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11/2013 – 05/2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sevgili Üyelerimiz,
2013, Kasım ayındaki 6.Genel Kuruldan sonra faaliyetlerimizin ana konusunu, Ekim 2013’te
açıklanmış bulunan Iztuzu plajında Dekamer tarafından Deniz Kaplumbağası şeklinde planlanan bir
yapının durdurulmasına yönelik çalışmalara katılım - toplam 8 Dalyan toplantısına ve aşağıda
belirtilen ziyaretler - ve tekne koruma pervanelerinin sertifikasyonu için Turk Loyd ile yeni bir test
programının gerçekleştirilmesi oluşturdu .
Kısaca:
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığ’na karşı yasal süreç resmen başlatılmış
oldu.
* Altıncı genel kurul gerçekleştirildi. Yönetimde bir değişiklik ve seçim planlanmadığından değişiklik
olmadı. Denetim ve Faaliyet raporları tartışıldı ve onaylandı.
* İztuzu plajındaki vakıf kulübesinin kış sezonu için gerekli hazırlıkları yapıldı, kulübedeki hediyelik
eşyalar tamamen boşaltılarak Kaptan June’un evindeki depoya taşındı.Elektrik enerjisi üreten
sistemimiz hava şartlarından etkilenmemesi ve de güvenlik nedeni ile sistemi kuran kişiler tarafından
sökülerek bataryalar Kaptan June’un evine taşındı ve kış boyunca bataryaların şarj edilmesi konusunda
planlama yapıldı.
*Barakadaki bütün malzemenin kontrol ve envanter çalışması yapıldı. Stoklar güncelleştirildi.
.Aralık:
* 1 Aralık Köyceğiz Dalyan Noel ve Yılbaşı Pazarına katılımı;
* 8 Aralık Fethiye Noel ve Yılbaşı Pazarına katılımı;
* 16 Aralık Dalyan Noel ve Yılbaşı Pazarına katılımı;
* Katıldığımız pazarlarda IKUP - Iztuzu’nu Koruma Platformunun oluşturduğu imza kampanyası için
imza toplanmaya ve bilgilendirme yapılmaya çalışıldı.
*10 Aralık tarihinde Vakıf Yönetim Kurulumuz Muğla Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi, Vakfımızın
amaçları anlatıldı, Iztuzu’ndaki yapılaşmanın sakıncaları paylaşıldı.
* Kaptan June'nin 91. yaş günü üyelerimiz, dostlarımız ve resmi misafirlerle kutlandı.
* Dokuzuncu haber mektubumuz yayınlandı.
Ocak:
*7 Ocak tarihinde IKUP grubu ile birlikte Başkanımız Muğla Valiliğine ziyarete katıldı Iztuzu’ndaki
yapılaşmanın sakıncaları belgeleri ile iletildi.
* Ocak içinde yine IKUP grubu ile birlikte Başkanımız Ortaca Kaymakamlığı , Ortaca Belediye
Başkanlığı ziyaretlerine katıldı.

* IKUP toplantısında alınan karar gereği 16 Ocak tarihinde Iztuzu’ndaki yapı ile mücadelede Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’na IKUP tarafından bir dava daha açıldı.
* Thomas Cook seyahat acentası Ekim 2013 de gerçekleşen toplantıda konuşulduğu üzere, Dalyan
Turlarında kullanacakları teknelere pervane korumalarının takıldığını ve bunu yanında elektrikli
teknelerin kullanılmasına dair gerekli hazırlıkların tamamlandığının müjdesini verdi.
* Gazeteci Mustafa Sarıipek Başkanımız ile Dalyan’da bir röportaj gerçekleştirdi
Şubat:
* 16 Şubat tarihinde IKUP tarafından ‘İztuzu Buluşması’ gerçekleştirilerek Iztuzu’ndaki yapılaşmaya
karşı kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı.
* Yaz sezonunda kulübede satılacak malzemelerin siparişleri verildi.
.Mart:
*7 Mart tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma
Akyaka’da düzenlediği toplantıya IKUP ile birlikte katılım sağlandı.

Genel Müdürü’nün

* 8 Mart tarihinde uzun süredir gerçekleşmesini beklediğimiz pervane korumalarının Turk Loyd
tarafından test edilmesi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Test sonuçları henüz elimize geçmedi,
Mayıs ayı sonu itibari ile elimize geçemesini bekliyoruz.
* 20 Mart tarihinde Vakıf tüzüğünün 10 ve 19. maddelerinin değiştirilmesi konusunda açmış
olduğumuz davanın duruşması gerçekleşti , konu ile ilgili Vakıflar genel Müdürlüğüne danışılmasına
karar verilerek 2. duruşma için 13 Mayıs tarihine gün verildi.
* Thomas Cook seyahat acentası Ekim 2013 de gerçekleşen toplantıda konuşulduğu üzere,
Vakfımızın tanıtımını yapan yeni brosürlerini hazırladı ve Yönetim Kurulumuzun onayına sundu.
Nisan:
* Sekizinci haber mektubumuz yayınlandı.
* Vakıf kulübesinin yaz sezonu için gerekli bakım ve hazırlıkları yapıldı, 25 Nisan tarihinden itibaren
düzenli olarak açık tutulmaya başlandı.
Mayıs:
* 7 Mayıs tarihinde KJV gönüllüleri için Başkanımızın Dalyan’daki evinde bir sezon başı toplantısı
yapıldı. Üyelerimizin, eski ve yeni gönüllülerimizin katılımı ile başarılı bir çalışma programı yapıldı.
* 13 Mayıs tarihinde Vakıf tüzüğünün 10 ve 19. maddelerinin değiştirilmesi konusunda açılan davanın
2. duruşması gerçekleşti, hakim noterden tüzük tadilatı düzenlenmesini talep etti ve 3. duruşma için 20
Temmuz tarihine gün verildi. Hakimin istediği evrak düzenlenerek kendisine iletildi.
Teşekkürlerimiz:
Kaptan June Deniz Kaplumbağaları Vakfına ve çalışmalarımıza verdiğiniz destek, yardım ve
güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz.
Dalyan, 26.05.2014
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