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Değerli üyelerimiz,
Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği'nin 15. Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz.
Geçen genel kurul toplantılarında başladığımız gibi üç yıllık faaliyet raporumuzu sizlere basılı nüsha olarak sunmak
isteriz.
Bu yıl derneğimizin kuruluşun 21. yıl dönümüdür. Derneğimiz sağlam bir özgeçmişe ve hareketli bir tarihe sahiptir.
Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği, ulusal ve uluslararası platformlarda kaliteli çalışmaları, istikrarlılığı ve becerisi
ile ismi tanınmış ve kabul edilmiş bir kuruluştur.
Temmuz 2012 ayında Dernek Başkanımız Bahar Suseven’i kaybettik. Derneğimizde ve Akyaka’mızda çok zor
doldurulacak bir boşluğu bıraktı. Kaybımız çok büyük, hepimizin başı sağ olsun.
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.
Dernek Vizyonu'na sadık kalarak iş planlarımızı ve stratejilerimizi ona göre geliştirip uyguladık.
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.
Geçen dönem faaliyetlerimiz:
1.

NAİL ÇAKIRHAN- HALET ÇAMBEL KÜLTÜR ve SANAT EVİNDEKİ FAALİYETLERİMİZ

14 yıldan beri yürüttüğümüz Nail ÇAKIRHAN-Halet ÇAMBEL Kültür ve Sanat Evinde 2012 yılı sonuna kadar 148
sergi yer almış olacak. Açılışlar sadece kültürel bir etkinlik değil, belde sakinlerine ve ziyaretçilerine bir sohbet,
buluşma ve eğlenme fırsatı sunar, bu etkinlikler için defalarca övgü aldık. Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak
derneğimize teşekkürlerini sundu.
Sanatevinin hizmete girdiği günden bu güne 15.000 den fazla katalog basılıp dağıtılmıştır. Kataloglarımızın artık
koleksiyon objeleri olarak kullanıldığını öğrendik. Ana sponsorumuz Mepartur'un sahipleri Zeynep ve Erhan Parla
geçen senelerde her zaman destek verdi, teşekkür ederiz.
Kültür ve Sanatevinde geçen dönem düzenlenen sergiler:
2010 Sergileri
19.05.- 23.05.
28.05.- 06.06.
11.06.- 20.06.
25.06.- 04.07.
02.07.- 11.07.
16.07.- 25.07.
30.07.- 08.08.
13.08.- 19.08.
27.08.- 05.09.
10.09.- 19.09.
24.09.- 03.10.
08.10.- 17.10.
22.10.- 31.10.

Su Mirasımız: Geçmişi ve Bugünü, bilgilendirme sergisi
Günay Aral, resim sergisi
Mehtap Cömert, resim sergisi
Sevim Güllü, resim sergisi
Emel Gülsoy, resim sergisi
Korkut Tiriyaki, resim sergisi
Ayşegül Apak, Seramik
Hacer Sarıkaya Demirbaş, resim sergisi
Ülkü Onur, resim sergisi
Grup "DALGA", karma resim sergisi
Nurten Karagözoğlu, resim sergisi
Sevgi T.Akdur, resim sergisi
Gülbin Süer, resim sergisi

2011 Sergileri
20.05.- 29.05.
03.06.- 12.06.
17.06. - 26.06.
15.07. - 24.07.
29.07. - 07.08.
12.08. - 21.08.
26.08. - 04.09.

Türkiye’de Su Uygarlığı: 8000 Yıldan Bu Yana, M. Bildirici, B. Suseven, T. Schmitz
Tevfik Ekici, Fotoğraf Sergisi
Tracey Harrington-Simpson, Resim Sergisi
Hatice Önal, Resim Sergisi
Ayşe Saray, Resim ve Fotoğraf Sergisi
Nilüfer Aktarıcı, Türkan Hasbay, Ebru Baran, Linolyum Baskılar
Ülkü Yalçın, Resim Sergisi

09.09. - 18.09.
23.09. - 02.10.
07.10. - 16.10.
21.10. - 30.10.

Feriha Büyükünal, Resim Sergisi
Serdar Denktaş, Mozaik Sergisi
1+1 = (gerçekten) Bir*, Halet Çambel ve Nail Çakırhan
Ekendiz Tanay, Anadolu Kadınlar El Sanatları

2012 Sergileri
18.05.- 27.05.
01.06.- 10.06.
15.06. - 24.06.
29.06.- 08.07.
13.07. - 22.07.
27.07. - 05.08.
10.08. - 19.08.
24.08. - 02.09.
07.09. - 16.09.
21.09. - 30.09.

Nurhan Kavuzlu & Arzu Taşkıran, kumaş boyama ve ebru
Ayşegül Apak, seramik
Vahdet Kadıoğlu & Seçkin Aksoy, resim
Yüksel Hancıoğlu, resim
İsmail Işılşoy, "Kıbrıs’ın Ahşap Yüzleri"
Ömer Erkaraman, "Naht Sanatı"
Dilek Özmen, resim
Aysun Yenice, mozaik
Grup "Dalga", resim
Şeref Elial, ipek üzere resim

Sergievi ile ilgili tüm işlerin koordinasyonu ve organizasyonunu yıllardır sabrını kaybetmeden ve esirgemeden
yapmakta olan Sn. Thomas Schmitz’e içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
2.

DOĞA KORUMA, ARAZİ VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİMİZ

Azmak ve kenarlarının korunmasına yönelik çalışmalarımız da her zaman devam etmektedir. Çoğalmış ticari
kullanımdan ve tur trafiğinden dolayı, bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan tahriplerin azaltılmasına yönelik
çalışmalarımız mevcuttur. Planlanmış “Azmak Geziband Projesi” için Akyaka Belediyesine, mevcut doğayı mümkün
olduğu kadar az etkileyecek, az maliyet ile uygulanabilir çok ayrıntılı ve kapsamlı bir proje sunduk.
Ayrıca Belediye ve koruma kurullarıyla birlikte hazırlanan ve 2010 yıllında yürürlüğe girmiş Azmak Yönergesiyle
artık hala kalan doğal değerlerimizin korumaya yönelik çok büyük bir ümit uyandırmıştır. Kaldı ki, yürürlüğe
girmesine rağmen hemen hemen her anlamda uygulamada büyük eksikler var. Akyaka Belediye’sinden
edindiğimiz bilgiye göre kontrol ve uygulama için gerekli icra komisyonu hala oluşturulmamış, herhangi bir ihlalin
cezasını kestirmek mümkün değil.
Akyaka ve çevresiyle ilgili bize ulaşan şikâyet ve övgüleri her zaman ilgili kişi veya kurumlara iletiyoruz,
paylaşıyoruz. Doğa korumasına yönelik bu tür iletişime çok önem veriyoruz.
3.

SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

2010 sensinde “hayvanlara karşı şiddet ve tecavüz eylemlerinin ceza kanunu kapsamına alınmasını” amaçlı bir
imza kampanyasına katıldık. 1000’den fazla imzalar toplandı ve ilgili bakanlıklara iletildi
2010 senesinde “Sokak Kedileri Kısırlaştırma” kampanyası başlattık. Grup görevlilerimiz ve gönüllüler tarafından
yapılan bu çalışma kapsamında 100’den fazla sokak kedisi tedavi edildi. Kampanyamıza maddi ve manevi destek
veren Akyaka Belediye’sine ve dernek üyemiz Veteriner Hasan Gökduman’a teşekkür ederiz.
Beldemizde artık bir değil iki üç farklı grup ve yeni kurulmuş bir hayvan koruma derneği bu konuda çalışmaktadır.
Maalesef bu tür sosyal ve toplumsal çalışmaların olduğu birçok beldede görülebildiği gibi bizim beldede de
gönüllüler arasında iletişim eksiklikleri oluyor.
Bu arada uzun yıllardan beri görevlerini esirgemeden yerine getiren üye olan görevlilerimiz Anita BaumeisterDehninger'e, Monika Junge ve Yasemin İlseven başta olmak üzere diğer gönüllülere, içten teşekkür ederiz.
Çalışmalarının devamını ve başarılar dileriz.
4.

İŞBİRLİKLER, KATILDIĞIMIZ PROJELER VE ETKİNLİKLER

4.1

ASM = “Akdeniz’deki Su Mirası yeniden keşfetmek”, (2009- 2011) APARE/ CME ile

REMEE = “Redecouvrir ensemble le Patrimoine de l’Eau en Mediterraneé” / EuroMed Heritage IV Programı Mayıs
2009’da başlayan projeyi Ekim 2011’de başarıyla bitirdik. Tüm faaliyetlerimiz olumlu değerlendirildi, bilimsel ve
maddi raporlarımız kabul edildi.
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 hedeflendi. Proje sonunda suya dair
uygarlığın dünü ve bugüne kalan mirasının göz önüne serilmesi hedeflendi. Elimizden geçen hayatımızın en önemli
öğesi, suyumuzla ne yaptık ve ne yapıyoruz bunu tespit etmek hedeflendi.
Proje kapsamında Milli Eğitim işbirliğiyle Akyaka’daki Cahit Belkıs Güneyman İlkokulu ve dört yoldaki Adile
Mermerci lisesinde proje ile ilgili dersler ve seminerleri gerçekleştirdik. Korsika adasında planlamış “Akdeniz Su
Arşivi” oluşmasında katkıda bulunduk. Çalışmalarımız 2000 adet kitap olarak basıldı. Sergievimizde konu ile ilgili üç
sergi düzenlendi. Defalarca yurtdışında kongre ve seminerlere katıldık. Başkanımız Bahar Suseven, üyelerimiz
Mehmet Bildirici, Mehmet Datça, Naci Kaya, Oruç Özkan, Thomas Schmitz ve Belediye Başkanımız Ahmet Çalca
Proje Koordanitör kuruluşu tarafından davet edildi.
Koordinatör olan Fransa’daki Apare’den hariç 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 çalıştık.
Proje koordinasyonunu yürütmek ve uzmanlıkla projenin ilkelerini yerine getirmek işi başkanımızın göreviydi. Sn.
Thomas Schmitz, iletişim ve dosya sorumlusu olarak, Sn. Mehmet Bildirici ise değeri biçilmez dokümanları temin
etmekte arşiv sorumlusu olarak gönüllü olarak projenin başarılı olarak bitirilmesi ve sonuçlanması için destek
sağladı.
Proje, Beldemizin Avrupa bazında tanıtılması ve prestijinin arttırımasını sağladı. Bu proje için bizimle birlikte emek
veren üyemiz Mehmet Bildirici'ye bu vesileyle teşekkür ederiz.
Başkanımız Bahar Suseven’in en büyük hayali, toplayacağımız görsel ve bilimsel materyalle bir "Akdeniz Su Evi"
kurulmasıydı, hayalini gerçekleştiremeden aramızdan ayrıldı. İleride onun anısına böyle bir çalışma derneğimizin
görevleri arasında olmaladır.
4.2 Sualtı Araştırma Derneğinin (SAD) Gökova Bütünleşik Deniz-Kıyı Alanları Yönetim Planlaması Projesi (20092010):
Bu proje, SMAP III projesinden farklı olarak Gökova Körfezinin iç kısmındaki yönetim sorunlarının (KullanmaKoruma) giderilmesi hedeflendi. Projeye STK'lar arası işbirliğinden dolayı katılmayı uygun gördük. Katılımımız
başarılıydı ve projenin sonuçları için önemli katkıda bulunabilirdik. Dernek olarak yerel lojistik, koordinasyon ve
iletişim gibi konulara destek verdik. Başkanımız Bahar Suseven ise ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Danışmanı olarak
projede yer aldı ve toplantılarda moderatörlük üstlendi.
4.3

Akyaka - Citta Slow

Akyaka Belediyesinin 2010 yılında yapılmış “Citta – Slow” başvurusu için yapılan ön çalışmalarına katıldık. Kent
Konseyi ve başka sivil kuruluşlarıyla bu olumlu yaklaşıma destek verdik ve işbirliğine girdik. Sakin Kent
Yönlendirme Komitesinin Yönergesinin oluşturulmasında önemli katkıda bulunduk.
4.4
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının davetiyle “Deniz Koruma Alanlarında Sürdürülebilir Turizm” konulu
toplantıya katıldık.
5.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Hatırlayacağınız üzere 2001 yılında başladığımız Birleşmiş Milletler Kalkınma 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 imkânlarımız
ölçüsünde verebileceğimiz maddi desteği vermeye hazır olduk. Ayrıca bazı konuların sürekliliğini sağlamak için o
konuları projelendirip tekrar destek almamız gerektiğini ilettik.
5.1

Son Dönemde Başvurulmuş Projelerimiz:

a) WWF
Kadın Azmağı Dostu Eğitim ve Restorasyon Projesi (KADER)
Azmağın problemlerini ve koruma eksikliklerini bir daha anlatmak gerekmiyor. Derneğimize ve Akyaka için güzel
ve yararlı bir aktivite olabilirdi. Maalesef bu proje WWF’den kabul edilmedi.

b) UNDP-SGP
Gökova ÖÇKB Sivil İzleme ve Uygulama Ağı
(Planlanmış Proje Dönemi 01.05.2012- 30.09.2013 - Toplam Proje bütçesi: 69.027 USD)
Bu proje başvurusu Ocak 2012 ayında kabul edildi.
Koordinatör olarak öngörülmüş Dernek Başkanımızın hastalık yüzünden ve başka kimse bu görevi üstlenemeyince,
tarafımızdan geri verildi. UNDP’de askıya alınmış durumda.
c) DHKD
Ekolojik Tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerimizin bilgisinin arttırılmasını
planlayan küçük maliyetli bir başvuruda bulunduk. Maalesef projemiz kabul edilmedi.
5.2
Derneğimizin karşısındaki duvarın yıktırılmasından kaynaklanan sokak boşluğunu Belediye Başkanın
önerisiyle bir tasarım oluşturduk. Sokak düzeni tamamen bizim isteğimize göre uygulandı, küçük bir “Sanat Parkı”
oluşturuldu.
5.3
Marmaris yerel TV’de çeşitli canlı yayınlarda Akyaka ve derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi verme
fırsatı bulduk.
5.4
Belediye ile işbirliği olarak bir turistik rehber hazırladık. “Akyaka – Bir gün Yetmez” kitabı üç dilde ayrı
olarak 10000 adet basıldı. Yazılar ve kitap düzeni tamamen dernekçe hazırlandı ve tanıtımda sürdürülebilir bir
turizme ağırlık verildi
5.5

Belediye tarafından organizasyonu yapılan 2010 ve 2011 yılı Anneler Günü kutlamasına katıldık

5.6.
Akyaka’da yaşayan bir yabancının derneğimize ilettiği ricası üzerine Belediye ile yabancıların cenaze
törenlerine bir çözüm aradık. Artık Akyaka’da kişiler, önceden dilekçe ile belirtmesi halinde istediği dini tören ile
defnedilebilir.
6.

Ayrıca:

6.1.
Derneğimizin adı kullanılarak bilinmeyen kişiler tarafından Akyaka Belediye Başkanı Ahmet Çalca Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğüne çok kapsamlı bir dosya ile şikâyet edildi. GAS.-Der kişi veya kurumu şikâyet edecekse,
antetli kağıt kullanır, mühürünü ve imzayı atar. Bu geçmişte böyle oldu gelecekte de böyle olacak. Korkaklık ve
sahtekarlık bize göre değil. Gerekli makamlara gerçeğini bildirdik.
6.2.

Üyelik ve Aidat Ödeme Durumu

2009- 2012 döneminde bir onur ve on dokuz kişi asil üyeliğe kabul edilmiştir. Üç yıldan beri aidatlarını ödemeyen
kırk sekiz üyenin kaydı silinmiş bazıları da istifa etmişlerdir. Genel Kurul öncesi iç denetleme amacıyla
defterlerimizi kapattığımız son duruma göre yüz iki asil üyemiz var. Bu durum biraz düşündürücüdür ve üye
kaybımız kazancımızdan fazla olduğunu gösteriyor. Özellikle genç kuşaklardan yeni üye olmamıştır
6.3 Gönüllü Yardım
2008 yıldan beri bize yardımlarını esirgemeyen Sn. Saim Uzunatagan'ı vefatı nedeniyle kaybettik. Yerini dernek
üyesi bile olmayan Erdi Yıldız aynı gönül ile doldurabildi; aynı zamanda yıllardır sessiz sakin derneğimizin
çalışmalarına gönüllü olarak çok değerli katkılarda bulunan üyemiz Sn. Nurhan Koyaş ve eşi Edip Kavuzlu’ya
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
Naci Kaya
YK Başkanı
Akyaka, Eylül 2012

