
 

 

2012 - 2015 Dönem 

Faaliyet Raporu 

 

2012 - 2015 Dönem Dernek organları: 
 
Yönetim Kurulu Asil Üyeler: 
Naci Kaya  
Mehmet Datça 
Neşe Hisar- Yalçın  
Thomas Schmitz 
Oruç Özkan 

Denetim Kurulu Asil Üyeler: 
Ayten Timuroğlu  
Muammer Tomsan  
Atila Aybars 

Değerli üyelerimiz, 

Gökova- Akyaka'yı Sevenler Derneği'nin 16. 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 24. 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. O’nu Çok Özlüyoruz. 

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 

17 yıldan beri yürüttüğümüz Nail ÇAKIRHAN-Halet ÇAMBEL Kültür ve Sanat Evinde 2015 yılı sonuna 
kadar 181 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. Sanat 
evini tüm tadilat, onarım ve bakım işleri dernek bütçemizden karşılanarak yaptırılmıktadır. 

Kültür ve Sanatevinde geçen dönem düzenlenen sergiler: 

2013 Sergileri 
31.05.2013 - 09.06.2013 Filiz Şimşekçi  
14.06.2013 - 23.06.2013 Eylül Davran  
28.06.2013 - 07.07.2013 Esra Sağlık - Baha Cüneyt Büyükdağ  
12.07.2013 - 21.07.2013 Emine Türker  
26.07.2013 - 04.08.2013 Ayşe Anıl  
09.08.2013 - 18.08.2013 Türkan Işık -  M.Ziya Özalp  
23.08.2013 - 01.09.2013 Tankut Yılmaz  - Ülkü Onur   
06.09.2013 - 15.09.2013 Ufuk Çavuş  
20.09.2013 - 29.09.2013 Gülsen Erdoğan  
04.10.2013 - 13.10.2013 Grup Gökova  

2014 Sergileri 
16.05.2014 - 31.05.2014 Atölye Çalışması 
13.06.2014 - 22.06.2014 Yıldız Dinçer  
27.06.2014 - 06.07.2014 Şevkinaz Başer  
11.07.2014 - 20.07.2014 Incilay Samuray  
25.07.2014 - 03.08.2014 Ayşe Apak 
08.08.2014 - 17.08.2014 Ali Altun 
22.08.2014 - 31.08.2014 Özden Uz 
05.09.2014 - 14.09.2014 Berrin Duma 
19.09.2014 - 28.09.2014 Celal Yahyaoğlu  
03.10.2014 - 12.10.2014 Müge Gezen 

2015 Sergileri 
05.06.2015-14.06.2015 Evşen Zehra Keskin 
19.06.2015-28.06.2015 Yıldız Kurt  
03.07.2015-12.07.2015 Düriye Kozlu  
17.07.2015-26.07.2015 Nuran  Altiata  Kuzulugil 
31.07.2015-09.08.2015 Grup Dalga 
14.08.2015-23.08.2015 Paola Özdemir 
28.08.2015-06.09.2015 Nihal Eken 
11.09.2015-20.09.2015 Vildan Çayan - Dursiye Şener - Sevcan Çelik  
25.90.2015-04.10.2015 Liza Dominguez 
09.10.2015-18.10.2015 Nazife Ekinci - Suzan Uysal - Müjgan Aslantürk 
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 Mülga 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 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 

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 
Baumeister-Dehninger'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 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Deniz-Kıyı Alanları sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 
(2012-2014): 
Bu proje, SMAP III projesinden farklı olarak Gökova Körfezinin iç kısmındaki yönetim sorunlarının 
(Kullanma-Koruma) giderilmesi ve güçlendirilmesi hedeflendi. Projeye STK'lar arası olumlu işbirliğinden 
dolayı katılmayı uygun gördük. Dernek olarak yerel lojistik, koordinasyon ve iletişim gibi konulara destek 
verdik. Dernek Üyemiz Edip Kavuzlu derneğimiz adına gerek Akyaka’da gerekse Ankara’da eğitim 
seminerleri ve toplantılara katılarak derneğimizi başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Kendisine teşekkürü 
borç biliriz. 

4.2 Akyaka - Citta Slow 

Mülga 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. 

4.3  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının davetiyle “Deniz Koruma Alanlarında Sürdürülebilir Turizm” 
konulu toplantıya katıldık. 

5.  DİĞER ÇALIŞMALAR  
 
Aralık 2012 de Derneğimizce Hazırlanan Kısa adı KADER olan “Kadın Azmağı Dostu,Eğitimi ve 
Restorasyonu Projesi” ni Mülga Akyaka Belediyesine Sunduk. 

Ocak 2013 te Akyaka’nın Biyolojik Çeşitliliğinin Unesco Dünya Mirası listesine alınması için diğer stk 
temsilcilerinin de katılımıyla derneğimizce bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

Cahit-Belkıs Güneyman İlköğretim Okulunda çeşitli yıllarda “Atık Pil Toplama Kampanyaları” yapılarak 
ençok atık pil toplayan öğrenciler derneğimizce ödüllendirilmiştir. 

Akyaka ve Gökova Havzasında organik tarım ile uğraşan 5 çiftci dernek üyemizin sertifikasyon işlemleri 
derneğimiz tarafından yürütülmüş olup sertifikalarının alınmaları sağlanmıştır. 

Akyaka el sanatları topluluğunun çalışma ve etkinliklerine derneğimizce destek verilmiştir. 

Eylül 2013 te “Akyaka Dostları Anma Etkinlikleri”ne derneğimizce ayni ve nakdi destek verilmiştir. Aynı 
zamanda çeşitli zamanlarda yapılan milli bayram kutlamaları ve etkinliklerinde Gas-Der olarak  yerimizi 
almış ve maddi ve lojistik destek sağlanmıştır. 

Derneğimizin sosyal medya hesabı oluşturularak dünyanın her yerinden derneğimize ulaşımını 



kolaylaştırdık Emeklerinden dolayı Nuran Koyaş ve Thomas Schmitz’e teşekkü ederiz. 

Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Thomas Schmitz Kültür ve Sanata olan hassasiyeti ve desteklerinden 
dolayı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünden bir plaket almıştır. Başarılarını devamın diler kendisine teşekkür 
ederiz. 

. 

6. Üyelik ve Aidat Ödeme Durumu 

2012- 2015 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 

6.1          Gönüllü Yardım   

2008 yıldan beri Derneğimize 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 üyelerimiz 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; 

Oruç Özkan 

YK Başkanı 

Akyaka, Eylül 2015 


