
Değerli üyelerimiz, 
  
 Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği'nin 13. Genel Kurul toplantısına hoş 
geldiniz. 
  
 Dernek çalışmalarımızı her ne kadar üyelerimizin özel istekleri üzerine haber 
mektuplarıyla iletmiş olsak da, belge olarak kalması için, son iki yıllık 
çalışmalarımızı içeren raporu kitapçık olarak hazırladık. 
  
 Bu yıl derneğimizin on beşinci kuruluş yıldönümüdür. Bu süreçte G.A.S.-Der 
ulusal ve uluslararası platformlarda ciddiye alınan, saygınlığı olan, istikrarı ve 
becerisiyle sıkça adından söz ettiren kurumsal bir dernek konumuna gelmiştir. 
15 yıl ciddi bir süreçtir. Bu süreçte, başka kuruluşlar tarafından çalışmalarımız 
kaynak olarak gösteriliyorsa ve bunu sürdürülebilir kılıyorsak, bu da ciddi bir 
başarıdır. (Bkz.: 1.1.5) 
  
 13. Genel Kurulumuzda bir ilki başlatmak istiyoruz. Bize kuruluştan bu güne 
kadar kesintisiz olarak destek veren, aidatlarını aksatmadan ödeyen, 
birikimlerine kolaylıkla ulaşabildiğimiz, istikrarlı üyelerimize Ali Şahin, Doğan 
(Saloş) Yılmaz, Ethem Bilgin, Hüseyin Türkoğlu, Kemal Şahin, Levent Gölçüklü, 
Zeynep ve Fahir Berker, Muammar Tomsan, Nuran ve Orhan İskit, Nurullah 
Gencel ve Yaşar Gencel’e teşekkür etmek, ayrıca ilk dönemden bugüne kadar 
dernek yöneticisi olarak emek veren arkadaşlarımıza Mehmet Datça, Mustafa 
Taşkesiği ve Naci Kaya’ ya minnet ve saygı ifademizi belirtmek için ‘“bu anı’” 
onur sertifikasıyla belgelemek istiyoruz.  
  
  
 2004- 2006 ÇALIŞMALARI 
  
  
 1. BİYO- GÖKOVA PROJESİ (son dönemi: Eylül ’04- Aralık ’05) 
  
 Çoğunuzun bildiği gibi 2001 yılında başladığımız Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı, Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Programı (UNDP GEF/SGP) 
kapsamında destek aldığımız Biyo- Gökova Projesi 2005 yılı Aralık ayında 
başarıyla bitirdik. Projenin sürdürülebilir tarım ve turizm gibi önemli 
konulardaki çalışmalarına elbette devam edeceğiz. Biz bu projeyi aslında bir 
başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Dernek olarak bu faaliyetlerin devamını 
sağlamaya çalışacağız. İmkanlarımız ölçüsünde verebileceğimiz maddi destek 
için yönetim kurulu kararı aldık. Ayrıca bizi aşan konuların sürekliliğini 
sağlamak için, bunları projelendirip destek almaya çalışacağız.  
 1.1 Faaliyetler  
  
 1.1.1 Toplantılar 
  
 Projenin kapasite geliştirme programı kapsamında Kayseri ve İzmir’de yapılan 
iki toplantıya katıldık. Ayrıca 2005 yılı Mart sonunda düzenlenen GEF/SGP 
Projeciler toplantısına, artık kapanan ve ilgilendiği konuların çoğunda başarıya 
ulaşmış bir projenin yürütücüleri olarak katıldık.  
  
 1.1.2 Araştırmalar 



  
 Gökova bölgesindeki biyolojik çeşitlilik araştırıldı ve raporlandı. Araştırılması 
gereken konular proje hazırlık sürecinde, araştırma sonuçlarının daha ileride 
Gökova Yönetim Planına katkısı olsun diye, Özel Çevre Koruma Kurumu ile 
birlikte belirlenmiştir:  
  
 a) “Okaliptüs Türlerinin ve Liquidambar orientalis Ormanlarının Mikro Eko 
 Sistemlerindeki Yaşam Çeşitliliği üzerine Karşılaştırma Etüdü”  
 b) “Yaban Domuzları’nın (Sus scrofa) Hareket düzeni, Barındırdığı Sahaları ve  
 Gökova Havzasındaki Tarımsal Ürünler üzerindeki etkileri” 
 c) “Gökova Havzasında Sivrisinek Üreme Alanları” 
 d) “Gökova Ovasında Sazlık Yakılmasının Ekoloji üzerindeki Etkileri” 
 e) “Gökova Yamaçlarında Bitkilerin (Flora) Tespiti”  
 f) “Gökova Havzasında Yaban Hayatı (Fauna) Envanteri ve Kuş Üreme Atlası” 
 g) “Gökova Sulak Alanın Kullanımı ve Alternatif Turizm İmkanları” 
 h) “Gökova SİT Alanındaki Erozyon Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
  
 Şu anda tüm raporlar redaksiyon aşamasındadır ve yılbaşına kadar derneğin 
yeni kurulan ‘Bilim Serisi’ kapsamında yayınlanacaktır. 
  
 1.1.3 Organik Tarım 
  
 O dönemde anlaşmalı susam yetiştiren ve organik tarım yapmak isteyen 
çiftçilerimizle danışmanımız Aydın Özdemir’in katılımıyla toplantılar yaptık. 
Toplantılarda genel olarak ülkemizde tarımın geldiği noktada yaşanan sıkıntılar 
tartışıldı. Çiftçi arkadaşları kendi sorunlarını ve anlaşmalı tarım uygulamalarını 
anlattılar. Zamanla toplantıya çiftçiden bu ürünleri satın alan firma temsilcileri 
de katıldı. Çiftçilerin kendi organik tarım sertifikalarını almalarının gerektiği 
konusunda herkes hemfikir oldu. Ayrıca Ula Kaymakamı Sn. Ali Osman 
Canbaba, toplantılarımıza ilgi gösterdi, çiftçilerin bu girişimi AB projelerinden 
(SMAP III) için uygun olabileceğini söyledi. Maalesef bu tür faaliyetler o 
programa uygun olmadığından, destek alınması da mümkün değildi.  
  
 Yine de Biyo-Gökova Projesinin, sürdürülebilir kalkınmaya teşvik eden önemli 
bir çıktısı organik tarım oldu. AB sürecindeki Türkiye‘nin, rekabete 
dayanamayacak en sorunlu sektörlerinden biri olan tarım sektöründe, 
çiftçilerimizin gelecekte de üretime devam edebilme şanslarından biridir 
organik tarım. Artık 40 dan fazla çiftçimiz toplam 2500 dekar arazide organik 
üretime geçiyorlar ve kuracakları birlikle artık onlar da tek bir organizma olarak 
büyük ölçekli talepleri karşılayabilme ve rekabete dayanabilme gücüne 
kavuşacaklar. Bizler gibi doğa koruma amaçlı çalışanlar içinse, ekolojik 
dengeleri korumak öncelikli bir sorundur. Gökova Havzası gibi zengin bir flora 
ve faunaya sahip eko sistemler üzerinde, kimyasal girdi kullanılarak yapılan 
tarımsal üretimin olumsuz etkilere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Kirlenen 
yeraltı su rezervlerimiz, her yıl sayıları daha da azalan hatta artık hiç 
görülmeyen yaban hayvanlarımız… Temiz bir doğada yaşamak hepimizin 
hakkıdır. Bu yüzden yakın bir zamanda Gökova çiftçilerinin organik tarım 
girişimlerine destek olarak bu konularda en tecrübeli olan Buğday Derneği ile 
iş birliğin kurulmasına öncelik vermekteyiz. Zaten olağan çalışmaları yürütmek 
ve takip etmek için derneğimizin bir Organik Tarım Çalışma Grubu kurulmuştur 
(bkz. nokta 3.2’ye).  



  
  
 1.1.4 Sürdürülebilir Turizm/ Kalkınma 
  
 1.1.4.1 Leylek Köy Projesi ve Gezileri/ Akçapınar 
  
 Akçapınar Leylek sayımını 1986 yılından itibaren yapmaktayız. Geçen yıllarda 
Biyo- Gökova kapsamında kamuoyuna da bir etkinlik olarak sunmuştuk. Fakat 
her yıl Nisan ayında düzenlediğimiz Akçapınar Leylek Gezimizi 2005 ve 2006 
yıllarında düzenleyemedik. 2005 yılında gezi öncesi var olan durumu görmek 
üzere küçük bir tespit gezisi yaptık. Üzülerek söylemeliyiz ki 2004 yılına kadar 
yol kenarındaki üç okaliptüs ağacı üzerinde var olan kat kat yuvalar, ağaçların 
kesilmesiyle tahrip olmuş. Duyarsızlık nedeniyle leylek populasyonu artık iyice 
azaldı. Oysa geçen yıl ulusal medyaya kadar taşıdığımız bu leylek varlığı, bu 
yıllarda da medyanın ilgi odağı olmaya adaydı. Ulusal kanallardan TRT 
herhangi bir duyuru almaksızın bize ulaştı ve geleneksel gezinin tarihlerini 
sordu. Onlara gezi düzenlemeyeceğimizi bildirmek zorunda kaldık. Durum 
tespiti ayrıca Leylek ve yıllık sayımı konularında iştirakçimiz olan Kuş 
Araştırma Derneği (KAD) ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Milli Park Av ve 
Yaban Hayatı Şubesi’ne sunmamız gerekirdi. İnsanların hassasiyeti 
olmadığından dolayı, kendi kendilerine sürdürülebilir turizme yönelik böyle bir 
fırsatı, ne yazık ki Akçapınar Köyü kaçırmış oldu.  
 Yine de devam edilecek yerel girişimlerimize destek olarak KAD ile işbirlikleri 
kurma planlarımız vardır.  
  
 1.1.4.2 Rehber Kitabının hazırlanmasında Doğa Gezileri/ Gökova Havzası 
  
 UNDP / GEF Küçük Destek Programının katkısıyla yürüttüğümüz Biyo-Gökova 
Projesinin sürdürülebilir kalkınma temelinde ürettiği çözümlerden biri, alternatif 
turizmin geliştirilmesiydi. Akyaka Vizyon çalışmalarına da kattığımız ve her 
zaman savunduğumuz doğru ve sorumlu bir turizmin ilk teşviki olarak “Adım 
Adım Gökova” isimli, bölgemizdeki doğal ve tarihi değerlerimizin tanıtıldığı, 18 
doğa yürüyüşünü ayrıntılı olarak üç dilde tarif eden, haritası ve Akyaka şehir 
planıyla bir rehber kitap hazırlayıp bastırdıkyayımladık. 5000 adetlik ilk 
baskısını ücretsiz olarak dernek tarafından dağıtmaya başladık.  
 Rehberimizde kullanılmak üzere kroki, fotoğraf ve bilgi derleme çalışmaları 
2004 yılında kış sezonunda yapılmıştır. Örneğin; Gökçe' ye bir doğa gezisi, Ula 
Kanyonunda, Ula’dan Yeşilova Köyüne inen antik yola ve ovadaki eski Roma 
yoluna geziler düzenledik. Bu geziler aynı zamanda rehber kitap için tespit ve 
değerlendirme olanağı sağladı. 
 Yazın sıcaklık dolayısıyla gezilere katılım azaldı ama buna rağmen Ekim ayında 
iki gezi daha organize ettik. Ayrıca üyemiz Sn. Jane Patterson hem Akçapınar 
hem de Akyaka'da geziler yapıp her iki yerin de ölçekli yol haritasını çizdi.  
 Büyük bir grubun verimli ve çok keyifli işbirliğiyle hazırlanan bu rehber 
düşüncesiyle, programıyla, ölçülü haritaları, yazıları ve grafiklerine hatta 
matbaaya girişinden çıkışına kadar ‘bu bizim ürünümüzdür’ diye 
gururlandığımız bir kitap olmuştur. –Ayrıca beldemizi tanıtan tek kitap olma 
özelliğini ne yazık ki hala korumaktadır.- Kamuoyuna bedelsiz olarak 2005 
yılında sunabildik. Rehberin hazırlanmasında bize destek verenlere çok 
teşekkür ediyoruz. 
  



  
 Maalesef bu kısa süre içinde tarif ettiğimiz18 parkurdan 4’ü cazibesini kısmen 
yitirdi.  
  
 1) Haşimbahçedeki antik mozaiği buldozer yok etmiş. Anıtlar kuruluna 
yazdığımız dilekçe sonuçsuz kaldı, zaten iş işten geçtikten sonra ne 
yapılabilirdi? 
  
 2) Akçapınardaki leylek kolonisinde yuvaları taşıyan ağaçların kesilmesinden 
sonra leylek sayısı azaldı. Yaptığımız krokiler ve tarifler gerçeği yansıtmıyor 
artık.  
  
 3) Akyaka beldesinde merkezde olan park ve orman alanı ilkbahar hazırlığı 
amacıyla çalılar ve sarmaşıklardan temizlendi. Yüzlerce kuş yuvaları kayboldu, 
küresel koruma altındaki bitkiler kısmen yok oldu, Akyaka’nın havası değişti.  
  
 4) Ula Kanyon olarak tanınan doğa harikası tehdit altında. Kanyonun girişinde 
bir taş ocağı planlandığını öğrendik. Yerli halk derneğimize destek için 
başvurdu. Çalışmalarımızı bir imza kampanyasıyla ilgili makamlara sunacağız. 
  
 1.1.5 Çağdaş Sivrisinek Mücadelesi 
  
 2004 ve 2005 yıllarında Ula Merkez Sağlık Ocağı, Akyaka Sağlık Ocağı, 
Belediye ve derneğimizden birer gönüllünün katılımıyla kapalı alanlarla, 
kanalizasyon, çöplük, havuzlarda her ay düzenli olarak ilaçlama ve belgeleme 
çalışmalarına devam edildi. 
 Genel olarak sivrisinek sayısı Akyaka’da bu yazlar çok azdı. Ağustos'ta bir 
hafta süren ve farklı bir sinek türünün saldırısına uğradık. Bu türle mücadele 
için gereken araştırmalar sürdürülmektedir.  
 Ayrıca ilk sivrisinek üreme alanlarını araştırarak tespit ettikten sonra “Siz 
Sivrisinek Üretiyor musunuz” isimli bir el kitapçığı hazırladık. Havzada 
yaptığımız toplantılarda dağıttık. İnternet’te de tanıtımını yaptığımız için bir çok 
yerden talep edildi. Bunun dışında Kocaeli İzmir Büyükşehir ve İzmit/ 
Saraybahçe Belediyesi tarafından kendi adlarını koydukları broşürlerine bizden 
izin alarak kaynak olarak kullanmışlardır. Tabii olarak derneğimizin adı 
belirtilmiştir. Kitapçığın bu kadar ilgi göreceğini ummuyorduk. Yakın zamanda 
yeni baskısını yapmak gerekiyor. 
  
  
 1.2 Çıktılar, Etkiler, Planlar:  
  
 1.2.1 Yayınlar 
  
 Derneğin çıkarttığı yayınlar için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden ISBN numarası aldık. Şimdilik Yürüyüş 
Rehberi ve iki tane rapor yayımlayabildik. Yayımlanmış kitap, broşür vs 
ofisimizden temin edilebilir.  
 Şu anda Biyo- Gökova Projesi kapsamında yapılan araştırma raporları üzerinde 
çalışmaktayız. Bundan sonra Flora, Fauna ve Ekolojik Yaşam Rehberleri 
hazırlayarak bir seri oluşturmak istiyoruz. Gelişen ve genişleyen yayın 
bölümümüze bakan, tecrübesiyle bize destek veren Yayın Görevlimiz Sn. 



Nurhan Kavuzlu’ya bu vesilesiyle teşekkür ederiz.  
  
 1.2.2 Projeden çıkan İşbirlikler, Çalışma Grupları 
  
 Proje kapsamında kurulan ‘çalışma gruplarının’ işleri devam etmektedir. 
Çalışmalara lütfen nokta 3. den bakınız.  
 Bahsettiğimiz gibi bazı konularda, ilgili STK’larla işbirliklerini kurmayı 
öngörüyoruz. Bu konular arasında Leylek Koruması, Organik Tarım vs. Muğla 
İlinde yapmakta olduğumuz Kuş Çalışmaları için zaten Doğa Derneği ile bir 
işbirliği sözleşmemiz mevcuttur.  
 Bu tür faaliyetler projenin sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin ifadeleridir ve 
derneğimiz çalışmalarının ne kadar yararlı olduğunun kanıtıdır. 
  
 UNDP / GEF Küçük Destek Programının katkısıyla yürüttüğümüz Biyo-Gökova 
Projesinin faaliyetlerini artık bitirdik. Son çalışmalar 2005 senesinde oldu. 
Raporlama en önemli işlerden birisiydi. Doğal olarak böyle kapsamlı bir 
projenin etkileri hala sürüyor.  
  
 Onlardan biri de itinayla hazırladığımız, yaşadığımız ve yaşatmak için 
uğraştığımız ‘Vizyon Süreci’dir: 
  
  
 2. VİZYON SÜREÇLERİ (Finansmanı tamamen G.A.S.-Der UNDP GEF/SGP 
Biyo- Gökova Projesi karşılamıştır) 
  
  
 2.1 Etkinlikler: 
  
 G.A.S.-Der ve Belediyemiz Akyaka’daki gelişmeleri daha organize çalışma 
ortamına sokmak için bir anlaşma yaptılar. Bu yüzden hepimiz hayal ettiğimiz 
Akyaka’da, daha doğrusu Gökova havzasındaki yaşam tarzı, istediğimiz turizm 
ve kalkınma unsurları ne ve nasıl olsun diye 2004 yazında geniş kapsamlı bir 
çalışma süreci başlattık. Yapılacak çalışmalar ve zaman aşamaları Akyaka 
Belediyesi ile birlikte kararlaştırıldı. Sürecin adımlarını hatırlatmakta yarar var: 
  
 1- Belediyenin ve Derneğin sürekli fikir alışverişi  
 2- Bölgenin karar vericileri ile (resmi daireler) toplantı ve destek çağrısı (3 Ekim 
2004) 
 3- Özel sektör ve kooperatif başkanlarıyla toplantı (Vizyon Akyaka, 4-5 Kasım 
2004) 
 4- Belediyenin ve Derneğin ayrı strateji toplantıları (Aralık 2004),  
 5- Dernek Vizyon çalıştayı (G.A.S.- Der Vizyon, 6 Ocak 2005), 
 6- Belediyenin ve Derneğin halk toplantıları (Ocak 2005’ten itibaren) 
  
 -ve sonradan eklenen artık her yıl tekrarlanması için hep birlikte karar 
aldığımız, yıllık “Değerlendirme Toplantıları”nın ilki Ekim 2005’de geniş 
katılımla yapılmıştır. Değerlendirme toplantılarına davetiyeler tercihen tüm 
sürece katılan dernek üyeleri ve ilgili Akyaka sakinlerine gönderildi. Bu 
yöntemle süreci tanıyan, baştan iştirakçi olan ve konuyla samimi olduğuna 
inandığımız insanların karar vermelilerinin daha kolay, doğru ve faydalı 
olduğunu düşünmekteyiz. Dönelim Vizyon çalışmalarına: 



  
 2004 Ekim ayında belediyemiz ile birlikte, vilayetin ve ilgili il müdürlükleri 
temsilcilerinin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı (Süreç nokta 2) düzenledik. 
Toplantıda önce bu havza için neler planlandığı katılımcılara aktarıldı. Resmi 
kurumların bizlere ne gibi destek verebilecekleri ve muhtemel işbirlikleri 
konuşuldu. Toplantının öncelikle, ilgi alanımız olan Gökova Özel Çevre Koruma 
bölgesinin korunarak kullanılması konusunda bir fikirbirliği içinde 
gerçekleşmiş olması oldukça önemliydi. Geleceğe yönelik olarak, farklı 
toplumsal kesimlerin de katılımıyla havzanın yönetim planının oluşturulması 
gerektiğine karar verildi. Resmi kurumlarla derneğimizin iletişimini geliştirmek 
açısından oldukça etkili bir toplantı oldu. Derneğin, özellikle bilimsel araştırma 
konuları büyük memnunlukla karşılandı ve bu araştırmaların oluşturulacak 
yönetim planı içerisinde kullanılması fikri benimsendi. 
  
 Ardından Kasım 2004’de Akyaka’da mevcut kooperatifler, özel sektör 
temsilcileri, belediye ve dernek temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay (Süreç nokta 
3) düzenledik. “10 yıl sonra nasıl bir Akyaka istiyoruz” sorusuna bir cevap 
aranan bu çalıştayı yönetmek üzere toplantıya kolaylaştırıcı olarak Selen Akhuy 
(İdare Danışmanı, Profesyonel Kolaylaştırıcı) katıldı. İki günlük çalışmanın 
ardından tüm katılımcılar ortaya, üzerinde uzlaşılmış bir vizyon metni çıkardı ve 
basın önünde imza atarak bu metnin kendi metinleri olduğunu gösterdiler. 
Toplantı sonunda herkesteki gururu rahatlıkla görmek mümkündü. Çalıştay, 
yerel çözümlerin güzel örneklerinden biri oldu. 
  
 G.A.S.-Der bu arada bir kaç stratejik çalışma toplantıları yaptı (Bkz. ‘Vizyon 
Süreci’ Nokta 4). Genel stratejiler tabii olarak derneği yöneten kurul üyeleriyle 
karar alınmıştır. Belediye çalışmaları ne aşamada kaldı bilmiyoruz.  
  
 Bu çalışmaların sonucu olarak 6 Ocak 2005 tarihinde değişen bu stratejilerin, 
değişecek bu Akyaka’ya laik olan bir dernek olsun diye, dernek üyeleriyle 
(tercihen ‘Vizyon Akyaka’ya da katılanlarla) bir dernek vizyonu çıkartmak üzere 
bir çalıştay (Bkz. ‘Vizyon Süreci’ Nokta 5) düzenledik. Bu çalıştayın amacı, aktif 
olan dernek üyeleriyle birlikte derneğin çalışmalarını yönlendirerek stratejileri 
ve ilkeleri yeniden belirleyerek ortak bir vizyon oluşturmaktır.  
  
 Bu çalıştayların tümü son derece profesyonel yöntemler kullanılarak 
düzenlendi. Analizler ve sonuçlar gayet sevindirici ve doğru, hepimizin 
paylaşabileceği bir geleceğe yönelik çıkmıştır.  
  
 2.2 Çıktılar ve Etkiler: 
  
 O zamanda (Ocak 2005) yapılan çalıştayın çıktısı, aşağıda yazılan dernek 
vizyonu, iki bölümden oluşmuştur. İlk bölüm beldenin ‘Vizyon Akyaka’dan 
oluşup, derneğimizin vizyonu bu değişecek belde ve onun geleceğine layık 
olsun, ayrı bir fikrimiz olmadığının( iki konu bir birine bağlı olduğunun) ifadesi 
olarak anlaşılması gerekir.  
  
 G.A.S.- Der VİZYONU: 
  
 Doğanın ve mimari dokunun korunduğu,  
 alt yapısını tamamlamış,  



 canlı bir sosyal ve kültürel hayata sahip,  
 ortak değerlerde birleşmiş  
 ve tüm ziyaretçileriyle bu zenginliği yıl boyu paylaşan  
 bir AKYAKA' da... 
  
 Doğanın ve kültürel mirasların korunmasında uzmanlaşmış;  
 kendine ait mekan ve tesislerinde; 
 sosyal, kültürel ve eğitime yönelik faaliyetleriyle katılımcılığı sağlayarak halkla 
bütünleşmiş; 
 etkileşime açık; 
 çevrecilik bilinciyle bulunduğu yörede alternatif yaşam tarzını oluşturmuş; 
 bu olguyu güçlü ve yoğun iletişim yetileriyle küresel boyuta taşımış 
 BİR DERNEK olmak! 
  
  
  
 Misyonu: 
  
 Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği, kurumsallaşmış yapısı ile bölgesel 
faaliyetleri, havzadaki yaşayan insanlarla beraber yürütmek ve böylece bölgede 
bir oto kontrol mekanizması oluşturmak için;,  
  
 *eğitim çalışmaları yaparak çevreye ve doğaya duyarlı insanlar yetiştirir; 
 *yöre insanlarıyla dernek faaliyetlerinin sürekliliğini sağlar; 
 *bilimsel çalışmalarıyla, özellikle doğa koruma alanında kanaat önderliği yapar; 
 *araştırmalar ve danışmanlık yaparak sonuçları yayınlayarak paylaşır; 
 *ulusal ve uluslararası iş birliklerine girer 
 *ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılarak çalışmalarını güncel tutar; 
 *doğayı koruyan sorumlu bir kalkınma için projeler üretir ve yürütür. 
  
  
 2.3 Planlar: 
  
 Planlar belirlemek üzere bir daha bir vizyon çalışmasının anlamı nedir ve onun 
etkileri nasıl olmalı hatırlatmak da yarar var. Bir vizyon metni, bir kişinin, 
kurumun, şirketin veya kuruluşun ideallerini gerçekleştirmek üzere, bu birliğin 
belli bir süre (5, 10, 50 yıl) sonraki durumunu düşünerek bir hat çizmek 
demektir. Bu hattın, yani bu metinin bu süre içinde ana noktaları, etiği, çalışma 
ilkelerini belirten bir kılavuz fonksiyonu vardır. Bir iş yapılırsa örneğin bu iş 
vizyon ilkelerine göre yapılır mı, doğru mudur gibi soruların cevabı sağlanabilir. 
Bu yüzden bu tür çalışmaların sağlam ve somut sonuçlara varılmasına özen 
gösterilmelidir. Dış faktörler değişince vizyonların güncel tutulması şarttır.  
  
 Tüm bu vizyon belirleme çalıştayları, katılımcıları ve iştirakçileri tarafından halk 
toplantılarına sunmaları, halkın sürece bilerek ve isteyerek destek vermesini 
sağlamaları gerekiyordu. Ne yazık ki gururla altına imza atılan vizyon metni, 
gururla taşınamadı. 
 G.A.S.-Der olarak 2005 Ekim ayında ‘Vizyon Değerlendirme Toplantısı’ 
düzenledik. Dernek olarak Akyaka vizyon metnine imza atanların, imzalarına 
sahip çıkana kadar bu toplantıları sürdürmeyi düşünüyoruz.  
  



 Artık G.A.S.-Der’in de vizyonun üzerinde bir daha düşünmesi, çıktılara göre 
stratejik bir planlama yapması ve ona göre çalışma ilkeleri ve iş planlarının 
oluşması gerektiğinden dolayı 2006/ 07 kış aylarında bir toplantı daha 
öngörmekteyiz.  
  
  
 3. G.A.S.-Der KURUMSALLAŞTIRMA SÜRECİ 
  
 Hem yeni dernekler yasasına göre olması gerektiğini hem de sağlam ve doğru 
çalışmalar için gerekli olduğundan dolayı derneğin kurumsallaştırma sürecinin 
temeli vizyon çalışmalarının sonuçlarından çıkmıştır.  
  
 G.A.S.-Der Vizyon çalışma sırasındaki SWOT (güçlü/ zayıf yanlar, fırsatlar/ 
tehditler) Analizinin sonucunda güçlü yanlar olarak Derneğin ‘Profesyonelliği’, 
‘İstikrarı’ ve ‘Doğa Korumacılığı’ öncelik verilmiştir. Zayıf yanlar ise 
beklediğimiz gibi en başta ‘İletişim Eksikliği’, ardından ‘Zayıf Katılımcılık’ ve bir 
‘İmaj Sorunu’ olarak ortaya konulmuştur.  
  
 Kollarımızı sıvamanın ve Derneğe karşı yapılan bazı eleştirileri silmenin zamanı 
gelmiştir. Zaten çalıştayların katılımcıları ve beldemiz de bir kaç sivil 
girişimlerde bulunan gruplarda bu görüşleri paylaşmaktadır. Özellikle iletişim 
ve katılımcılık konularında çaba sarf edip, işbirliğine ilgi gösteren gruplarla 
irtibat kurup, birlikte nasıl çalışabiliriz sorularına yanıt aradık. Sonuç oldukça 
sevindiricidir. Bazı konularda daha detaylı çalışmalar yürütmek üzere dernek üç 
farklı çalışma grubu oluşturdu. Grupların, değişik stratejiler altında olsa da 
birleşen noktası ise derneğin öncellikle bir ‘çatı’ olarak, yani grupların 
organizasyonu veya koordinasyonunu yürüten bir organ olarak kullanılmasıdır. 
Katıldığı platformların sivil karakterini yitirmemesi için, gruplara katılanların 
tümünün üye olması gerekli değildir, fakat yetkili kişilerin üye olmalarına önem 
verilmiştir. Yeter ki havzadaki insanlarımız faal ve donamlı bir STK'nun 
varolmasından faydalanabilsin. Dernek bu önemli çalışmaların yürütülmesinde 
kolaylaştırıcı rolü üstlenmiştir.  
 2005 yılı yazın bu oluşumun ilk aşamaları sonuçlanmış da olsa yürütülmesiyle 
ilgili bazı sorunlar hala çözülebilmiş değil. Onları da en kısa zamanda gruplar 
ile somut çözümler getirilen toplantılar yapılmasını öngörüyoruz. Kaldı ki tüm 
grupların çalışma kalitesi ve motivasyonları yüksek olduğundan dolayı gruplara 
katılanlara içten teşekkürlerimizi sunarız.  
  
 Oluşan gruplar yetki ve görevleri şöyledir: 
  
 3.1 Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği Kadın Grubu (KG)  
  
 Başkan: Nevin Arpınar  
 Başkan Vekili: Hasibe Salar  
 Muhasebe Sorumlusu: Bedia Erdem  
 Muhasebe Sorumlusu Vekili: Mükerrem Şahin  
  
 G.A.S.-Der KG öncellikle sosyal etkinlikler, geziler ve tabii olarak kadınlara 
yönelik faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Şimdiye kadar yaptıkları 
faaliyetler arasında Fethiye, Pamukkale ve Kapadokya Turları, Dünya Kadınlar 
Günü, Anneler Günü Kutlamaları vardır. Çalışkan Kadın Grubumuza hem 



teşekkürlerimizi hem de işlerinin devamında başarılar dileriz.  
  
 3.2 Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği Organik Tarım Çalışma Grubu (OTÇG)  
  
 Koordinatörü: Salih Armutçuoğlu 
 Görevli: Mehmet Pekmezci 
 Görevli: Hüseyin Türkoğlu 
 Danışman: Aydın Özdemir 
  
  
 G.A.S.-Der OTÇG organik tarımı başlatmak üzere yapılan çalışmaları organize 
etmektedir. Şimdiye kadar organik tarımla yetişen kuru tarım ürünleri ile 
yapılan deneyimleri daha ileride de yaş ürünlere genişletmeyi hedefliyoruz. 
Çiftçilerimize hepimize daha sağlıklı bir yaşam sağlamasına yönelik 
çalışmalarında başarılar, içten teşekkür ederiz.  
  
 3.3 Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği Sokak Hayvanları Çalışma Grubu 
(SHÇG)  
  
 Görevli: Yasemin İlseven  
 Görevli: Anita Dehninger- Baumeister  
  
 G.A.S.-Der SHÇG sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları aslında hem Dernek 
hem de Belediye ile koordine etmektedir. Dernek, çalışmaların 
organizasyonunu, tanıtımını, materyal oluşumunu vb üstlenmektedir. Belediye 
ise çalışmaların finansman tarafını sağlamaktadır. Çalışmaların yasal ve 
kurumsal ilkelerini korumak amaçlı dernekğin ve belediye arasında kapsamlı 
bir strateji sözleşmesine imza atılmıştır. Sözleşmenin içeriğini önümüzdeki 
aylarda bir broşür haline getirmeyi planlıyoruz. Şimdiden doküman olarak 
ofisimizden temin edebilirsiniz. Bu zor işleri esirgemeyen ve bıkmadan 
yaptıkları için görevlilerimize özellikle teşekkür ederiz. Beldenin sokak 
hayvanları için bize 1.5 ton kuru köpek maması temin ettiği için Ortaca Güney 
Ege Gazetesi Sahibine de ayrıca teşekkür ederiz. 
  
  
 4. İŞBİRLİKLER VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI (Eylül 2004- Eylül 2006) 
  
 4.1 Olası bir Yunan/Türk Interreg III projesini birlikte oluşturmak için Yunan 
biyolog bir arkadaşımızla ön görüşmeleri yaptık. Bu tür sınır geçici projelerin 
oluşumu zor olduğu için sonuçlar hala belli değil.  
 Aynı kapsamda olan bir projeye katkıda bulunmak üzere Marmaris Milli Park 
Teşkilatıyla irtibattaydık. Fakat kurumlar da herhalde aynı zorluklarıla karşı 
karşıya geldikleri için projeleri olmamıştırgerçekleşmemiştir. 
  
 4.2 “Köyceğiz-Dalyan ÖÇK-Bölgesi Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Yönetim 
Planı Projesi” ilk toplantısına davetli olarak katıldık. Bundan sonraki 
çalışmalarında katkımızı esirgemeyeceğiz. 
  
 4.3 Marmaris’ten gelen bir Türk/Alman doğa turizmi ile ilgili heyeti ağırladık, 
kuş gözleme için ovamızı gösterdik.  
  



 4.4 İzmir EgeDoğa Derneği’nden gelen bir grup kuşçularla ovamızı gezdik ve 
ortak çalışmaların neler olabileceğini görüştük. Zaten ‘komşumuz’ olan bu 
dernekle doğal olarak yakın irtibattayız.  
  
 4.5 Kurulduğundan itibaren bugüne kadar ulusal olarak çalışan ve hepimize 
destek veren Doğa Derneği ile bir iş birliği sözleşmemiz vardır ve kuşlar ile ilgili 
çalışmalarımızı birlikte yürütmekteyiz.  
  
 4.6 Muğla Üniversitesi, MedCoast ve Akyaka Belediyesinin ortak yürüttüğü AB 
Topluluğu Gökova Projesinin (“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer 
alan Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası için tüm ilgililerin işbirliğiyle bütünleşik 
yönetim eylem planının hazırlanması ve uygulanması”) aylık danışma kurulu 
toplantılarına düzenli olarak katılmaktayız. Ayrıca bir çok görevlilerimizle 
oluşan alt proje çalışma gruplarına aktif olarak rol almaktayız. İdeal olarak 6 altı 
çalışma grubunaplarına ikişer görevli ile katılmak isterdik. Katkılarımız 
derneğin yüksek kalite standardına göre olsun diye, görevliler de konuya sahip 
ve paydaşı, ilgili, bilgili ve faal olmasını dilemekteyiz. Şimdiye kadar iki gruba 
ikişer görevli ile, diğer gruplara birer görevlimizle katılmaktayız: 
  
 1- Sedir Adası yönetim planı = Neşe Hisar Yalçın  
 2- Gökova İç Körfezi kumsalları yönetim planı = Thomas Schmitz, Salih 
Armutçuoğlu  
 3- Doğa koruma için yönetim planı = Bahar Suseven  
 4- Azmaklar için yönetim planı = Nurhan Kavuzlu  
 5- Gökova Körfezi’ndeki aile balıkçılığı için yönetim planı = Samet Yaşar  
 6- Su kalitesi ve çöp için yönetim planı = Dr. Erdoğan Karslıoğlu, Naci Kaya  
 7- Halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi = Safinaz Karakuyu  
  
 Bu gruplara katılan görevlilerimize çalışmalarında başarılar dileriz. 
  
 4.76 Geçen Genel Kurul toplantısında dernek üyeleri ile iletişimin iyileştirmesi 
isteklerinizi dile getirmiştiniz. Bu nedenle toplantının hemen ardından tekrar 
başladığımız haber mektuplarıyla üyelerin bilgilendirilmesi uygulamasının 
sizleri memnun ettiğini umarız. 
  
 4.87 AB’nin Eco Citizenship Projesi kapsamında bir seri çalıştaylara katıldık. 
Üç ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan) oluşan grup çalışmaları katılan 
STK’ların canlı bir karşılıklı bir bilgi ve deneyim alış verişinde bulunmuştur.  
  
  
 5. NAİL ÇAKIRHAN VE HALET ÇAMBEL KÜLTÜR VE SANATEVİ 
  
 Açılışlara yerli yabancı birçok insanın gösterdiği ilgi tüm organizasyon 
çabalarımızın bir ödülü oldu. Açılışlar sadece sergileri ve sanatçıları 
onurlandırmak için değil, aynı zamanda derneğimiz için de sosyal bir boyut 
taşır. Yılın yarısı her iki haftada bir olan açılışlar, katılanlara bir iletişim fırsatı 
yaratmaktadır. Birlikte oturup, konuşup görüşmeye artık alıştığımız için 2005/ 
06 kışı onların yerine Sohbet Toplantıları düzenlemiştik. Sanatçılar ve çevreleri 
artık büyük bir kısım dışarıdan geldiği için Akyaka’nın turizmine de katkıda 
bulunuyoruz. Sanatçılar, arkadaşları ve sergisine ilgi gösterenler beldede 
konaklayıp en az 10 gün kalıyorlar.  



  
 Beldemizde bu vesilesiyle sadece sanat eserleri değil, buluşma fırsatları 
sunan, turizme katkısı olan, bu işlerin koordinasyonunu ve organizasyonunu 
yıllardır özveriyle yapmakta olan Thomas Schmitz’e içten teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz.  
  
 Başkanımız iki kez Nail Çakırhan ve Halet Çambel’e ziyarete gittiğinde Thomas 
Bey’in başarılı idare işleriyle büyüyen ve önem kazanan sergievinin 
kullanımından ne kadar mutlu ve minnettar olduklarını Thomas Bey’e 
iletmemizi ve sizlere sunmamızı istediler.  
 5.1 2004 Yılı Sergileri 
 2004 yılı sergi sezonunu uzatıp toplam on iki sergi gerçekleştirdik. Sekiz 
sergide Akyaka’da çoğu henüz kişisel sergi açmamış sanatçıları, diğer 
dördünde de bölgenin doğası, arkeolojisi ve diğer proje konularını içeren 
sergileri izledik.  
  
 2004 Sergi Programı: 
  
 21.05 - 30.05 ÇYDD Muğla Karma Sergisi 
 04.06 - 13.06 İrene Cantez & Bahar Suseven 
 18.06 - 27.06 Dineke Mühürdaroğlu 
 02.07 - 11.07 Zühra Kırımgeri 
 16.07 - 25.07 T. Yalçıner & Y. Dincer-Yalçıner 
 30.07 - 08.08 Yılmaz Tankut 
 13.08 - 22.08 Mehmet Bildirici 
 27.08 - 05.09 Erdoğan Özmen 
 10.09 - 19.09 Aziz Albek 
 24.09 - 03.10 Ü. Onur & B. Mühürdaroğlu 
 08.10 - 17.10 Gülnur Efendioğlu 
 22.10 - 31.10 N. Bozkurt & B. Oyman 
 5.2 2005 Yılı Sergileri 
 2005 sergi sezonuna on dört sanatçımızdan başvuru aldık ve sergi evimiz, 20 
Mayıs Cuma günü saat 18:00 de Feride Dağlı‘nın sulu boya resimleriyle sanat 
severlere kapılarını açtı. 30 Eylül‘e kadar içerisinde heykel ve fotoğraf da olmak 
üzere 12 farklı sergi izleme şansımız olmuştur. O yılın sergi sezonu için üç dilde 
sergi takvimini ve sanatçıları tanıtan broşürler hazırladık. 
  
 2005 Sergi Programı: 
  
 20.05 - 29.05 Feride Dağlı/ Resim 
 03.06 - 12.06 “Kuşlar”/ Fotoğraf/ Karma 
 17.06 - 26.06 Bronzhane/ Bronz Heykeli 
 01.07 - 10.07 Çiğdem Meral/ Resim 
 15.07 - 24.07 Hikmet Öz/ Resim 
 29.07 - 07.08 Mediha Gerez Çakmak/ Resim 
 12.08 - 21.08 Işık Soyturk/ Fotoğraf 
 26.08 - 04.09 Cem Sağbil/ Bronz Heykeli 
 09.09 - 18.09 Svetlana İnaç/ Resim 
 23.09 - 02.10 Tülin Çiftçi/ Resim 
 07.10 - 16.10 Mücella Küçükalpelli/ Resim 
 21.10 - 30.10 Ayten Taşpınar/ Resim 



 5.3 2006 Yılı Sergileri 
 2006 senesi kataloğgunu renklerletasarımıyla, baskı kalitesiyle kendisi bir 
sanat eseri gibi hazırlanmıştır. Sergievimiz, 19 Mayıs 2006 Cuma günü saat 
18:00 de Muhittin Köroğlu’nun karikatür sergisiyle sanat severlere kapılarını 
açılmıştır. 29 Ekim‘e kadar içerisinde seramik ve fotoğraf da olmak üzere 12 
farklı sergi izleme fırsatı verilmiştir.  
  
 2006 Sergi Programı:  
  
 19.05 - 28.05 Muhittin Köroğlu / Karikatürler 
 02.06 - 11.06 B. Oyman / N. Bozkurt / Seramik 
 16.06 - 25.06 Dineke Mühürdaroğlu / Resim 
 30.06 - 09.07 Nevin Ünal / Resim 
 14.07 - 23.07 Sevgi Aktur Atölye / Resim / Karma 
 28.07 - 06.08 Mehmet Bildirici / Fotoğraf 
 11.08 - 20.08 Georgeta Ionel Gözen / Resim 
 25.08 - 03.09 Emel Gülsoy / Resim 
 08.09 - 17.09 Ülkü Onur / Resim 
 22.09 - 01.10 Ayten Timuroğlu / Resim 
 06.10 - 15.10 Ebru Baran Burcuoğlu / Resim 
 20.10 - 29.10 Akyaka Sanat Merkezi / Resim/ Heykel /Mozaik ve diğer çalışmalar 
  
 Sergi açılışları her serginin ilk günü saat 18.00de (Ramazan aylarında saat 
16.00). Açılışlara bütün halkımız davetlidir. 
  
 Her yılın ilkbaharı açılışlar öncesinde sergievinin temizliği ve bakımı yapılır. 
2005 yılında ayrıca sokak giriş kapısı onarıldı. 2006 yılında ise sergi öncesinde 
artık çökmüş eski merdivenin ve girişin yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. 
Binlerce misafirin sergilerimizi ziyaret ettiği düşünülürse, merdivenin taştan 
yapılması gerekiyordu. Aralık 2005’de başkanımız İstanbul’da Nail Çakırhan’a 
ziyarete gidip, girişin yeni tasarımını üstadımızla tartışıp bir çözüm 
bulmuşlardır. Uygulama konusunda destek ve yol gösterdiği için onur üyemiz 
Sn. Hamdi Yücel Gürsoy’a ve üyemiz Sn. Nurullah Gencel’e ayrıca teşekkür 
ediyoruz.  
  
  
 6. DİĞER ÇALIŞMALAR 
  
  
 6.1. GÖK- KUŞ- AĞI (Gökova Kuşçular İletişim Ağı/ Kuşlar ile ilgili çalışmalar) 
  
 Türkiye kuşlarının üreme haritaları oluşturulması için başlatılan ilk Atlas 
Projesine, Gök- Kuş- Ağı kuşçu gurubumuzla 2004 yılı Nisan ayında başladık ve 
artık maddi destek olmamasına karşın kısmen devam etmekteyiz.  
  
 Derneğimizin üstlendiği ‘Muğla İlinin Sulak Alanlarını İzleme ve Koruma’ 
projesi kapsamında yürüttüğümüz faaliyetleri ve sonuçları artık ilgili 
makamlarca kabul ediliyor. 
  
 Türkiye' deki kuş verilerinin standartlarını oluşturmak üzere Ankara‘da iki 
toplantıya katıldık. 



 2004 yılı Ağustos ayında Doğa Derneği ile iş birliği kurarak ulusal bir kuşçu 
toplantısı düzenledik. Toplantının konusu Önemli Kuşçu Alanları (ÖKA) ve 
koruma stratejileri idi. Türkiye’nin her bölgesinden kuşçu topluluklarının 
temsilcileri hem verimli bir toplantıya katılıp hem de Akyaka’da güzel günler 
geçirmişlerdir. 
  
  
 Üzülerek Kuşçu Cemiyetinin ve bize çok yakın iki arkadaşımızı ve işteşi 
kaybettiğimemizi bildirmek zorundayız. Ian Richardson’u lösemi hastalığına ve 
Fazilet Üker’i çok genç yaşta feci bir araba kazasında kaybettik. Ailelerinin başı 
sağ olsun.  
  
 6.2 Sohbet Toplantıları 
  
 Nokta 5’te belirttiğimiz gibi buluşma fırsatımızı veren sergi açılışları yerine 
kışın istek üzerine iki hafta da bir sohbet toplantılarımız başladı. Toplantıların 
bazıları konusuz, tanışma ve sohbet fırsatı olsun diye, gerekli görüldüğünde ise 
konulu olarak yapılmıştır. Aralık 2005’te ilk olarak Azmakkapı Restaurant’ta 
başlayan, sonra Gökova Otelin küçük salonunda gerçekleştirdiğimiz 
toplantıların konuları başlıca şöyleydi : 
  
 • Akyaka’nın yeni turizm anlayışı nereye gidiyor, olumlu mu? olumsuz mu? 
 • Akyaka tarihi ve iz bırakanlar 
 • Kuş gribi ve gereken önlemler 
 • Akçapınar sahili, çöp problemi, Akyaka gezi bandı  
 • Belediye karşısındaki orman alanının bilinçsiz temizlenmesi 
 • Budama bahanesiyle ağaç kesimleri 
 • Çağdaş sivrisinek mücadelesi 
  
 6.3 Özel Günlerin Kutlanmaları 
  
 4-5-6 Haziran 2004, Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında ilk gün Atatürk 
meydanında ödül olarak eğitici kitapların dağıtıldığı çevre eğitimine yönelik 
çocuk oyunları düzenledik. İkinci gün doğa konusunda hazırlanmış bir sergi 
açılışının yanı sıra Akyaka'nın İnişdibi Mahallesinde yaşayanlara yönelik proje 
tanıtımı, sürdürülebilir tarım ve sivrisinek mücadelesi konulu bir sunum 
gerçekleştirdik. Son gün ise, Gökçe’den başlayıp deniz kenarına kadar devam 
eden bir doğa gezisi organize ettik. 2005 ve 2006 yıllarında ise özel günler 
kutlamaları değişik nedenlerle yapılmamıştır.  
 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, başka derneklerin organizasyonlarına 
davetli olarak katıldık.  
 2005 ve 2006 yıllarındaki Anneler Günü Kadın Grubumuz tarafından güzel bir 
organizasyonla kutlanmıştır. Organizasyona destek veren Akyaka Belediyesine 
bu vesilesiyle teşekkürlerimizi sunmak isteriz.  
  
 6.4 İnternet Çalışmaları  
  
 Şimdiye kadar kullandığımız web sitemiz ( www.akyaka.org ) üzerinde yönetim 
kurulunda yorum farklılıkları yaşandığından dolayı sitede değişiklikler 
görülmektedir ve ileride kalite kaybı olmaksızın daha da farklı bir görünüş 
alacaktır. Derneğe ait olan bölümü hala periyodik olarak güncelleniyor ve 



zamanla kapsamlı bir bilgi kaynağı haline geldi. Türkiye’den, hatta dünyanın 
her yanından gelen soru ve öneriler değerlendirilmeye çalışılıyor. Web Mastırı 
Thomas Schmitz’ in tasarladığı bu sayfalarda sizler, güncel olaylar ve önemli 
linkler hakkında pek çok şey bulacaksınız. Yapılacak her faaliyet hakkında 
siteden zamanında haber alabilirsiniz. Değişiklikler üzerinde siteden veya email 
olarak haberdar olunacaktır. Bu arada bu konuda yıllarca çaba gösteren 
Thomas Schmitz’e teşekkür ederiz.  
  
 6.5 Karşı Çıktığımız Konular (2004- 2006)  
  
 6.5.1 80li yıllarda Ula Kaymakamlığı tarafından, Gökova Ovasının1. derece 
Doğal SİT Alanı olan bölgede av yasaklanmıştır. 1988 yılında Gökova havzası 
tümüyle Özel Çevre Bölgesi ilan edildikten sonra yıl boyu tüm ovada av yasak 
olmuştur. Ava bağlı olan sazlık yakımı hem doğa için felakettir, hem de turizm 
olumsuz etkilenmektedir. Tabii ki bu yıllar boyunca av çok azaldı, yine de 
genellikle dışarıdan gelen kaçak ava gidenler vardır ve maalesef hala her yıl 
hem ava gidenleri hem de kontrol organlarını bu yasağın var olduğunu tekrar 
hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Artık 20 yıl süren bu mücadeleyi yorucu 
buluyoruz. Havzada alternatif bir doğa veya kuş turizm isteniyorsa bu tür 
kurallara uyum göstermek zorundayız.  
  
 6.5.2 Aynı nedenle her yaz artık moda olan, kuş ve domuz kovma amaçlı 
tarlalarda kullanılan gazlı ses cihazlarına karşı çıkmaktayız. Yöntem insanları ve 
ziyaretçileri rahatsız etmekte, ayrıca doğa turizmi, sürdürülmek isteniyorsa, 
kuşları ve diğer yaban hayatı bu şekilde kovarak yok edilen doğanın turizmini 
nasıl sürdüreceğimizi anlamış değiliz. 
  
 6.5.3 2003/04 yılında ihale usulü ile devredilen ve özelleştirilen Gökova Orman 
Kampının kıyı kanununa uygun olarak işletilmesini istedik. O kapsamda kıyı 
şeridine bedelsiz olarak ulaşılmasına yönelik avukat tuttuk ve ona göre dava 
açmaya hazırlandık. Hazırlık süresinin içerisinde 2004 yılında Orman Kampı 
ikinci defa el değiştirdi. Sn. Hamdi Yücel Gürsoy orman işletmesini aldı. Aynı 
zamanda onur üyemiz olan Hamdi Bey’in olumlu girişimlerini öğrenince doğal 
olarak dava açmaktan vazgeçtik.  
  
 6.5.4 Beldemizde zaman zaman karşılaştığımız köpek ve kedi zehirlemelerinin 
durdurulmasına, ayrıca belediye ve derneğin imzasını taşıyan strateji planının 
doğru uygulanmasına yönelik bir kaç girişimde bulunduk. Yeni hayvan koruma 
yasası bu girişimlerimizin temelidir.  
  
 6.5.5 Yürüyüş Rehber Kitabımızda bahsedilen Haşımbahçe Köyünde bulunan 
değerli antik mozaik kalıntılarının kısmen yok edilmesine de karşı çıktık ve 
gereken makamlara bildirdik.  
  
 6.5.6 Bir başka olayı ancak bir dilekçe yağmuru ile engelleyebildik. 2005 yılı 
sezonu başladığı zaman Akçapınar azmak ağzındaki beachclub/diskoteği kısa 
bir süre sonra kapandı, izinsiz olarak döşenmiş parke taşları ve dikilmiş süs 
bitkilerinin çoğu söküldü, Akyaka’ya bile sabah saatlerine kadar ulaşan ses 
kirliliği sona erdi.  
  
 6.5.7 Ovada izinsiz olarak ve devamlı akmakta olan artezyen kuyularını Devlet 



Su İşlerine bildirdik. Hem tatlı su kaybı hem de ileride tarlaların tuzlanmasına 
sebep olan bu yanlışlık çiftçilerimizi telaşlandırmaktadır. 
  
 6.5.8 2005 yılında Azmak kenarında yeni oluşan tahribatları, gürültülü olan 
tekne turlarını, ona bağlı olan sazlık ve diğer doğa tahribatlarına karşı Akyaka 
Belediyesine kapsamlı dilekçeler gönderdik. Özellikle 27 Akyaka sakininin 
imzasını taşıyan ve bize verilen bir yazı dilekçelerimizin gerekçelerini 
vurgulamıştır. 
  
 6.5.9 Akyaka’nın üç yoluna giden, yolun kenarına eğilen ve potansiyel tehlike 
yaratan bir ağacın Orman Şefliği tarafından kesilmesini istedik. 
  
 6.5.10 Kışın Gökçe Köylüleri tarafından izinsiz olarak düzenlenen bir sürek 
avını haklı olarak şikayet ettik. Umarız bir daha böyle bir girişim için gereken 
izinlerin alınmasını ve izinlerin gereğini yerine getirilmesini ihmal 
etmeyeceklerdir. 
  
  
 7. GENEL BİLGİLER 
  
 7.1 Demirbaş Alımı/ Onarımlar 
  
 7.1.1 Biyo- Gökova projesinin katkısı olarak bir renkli lazer yazıcımız oldu. 
Artık renkli afiş ve broşürlerimizi tasarlayıp ilk örneklerini kendimiz basabiliriz.  
  
 7.1.2 Heykel, seramik gibi eserlerin sergilenmesi için on tane kaide yaptırdık.  
  
 7.1.3 Kültür ve Sanat Evinin bir kaç onarımları gerekli idi. Dış kapısı, merdiven 
tırabzanları ve son olarak yeni taş merdiveni yapıldı. Ayrıca her ilkbaharda 
temizlikle birlikte badana gibi gereken çalışmalar yapılıyor. 
  
 7.2 Üyelik ve Aidat Ödeme Durumu  
  
 2004- 2006 döneminde 33 yeni asil ve 3 fahri üye kaydettik. Ayrıca iki yıldan 
beri aidat ödemeyen 13 üye silindi veya istifa etti. Genel Kurul öncesi iç 
denetleme amaçlı defterlerimizi kapatmadan aidat ödemeyen üyelerimize uyarı 
mektupları gönderdik. Son duruma göre 168 üyeden 117 üye aidatlarını ödeyip 
genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkını korumuştur.  
  
  
  
  
 7.3 Banka Hesabında Değişiklik 
  
 Yıllardan beri Oyak Bank müşterisi olup 2004 yılında artık Garanti Bankası, 
yeni açılan Muğla Şubesine geçtik. Bu değişikliği herkese bildirmeyi özen 
gösterdik. Yinede bu vesilesiyle bilgileri tekrarlamak isteriz: Gökova- Akyaka’yı 
Sevenler Derneği , Garanti Bank, Muğla Şubesi (507), Hes. No. 6299583.  
  
 7.4 Denetlemeler  
  



 Geçen dönemde derneğimiz defalarca denetlendi. Her yıl olağan, olağanüstü 
ve iç denetlemeler bizi günlerce meşgul etti. 2005 Ağustos ayında T.C. İç İşleri 
Bakanlığından bir müsteşar ve üç kişilik bir heyet bile geldi. Sanırız, Muğla 
İlinin en iyi denetlenmiş derneği olduk. Beklendiği gibi, düzenli ve doğru 
çalışan ve yönetilen derneğimiz her seferinde temiz çıktı. Faaliyetlerimiz ve 
yazdığımız dilekçelerden rahatsız olanların çirkin iftiraları her zaman asılsız 
çıktı. Bu tür olumsuz girişimlerinden artık vazgeçip, derneğin var olmasını 
kabul edip ve çalışmalarına hak ettiği saygıyı göstermelerini ümit ederiz.  
  
 7.5 Yeni Dernekler Kanunu 
  
 Yeni Dernekler Kanunu, hem STK’ların çalışmalarını kolaylaştırıcı hem de tüm 
AB uyum yasalarına yönelik mevzuatları gibi kurum ve kuruluşların kendi 
sorumluluğunu artırıcı yanı vardır. Genelde düzenli olarak takip eden, bizim gibi 
düzenli çalışan ve dikkat eden derneğin bir sorunu yoktur. Değişen yasayla 
gelen gerekçelerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu yüzden bu genel kurul 
toplantısında tüzük değişikliği yapmamız gerekiyor. Bu değişiklik aynı zamanda 
derneğin daha çağdaş ve profesyonel çalışmasını sağlayacaktır. 
 Ayrıca yeni Dernekler Kanununa göre üyelerimizin 11 haneli T.C. Vatandaş 
numarasını bize bildirmesi gerekir. Bir kısmını Internet’ten çıkarıp 
kaydedebildik, fakat bazı üyelerimizin numarasını bulamadık daha. Lütfen, 
posta , faks, email ile bize kolaylık sağlayın ya da bir kere ofise gelin ve T.C. 
Vatandaşlık numaranızı bildirin. Teşekkür ederiz.  
 Bu arada yıllardır sessiz sakin derneğimizin çalışmalarına gönüllü olarak çok 
değerli yardımlarda bulunan üyemiz Sn. İrene Cantez’e hepimizin adına içten 
teşekkür etmek isteriz.  
  
 8. Dernek Başkanının diğer çalışmaları ve ilgi alanları 
  
 Dernek Başkanımız Bahar Suseven özel çalışmalarıyla ilgili ülkenin değişik 
yerlerinde uzman veya danışman olarak çalışmaktadır, hem de bazen yurtdışına 
çıkmaktadır. 
 Başkanımız Dünya Çevre Örgütünün Akdeniz Programına (WWF İnternational, 
Across the Waters Program) uzman olarak katılmakta, hem de onların Akdeniz 
Liderleri Programı (Mediterranean Leadership Program) kapsamında uzman 
olarak kendi kapasitesini geliştirmek üzere bir eğitim programına katılmaktadır.  
 Ayrıca ulusal kuruluşlara, hatta bazı devlet dairelerine danışmanlık 
yapmaktadır. 2006 Ocak- Mayıs Doğa Derneği’nin Tavuk Vebası Danışmanı 
olarak dört ay Ankara’da kalmıştır. 
 Tüm bu faaliyetler, çalışmalar veya toplantı giderleri ya o kurum veya 
kuruluşlar tarafından karşılanmakta ya da başkan kendi finanse etmektedir. 
 Bu faaliyetler Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği tarafından ödendiği gibi 
çirkin iftiralar üzerine soruşturma ve denetlemeler söz konusu olmuştur. 
Başkanın bu özel aktivitelerin veya çalışmalarının masrafları hiç biri dernek 
tarafından ödenmemiştir. Umarız bu tür yanlış ve kötü niyetli söylentiler artık 
sona erer.  
  
 Yönetim Kurulu adına  
 Bahar Suseven 


