Kasım 2014 – Kasım 2015 Faaliyet Raporu
SayınÜyeler
#
2014Kasım - 2015Kasımtarihleriarasında , 9.cu Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan
faaliyetlerimiz; gönüllüleri organize etmek, yeni bir müdürü işe almak, vakıf tanıtımlarına devam
etmek, bir konferansa katılmak, sunumlara gitmek ve daha bir çok aktivitelere katılmaktan ibarettir.
Kasım 2014
#
8.Genel kurul toplantımız yapıldı. Serpil Aran’ın komitedeki pozisyonuna Nursel Kaykusuz
getirildi.
#

12. Haber Bülteni hazırlandı.

Aralık 2014
#
Fethiye,
DalyanveKöyceğiz’deYeniYılKermeslerinekatıldık.VakıfgörevlimizeveJune’agönüllülerimiz, ve komite
üyelerimiz gerekli desteği verdiler.
#

Her ayın ilk Pazar günü yer alan Köyceğiz Pazarına bir kaç sefer katılma imkanı yaratıldı.

Ocak– Nisan 2015
#
Serpil Aran yeni sezonda kullanılacak hediyeli eşyaların siparişi, konferans ve diğer görevlerin
organizesinde yoğun bir şekilde çalıştı.
Mart 2015
#
June ve Nursel 26 Mart 2015 de Muğla’da Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından organize
edilen geceye katıldılar. MUTSO130. Kuruluş Yılını ve Gelibolu Savaşları’nın 100. Yılını kutladı.Türk
Hükümeti 2015 yılında Türkiye çapında “100 Yıl / 100 Kadın” projesini başlattı. Bu başlık
kapsamında her şehir kendi projesini organize etti. Muğla Üniversitesi, MUTSO ile birlikte Muğla
bölgesi için bir proje hazırlayıp bu yörenin tarihinde isim yapmış 100 kadını şeçip, onları
onurlandırmak için bir kitap hazırladı. Bu kitabın ve ödüllerin verilmesi bu kutlamalar çerçevesinde
yer aldı.
#
June, bu 100 kadından biri olarak kitap ve ödülle onurlandırıldı. June duygularını ve
Kaplumbağalar için yaptıklarını içeren bir pres konuşması yaptı. June Türkçe konuştu ve geniş bir
medya tanıtımı yapıldı.
Nisan 2015
#
June ve Nursel 18 – 24 Nisan tarihleri arasında Hilton, Sarıgerme'de “35. Uluslararası Deniz
Kaplumbağaları Bioloji ve Koruma (ISTS) Sempozyumu”na katıldılar. Sempozyuma 80 ülkeden
toplam 1000 ziyaretçi katıldı.

June ve Nursel, Vakıf adına hazırlanan tanıtım masasında 4 gün boyunca broşürler dağıtarak, genel
bilgiler vererek Vakfın Tanıtım ve promosyonunu yaptılar.
Deniz Kaplumbağaları çalışmaları ve onların korunması için yaptıklarından dolayı Dr.Flegra
Bentivegna, Lily Venizelos ve June Haimoff’a “ISTS Başkanı Yaşam Boyu Başarı Ödülleri” verildi.
Sir David Bellamy ve eşi Rosemary, Lily Venizelos (Medasset Yunanistan), Dr Flegra Bentivegna
(Napoli, İtalya) gibi çevreciler çok içten karşılandılar. Türk Üniversitelerinden çok iyi bir katılım oldu ve
tekrar eski ve yeni konularda fikir alış verişi yapmak çok tatminkardı.
23 Nisan da sempozyumun katılımcıları İztuzu plajını ve barakayı da ziyaret etti.June, Affan, Nursel,
Serpil, Dilek, Anne, Michelle, Judy, Eddie, Will and Marianne barakada misafirleri ağırlamakta
yardımcı oldular.
Deniz Kaplumbağalarının önemi, yaşam alanlarının acilen korunmasının altının çizilmesi konusunda
genel olarak çok başarılı bir organizasyon oldu.
#
27 Nisanda Thomas Cook Marmaris ofisinden 21 görevli barakayı ziyaret etti. June ve
gönüllüler onları ağırladı.
#
28 Nisanda Kariyer Günleri kapsamında June ve Nursel, Ahmet Ateş Ticaret ve Teknik Meslek
Lisesi’ne davet edildiler. Lisenin toplantı salonu olmadığından, Atatürk İlkokulu toplantı salonunda 60
Lise ve 40 Ortaokul öğrencisine sunum yapıldı. Vakıf, İztuzu ve Deniz Kaplumbağaları ileilgili çok
başarılı bir sunum gerçekleştirildi.

Mayıs 2015
#
Vakıf üyemiz Begüm’ün kendi projesi kapsamında İstanbul, ISTS – Uluslararası Yabancı
Öğrenciler Okulu’ndan öğrenciler İztuzu ve Baraka’yı ziyaret etti
#

19 Mayıs’ta June’un Kışla’daki evinde Gönüllüler toplantısı yapıldı.

#
Affan Özcaner’in görevinden istifasını takiben, yeni bir eleman 2 haftalık deneme süresi için
işe alındı. Bu genç elemanın bizim kriterlerimize uygun olmadığı kararı alınarak, yerine Hülya Sheldon
göreve alındı.
#

13.Haber Bülteni hazırlandı.

Haziran 2015
#

Hülya Sheldon Vakıf’ta tam zamanlı olarak göreve başladı.

#
kaldı.

Bu sene gönüllülerimizin sayısının az olması sebebiyle çalışmalar sadece Baraka’yla sınırlı

Temmuz 2015
#
Vakıf Yönetim Kurulu üyemiz Abidin Kurt şimdiye kadar Pervane Koruması monte edilmiş
teknelerin, profesyonel bir dalgıç tarafından kontrol edilmesini sağladı. Ne yazık ki sadece 16
teknenin hala Pervane Koruması kullandığı tespit edildi fakat diğerlerinin hala bizim logolu Vakıf
Hallmark’larımızı kullanarak müşteri çekmeye devam ettiği belirlendi. Sadece 1 yıl kullanılmak üzere
yeni Hallmark’ların hazırlanması kararlaştırıldı. Pervane Koruması kullanan bu 16 tekneye yeni 2015
yılı ibareli Hallmark’lar verildi.
Ağustos 2015
#
Muğla Valisi, Ortaca Kaymakamlığı, Jandarma Bot Komutanlığı, Kanal Kontrol Özel Çevre
Koruma Müdürü’ne kanalda devam eden kaplumbağa besleme turları ve kaplumbağa saldırılarıyla
ilgili dilek çeler verildi. Bu dilekçeler, June, Sue, Abidin ve Nursel tarafından elden iletildi.
Kaymakamlık’tan konuyla ilgili yazılı bir cevap ve Jandarma Bot Komutanlığı’ndan telefonla bilgi
verildi. Birkaç tekne, ne yazık ki kaplumbağa besleme yerine, teknelerde canlı ve haşlanmış mavi
yengeç bulundurmaktan dolayı – Su Ürünleri yasası altında cezai işlem görmüştür.
Eylül 2015
#

14.Haber Bültenimiz hazırlandı.

Ekim 2015
#
Yıllık Genel Kurul toplantısı ile ilgili hazırlıklar yapıldı. Üyelere davet mektupları iletildi.
Toplantımız yerel gazetede duyuruldu.
#

Genel Kurul 4 Kasım 2015 de toplanacak

#

30 Ekimde her zamanki gibi Gönüllülerimizin pikniği Kışla’dayapıldı.

Teşekkürler
#
Bütün üyelerimize ve gönüllülerimize verdikleri desteklerinden ve Kaptan June Deniz
Kaplumbağaları Koruma Vakfı’na ve bizim çalışmalarımıza olan inançlarından dolayı teşekkür ederiz.
#
Üyemiz Sema Tufan hanımefendiye sezon boyu verdiği değerli destek ve zamanından
dolayına ayrıca teşekkür ederiz.
June Christine Haimoff
Başkan-

