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05/2013 – 11/2013 Dönemi Faaliyet Raporu
Sevgili Üyelerimiz,
2013, Mayıs ayındaki son Genel Kuruldan sonra planlanmış yaz faaliyetlerimize başladık. Bu çalışmalar
arasında, farkındalık yaratabilmek amacı ile broşür ve el ilanları bastırarak bunların düzenli dağıtımının
sağlanması, olası sponsorlarla temaslar ve projeler hazırlamak, Dalyan’daki paydaşlarla irtibat kurarak
Dalyan ve İztuzu’nun geleceği konusunda aktif rol almak, amaçlarmızla ilgili olarak yöneticilerle buluşmak,
geçen sezonu değerlendirmektir.
Kısaca:
Mayıs:
* Beşinci genel kurul gerçekleştirildi. Yönetimde bir değişiklik ve seçim planlanmadığından değişiklik
olmadı. Faaliyet ve finansal raporlar tartışıldı ve onaylandı.
* İztuzu plajındaki vakıf kulübesinin yaz sezonu için gerekli bakımları yapıldı, kulübeye malzeme
sağlanması konusunda tüm hazırlıklar tamamlandı, kulübede çalışacak olan gönüllülerimizin planlanması
yapıldı.
* Yedinci haber mektubumuz yayınlandı.
Haziran:
* 5 Haziran tarihinde Dünya Çevre gününü kutlamak ve vakfımıza gelir sağlamak, vakfın tanıtımına
yardımcı olmak amacıyla Dalyan Resort Otel’de ‘Fun Art Auctin’ adı altında bir kokteyl partisi düzenlendi,
çeşitli sanatçılardan temin edilen sanat eserleri açık artırma yoluyla satışa sunuldu ve bir arp sanatçısı
tarafından konser gerçekleştirildi.
* KJV gönüllüleri için bir sezon başı toplantısı yapıldı. Katılım sevindiriciydi.
* HAYTAP’ ın bağışladığı broşürler ve kitaplar elimize geçti.
Temmuz:
* Dalyan’ı günübirlik veya daha uzun süreli ziyaret eden bireylerin Deniz Kaplumbağalarının korunması
konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Dalyan şehir merkezinde ve otellere dağıtılmak üzere İngilizce ve
Türkçe olmak üzere tek sayfa ve siyah-beyaz bir el ilanı bastırıldı ve dağıtımı sağlandı.
* Türk Lloyd pervane kafeslerinin sertifikasyonu ile ilgili başvurumuza istinaden bir test çalışması için
Dalyan’a gelerek gerekli çalışmalarda bulundu, fakat bazı araç ve gereçlerin test sırasında kaybolması
sanşsızlığı yaşanarak sonuca varılamadı ve denemenin daha sonraki tarihte tekrarlanması planlandı.
Ağustos:
* Başkanımız June'la İz TV tarafından bir söyleşi yapıldı. Vakfımızın amaçlarını anlatmak için güzel bir
fırsat oluştu.
Eylul:
* Charlotte Rose, Türkiye’de geçirdiği sürede vakfımızda gönüllü olarak çalışmaya başladı, facebook ve
Twitter sayfamızın düzenlemesi ve canlı tutulması konusunda aktif görevler üstlendi.
* İztuzu plajındaki kulübemize Aydem tarafından elektrik aboneliği verilmemesi nedeni ile alternatif planlar
düşünüldü. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünü desteği sağlanarak güneş enerjisinden elektrik üretme
sistemi kuruldu.

* 4000 adet Türkçe tanıtım broşürü yeniden basıldı.
* İztuzu plajında fark edilmiş bulunan ölçümleme eylemlerinin amacını ve Dekamer in kullanımı için
planlandığı konuşulan yeni bir yapının bilgilerini almak amacı ile Ortaca Kaymakamı, Dalyan Belediye
Başkanı ve Haritacı Hasan Şahin ziyaret edildi, Kaymakam’dan bir bilgilendirme toplantısı düzenlemesi rica
edildi.
* Sekizinci haber mektubumuz yayınlandı.
Ekim:
* Dekamer 5 ekim tarihinde düzenlediği İztuzu plajındaki yapı ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılım
gerçekleşti. Bu toplantının arkasından diğer sivil toplum örgütleri ile görüşmelere başlanarak birlikte hareket
edilmesi konusunda mutabakata varıldı, söz konusu yapıya karşı bir imza kampanyası başlatıldı ve yasal
süresi içinde Dalyan Belediyesinde askıda bulunan projeye itiraz dilekçesi verilmesi organize edildi ve
projenin Belediyede bulunan detaylarına ulaşıldı.
* Vakıf Tüzüğünün 10 ve 19 maddelerinde bir önceki genel kurulda karara bağlanan değişikliklerin
gerçekleşebilmesi için kendisine bu konunun takibi için vakıf tarafınan vekalet verilen üyemiz Hatice Dilek
Akbalık Ortaca Mahkemelerine başvuruda bulundu.
* Vakıf Başkanımızın İngiliz Büyükelçisi tarafından 20-22 Ekim tarihleri arasında Ankara’ya davet edilmesi
üzerine, Denetleme Kurulu üyemiz Nursel Kaygusuz başkanımıza bu seyahatte eşlik etti ve birlikte Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su işleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde görüşmeler
gerçekleştirdiler, vakfımızın genel amaçları, kaplumbağa besleme turları ile ilgili uyguladığımız imza
kampanyası ve İztuzu plajındaki en son gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular.
* İztuzu plajındaki yapıya karşı mücadele etmek ve uygulamayı durdurmak amacı ile ‘İztuzu Kumsalını
Koruma Platformu’ adı altında oluşturulan birlik ile beraber hareket etmek üzere toplantılara katılındı.
Platformda alınan karar çerçevesinde yasal mücadele başlatılabilmesi için gönüllü avukata vakıf adına
vekalet verildi. Ayrıca diğer sivil toplum örgütleri ve bazı bireylerin davacı olarak vekalet vermesi sağlandı.
* KJV gönüllüleri için Başkanımızın Kışla köyündeki evinde bir sezon sonu toplantısı yapıldı. Üyelerimiz ve
gönüllülerimizin katılımı ve toplantıda yaşanan ortam memnuniyet vericiydi.
* Thomas Cook Türkiye yetkilisi ile sponsorluk konusunda bir toplantı yapıldı.
Kasım:
* 4 Kasım tarihinde Dalyan’da bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile toplam 23 tüzel ve
bireysel başvuruyu içerecek şekilde Muğla İdari Mahkemesine dava dilekçesi verilerek İztuzu plajındaki yapı
ile mücadelede yasal süreç resmen başlatılmış oldu.
*Barakadaki bütün malzemenin kontrol ve envanter çalışması yapıldı. Stoklar güncelleştirildi.
Teşekkürlerimiz:
Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Vakfına ve çalışmalarımıza verdiğiniz destek, yardım ve güveniniz için
içtenlikle teşekkür ederiz.
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