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Sevgili Üyelerimiz,
2012, Mayıs ayındaki son Genel Kuruldan sonra planlanmış olağan yaz faaliyetlerimize başladık.
Onlar arasında düzenli olarak Vakıf Merkezindeki tanıtım, hafta da bir gün Dalyan pazarında bir
tanıtım ve enformasyon standı, olası sponsorlarla temaslar, Dalyan’daki paydaşlarla irtibat
kurmak, işimizle ilgili yöneticilerle buluşmak ve KJV'nin aktiviteleri işlevselliğin yükselmesi
hedeflenen faaliyetler gibi bulunmaktaydı.
Kısaca:
Mayıs:
“Kaptan June’s Baraka’yı daha uygun ve işlevsel bir yere taşıdık. Bunun için Dalyan
Belediyesinin izin ve desteğini alabildik. Rahat bir ortam için bir “misafir terası” ve barakanın iç
mekanını bir satış yeri olarak hazırladık.
Gelecek sezon için son pervane kafesleri taktırdık.
Üçüncü bülten çıktı.
Mehmet Affan Özcaner’i barakanın yönetici olarak işe aldık.
Haziran:
Haziran başında Londra’dan sanatçı Tammara Mattingly barakanın duvarını muhteşem bir resim
ile süsledi.
5 Haziranda Hollanda’da çok popüler olan BNN televizyon programı “3 Op Reis” Kaptan June’s
Barakaya geldi ve Kaptan June hakkında bir yayın hazırladı. 14 Ekimde Hollanda’da yayına girdi.
Vakfımızın tanıtım merkezi bir işletme olarak tescil edildi.
Dalyan’ın haftalık üretici pazarında bir enformasyon ve satış standı kurduk.
Temmuz:
TUI’un “Spreading Smiles” proje ile ilgili TUI temsilcilinin ziyareti.
Dördüncü bülten çıktı.
18 Temmuz 2012 Bahar Suseven’i kaybettik. Vakfımızın kurucularından, Yönetim Kurulu üyesi
ve ikinci başkanımız. Bu acı kayıp yüzünden Yönetim Kurulumuzun ilk yedek üyesi Maria Jonker
girdi.
Ağustos:
“Dalyan Times” dergisinde vakfımız ve June Haimoff hakkında çok kapsamlı bir tanıtım
kampanyası gerçekleştirebildik.
Hollandalı Cineac TV / Rotterdam Çevre Merkezi Türkiye’de çevre ile ilgili uygulanan projeleri
konusunda bir rapor hazırlamak üzere bize geldi. Bu rapor Holanda’da yaşayan Türklere
sunulacak.

Eylül:
Deniz Kaplumbağalarının beslenmesi ve yem dökülmesinin yasaklanması için vakıf merkezinde
ve sosyal medyalarda bir kampanya başlattık.
Tükenmiş ve yeni tanıtım materyalinin yeniden bastırılması ve hazırlanması için karar aldık.
Resmi bir Facebook sitesi açtık, çünkü tanımadığımız bir kişi tarafından vakfımızın onayı
olamadan bir Facebook sitesi çıktı.
Antalya Çıralı’daki olumsuzlukları önlemek ve gidermek için oradaki sivil harekete destek verdik.
Muğla Çevre, Orman , Kültür, Turizm Müdürlükleriyle Deniz Kaplumbağalarının beslenmesi ve
yem dökülme yasağı hakkında görüştük.
Ekim:
Istanbul International Community School’dan gelen 41 öğrenci ve öğretmenleri için bir sosyal
eğitim programı hazırladık. Kaptan June Barakasında yer alan faaliyet “Dalyan Kids” grubundan
organize edildi.
June Haimoff’un evinde vakfa gönül verenlere çay daveti verildi.
Vakfın adres değişimi için açılan dava sonuçlandı. Vakfın yeni adresi artık:
Kaptan June Sokak 19, 48840 Dalyan/Muğla,.
Kasım:
Beşinci bülten çıktı.
Teşekkürlerimiz:
Yönetim Kurulu adına Bülten, yeni Facebook sitesinin kurulması ve başarılı destekleyici ve
medya yaklaşımları için İletişim Sorumlumuz Maria Jonkers’e; barakanın taşınmasında ve resmi
makamlar ve paydaşlarıyla çok değerli irtibat ve diyalogları kuran Abidin Kurt’a; Vakfımızın
adres değişimi için uğraşan Dilek Yönden’e, Nursel Kaykusuz’a faaliyetlerimiz ve defterlerimizin
denetlenmesindeki özeni için teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bunun yanında tüm
gönüllülerimize vakıf faaliyetlerine ayrı bir hayat ve destek verdikleri için teşekkür etmek
istiyorum.
Ve, tabii ki, sevgili üyelerimizin Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Vakfına ve çalışmalarımıza
verdiği destek, yardım ve güven için içtenlikle teşekkür ederim.
Dalyan, 20.11.2012 Yönetim Kurulu adına
June Haimoff, Başkan

