIZ
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%57

%43

Kadın

Erkek

SAHA ÖRGÜTLENMEMİZ

2020’de Aksaray, Kırklareli, Muş, Niğde, Siirt, Yalova 
ve Yozgat’ta yeni il temsilcileri görevlendirdik. Bursa 
ve İzmir’de mahalle örgütlenmesi çalışmalarına hız 
vererek 2020’de Bursa ve İzmir’de toplam 22 mahalle 
sorumlusuyla çalıştık.

1 MİLYON GÖNÜLLÜ KAMPANYASI

#GönlünüVer kampanyamıza devam ettik

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde 900 bin kişi bir 
gönüle sığıyor dedik ve tüm doğaseverleri #GönlünüVer 
sloganıyla gönüllümüz olmaya davet ettik. 1 milyon 
gönüllüye ulaşma hedefiyle #GönlünüVer kampanyamıza 
devam ettik.

GÖNÜLLÜLERİMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER 
VE ETKİNLİKLER

Saha etkinliklerimize devam ettik

İl Temsilcilerimiz, İlçe/Mahalle Sorumlularımız ve Genç 
TEMA’larımız ile birlikte 2020 Saha Faaliyet Programı 
çerçevesinde gönüllü kazanımı, ağaçlandırma, eğitim 
ve savunuculuk çalışmalarını içeren pek çok etkinliği 
koronavirüs salgını tedbirlerini dikkate alarak hayata 
geçirdik. 
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%60
%19

%21

0-17

18-24

25+



22 Nisan Dünya Günü’nü “İklim Eylemi” teması çerçevesinde 
kutladık

22 Nisan Dünya Günü kapsamında gönüllülerimiz ve 
takipçilerimizle birlikte iklim için harekete geç çağrısı 
yapan dövizler/pankartlar hazırlayarak sosyal medyada 
#DünyaGünü2020 #iklimeylemi ve #iklimikoru etiketleriyle 
paylaşımlarda bulunduk.

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü’nde bir araya 
geldik

17 Haziran ‘Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü’ kapsamında, 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli ve UNCCD İcra Direktörü Sayın İbrahim Thiaw’ın 
konuşmaları ile yer aldığı etkinliğe katılım sağladık. 
Bin kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, TEMA 
Vakfı’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz Ataç, 
Genel Müdürümüz Başak Yalvaç Özçağdaş, Genel Merkez 
çalışanlarımız ve 200 gönüllümüz ile yer aldık.

Erozyonla Mücadele Haftası’nda çevrim içi farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirdik

16-22 Kasım tarihleri arasında düzenlediğimiz Erozyonla 
Mücadele Haftası etkinlikleriyle toprak ve su ilişkisine dikkat 
çekerek ülke genelinde TEMA Vakfı İl Temsilcileri, İlçe/Mahalle 
Sorumluları, Genç TEMA’lar ve gönüllülerimiz tarafından 
gerçekleştirilen çevrim içi çalışmalarla farkındalık yarattık.
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü’nü 
kutladık.

5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ VE 
DÜNYA TOPRAK GÜNÜ’NÜ, BU YIL DA 
#GÖNLÜNÜVER SLOGANIYLA KUTLADIK.
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5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak 
Günü’nü, bu yıl da #GönlünüVer sloganıyla kutladık. 
Gönüllülerimize, Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya 
Toprak Günü vesilesiyle çevrim içi kutlama mektupları ve 
SMS’leri gönderdik.

Genç TEMA’lar #VarBirHayalimiz dedi

#VarBirHayalimiz etiketi ile TEMA Vakfı YouTube 
kanalından Genç TEMA’larımızın sunuculuğunda bir 
canlı yayın gerçekleştirdik. Canlı yayına 13 ilden 16 
Genç TEMA Başkanımız konuk oldu ve gezegenimize 
ilişkin 2021 hayallerini paylaştı. Programda 23 ilden 32 
Genç TEMA’mızın katkısıyla #VarBirHayalimiz etiketi ile 
hazırlanan videoyu yayınladık.

#VarBirHayalimiz ETİKETİ İLE TEMA VAKFI YOUTUBE 
KANALINDAN GENÇ TEMA’LARIMIZIN SUNUCULUĞUNDA BİR 
CANLI YAYIN GERÇEKLEŞTİRDİK.
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GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞMALARIMIZ

Genç TEMA Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik

Salgın kapsamında alınan önlemler öncesinde gerçekleştirdiğimiz 
yüz yüze son toplantımız olma özelliği taşıyan Genç TEMA 
Koordinasyon Toplantısı’nı, 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 
Antalya’da 63 il, 96 üniversiteden 185 Genç TEMA’mızın ve 9 
Mezun TEMA’mızın katılımıyla gerçekleştirdik.

Saha Koordinasyon Toplantımızın ana esin kaynağı Toprak 
Dedemizdi

Her yıl düzenlediğimiz Saha Koordinasyon Toplantısı’nı, bu yıl 
koronavirüs salgını sebebiyle ilk kez çevrim içi gerçekleştik. 
21-23 Ağustos tarihlerinde Türkiye’nin 80 ilinden 500 
gönüllümüzün ve Genel Merkez çalışanlarımızın katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz toplantının ana esin kaynağı Vakfımızın 
Kurucu Onursal Başkanlarından merhum Hayrettin Karaca 
oldu. Hayrettin Karaca ve onun “Param var ama hakkım yok” 
felsefesini sembolize eden kırmızı süveterinden hareketle 
toplantının temasını kırmızı olarak belirledik. TEMA Vakfı Kurucu 
Onursal Başkanlarından A. Nihat Gökyiğit’in de video aracılığıyla 
mesajını paylaştığı toplantının açılış konuşmalarını, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Deniz Ataç ve Genel Müdürümüz Başak 
Yalvaç Özçağdaş yaptı. Toplantının öne çıkan konukları,  Millî 
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ve psikolog-yazar Doğan Cüceloğlu 
oldu. 
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3 gün süren toplantıda gönüllülerimizle, Prof. Dr. Bülent 
Gülçubuk’un ‘Türkiye Tarımına Genel Bir Bakış’ ve Doç. 
Dr. İbrahim Yurtseven’in ‘Orman ve Su’ isimli sunumlarının 
yanı sıra; ‘Umut Yeşerten Örnekler’ panelleriyle başarılı 
gönüllü hikayelerini dinledik. Toplantı kapsamında bu yıl ilk 
kez düzenlediğimiz Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülleri’ni 
verimlilik ve gönüllü kazanımı kategorilerinde sahipleriyle 
buluşturduk.

GÖNÜLLÜLERİMİZE YÖNELİK EĞİTİMLER

Uyum Eğitimimizi bu yıl ilk kez çevrim içi gerçekleştirdik

Aramıza yeni katılan İl Temsilcileri ve İlçe/Mahalle 
Sorumlularımızla 28-29 Kasım tarihleri arasında Uyum 
Eğitimi gerçekleştirdik. Eğitime katılan gönüllülerimizi 
Vakfımızın genel yapısı, bölümlerimizin çalışma alanları, 
örgütlenme ve gönüllülük modelimiz, eğitim yaklaşımımız, 
eğitim programlarımız ve projelerimiz gibi birçok konuda 
bilgilendirdik. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitime 112 
gönüllümüz katıldı.

Gönüllülerimize yönelik çevrimiçi seminerler düzenledik

Koronavirüs salgınının ülkemizi etkisi altına aldığı ilk aylarda 
eğitim ve toplantılarımızı ertelesek de çevrim içi bölgesel 
toplantılarda İl Temsilcilerimiz, İlçe/Mahalle Sorumlularımız 
ve Genç TEMA Başkanlarımız ile buluştuk ve birçok konuda 
paylaşımlarda bulunduk. 

Farklı tarihlerde gerçekleştirdiğimiz 30 ayrı toplantı ile 48 İl 
Temsilcimiz, 195 İlçe Sorumlumuz, 74 Mahalle Sorumlumuz, 
78 Genç TEMA Başkanımız ile bir araya gelerek toplam 395 
temsilci gönüllümüze ulaştık. Yıl boyunca farklı konularda 
gerçekleştirilen çevrim içi seminerlerde gönüllülerimiz ile bir 
araya geldik. “Bitkileri Anlamak”, “Kanal İstanbul Projesi 
ve Ekosistem Üzerindeki Etkileri”, “Maden Mevzuatının 
Tarihsel Değişimi ve Değişimin Doğa ve Yaşam Alanlarına 
Yansımaları”, “Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) ve 
Çevre Etki Değerlendirme (ÇED), Uygulamaları, Sorunları 
ve Öneriler”, “Biyolojik Çeşitlilik”, “Türkiye’deki Kömür 
Yatırımlarına Üst Ölçekli Bir Bakış Açısı: Madencilik Projeleri 
ve Ekosistem Üzerindeki Etkisi”, “Maden Mevzuatı - 6. 
Madde”,  “Konya Kapalı Havzası Termik Santral Projesinin 
Tarımsal Ekonomiye Etkisi” gibi konularda Vakfımızdaki 
uzmanların sunumlarını gönüllülerimizle buluşturduk.
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ı l boyunca temsilcilerimiz ve 
gönüllülerimizin de desteği i le doğa 
alanlarının, verimli toprakların, 
suyun ve temiz hava hakkımızın 
korunması için yerel ve ulusal 
düzeyde savunuculuk çalışmaları 
gerçekleştirdik. Toprak erozyonu, 
çölleşme, doğal varlıkların korunması 
ve iklim değişikliği konularında 
dünyadaki yeni araştırmaları, 
uygulamaları ve faaliyetler hakkındaki 
son gelişmeleri takip et t ik. İçinde 
bulunduğumuz uluslararası ağlar, 
takip et t iğimiz yayınlar ve katıldığımız 
uluslararası seminer ve konferanslar 
aracılığıyla edindiğimiz tecrübe ve 
bilgileri kamuoyunun bilgisine sunduk.



Doğamızı, toprağımızı, havamızı, 
suyumuzu ve ekosistem haklarını 
savunmaya devam ettik

Yaşamın temeli olan verimli toprakların, 
suyun ve temiz hava hakkımızın korunması 
için temsilcilerimiz ve gönüllülerimizle 
birlikte Yalova, Zonguldak, Çanakkale, 
Balıkesir, İstanbul, Kahramanmaraş, Adana 
başta olmak üzere Türkiye genelinde 
savunuculuk çalışmaları gerçekleştirdik, 
hukuki süreçler başlattık. Yıl boyunca 
temsilcilerimizle birlikte tarım arazilerimizin 
korunması için 71 ilde Toprak Koruma 
Kurullarında çalıştık. 

Sinop Nükleer Güç Santrali’nin ÇED 
olumlu kararına karşı dava açtık 

Sinop Nükleer Projesi’nin Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) süreci, teknoloji sahibi 
yüklenici firmanın çekilmesine rağmen 
2020 yılında hız kesmeden devam etti ve 
ÇED raporu hakkında ÇED olumlu kararı 
verildi. Projenin hem denizel ekosistemde 
hem de karasal ekosistemde yaratacağı 
tahribat nedeniyle; pek çok eksik ve hata 
içeren Sinop Nükleer Güç Santrali ÇED 
raporu hakkında verilen olumlu kararının 
iptali talebi ile dava açtık. 

ÇEVRE POLİTİKALARI VE 
ULUSLARASI İLİŞKİLER 

ÇALIŞMALARIMIZ
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Kanal İstanbul Projesi’ne karşı yürüttüğümüz hukuk 
çalışmalarına devam ettik

2020 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren İstanbul 
Çevre Düzeni Planı 4. plan tadilatının iptali talebi ile 
dava açtık. Projenin ÇED raporu olumlu kararının iptali 
ve geçmiş İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın tadilatlarına 
karşı açtığımız davalarımız devam ederken; Kanal İstanbul 
Projesi’nin etkileşim alanında kalan Sazlıdere Barajı 
Bölgesi’ni yapılaşmaya açan İstanbul Çevre Düzeni Planı 
4. plan tadilatına ilişkin davamız sonucunda plan tadilatı 
iptal edildi. Kararda; kamu yararı gözetilmeden yapılan 
planın yer altı ve yer üstü suları açısından sakıncalar 
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YIL BOYUNCA TEMSİLCİLERİMİZLE BİRLİKTE TARIM 
ARAZİLERİMİZİN KORUNMASI İÇİN 71 İLDE TOPRAK KORUMA 
KURULLARINDA ÇALIŞTIK. 



içerdiği, çevresel etkilere ve bu etkilerin 
bertaraf edilmesine yönelik analizlere 
sahip olmadığı belirtildi. Su sorununu 
yakından hissettiğimiz bugünlerde 
İstanbul’un en önemli su varlıklarından 
olan Sazlıdere Barajı’nı ve bölgedeki diğer 
su varlıklarını tehdit eden plan tadilatının 
iptali, İstanbul’un içme suyu ve sulak alan 
varlığını tehdit eden diğer plan tadilat ve 
revizyonları ile Kanal İstanbul Projesi için 
de benzer kararların verilmesi adına umut 
oldu. 

Tarım topraklarını ve doğal alanları 
korumak için başlattığımız dava 
süreçlerinde güzel haberler aldık

2011 yılından bu yana devam eden 
Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı Tadilatının ekolojik değerleri 
tehlikeye atan bölümlerinin iptali için 
açılan davanın verilen nihai kararında; 
Söke, Kıyıkışlacık ve Muğla Merkezin 
kuzeydoğusundaki golf sahaları iptal 
edildi. Güllük’teki yat limanının iptali 
kesinleşti. İptal edilen plan kararları 
ile Davutlar Barajı Koruma Alanı, 
Güllük Deltası Sulak Alanı ve Muğla’nın 
ormanlarının eşsiz doğal güzelliklerinin 
sürdürülerek korunması için katkı 
sağlandı. 

Gaziantep ili Toprak Koruma Kurulu’nun 
2009 yılında almış olduğu ve Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi’nin mutlak tarım 
arazileri üzerine büyümesine imkan veren 
kararının iptali talebiyle dava açıldı. 

10 yılı aşkın süredir devam eden dava 
sonucunda OSB’nin tarım toprakları 
üzerinde genişlemesinde kamu yararı 
görülmediğinden kararın iptaline karar 
verildi. Ancak yürütmeyi durdurma kararı 
alınmadığı için OSB yatırımları tarım 
alanları üzerinde yapılmaya devam edildi. 
Alınan son kararla, kalan tarım toprakları 
için koruma sağlandı. 

İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı 
revizyonuna açılan dava sonucunda 
orman tahsisine, akarsu ve dere yatakları 
çevresinde yapılaşmaya yol açacak 
olan plan hükümlerinde yürütmenin 
durdurulması kararı verildi. 

İklim değişikliğiyle mücadelede 
kapasite güçlendirme çalışmalarına 
devam ettik  

Aralık ayında temsilcilerimizle İklim 
Değişikliği, İklim Eylem Planları ve 
Savunuculuk konularında bir araya 
geldik. Konu hakkında çalışan sivil 
toplum kuruluşlarından uzmanlar ve 
akademisyenlerin sunumlarıyla katkı 
sunduğu buluşma sonrası örnek vakalar 
üzerinden atölye çalışmaları yaptık. 
Buluşma sonrasında belirlenen pilot illerde 
iklim eylem planlarının hazırlanması 
konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

2019 yılında iklim eylem planları 
çalışmaları kapsamında pilot il seçilen 
Erzurum’da “Erzurum İklim Eylem Planı 
Hazırlıyor” çalışmalarını iyi uygulama 
örneği olarak takip etmeye devam 
ettik. Yürütmekte olduğumuz ENV.net 
projesi ile Erzurum İklim Eylem Planı’nın 
hazırlanması kapsamında gerçekleştirilen 
6 çalıştaya finansal destek sağladık.
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Madencilik politikalarına yönelik 
çalışmalarımıza devam ettik 

Vakıf olarak 2020 yılında metalik 
madencilik ve kömür madenciliği gibi geniş 
ruhsat alanlarında faaliyet gösteren, yoğun 
kirlilik üreten ve su tüketen madencilik 
projelerinin etkilerine yönelik çalışmalar 
yürütmeye devam ettik. 

Temmuz ayında ortaya koyduğumuz “Kaz 
Dağları Yöresi’nde Madencilik Raporu” 
ile ağırlığı Biga Yarımadası’nda bulunan 
Kaz Dağları Yöresi’nin %79’unun maden 
ruhsatlarına tahsis edildiğini göz önüne 
serdik. Çalışmalarımız sonucunda Kaz 
Dağları Yöresi’nde bulunan 4. grup maden 
ruhsatlarının; bölgedeki ormanların 
%80’ini, tarım alanlarının %78’ini, 
farklı korunma statülerine sahip korunan 
alanlarının %55’ini kapsadığını ortaya 
koyduk ve kamuoyu ile paylaştık. 

Kaz Dağları Yöresi için yapılan çalışmanın 
bir benzerini Muğla ve yakın çevresi 
için de gerçekleştirdik. Bu çalışma 
sonucunda ise Muğla’nın %59’unun 
madenlere ruhsatlı olduğunu ortaya 
koyduk. Muğla ve yakın çevresi için elde 
ettiğimiz sonuçlardan ise 4. grup maden 
ruhsatlarının; bölgenin ormanlarının 
%65’i ve koruma statülerine sahip 
korunan alanlarının %59’unu kapsadığı 
bilgisine ulaştık ve bu bilgileri kamuoyu ile 
paylaştık. 

Ordu Fatsa’da madencilik faaliyetlerinin 
yarattığı etkiyi yöre insanından dinlemek 
ve diğer maden coğrafyalarına örnek 
olması amacıyla hazırlanan “Fatsalıların 
Altın Madenciliği Hakkında Anlatacakları 
Var” videosunu kamuoyuyla paylaştık. 

Yılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak 
maden politikalarına yönelik mevzuat 
çalışmaları yürüttük.  Ekim ayında meclise 
gelen ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi’nin 3. ve 5. maddelerindeki 
doğa aleyhine yapılacak değişikliklerin 
düzeltilmesi için yapıcı katkılarda 
bulunduk. Teklifin 3. maddesinde ruhsat 
sahiplerine tanınan 12 aylık ek süreden 
vazgeçilerek ruhsat uzatma (temdit) 
başvuru tarihleri öne çekildi. 5. maddede 
ise ruhsat alanı sınırı, işletme alanı sınırı 
arasında, olarak değiştirilerek ruhsat alanı 
içinde faaliyet gösterilen alan yeni sınır 
olarak belirlendi ve bu alanda taşmalar 20 
metre ile sınırlandırıldı.

Kanun teklifinin 6. maddesi ile madencilik 
faaliyetlerinin büyük bir kısmının ruhsat 
sahalarının dışında da yapılmasına 
izin veren düzenleme gündeme geldi. 
İlgili madde ile orman, tarım ve mera 
alanlarına siyanür havuzları, atık tesisleri 
gibi ‘geçici tesisler’ adıyla anılan fakat 
olumsuz etkileri kurulum, işletme ve 
maden faaliyetleri sonrasında devam 
eden tesisler kurulabilecekti. Madde 6’ya 

VAKIF OLARAK 2020 YILINDA METALİK MADENCİLİK VE 
KÖMÜR MADENCİLİĞİ GİBİ GENİŞ RUHSAT ALANLARINDA 
FAALİYET GÖSTEREN, YOĞUN KİRLİLİK ÜRETEN VE SU 
TÜKETEN MADENCİLİK PROJELERİNİN ETKİLERİNE YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEYE DEVAM ETTİK.  



karşı pek çok Sivil Toplum Kuruluşu ile 
birlikte yaptığımız itiraz, mecliste olumlu 
karşılık buldu. Sivil Toplum Kuruluşlarının 
çağrısına kulak veren tüm partiler ortak 
tutum sergilediler ve 6. madde mecliste 
kanun teklifinden çıkarıldı.  

#Kömüretme

Yıl boyunca, yaşanan koronavirüs 
salgınının da etkisiyle kömürlü termik 
santral ve kömür madenciliği projelerinin 
hem ekosistem hem de insan sağlığı 
üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşıldığı, 
toprağın, suyun ve havanın lehine 
gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu.
 
Çanakkale Çırpılar Termik Santral 
Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme 
olumlu kararına açmış olduğumuz 
davada, mahkeme gerekçelerimizi haklı 
buldu ve ÇED raporunu iptal ederek 
termik santralin yapımını durdurdu. 
Ankara Nallıhan’da kurulması planlanan 
termik santralin imar planlarına karşı 
açmış olduğumuz davada ise yine 
mahkeme lehimize karar vererek imar 
planlarını iptal etti. 2009 tarihli Trakya 
Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon 
Çevre Düzeni Planı değişikliklerine karşı 
açmış olduğumuz davaların ilk ikisinde 
ise Marmara Ereğlisi’nde enerji üretim 
alanı ve tüm Trakya’yı kapsayacak şekilde 
kömürlü termik santral yapımının önünü 
açan plan notu iptal edildi. Devam eden 
davalarımızın diğer ikisinde Vize ve 
Çerkezköy’deki enerji üretim alanları için 
yürütmeyi durdurma kararları verildi.

Kömürlü termik santral alanında yaşanan 
diğer güzel gelişmeler ise Denizli’de 
kurulması planlanan Tavas- Avdan Termik 
Santrali’nin ÇED raporunun mevzuattan 
iade edilerek yapımının durdurulması ve 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, 

‘büyük ovaya termik santral kurulmasında 
kamu yararı bulunmamaktadır’ 
gerekçesiyle Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın kararını iptal ederek, 
Eskişehir’e yapılması planlanan Alpu 
Termik Santrali’nin yapımına izin 
vermemesi oldu. 

2020 yılı boyunca kömür madenciliği 
ve kömürlü termik santral projelerinin 
olumsuz etkilerine dikkat çekmek 
amacıyla termik santral ve madenlerin 
projelendirildiği bölgeler için sosyal 
medyada farkındalık çalışmalarına devam 
ettik. Bunun yanı sıra, düzenlenen söyleşi, 
seminer, eğitim etkinlikleriyle kömürün 
ekosistem üzerindeki etkisini yüzlerce 
kişiyle daha paylaştık.

Kurucu bileşenlerinden olduğumuz Temiz 
Hava Hakkı (THH) Platformu olarak ise yıl 
boyunca filtresiz çalışan termik santrallerin 
bir kısmının yeniden açılmasıyla birlikte 
“#izinvermeyin” kampanyasını yürüttük. 
THH olarak ayrıca ‘Hava Kirliliği ve Sağlık 
Etkileri: Kara Rapor 2020’yi hazırladık.  
Türkiye’de hava kirliliği sınır değerlerinin 
Dünya Sağlık Örgütü limit değerlerine 
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indirilmesi durumunda 2019 yılında 
tüm ölümlerin %7.9’unun (31.476 ölüm) 
önlenebileceğinin hesaplandığı rapor, 
Türkiye’de hava kalitesinin iyileştirilmesi 
için yürütülen çalışmaların önemini 
kanıtlamış oldu. 

Uluslararası çevre, toprak ve iklim 
politikalarına yönelik çalışmalarımıza 
devam ettik

Çevre ve iklim ile ilgili ulusal gündemi 
ve mevzuatı takip etmenin yanında 
uluslararası ve bölgesel ağlar aracılığıyla 
küresel gündemi de takip etmeye devam 
ettik. Avrupa Çevre Bürosu, Avrupa İklim 
Eylem Ağı, Drynet Ağı vb. ağlardaki 
üyeliklerimiz ve Birleşmiş Milletler 
sözleşmelerine akreditasyonumuz 
sayesinde uluslararası gündemi ve 
standartları takip edip küresel bilgiyi 
ulusal ölçeğe taşımaya, küresel standart 
ve hedeflerin ülkemizde de uygulanması 
için çalışmaya devam ettik. 2017 yılından 
bu yana Yönetim Kurulu’nda yer aldığımız 
Avrupa’nın çevre konusunda çalışan en 
geniş ağı olan Avrupa Çevre Bürosu’nun 
Kasım ayında yapılan Genel Kurulu’nda 
bir kez daha 3 yıl boyunca görev yapmak 
üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
seçildik.  

Yıl boyunca ülkemizi yakından ilgilendiren 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı yakından takip 
ettik. ENV.net III Projesi kapsamında, 
içinde bulunduğumuz iklim krizi ve ekolojik 
krizden çıkmak için önemli bir araç olarak 
gördüğümüz döngüsel ekonomi modeli 
üzerine çalışmalar yürüterek, bu konudaki 
farkındalığı artırmaya yönelik görsel ve 
basılı materyaller ürettik.  
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aşta erozyonla mücadele olmak üzere 
ormanların ve sunduğu hizmetlerin 
korunması amacıyla 2020 yılında da 
ağaçlandırma çalışmalarımıza devam 
et tik. Türkiye’nin dört bir yanındaki 
toprağın ve doğanın korunmasına 
gönül vermiş bağışçılarımızın 
destekleri sayesinde aldığımız 1 milyon 
597 bin f idan bağışı i le ülkemizin 
çeşit l i yerlerinde hatıra ormanı 
sahaları tesis et t ik.



AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE HATIRA 
ORMANLARI 

2020 yılında toprağın ve doğanın korunmasına gönül 
vermiş bireysel ve kurumsal bağışçılarımızdan 1 
milyon 597 bin fidan bağışı aldık. Alınan bu bağışlarla 
Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde Ankara, 
Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kütahya, 
Kahramanmaraş, Mersin, Sivas ve Tekirdağ illerinde hatıra 
ormanı sahaları tesis ettik. 

Yıl içerisinde 46 sahanın kontrolünü gerçekleştirdik. 
Fidan dikimleri gerçekleştirilen ve sahada en az bir yılını 
tamamlayan 36 sahanın ortalama fidan başarısı %86 
oldu.
 

İZMİR’İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER YİNE AÇSIN

İzmir’de 2019 yılında yaşanan büyük yangının ardından 
başlattığımız “İzmir’in Dağlarında Çiçekler Yine Açsın” 
çalışması kapsamında 2020 yıl sonu itibarıyla bağışlanan 
fidan sayısı 253 bin 421 oldu.

HATAY HAYAT BULSUN

Hatay’da Ekim ayında yaşanan büyük yangınların ardından 
başlattığımız “Hatay Hayat Bulsun” çalışması kapsamında 
2020 yıl sonu itibarıyla 195 bin 656 fidan bağışı aldık.

AĞAÇLANDIRMA 
ÇALIŞMALARIMIZ
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FİDAN DİKİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN VE SAHADA EN AZ 
BİR YILINI TAMAMLAYAN 36 SAHANIN ORTALAMA FİDAN 
BAŞARISI %86 OLDU.



Tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini önemli ölçüde değiştiren 
küresel salgın, Vakfımızın iletişim çalışmalarını etkilese de, 2020 yılında 
etkin planlar hazırlayarak mesajlarımızı kamuoyuna duyurmaya devam 
ettik. Bu kapsamda yıl boyunca çevrim içi ortama taşıdığımız basın 
toplantılarının yanı sıra basın bültenleri, özel röportajlar, TV ve radyo 
konuklukları, kamu spotu ve sosyal medya çalışmaları gerçekleştirdik. 
Yıllık iletişim planı kapsamında medya ile ilişkilerin etkin ve sürekli bir 
şekilde yürütülmesini sağladık ve nitelikli haber çalışmalarının sayısını 
artırdık. 

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak 2020 yılında 847 ulusal ve 2 bin 228 
yerel olmak üzere toplam 3 bin 75 yazılı haberde yer aldık. Televizyonda 
toplam 607 haberimiz yayınlanırken, internette ise toplam 13 bin 686 
haberimiz yayımlandı. 

Web sitemizi yeniledik

Kurumsal web sitemizi hem tasarım hem alt yapı olarak yenileyerek 14 
Eylül tarihinde yayına aldık. Gönüllü ve bağışçılarımıza dinamik altyapısı 
ile kolay kullanım sağlarken estetikten de ödün vermeyen yeni web 
sitemizden, Vakfımızın tüm faaliyet alanları ile ilgili geniş bilgiye hızlı ve 
kolayca erişim sağlanabiliyor. Özgün tasarımıyla da dikkat çeken yeni web 
sitemiz, tüm mobil cihazlara uygun hazırlanan ara yüzü ile kolayca ziyaret 
edilebiliyor. Aynı zamanda yeni web sitemiz ile birlikte yenilenen tüm 
bağış sertifikalarımızı da bağışçılarımızın beğenisine sunduk. 

Proje ve kampanyalarımızın iletişim çalışmalarına devam ettik

1 Milyon Gönüllüye ulaşma hedefiyle #GönlünüVer kampanyasına 
devam ettik. Kampanya kapsamında, salgın sonrasında herkesi doğa ile 
uyumlu yaşamaya davet ettiğimiz #dönüşümmuhteşemolacak videoları 
hazırladık. Yiğit Özşener, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Murat Boz ve 
Sezen Aksu tarafından seslendirilen 5 kampanya videomuz, sosyal medya 
kanallarında 4 milyondan fazla izlendi. 

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
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Biyolojik çeşitliliğinin tanınması, öneminin fark edilmesi ve korunmasına 
katkı sağlamak amacı ve bu kavramın Türkiye’de bilinirliğini artırmaya 
yönelik gerçekleştireceğimiz “A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi” 
kapsamında kalitatif araştırmaları koordine ettik.

Sosyal medyada en çok etkileşim alan ilk 3 STK arasında yer almaya 
devam ettik

Dijital mecralardaki varlığımızı güçlendirmeye ve sosyal medya 
hesaplarımızla her ay en çok etkileşim alan ilk 3 STK arasında yer almaya 
devam ettik. Salgın sürecinde #evdekal paylaşımlarına ağırlık vererek, 
çocuklar ve yetişkinler için çeşitli bilgi, kitap önerileri paylaştık ve farklı 
konularda webinarlar gerçekleştirdik. Vakfımızın Instagram sayfasında 512 
bin 395 takipçi sayısına ulaşarak, bir önceki yıla oranla yaklaşık %27’lik 
bir büyüme sağladık ve Instagram’da en yüksek takipçi sayısına sahip STK 
olmaya devam ettik.

Kamu spotlarımızı yayımlamaya devam ettik  

Doğa Eğitimi Programlarımız için başlattığımız iletişim kampanyası 
kapsamında matematik ve coğrafya temalı filmlerimiz için oluşturduğumuz 
kamu spotlarımız ulusal kanallarda yaklaşık 12 bin kez yayımlandı.

Doğa Eğitimi kamu spotumuzu izlemek için: 

Bilmek Yetmez kamu spotumuzu izlemek için:
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https://youtu.be/nGm-8uPL0iU
https://youtu.be/GffDbX1q42c


İNSAN KAYNAKLARI 
ÇALIŞMALARIMIZ

74

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerimizde sürekli gelişimi 
hedefleyerek TEMA Vakfı’nın amaçlarına değer katacak 
çalışmalar yürüttük. 

Oryantasyon eğitimleri verdik

2020 yılında İnsan Kaynakları uygulamalarımızın tüm 
süreçlerini gözden geçirerek, gerekli geliştirme ve 
güncellemeleri yaptık. Yeni başlayan çalışanlarımıza 
oryantasyon eğitimi verdik.

Performans çalışmaları gerçekleştirdik

Tüm çalışanlarımızı hedef ve pozisyon bazlı yetkinliklerine 
göre değerlendirdik. 

Yetkinlik bazlı işe alım süreçleri gerçekleştirdik

Yetkinlik bazlı işe alım süreçleri doğrultusunda kişisel 
hedefleri ile Vakıf değerlerini birleştiren, sürekli gelişime 
açık; güven, saygı ve bağlılık bilinci yüksek adayları TEMA 
Vakfı bünyesine kazandırdık. 

Çalışan profili

2020 yıl sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 88 kişi 
olup, bu sayının %55’i kadınlardan %45’i erkeklerden 
oluşmaktadır. Çalışanların yaş ortalaması 39; 
bağlılıklarının bir göstergesi olan kıdem ortalaması ise 
5,64 yıldır.                                   
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Cinsiyet     Kişi Sayısı

Kadın  

Erkek 

Toplam 
Eğitim

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans
 
Doktora

Toplam

Kıdem Yılı

0-2 yıl

3-5 yıl

6-10 yıl

11-14 yıl

15 yıl üstü

Toplam

Yaş Aralığı

20-30 yaş

31-40 yaş

41-50 yaş

51 yaş üstü

Toplam

48

40

88
Kişi Sayısı

7

14

6

41

16

4

88

Kişi Sayısı

42

14

17

7

8

88

Kişi Sayısı

25

33

19

11

88

TEMA Vakfı çalışanlarının demografik analizi



2020 yılında gerçekleştirdiğimiz kurumsal iş birlikleri 
ile Vakfımıza kaynak sağlamayı sürdürdük. Projeler 
bölümünde belirtilen kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerimizin yanında diğer iş birliği çalışmalarımızı da 
hayata geçirmeye devam ettik.

İş Bankası Maximum TEMA Kart 

İş Bankası Maximum TEMA Kart ile 2010 yılında 
başlayan iş birliğimizi büyüterek sürdürdük. 2020 yılında, 
iş birliğimizin 10. yılını kutlarken kart görsellerimiz de 
yenilendi. Doğaseverler Maximum TEMA Kart kullanmayı 
tercih ederek, yaptıkları her alışverişte İş Bankası’nın 
TEMA Vakfı’na bağış yapmasını sağladı. 

Bireysel başvurular için:

Şirket kredi kartı başvurusu için: 

KURUMSAL 
İŞ BİRLİKLERİMİZ

76 77

Kahve Dünyası 

Kahve Dünyası ile 2019 yılında başlayan ‘Her Çocuk Bir 
Fidan’ projesinin 2. yılında Kahve Dünyası’nın Türkiye 
genelindeki tüm mağazalarında satılan kraft torbalardan 
elde edilen gelir ile lise seviyesindeki 10 bin çocuğa daha 
doğa eğitimi verdik. Böylelikle doğayı seven, anlayan 
ve koruyan nesillerin yetişmesi için hazırladığımız doğa 
eğitim programlarımızla projenin ilk 2 yılında toplam 20 
bin çocuğa ulaşmış olduk.  

Odeabank

Odeabank ile 2017 yılından bu yana devam eden 
iş birliğimiz kapsamında Odeabank Oksijen Hesap 
sahipleri Vakfımıza fidan veya eğitim bağışı yapılmasına 
katkı sağlıyor. Odeabank, 2020 yılında da müşterileri 
aracılığıyla çocuklara doğa eğitimi verilmesi ve yeni 
fidanların toprakla buluşması için Vakfımıza destek 
vermeye devam etti.

Komili 

Vakfımızın Komili ile yaptığı iş birliği kapsamında, 26 
Kasım’da gerçekleştirilen ‘Dünya Zeytin Ağacı Günü’ 
etkinliği ile bir günlük iletişim çalışması yaptık. Komili, 
Ayvalık Bölgesi’nde tespit ettiği anıt ağaçların videosunu 
tıklayan her kişi için Vakfımıza bağış yaptı.

Yemek Sepeti 

Yemek Sepeti kullanıcıları siparişlerini onaylarken 
seçenekli olarak sunulan Sivil Toplum Kuruluşlarından 
birine bağış yapabiliyorlar. 2020 yılında başlayan iş 
birliğimiz kapsamında bağış için seçilebilecek STK’lar 
arasında yer alan Vakfımıza gelen Yemek Sepeti kullanıcı 
bağışları, TEMA Vakfı Doğa Koruma Fonu’na aktarılıyor. 

https://www.maximum.com.tr/TR/kartlar/maximum-tema-kart/Sayfalar/maximum-tema-kart.aspx
https://www.isbank.com.tr/is-ticari/maximum-tema-sirket-kredi-karti


GELİR GETİRİCİ 
FAALİYETLERİMİZ
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Çelenk ve Mutlu Gün Panosu hizmeti vermeye devam ettik

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 devam ettik. 2020’de gerçekleştirdiğimiz 
yeni girişimlerle İstanbul dışında sipariş aldığımız il sayısını 21’e 
çıkarttık. Vakfımızın, hâlihazırda Çelenk/ 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, Trabzon, Yalova ve Konya’dır.

Doğa eğitim bağışları almaya devam ettik

Türkiye genelinde çocuklara yönelik uyguladığımız TEMA Vakfı 
doğa eğitimi programlarını, destekçilerimizin gerçekleştirdiği 
eğitim bağışları sayesinde daha fazla çocuğa ulaştırdık. 2020 
yılında eğitim bağışı sertifikalarımızı yeniledik.
 

“3463” SMS kampanyamız devam etti

Daha çok çocuğun doğa eğitimi programlarımızdan faydalanması 
için başlattığımız ulusal yardım toplama kampanyamızı 2020 
yılında da devam ettirdik. Bağışçılarımız TEMA yazıp 3464’e SMS 
göndererek bizi destekledi.

TEMA-K Gönüllü Kaynak Geliştirme Grubu, Vakıf 
çalışmalarımıza katkı sağlamaya devam etti

1999 yılından beri düzenlediği etkinliklerle Vakfımıza kaynak 
yaratan TEMA Kaynak Geliştirme Grubumuz TEMA-K, 20. yıllarını 
bir akşam yemeği ile kutladı. Geceye katılan misafirlerin bağışları 
doğa eğitim çalışmalarımıza anlamlı bir destek oluşturdu. Etkinlik 
ayrıca Elazığ’da TEMA-K gönüllülerinin katkısıyla bir hatıra ormanı 
oluşturulmasına vesile oldu.  

İKTİSADİ İŞLETME
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Peyzaj proje uygulama ve bakım hizmetleri ile Vakıf 
çalışmalarımıza katkı sağladık

2020 yılında toplam 41 adet sahada proje uygulama ve bakım 
hizmeti verdik. Vakfımızın doğa koruma çalışmalarına, iktisadi 
işletmemiz bünyesindeki 41 adet sahada gerçekleştirdiğimiz iç ve 
dış mekân peyzaj bakımları, tasarım, projelendirme ve uygulama 
faaliyetlerimizle kaynak sağladık.

VAKFIMIZIN YÜRÜTMEKTE OLDUĞU FAALİYETLERE 
KAYNAK SAĞLAMAK AMACIYLA; NİKÂH, DÜĞÜN 
VE AÇILIŞ GİBİ MUTLU GÜN TÖRENLERİ İLE 
CENAZE TÖRENLERİNDE BİREYSEL VE KURUMSAL 
BAĞIŞÇILARIMIZA ÇELENK/PANO HİZMETİ 
SUNMAYA DEVAM ETTİK. 



ÜRÜN SATIŞ
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Nikâh Ürünleri

Yeni evlenecek çiftlere #AşkınRengiYeşil diyerek nikâh davetiye ve magnetleri gibi 
ürünleri TEMA Vakfı’ndan seçmeye davet ettik ve nikâh ürünlerimizle Vakıf faaliyetlerimiz 
için kaynak sağladık. 

Tüm tasarımlar için:

Bebek Ürünleri

Anne-baba adaylarının yeni doğan bebekleri adına ziyaretçilerine hediye edebilecekleri 
bebek kart ve magnetlerimiz ile Vakfımıza kaynak sağladık. 

Tüm tasarımlar için: 
 

Özel Amaçlı Ürünler

2020 yılında destekçilerimizin düzenledikleri doğum günü, mevlit, sünnet gibi özel 
günlerinde kullanabilecekleri davetiyeler ve o günün hatırası olarak kalacak magnetler 
tasarlayarak bu ürünleri tercih eden destekçilerimiz sayesinde Vakfımıza kaynak sağladık. 

Tüm tasarımlar için: 

MARKA KULLANIMI

TEMARI tarafından TEMA Vakfı markası ile satışı yapılan bal ve zeytinyağı ürünlerinin 
satışına devam ederek Vakfımıza kaynak sağlamaya devam ettik.
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https://www.tema.org.tr/urunler
https://www.tema.org.tr/bebek-kartlari-ve-magnetleri
https://www.tema.org.tr/ozel-amacli-davetiyeler-ve-magnetler
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AKTİF (VARLIKLAR) 

1) DÖNEN VARLIKLAR   
Hazır Değerler   
Diğer Alacaklar   
Stoklar   
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   
Diğer Dönen Varlıklar

2) DURAN VARLIKLAR   
Alacaklar   
Mali Duran Varlıklar   
Maddi Duran Varlıklar   
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   

AKTİF TOPLAM

PASİF (KAYNAKLAR) 

3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     
Mali Borçlar
Borçlar   
Diğer Mali Borçlar    
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   

4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   
Borçlar   
Borç ve Gider Karşılıkları   

5) ÖZKAYNAKLAR   
Sermaye  
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası

PASİF TOPLAM

32.965.219,87
30.777.007,79
402.353,80
1.141.164,00
635.554,08
9.140,20

23.808.226,93
228.883,36
3.506.400,00
20.001.916,93
41.902,67
29.123,97

56.773.446,80

8.888.367,20
9.141,51
1.361.712,35
6.973.164,15
537.541,19
6.808,00

2.699.368,83
59.802,32
2.639.566,51

45.185.710,77
17.623.408,44
384.827,56
14.560.559,92
12.616.914,85

56.773.446,80

TEMA VAKFI 
01.01.2020-31.12.2020 
HESAP DÖNEMİNE AİT

GELİR-GİDER TABLOSU (TL)
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GELİRLER 
 

Bağış ve Yardımlar 
İktisadi İşletme Geliri 
Diğer Gelirler
Geçiş yıl Gelir Fazlası(2019 Yılı)
 

GİDERLER 
 

Genel Yönetim Giderleri (-) 
Amaca Yönelik Giderler (-) 
Diğer Giderler
 

DÖNEM NET GELİRİ VEYA ZARARI

Dönem Net Gelir Fazlası 

39.329.630,95
 

29.683.927,04
412.578,42
3.273.648,86
5.959.476,63
 

26.712.716,10

3.133.459,12
22.538.171,54
1.041.085,44
 

12.616.914,85

12.616.914,85
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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 Şb. 

TR83 0006 4000 0011 0351 2920 66 

Adım Adım Hesap Numarası
T. İş Bankası A.Ş. Levent Şb. 

TR28 0006 4000 0011 0351 2715 22

Nikah Kartı Hesap Numarası
T. İş Bankası A.Ş. Levent Şb. 

TR22 0006 4000 0011 0351 2808 45  

Bize sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz




