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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 oluşmak 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 anlayışı için projeler üretir ve 
  yürütür.



Değerli üyelerimiz,

Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği'nin 14. Genel Kurul toplantısına 
hoş geldiniz.

Geçen genel kurul toplantılarında olduğu gibi üç yıllık faaliyet raporumuzu 
sizlere  basılı olarak sunuyoruz. 

Bu yıl Derneğimizin kuruluşun 18. yıldönümüdür. Derneğimiz sağlam bir 
özgeçmişe ve hareketli bir tarihe sahiptir. Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği, 
ulusal ve uluslararası platformlarda kaliteli çalışmaları,  istikrarlılığı ve becerisi 
ile tanınmış ve kabul edilmiş bir kuruluştur. 

Geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de iyi ve kötü günlerde, 
zorlukları ve başarıları paylaşan tüm üyelerimize ve Derneği dostça yöneten 
Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi borç biliriz. Geçen yıl 
Yönetim Kurulumuzun dört üyesi aile yakınlarını kaybetmiştir. Kendilerine  ve 
ailelerine  baş sağlığı diliyoruz. 

Kurucu üyemiz Adnan Pekman'ın ve asil üyemiz Murat Çatay'ın vefatlarını 
büyük üzüntüyle öğrendik. Ailelerine baş sağlığı diliyoruz. 

Ayrıca 2008 yılının Ekim ayında şahsen çok yakın olduğumuz, Derneği-
mize her zaman önem vermiş ve bize güvenmiş olan, çok sevdiğimiz ve saygı 
duyduğumuz Nail Çakırhan'ı kaybettik. Nail Amcamız son günlerini Muğla'daki 
Yücelen Hastanesinde geçirdi. Bu zor günlerde Nail Amca ve Halet Ablamızla 
birlikte olabildiğimiz için Sn. Hamdi Yücel Gürsoy ve ailesine tekrar teşekkür 
etmek isteriz. Kaybımız çok büyük, hepimizin başı sağ olsun. 

Beldemiz büyüdü, turizm aktivitesi yoğunlaştı, nüfus arttı; doğal olarak 
sivil hareket de canlandı. Geçen yıllarda derneğimizin yanısıra bir kaç STK, 
hatta yeni Belediye Kanunu gereğince Akyaka'nın Kent Konseyi de oluştu. Bu 
gelişmeler bizi çok sevindirdi. Geçmişte sivil hareketten doğan iş yükünü tek 
başımıza taşımak zorunda kalıyorduk. Şimdi artık bir işbölümü oluştu ve artık 
bazı görevler  farklı birimlerce  yerine getiriliyor. 



Bu gelişmeler ışığında hem önceden tanımladığımız ‘Dernek Vizyonu' na 
sadık kalarak hem de bu gelişmeleri dikkate alarak Dernek hedeflerimizi yeni-
den belirleyip, iş planlarımızı ve  stratejilerimizi ona göre çizmeyi tercih ettik. 
Aldığımız kararlarla kültür, sanat ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaya 
daha çok önem vermek istedik. Sanat ve kültür faaliyetlerimiz zaten aktivite 
olarak belde odaklı bir STK için olabileceği ölçüde  gayretli ve başarılıdır.

Ayrıca şimdiye kadar koruduğumuz bağımsız çalışma isteğimizin altını 
çizmek üzere hedeflerimiz doğrultusunda muhtelif organizasyonlarla iletişimli 
ve olabileceği ölçüde  onlardan destek sağlayarak çalışmaya devam etmeye 
kararlıyız. Bu yüzden alışamadığınız bazı yeni yönelişlerimize ve hedeflerimi-
ze,  ve vazgeçtiğimiz bazı konulara  bu ışıkta bakmanızı ve değerlendirmenizi 
istiyoruz. Biz, çabalarımızın sonucunda yerel baskıların azaldığını gördük, 
çalışmalarımızı daha huzurlu bir ortamda yapabildik. Geçen dönemin bu 
değişik girişimlerimizin ilk ve gayet başarılı bir uygulama dönemi olduğunu 
söyleyebiliriz.

Geçen dönem faaliyetlerimizin sıralanmasına başlayalım:

1.  Nail ÇAKIRHAN- Halet ÇAMBEL Kültür ve Sanat Evi 
	 (KSE)	ve	diğer	Kültür	ve	Sanat	Faaliyetlerimiz

12 yıldan beri yürüttüğümüz Nail ÇAKIRHAN-Halet ÇAMBEL Kültür 
ve Sanat Evinde 2009 yılı sonuna kadar 113 sergi yer almış olacak. Tatbiki 
Galerisi'nin sanatçılarıyla birlikte 2007 ve 2008 yazlarında organize ettiğimiz 
"Sanat Günleri" ile bu 115 açılış demektir. Açılışlar sadece kültürel bir etkin-
lik değil belde sakinlerine ve ziyaretçilerine bir sohbet, buluşma ve eğlenme 
fırsatı sunan ve gelenekselleşen bir törendir, bu etkinlikler için  defalarca övgü 
aldık. 

Sayın Halet Çambel’in izni ile kışın da Nail ÇAKIRHAN- Halet ÇAMBEL 
Kültür ve Sanat Evinde bir kaç kültür ve sanat etkinliği planlamaktayız. Böy-
lelikle, kışın da sevdiğimiz sanat konuları da eksik olmayacak ve  ilgilenenlere  
de bir buluşma fırsatı verecektir. 

Sanatevinin hizmete girdiği günden bu güne 10.000 den fazla katalog 
basılıp dağıtılmıştır. Kataloglarımızın artık koleksiyon objeleri olarak kulla-
nıldığını öğrendik. Ana sponsorumuz Mepartur'un fikriyle 2009 sezonunun 



kataloğuna küçük bir turizm rehberi eklenmiştir. Bu ekin çok faydalı olduğu 
söylendi. Zaten sergilerin belde turizmine de katkısı olmuştur. Sanatçıların, 
arkadaşlarının ve sergiyle  ilgilenenlerin beldede konaklayıp en azından 10 
gün kaldıkları tahmin edilebilir..  

Her yılın ilk baharı açılışlar öncesinde sergi evinin temizliği ve bakımı 
yapıldı. Ondan öte sergievi ve ofisimizde 2006/07 kışında bir kaç tadilat 
çalışması olmuştur. Sergievinin ahşapları temizlenip boyanmış, ışıklandırma 
tamamen yenilenmiştir; ofisin gerekli bakımı yapılmış, bozulan faks makinesi 
de yenilenmiştir. Özellikle sergi açılışları için çok önemli olan buz dolabımız 
2009 sezonunda bozulması sonrası yenilenmiştir.  

Bir kaç yıldan beri değişik sanatlarla uğraşanlarla, örneğin Marmaris’te bu 
amaçla çok çaba gösteren Ajans Villa ve Kalimerhaba Derneğiyle irtibattayız. 
Taraflarından 2009 yılın Mart ayında  düzenlenen "Kadın Sanat Festivaline" 
Kültür ve Sanat evi (KSE) sanatçı grubu olarak katıldık. 

KSE'de düzenlenen geçen dönemin sergiler:

2007 Sergileri
19.05. - 27.05  Çakırhan ve Çambel Kültür ve Sanat  Evinde on
  Sene „Bir Retrospektif“
01.06. - 10.06. Korkut Tıryaki
15.06. - 24.06. Muazzez Uludağ & Keriman Nargaz
29.06. - 08.07. İmren İyemAslan
13.07. - 22.07. Orhan Özkaya
27.07. - 05.08. Emre Ikizler
10.08. - 19.08. Yıldız Dinçer - Yalçıner & Sezen Yalçıner
20.08. - 23.08.   Tatbiki Sanat Galerisi "Gece Sergisi"
24.08. - 02.09. Vahdet Kadıoğlu
07.09. - 16.09. Nuran Iskit-Bektaş                                          
21.09. - 30.09. Alp Arslan                                      
05.10. - 14.10. Emin Güler & Ruhsar Uçar                                         
19.10. - 28.10. Tülay Ilhan                                         

2008 Sergileri
23.05. - 01.06. Memik Kibarkaya
06.06. - 15.06. Fikret Yaltraklı



20.06. - 29.06. Çizgelikedi Kadınlar Projesi
04.07. - 13.07. Ayşegül Apak
18.07. - 27.07. Mehmet Bildirici
01.08. - 10.08. Simon J.A. Simpson
15.08. - 24.08. Svetlana Inaç
25.08. - 28.08. Tatbiki Sanat Galerisi
29.08. - 07.09. Ayşe Saray
12.09. - 21.09. Ülkü Onur
26.09. - 05.10. Türkan Dişbudak + Neşe Aksoy
10.10. - 19.10. Hale Ozansoy
24.10. - 02.11. Ekendiz Tanay

2009 Sergileri
22.05. - 31.05. İbrahim Keleş
05.06. - 14.06. Tracy Harrington-Simpson
19.06. - 28.06.  Hatice Önal
03.07. - 12.07.  Arzu Karaduman
17.07. - 26.07.  Süheyla Zengin
31.07. - 09.08.  Bahadır Erdem
14.08. - 23.08.  Gül Gökovalı
28.08. - 06.09.  Aysel Özenir
11.09. - 20.09.  Ülkü Yalçın
25.09. - 04.10.  Dineke Mühürdaroğlu
09.10. - 18.10.  Fehnur İpek
23.10. - 01.11.  Filiz Şimşekçi

Sergievi ile ilgili tüm işlerin koordinasyonu ve organizasyonunu yıllardır 
sabırla özveriyle yapmakta olan Sn. Thomas Schmitz’e içten teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz. 

2.	 Doğa	Koruma,	Arazi	ve	Araştırma	Faaliyetlerimiz

•    Her yıl özenle  biyolojik çeşitliliğimizin tespiti ve kontrollerini 
yapmaktayız. Göçmen kuşların sayımlarından Leylek yuvalarının kontrolüne 
kadar hem kuşların hem de yaşadıkları alanların tespitini yapıyoruz. Kayıtla-
rımız hemen hemen Türkiye'nin en uzun süreli  olan kayıtlarıdır ve değişik 
bilim dallarının kaynağı olarak kullanılmaktadır. Su Samuru için aynı şekilde 
uğraşmaktayız. 



• Tür korumasının yanı sıra tabii ki alan koruması gerekmektedir. 80li 
yılların sonlarında Ula Kaymakamlığı tarafından Gökova Ovasının 1. derece 
Doğal SİT Alanı olan bölgesinde av yasaklanmıştır. 1988 yılında Gökova geniş 
anlamda  Özel Çevre Bölgesi ilan edildikten sonra yıl boyu tüm ovada av yasak 
olmuştur.  Ava bağlı olan sazlık yakımı hem doğa için fecidir, hem de turizmi 
olumsuz etkilemektedir. Tabii ki bu yıllar boyunca av çok azaldı, ama bütün bu 
yasaklamalara rağmen  genellikle de dışarıdan gelip kaçak avlananlar olmaktadır 
ve maalesef hala her yıl hem ava gidenlere ve hem de kontrol organlarına bu 
yasağın var olduğunu tekrar hatırlatmamız gerekmektedir. Maalesef, Jandarma 
Karakolunun da yardımıyla her sonbaharda tekrar ve tekrar ovada hala devam 
etmekte olan kaçak kuş avına karşı çıkmamız ve avcılar uyarmamız zorunlu 
olmaktadır. 20 senedir süren bu mücadeleyi yorucu buluyoruz, fakat havzada 
alternatif bir doğa veya kuş turizmi isteniyorsa bu kurallara uyum göstermek 
zorunludur. 

• Aynı nedenle her yaz döneminde tarlalarda kuş ve domuz kovma 
amaçlı kullanılması artık moda olan gazlı ses cihazlarına karşı çıkmaktayız. 
Bu yöntem ve cihazlar yöre halkını ve ziyaretçileri rahatsız etmektedir. Ayrıca 
giderek önemi artan doğa turizmine öncelik verilecek ise, kuşlar ve diğer yaban 
hayatın bu şekilde verilmesini anlamak mümkün değildir.

•    2007 yılında ovayı kesen Gözbaşı Kanalı kenarına bir şahıs tarafından 
çok büyük zarar verilmiştir. Şikayetlerimize rağmen durum maalesef ciddiye 
alınmamıştır ve şahıs cezasız kalmıştır.

•    Ovanın Akçapınar tarafındaki plajda  2006/07 yılında başlatan 'Beach 
Club' inşaatına ve ardındaki faaliyetlere neden karşı çıktığımızı ve yasal süreci 
'Yasal Mücadelelerimiz' bölümünden  okumanızı rica ediyorum.  

•    Faaliyetlerimiz arasında Azmak ve kenarlarının korunmasına yönelik 
çalışmalarımız da her zaman devam etmektedir. Çoğalmış ticari kullanımdan ve 
tur trafiğinden dolayı, bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan tahribatının azalt-
masına yönelik çalışmalarımız mevcuttur. Gökova Projesi vesilesiyle ve Kent 
Konseyi oluştuktan sonra bu konu artık daha geniş bir platforma taşınmış olup 
, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları artmaktadır. Ayrıca Belediye ve 
koruma kurullarıyla birlikte hazırlanan ve 2009 yazında yürürlüğe giren Azmak 
Yönetmeliğiyle mevcut doğal değerlerimizin geleceğini korumaya yönelik çok 
büyük bir adım atılmıştır. 



•    Belediye Parkındaki ağaçlara sarılan sarmaşıklara, ağaçlara zarar ver-
diği söylendiğinden dolayı karşı çıkan vatandaşlara ne bilgi verilmesi gerektiğini 
bilmediği için park işletmecisi bize danıştı. Uzun uzun araştırdıktan sonra bu 
tür sarmaşıkların sadece küçük 'ayaklarıyla' kendini sabitlediği ve  fakat hiç bir 
şekilde ağaçların kabuklarına girmediği ve dolayısıyla ağaca zarar vermediği 
bilgisine ulaştık ve işletmeciye de bu şekilde bilgi aktardık. Güzel görüntülü 
olan, ayrıca küçük böceklerden kuşlara kadar muhtelif canlıları barındıran bu 
sarmaşıkların kesilmesine gerek olmadığını aktarmamızdan dolayı işletme 
sahibi bize teşekkür etti.

•    İskele Mevkiinden Akbük'e giden yol çalışmaları sırasında kesilen 
ağaçlar ve diğer doğa tahriplerini o zamanki Gökova AB Projesinin yöneticisiyle 
birlikte protesto ettik. Şikayetlerimize açık bir kulak bulamamızdan dolayı  boş 
verildi ve yol çalışmaları olduğu gibi devam etti. Çalışma bittiğinde aynı yolun 
kenarına konulan binlerce arı kovanından çıkan arılar son baharda insanları 
soktuğu ve ayrıca yolun Obrukalan/ Çınar kısmında tek yönlü olmasına rağmen 
sürücülerin yolu sürekli iki yönlü olarak kullanmasından dolayı ilgili makamlara 
şikayette bulunduk. Yetkililerce konu araştırıldı, yine de bu şikayetlerimizin 
çok haklı olmasına rağmen, inceleme raporlarında sanki durumun bu şekilde 
olması gerektiği gibi cevaplar aldık. 

•    Postacı ve Kavak Sokaklarında bulunan logarın defalarca taşmasından 
dolayı Belediyemize ve İl Çevre Müdürlüğüne uyarı gönderdik. O logardan 
çıkan lağım hem etrafa sıçramış hem de Azmağa kadar akmıştı. Belediye başarılı 
bir şekille duruma müdahale etti. 

•    2006 yılında Sualtı Araştırma Derneğinin (SAD) AFBİKA denen 
Akdeniz Foku izleme ağına üye olduk. Aslında genel izlemeyi hedefleyen 
bu ağa üyeliğimiz, Fok Badem’in meydana çıkmasıyla daha da anlamlı hale 
gelmiştir. Yine de SAD yöneticilerinin baştan beri bizden talep ettiği Badem'ın 
özel bakıcılığını ve sorumluluğunu alma isteklerini reddetmek zorunda kaldık. 
Elden yetiştirilen bu hayvanın bu şekilde bırakılmasına baştan karşı çıktık, 
neden olduğu sorunların ve olası şikayetlerin altından kalkılamayacağını ön 
gördük. Badem için sorumluluğu almak istemedik. 

•    Akyaka sakinleri tarafından bize ulaşan şikayetlerden hareketle, 
araştırmakta olduğumuz ve ileride mücadele istenen konuların arasında 'kö-
mür yakılması’ ve ‘kömür yasağı', 'içme suyundaki klor oranının yüksekliği 
dolayısıyla oluşabilecek sağlık sorunları' ve tekrar 'hayvan uzaklaştırmak için 



ovada kullanılan gazlı patlama cihazlarının etkileri' başlıkları bulunmaktadır. 
Araştırma sonuçlarını tabii ki ilgilenlerle  paylaşacağız. 

• Bölge sakinlerinin ricası üzerine Köyceğiz-Dalyan ÖÇK-Bölgesinde 
olan Vardıya Tepesi ve çevresindeki biyolojik zenginliğin tespitini yaptık, 
kapsamlı bir rapor hazırladık. 

Akyaka ve çevresiyle ilgili bize ulaşan şikayet ve övgüleri her zaman ilgili 
kişi veya kurumlara iletiyoruz, paylaşıyoruz. Doğanın korunmasına yönelik her 
türlü iletişime çok önem veriyoruz. 

3.	 Derneğin	Çalışma	Grupları	ve	İşleri

3.1 Sokak Hayvanları Çalışma Grubu:
Grup görevlilerimiz ve gönüllüler tarafından yapılan değerli çalışmalar 

başarılı olarak devam etmektedir. Beldemizde artık bir değil iki üç farklı grup 
bu konuda çalışmaktadır.  Maalesef bu tür sosyal ve toplumsal çalışmaların 
olduğu birçok beldede görülebildiği gibi bizim beldede de gönüllüler arasında 
kişiselleştirilen ve siyasallaştırılan girişimler meydana çıkabilmektedir. Olağan 
olsa da bu tür  kargaşalardan sağlıklı sonuçlar beklenemiyeceğinden gelecekte 
tüm ilgili grupların sokak hayvanı çalışmalarında daha nesnel olmalarını, insan 
ve hayvan sağlığına odaklanmalarını dileriz.

Bu arada uzun yıllardan beri görevlerini esirgemeden yerine getiren üye 
görevlilerimiz Sn. Yasemin İlseven ve Sn. Anita Baumeister-Dehninger'e ve 
yakınımız olan Sn. Sema Meral Savaş ve Sn. Itır İnselbağ başta olmak üzere 
diğer gönüllülere, içten teşekkür ederiz. Çalışmalarının devamını ve başarılar 
dileriz.

3.2 Kadın Grubu:
2006 yılından bu yana değişik geziler gibi çok güzel etkinlikleri gerçekleş-

tiren Kadın Grubumuzla irtibat kopmuştur. Bu yüzden 2008 yılından itibaren 
grubu yok saymak zorunda kaldık. 

3.3 Organik Tarım Çalışma Grubu:
Yürüttüğümüz Biyo-Gökova Projesinin önemli birimi olan  Organik Tarım 

Çalışma Grubu eksikliklerimizden dolayı faaliyet yapamaz hale düşmüştür.  
Organik tarımı teşvik etme, pazarlama sürecine yardım etme gibi konuları ele 



almak üzere acilen bir proje çalışması gerekmektedir. Biyo-Gökova Projesni 
yaparken bu sorunun daha ileride meydana geleceğini ön görmüş olmamıza 
rağmen, bunu önlemek açısından elimizden pek bir şey gelmedi. Önümüzdeki 
kış çiftçilerimizle ilgili bu sorunları ele alabileceğimizi ümit ediyoruz. Belediye 
Başkanı Sn. Ahmet Çalca tarafından projeye katılacağına ve destek vereceği-
ne dair söz aldık. Belediye Başkanına şimdiden bu güzel işbirliği teklifi için 
teşekkür ederiz.  

4.	 İşbirlikler,	Katıldığımız	Projeler	ve	Etkinlikler

4.1 Gökova SMAP III,  AB Projesi (2006-2009):
Aslında STK’un  küçük ortağı olarak, düşünülen projeye katılmamız 

muhtelif nedenlerden planlandığı gibi olmamıştır. Yine de üç yıllık süreçte, 
bize düşen görevleri yerine getirdik:

• Muğla Üniversitesinin isteği üzerine, proje başvurma sürecinde resmi 
destek mektubuyla projeye katılacağımızı ve destekleyeceğimizi açıkladık.

• Proje başlangıcında yöneticisi Prof. Dr. Erdal Özhan ile birlikte Der-
neğin katılım şeklini belirledik, proje süresince de irtibattaydık.

• Proje Çalışma Grupları kurulduğunda, katılan tüm kurum ve kuruluş-
ların ilki olarak çalışma gruplarına katılmak üzere seçtiğimiz temsilcilerimizi 
belirledik ve hazır olduk. Bu üyelerimiz sadece aylık toplantılara değil ayrıca 
Dernekçe yapılmış hazırlık ve değerlendirme toplantılarına sürekli ve disiplinli 
olarak katıldılar. Her gruba bir iki gönüllü katılımını planlamıştık. Görevlile-
rimiz şunlardı:

o Sedir Adası Çalışma Grubu  = Neşe Hısar-Yalçın 
o Kumsallar Çalışma Grubu  = Thomas Schmitz, Salih Armutçu 

         oğlu
o Doğa Koruma Çalışma Grubu  = Bahar Suseven 
o Azmaklar Çalışma Grubu  = Nurhan Kavuzlu 
o Aile Balıkçılığı Çalışma Grubu = Samet Yaşar  
o Su kalitesi/ Çöp Çalışma Grubu  = Erdoğan Karslıoğlu,  Naci Kaya 
o Eğitim Çalışma Grubu   = Safinaz Karakuyu  Erhan Parla



ve de: 
o Azmak Köprü Komisyonu (Belediye ile birlikte) = Thomas Schmitz 
o Arazi Araştırma Grubu (ÖÇKK ile birlikte)  = Bahar Suseven 

• İlk iki yılda görevlilerimizle birlikte sürekli olarak aylık Danışman 
Kurulu toplantılarına katıldık.

• Plajdaki erozyon araştırmaları sonuçlarını açıkladığımız sunum Baş-
kanımız Bahar Suseven tarafından yapıldı.

• Proje kapsamında Belediye tarafından istenen ilk azmak tespiti Sn. 
Thomas Schmitz tarafından hazırlanıp sunuldu.

• İşbirliği, iletişim ve projenin yönetişim şekillerinin daha iyi, olumlu 
ve uyum içinde yürütülmesine yönelik muhtelif girişimlerimiz oldu.

Maalesef bütün bu çabalarımıza rağmen yıllardır yaptığımız araştırmaları-
mızın sonuçlarına önem verilmemesi ve birikimimize boş verilmesinden dolayı 
verimli bir işbirliği olmamıştır: Son yılda projeye mesafe koyduk, üzülmekle 
birlikte toplantılara katılmamayı  tercih etmek zorunda kaldık.

4.2 Dr.Ali Abbas Çınar'ın Akyaka Sözlü Tarihi ve Gökova 
 Havzası Halk Kültürü kitabı (2006):

2006 yıl kışında kitabı hazırlamak üzere Dr. Ali Abbas Çınar randevu istedi 
ve bilgilerimizi derlemek için birlikte geçirdiğimiz süreden sonra kendisini 
memnun bir şekilde uğurlayabildik..Yapmış olduğumuz katkıların kitapta yer 
almasına  rağmen bilgi veren olarak maalesef adımız zikredilmemiştir.

4.3 Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi (2007):
Bu önemli projenin başlangıcında toplantılara katıldık, yakın geçmişte ele 

alınan ve tekrarlanan bazı konular gördüğümüzde çekildik. Projenin önemi ve 
değerini hiç bir şekilde küçük görmüyoruz. Beldeye yönetişim açısından çok 
kıymetli girdileri olmuştur ve proje çıktıları iyi değerlendirdiği için  Belediye 
Yöneticilerini tebrik ederiz. 

4.4 Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (2008):
Belediye ile birlikte başvurduğumuz bu güzel projeyi kazanamadık maa-

lesef. Proje dokümanında saydığımız beldenin kültürel ve doğal değerlerinin 



Avrupa bazında tanıtılması ve tanınması halinde beldemizin prestiji artardı. 
Bu proje için bizimle birlikte çok uğraşan belediye çalışanı ve üyemiz Devrim 
Kayalar'a bu vesileyle teşekkür ederiz. 

4.5 Kent Konseyi (2008 ve devamı):
Kent Konseyinin kuruluş toplantısına katıldık. Fakat Gökova SMAP III 

Projesinin olumsuz çıktılarından dolayı dernek ve gönüllülerimizin keyifsizli-
ğinden dolayı katılımımız çok az oldu. Yine de konseyin yürütme kuruluna ve 
ardından oluşan çalışma gruplarına bir çok üyemiz faal bir şekilde katılmak-
tadır. Odaklandığımız diğer projeler için yapmakta olduğumuz çalışmalarımı-
zın yarattığı meşguliyetimizden dolayı Kent Konseyi toplantılarına fazla ilgi 
gösteremedik. Daha sakin zamanlarımızda bu eksikliğimizin giderilmesine 
çaba göstereceğiz. 

4.6 Sualtı Araştırma Derneğinin (SAD) Gökova Bütünleşik 
 Deniz-Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi (2009- 
 2010):

Bu proje, SMAP III projesinden farklı olarak Gökova Körfezinin iç kısmın-
daki yönetim sorunlarının (Kullanma-Koruma) giderilmesini hedeflemektedir. 
Proje ayrıca STK'lar arası işbirliğini öngördüğünden dolayı katılmayı uygun 
gördük. Katılımımız, projenin başvuru sürecinde ve hazırlanmasında bazı gir-
dilerimizle başlamıştır ve halihazırda devam etmektedir. Dernek olarak yerel 
lojistik, koordinasyon ve iletişim gibi konulara destek veriyoruz. Başkanımız 
Bahar Suseven ise ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Danışmanı olarak projede yer 
almaktadır.  

 
4.7 Ayrıca...:

Belediye tarafından organizasyonu yapılan 2009 yılı Anneler Günü kut-
lamasına katıldık. Kutlamalar sırasında Belediye Başkanı tarafından Sn. Halet 
Çambel'e verilen plaket temsilen Başkanımızın ellerine verildi. Halet Abla'yı 
çok sevindiren bu onurlandırma ve tavırdan ötürü  Akyaka Belediyesine bu 
vesileyle teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

Davetler üzerine Akçapınar Köyünde Otistik Derneği  tarafından 2009 
yazında açılan 'Dinleme Evi'nin açılışına katıldık. Çok samimi ve sıcak karşı-
landığımız için bu önemli çalışmaları yapanlara içten teşekkür ederiz. 



5.	 Yasal	Mücadelelerimiz

5.1 Genel Kurul Usulsüzlük ve İptal Davası:
Geçen Genel Kurul Toplantısının ardından üyemiz Ender Engin tarafından  

Dernek yönetimine karşı Genel Kurul Usulsüzlük ve İptali davası açılmıştır. 
Mayıs 2007'ye kadar devam eden dava süreci sonunda dava düşürüldü. Bu tür 
bir girişim demokratik ve yasal olsa da derneğin üyeleri ile yönetimi arasında 
olabilen bu tür sürtüşmelerin mahkemenin dışında, samimi ve uygar bir şekilde 
çözülmesine çaba sarfedilmesi halinde bu tür zaman ve enerji kaybına gerek 
kalmayacağı düşüncesindeyiz ve tercihin bu yönde olmasını  dileriz.    

5.2 Akçapınar Plajındaki 'Beach Club' İzinsiz ve Usulsüzlük
 Davası:

2006 yılı yazında Akçapınar plajında yapılaşan 'Beach Club' oluşumuna 
karşı yazdığımız dilekçeler haklı bulundu ve girişimimizle diskotek kapatıldı 
ve, Türkiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Akçapınar 
Muhtarına ve azalarına karşı dava açıldı. Türkiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu, dava açılmasının nedeni olarak dilekçelerimize atıfta bulun-
duğundan bizi yan davacı olarak belirtmiştir. Dava, Akçapınar Muhtarı ve 
azalarının cezalandırılmasıyla sonuçlandı. Duyduğumuz kadarıyla, davalılar 
mahkeme kararını temyiz etmişler ve temyiz süreci bitmeden çıkan bir aftan 
yararlanmışlardır..  

6.	 DİĞER	ÇALIŞMALAR

6.1 Vizyon Süreci
Bildiğiniz gibi asıl Vizyon çalışmalarımız bittikten sonra gelişmeleri değer-

lendirmek üzere yıllık toplantılarla devam ettik. Son değerlendirme toplantısı 
Aralık 2006 tarihinde yapıldıktan sonra, bazı gelişmeleri izlemek için yıllık 
süreler kısa olduğundan dolayı ara vermeye karar verdik. İstendiğinde devam 
etmeyi hazırız. 

6.2 GÖK- KUŞ- AĞI (Gökova Kuşçular İletişim Ağı/ Kuşlar ile
 ilgili çalışmalar)

Kuşçu Cemiyetinin üyesi ve bize çok yakın arkadaşımız ve eski üyemiz 
Brian Stoneman'ı kaybetmiş olduğumuzu üzülerek haber vermek zorundayız. 
Ailesine baş sağlığı diliyoruz. 



Çalışmalarımızın yoğun temposu dolayısıyla ve bölgemizde bu tür işlerle 
uğraşanların sayısı çok az olduğundan diğer kuşlarla ilgili çalışmalarımıza 
istediğimiz sıklıkla bakamadık. Kışın yapılması gereken işlere tekrar başlaya-
bileceğimizi ümit ederiz.

7.	 Yeni	başlatılan	Projelerimiz

Hatırlayacağınız üzere 2001 yılında başladığımız Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı, Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Programı (UNDP GEF/
SGP) kapsamında destek aldığımız Biyo- Gökova Projesini 2005 yılı Aralık 
ayında başarılı olarak bitirdik. Biz zaten bu projeyi aslında bir başlangıç olarak 
değerlendirdik ve projenin sürdürülebilir tarım, sorumlu turizm, sürdürülebilir 
kaynak  yönetimi (su, hava, toprak vs) gibi önemli konulardaki faaliyetlere 
devam etmeyi planladık. Dernek yönetimi olarak bu faaliyetlerin devamını 
sağlamaya çalıştık ve imkanlarımız ölçüsünde verebileceğimiz maddi desteği 
vermeye hazır olduk. Ayrıca bazı konuların sürekliliğini sağlamak için o konuları 
projelendirip tekrar destek  almamız gerektiğini ilettik. 

Geçen faaliyet raporunda tanıştığımız ve bahsettiğimiz gibi 2005/06 
yıllarında katıldığımız Eko Dostluk Projesinde ilk tanışmamızı paylaştığımız 
Fransız organizasyon APARE/ CME ile irtibattımızı sürdürdük. Başkanımız 
bazı konularda danışman olarak onlarla birlikte çalıştı, 2007 yılında bir fikir 
alış verişi toplantısına katılmak için Atina’ya çağrıldı. Toplantı sırasında yu-
karıda bahsettiğimiz imkanların bazıları açıldı. 2008 yılında Apare tarafından 
sunulması düşünülen “Akdeniz’deki Su Mirası Korumasını” hedefleyen bir 
proje fikri doğmuştur. Projenin hazırlanma, şekillendirilme ve tartışma sürecine 
aktif olarak katıldık. Bu çalışmalar  sonucunda proje geçen yılın son baharında  
AB tarafından kabul edilmiştir.

7.1 REMEE = “Redecouvrir ensemble le Patrimoine de l’Eau 
 en Mediterraneé” / ASM = Akdeniz’deki Su Mirası yeniden
 keşfetmek”,  EuroMed Heritage IV Programı (2009- 2011)

Bu projede, kullanım ve içme suyunun geleneksel ve bugünkü kullanımını 
tespit etmek, bu konuya bağlı olarak bir eğitim programı sonrasında veriler 
toplamak ve onların arşivlenmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda suya dair 
uygarlığın dünü ve bugüne kalan mirasının göz önüne serilmesi hedeflenmek-
tedir.. Elimizden geçen hayatımızın en önemli ögesi, suyumuzla ne yaptık ve 
ne yapıyoruz bunu tesbit etmek hedeflenmektedir. 



Koordinatör olan Fransa’daki Apare’den başka Tunus, Fas ve Cezayirli  
STK'lar büyük ortaklarımız olup, diğer tarafta hemen hemen aynı proje ilkelerini 
paylaşan  küçük ortağımız olan Yunan bir STK ile birlikte  bu önemli projede 
altı ortakla çalışmaktayız. 

Proje koordinasyonunu yürütmek ve uzmanlıkla projenin ilkelerini yerine 
getirmek işi başkanımızın vazifesidir. Başkan, projeden maaş alabileceği için 
proje süresince başka bir yer ve şehirde  çalışmasına gerek olmayacağından 
yapılması gereken Dernek işlerine odaklanabime imkanı bulacaktır. Arşivle-
me çalışmalarında Sn. Saim Uzunatagan asistanlık yapmaktadır. Sn. Thomas 
Schmitz, iletişim ve dosya sorumlusu olarak, Sn. Mehmet Bildirici ise değeri 
biçilmez dokümanları temin etmekte arşiv  sorumlusu olarak projeye gönüllü 
destek sağlamaktadır. 

Projenin çok soyut ve idealist bir girişim olduğu söylenebilir. Elle doku-
nulabilir, hatta maddi olarak çıktıları yoktur, ve ön görülmemektedirr.  Yine 
de bizler, bunları aşan bir hayal kurduk. Hayalimiz, toplayacağımız görsel ve 
bilimsel materyalle bir "Akdeniz Su Evi" kurmaktır. 

EuroMed Heritage IV Programının bir projesine bu şekilde katılıyor ol-
mamız gurur kaynağımızdır, stratejimizi ve odaklarımızı doğru seçtiğimizin 
önemli bir ispatıdır.

7.2 TURKEY CAMPUS 2009, Region PACA " Yazokulu = 
 Kampus" (15.08.- 05.09.2009)

'Sorumlu/ Sürdürülebilir/ Eko Turizm' i hedeflerimizden biri olarak deklare 
etmiştik. Bu konuda Apare/ CME tarafından  uzun yıllardan beri yürütülen bir  
yaz okulu programı mevcuttur. CME , beş yıldan beri Türkiye'de bir yaz okulu 
düzenlemeyi denedikten sonra bize başvurdu. Türkiye’ye bu konuda destek ve-
ren Fransız sponsor Region PACA (Provanz-Alpler-Kotazur Bölgesi Örgütü)'nın 
İzmir Valiliğiyle bir anlaşması olduğundan projeyi İzmir'de  detaylandırmamız 
gerekmekteydi.  CME ve PACA kampus içeriğinin Eko Turizm olması gerek-
tiğini belirlemişti. İzmir Türkiye'de turizm faaliyetinin en yoğun olduğu bir 
vilayet olmasına rağmen farklı bir turizm anlayışıyla hizmet sunan bir kaç yer 
de bulunmaktadır, Selçuk İlçesinde olan Şirince Köyü bunların biridir. 



Bu yüzden hem Şirince Muhtarlığına hem de destek aramak için Selçuk 
Belediyesine başvurduk. Hazırlık dönemimizde planlarımızı tamamlayan en 
önemli şey ise gerek Selçuk’ta gerek Şirince’de  karşılaştığımız  sıcak kabul-
lenme oldu. Hüsnü kabulün de ötesinde, gereksinim duyduğumuz ve kampus 
etkinliğimizi gerçekleştirebilmemizi asıl sağlayan desteği de burada bulduk. Bu 
desteğin varlığınından emin olduktan sonra Kampusun konusunu "Şirince’deki 
Eko Turizm Potansiyelleri" olarak belirledik.  Fransa'daki program yürütücüsü 
de bu seçimimizi onayladı. Ayrıca bu kapsamda zikredilmesi gereken en önemli 
husus, bir yaz okulunun  gerçekleştirilebileceği ideal mekanın bize gösterilmesi 
oldu. Nesin Vakfı'nın Matematik Köyünü ilk gördüğümüzde ve planlarımızı 
burada gerçekleştirebileceğimiz bildirildiğinde iyi talihimize inanmakta güçlük 
çektik, ziyadesiyle mutlu olduk. 

Planlama ve uygulama safhaları için çok çaba gerekmekteydi. Tüm çalış-
maların  bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. Müfredatından 
çalışma ilkelerine ; uygun uluslararası ve Türk adayların seçiminden ekipman 
teminine ; çalışma ortamının hazırlıklarından gezilerin organizasyonuna kadar 
yapılması gereken işleri itinayla ve profesyonel bir yetkinlikle yaptık, on öğ-
renciden oluşan grubumuzu memnun bıraktık ve Türkiye'de  düzenlenmiş olan 
bu  ilk kampus çalışmasını çok başarılı bir şekilde bittirebildik. 

Kampus'un elle tutulabilir sonucu "Şirince’deki Eko Turizm Potansiyel-
leri" adlı bir el kitabıdır. Şirince Köyünün örnek bölge olarak barındırdığı 
imkanlar ve arzettiği detay öğelerin analitik bir sunumunun , başka uygun 
beldelerde eko turizmin hayata geçirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını 
ummaktayız.. Okutmanın yönlendirmesiyle tamamen katılımcı-öğrenci grubu 
tarafından  hazırlanan bu kitapçık şimdilik taslak halindedir, yakında matbaaya 
verilebilir hale gelecektir. .Bunun haricinde  bir websitesinin oluşturulması da  
tasarlanmaktadır. 

Tabii ki bütün bu girişimlerimiz için yasal süreçlere itinayla baktık bürok-
ratik makamlarla  gerekli iletişimi sağladık,  ve izinleri  tamamladık. 

8.	 Yayınlar

8.1 Geçen faaliyet raporunda bahsettiğimiz ‘Bilim Serisi’ yayınlarımız 
çıkmıştır. Şu anda sadece İngilizce olarak yayınlanabilen araştırma raporlarını, 
en kısa zamanda Türkçe'ye çevirtip yayınlamayı planlıyoruz.  



8.2 Bastırdığımız "Adım Adım Gökova" yürüyüş rehberinin ilgilenenlere 
dağıtılmasına bu dönemde de devam ettik. Rehber çok ilgi gördü ve artık çok 
az kitap kaldığından dolayı ikinci baskıya ihtiyacımız var. Finansman  aramak-
tayız. 

8.3 Hatırladığınız gibi sivrisinek üreme alanlarını araştırarak tespit ettikten  
sonra  “Siz Sivrisinek üretiyor musunuz” isimli bir el kitapçığı hazırladık ve 
havzada yaptığımız toplantılarda dağıttık. İnternet vasıtasıyla da  tanıtımını 
yaptığımız için bir çok kişi ve kurum tarafından istekte bulunulmuştur.. Bunun 
dışında Kocaeli ve İzmir Büyükşehir, İzmit/ Saraybahçe Belediyesi ve TEMA 
Vakfı tarafından hazırlanan broşürlerde kaynak olarak atıfta bulunulmuştur. 
Doğal olarak derneğimizin ismi zikredilmiştir.  Kitapçığın bu kadar faydalı bu-
lunması ve ilgi görmesi sonrasında  tabii ki sürekli yeni basımlarının yapılması 
gerekmektedir. Artık uzmanlık kazandığımız masa üstü yöntemleriyle ihtiyaç 
duyduğumuz kadar bastırmaktayız. 

   
Derneğin çıkardığı bütün yayınlar için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden birer ISBN numarası al-
maktayız.

 
9.	 GENEL	BİLGİLER

9.1 Demirbaş Alımı
Geçen dönemde KSE için dört şövalye, ofiste ve açılışlarda kullanmak 

üzere yeni bir buz dolabı, ofise yeni bir  faks ve ikinci elden bir diz üstü bil-
gisayar alındı. 

9.2 Üyelik ve Aidat Ödeme Durumu 
 2006- 2009 döneminde onüç yeni asil ve  bir onur üyesi derneğimize 

üye olmuşlardır. Çoğu iki yıldan beri aidatlarını ödemediği için kırkiki üyeliğin 
kaydı silinmiştir veya bu üyeler  istifa emişlerdir.  Bir fahri üye, Nail Çakırhan 
ve bir asil üye, Murat Çatay’ı vefatları nedeniyle kaybettik. Genel Kurul öncesi 
iç denetleme amacıyla defterlerimizi kapattığımız son duruma göre yüzotuzdo-
kuz  asil üyeden yetmişyedi üyemiz aidatlarını ödeyip genel kurul toplantısına 
katılma ve oy kullanma haklarını korumuştur. 

 
9.3 Gönüllü Yardım

 2007 yılı yazı içinde Fransa'dan gönüllü bir yardımcımız, Sn. Mathieu 
Oulmont bize iki ay için katıldı. Türkçe'si olmadığından dolayı ofiste fazla 
yardım edemedi, yine de sergi açılışlarına vs yardım etmeye çalıştı. 



2009 yazında  bazı çevirileri ile yardım eden Sn. Zeynep Özakat'a ve bir 
kaç yıldan beri bize esirgemeden yardım eden Sn. Saim Uzunatagan'a; aynı 
zamanda yıllardır sessiz sakın  derneğimizin çalışmalarına gönüllü olarak çok 
değerli yardımlarda bulunan üyemiz Sn. İrene Cantez’e ve Sn. Ersan Göktay'a 
ve tabii ki sevdiğimiz ablamız Sn. Ayten Timuroğlu’na hepimizin adına içten 
teşekkür etmek isteriz. 

Bu dönemdeki faaliyetlerimizi onaylayacağınızı ve ilerde de üyeliğinizle 
G.A.S.-Der'e destek vereceğinizi ümit eder, saygılarımı sunarım.

G.A.S.-Der Yönetim Kurulu adına

                     
       
              Bahar Suseven
            YK Başkanı

                Akyaka, Eylül 2009



Gökova- Akyaka’yı Sevenler Derneği
14. Genel Kurul Seçim Sonuçları

Yönetim Kurulu:

Bahar SUSEVEN (Başkan)
Naci KAYA (Başkan Yardımcısı)
Mustafa TAŞKESİĞİ (Sayman)
Oruç Özkan (Sekreter)
Neşe HİSAR-YALÇIN (Sekreter)
Thomas SCHMİTZ (Üye)
Mehmet DATÇA (Üye)

Yedek:

Nurullah GENCEL
Serdar AHISKALI
Erhan PARLA
Mehmet PEKMEZCİ
Can GÖRGÜN
Bülent MÜHÜRDAROĞLU
Saloş (Doğan) YILMAZ

Denetleme Kurulu:

Ayten TİMUROĞLU
Atila AYBARS
Muammar TOMSAN

Yedek:
Mehmet BİLDİRİCİ
Erdoğan KARSLIOĞLU
Salih ARMUTÇUOĞLU




