


DOÇEV-Doğa ve Çevre Vakfı daha yeşil, sağlıklı ve temiz bir 

çevreye ulaşmak amacıyla 1996 yılında Denizli’de kuruldu.



AĞAÇLANDIRMA 

FAALİYETLERİMİZ



Daha yeşil, temiz ve sağlıklı bir çevre için yola çıktık.



Bozburun Bölgesi Erozyon Kontrol Çalışması

Bozburun Bölgesi Erozyon Kontrol Sahası-2001

Ağaçlandırma çalışmalarımız ile boş, çıplak, çorak 

alanlardaki erozyonun yıkıcı etkisini azaltıyoruz.



Bozburun Bölgesi Erozyon Kontrol Çalışması

Bozburun Bölgesi Erozyon Kontrol Sahası-2003

Ağaçlandırma çalışmalarımız ile boş, çıplak, çorak 

alanlardaki erozyonun yıkıcı etkisini azaltıyoruz.



Sazak Bölgesi Erozyon Kontrol Çalışması

Sazak Bölgesi Erozyon Kontrol Sahası-2006

Ağaçlandırma çalışmalarımız ile boş, çıplak, çorak 

alanlardaki erozyonun yıkıcı etkisini azaltıyoruz.



Altıntepe Bölgesi Erozyon Kontrol Çalışması

Altıntepe Bölgesi Erozyon Kontrol Sahası-2008

Ağaçlandırma çalışmalarımız ile boş, çıplak, çorak 

alanlardaki erozyonun yıkıcı etkisini azaltıyoruz.



Cankurtaran Bölgesi 

Ağaçlandırma Sahası

Kaklık Bölgesi 

Ağaçlandırma Sahası

Kurduğumuz ormanlar, erozyonun etkilerini azaltırken, 

Denizli doğasını da yeşertiyor. 



Ormanlarımızın bakımları düzenli olarak yapılıyor.



‘’Kendi ormanının kendin kur’’ yaklaşımı ve 

çevre dostlarının fidan bağışlarıyla hatıra ormanları kuruyoruz.

Honaz-Karaçay Bölgesinde 5 Hatıra Ormanı 

ile 1 Hatıra Korusu

Acıpayam-Pınarbaşı-DOÇEV Gönüllüler i 

Hatıra Ormanı

Sarayköy-Selen-İrfan Mersin 

Hatıra Ormanı



Tavas-Sarıabat Bölgesinde

3 Hatıra Ormanı Kuruldu. 

Tavas-Sarıabat Bölgesinde 3 Hatıra Ormanı ile 

5 Hatıra Korusu Kuruldu. 

‘’Kendi ormanının kendin kur’’ yaklaşımı ve 

çevre dostlarının fidan bağışlarıyla hatıra ormanları kuruyoruz.



‘’Kendi ormanının kendin kur’’ yaklaşımı ve 

çevre dostlarının fidan bağışlarıyla hatıra ormanları kuruyoruz.

Acıpayam-Alaattin Bölgesinde 2 Hatıra Ormanı 

ile 3 Hatıra Korusu  Kuruldu. 



‘’Kendi ormanının kendin kur’’ yaklaşımı ve 

çevre dostlarının fidan bağışlarıyla hatıra ormanları kuruyoruz.



Üçler Bölgesi Kent Parkı 

Üçler Bölgesi DOÇEV Fidan Dikimi-2003 

Kamusal alanlara  çocuklarımızla beraber 

diktiğimiz fidanlarla, parklar kuruldu.



Hallaçlar Bölgesi  Fidan Dikimi-2006 

Kamusal alanlara  çocuklarımızla beraber 

diktiğimiz fidanlarla, yeşil alanlar oluşturuldu.

Hallaçlar Bölgesi  Yeşil Alanı



Bu gün; 520.000 fidan Denizli doğasını yeşertiyor…

1998 yılında ağaçlandırılan saha, 
bugün Denizli kentinin ikinci Çamlık’ı olmaya aday.

DOÇEV-İsmet Abalıoğlu 
Ormanı Gümüşler - Denizli



YABAN HAYATI KORUMA 

FAALİYETLERİMİZ



Kuşların, üreme ve barınmalarına destek olmak amacıyla 

ağaçlıklı alanlara kuş yuvaları asıyoruz. 



YABAN HAYVANLARINA YİYECEK DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

Sayıları ve yaşam alanları 

insan kaynaklı uygulamalar 

sonucu hızla azalan yaban 

hayvanları, çetin kış 

koşullarında, özellikle kar 

yağışının fazla olduğu 

bölgelerde yiyecek 

bulmakta zorluk 

çekmektedir. Doğal 

dengenin önemli 

unsurlardan olan bu 

canlıların, popülasyonlarını 

sağlıklı sürdürebilmeleri 

için bu dönemlerde 

beslenme ortamlarına 

destek olunmalıdır. 

Yonca, mercimek 

samanı, kasap artığı et 

ve tavuk ile buğday, arpa 

gibi yiyecekleri;  insan  

yaşamından ve yollardan 

uzak bölgelere taşıyarak, 

genellikle su 

kaynaklarının bulunduğu 

alanlara ulaştırıyoruz.

Bölgemizde bulunan başta kızıl geyik, yaban keçisi, tavşan, tilki, çakal ve kuşların 

beslenmelerine destek olmak amacıyla doğal ortama yiyecek bırakıyoruz.



ATIK YÖNETİMİ 

FAALİYETLERİMİZ



2010 yılına kadar süren çalışmalarımızda yaklaşık 5.500 ton atık kâğıt 

topladık. Elde edilen kazanımla “DOÇEV - Atık Kâğıt Ormanı” kurduk. 



‘’Doğanın Pili Bitmesin’’ sloganı ile kullanılmış pillerin 

toplanmasında ülke genelinde katkı sağlıyoruz. 



Yurdun her yerinden DOÇEV’e ulaşan atık pilleri, 

geri kazanımı ve bertarafı için yetkili kuruma gönderiyoruz.



“Elektronik Atık Toplama Hattı” oluşturarak 

elektronik atıkların geri kazanımını sağlıyoruz. 



ELEKTRONİK ATIK

TOPLAMA HATTI

docev@docev.org.tr

0.258.265 11 10 

2015 Yılında düzenlenen “İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık 

Zirvesi”nde E-ATIK KAHRAMANI ödülüne layık görüldük.





ÇEVRE EĞİTİMİ

FAALİYETLERİMİZ



Eğitim çalışmalarımızla,

çevreye duyarlı gençlerin yetişmesini amaçlıyoruz.



Kastamonu-İnebolu Atatürk Ortaokulu

Erzurum-Oltu Karabekir İlkokulu 

Denizli-Güzelpınar H. Ömer Yavuz İlkokuluŞanlıurfa-Harran-Küplüce İlkokulu

Çocuklarımız, çevre duyarlılıklarını 

DOÇEV’le paylaşıyorlar.



Yayınlarımızla çevre duyarlılığının artmasına katkı sağlıyoruz. 



Sunumlarımızla çevre sorunlarında farkındalık oluşturuyoruz. 



ÇEVRE PROJELERİMİZ



Su krizi başlamadan 

suyun doğru kullanımına yönelik projeyi yürüttük.



TÜSİAD işbirliği ile Büyük Menderes Havzası kirliliği, 

etkileri ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunduk.



Büyük Menderes Havzası’ndaki tarımsal kirliliği 

azaltmaya yönelik, AB destekli projemizi uyguladık.



Projelerimiz ulusal ve uluslararası kurumlarca destekleniyor. 



Yönetim Kurulu Başkanımız İsmet Abalıoğlu, DOÇEV 

faaliyetleriyle 2009 yılında ’’Yılın Sosyal Girişimci’’ finalisti seçildi.



Projelerimiz ödüllendiriliyor.



KAMUOYU 

OLUŞTURUYORUZ



Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakma idealimizi, 

toplumun her kesimiyle paylaşıyoruz.



Sivil toplum anlayışımız gereği, 

seçenekler ve çözüm önerileri sunuyoruz. 



İKTİSADİ İŞLETME 

FAALİYETLERİMİZ



Çelenk Fidan Bağış Hattı

TEL: 0.258.265 11 11

Çelenk, sertifika fidan bağış uygulamalarımızla 

faaliyetlerimize kaynak sağlıyoruz.



Yaşanabilir bir dünyayı paylaşmak dileğiyle…

DOÇEV’e verilen her türlü desteği 

doğa ve çevre adına şükranla karşılıyor, 

bu coşkuyu toplumdan aldığımız güçle 

nesiller boyu sürdürmeyi hedefliyoruz. 



Sümer Mahallesi Çal Caddesi No: 78 / DENİZLİ 

Tel: 0.258.265 11 11    Fax: 0.258.265 63 69      

docev@docev.org.tr www.docev.org.tr

mailto:docev@docev.org.tr
http://www.docev.org.tr/

