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YEŞİL BİR TAVŞAN ADASI İÇİN
Şahap AVCI

Al�a�a Amatör Balıkçılar
D�rn��� (ALDER), Tavşan
Adası'nı da�a y�ş�l v�
yaşanılır ��r ada yapmak �ç�n
çalışmalarını sürdürüyor.
Pazar günü Ada'ya g�d�n
yaklaşık ��� k�ş�l�k ��r �k�p,
tavşanlara y�y���k götürdü v�
yüzl�r�� d�l��� z�yt�n� aşı
yaptılar.
Al�ağa'da den�ze ve amatör
balıkçıların kurduğu Al�ağa Amatör
Balıkçılar ve Den�z Sporları Derneğ�
(ALDER�, daha güzel b�r Al�ağa
�ç�n sosyal �aal�yetler�ne aralıksız
devam ed�yor.
Bu güne kadar b�l�nçl� balık avcılığı
�ç�n çok sayıda sem�ner ve çok
sayıda sosyal etk�nl�k düzenleyen
dernek, bu yıl da �aal�yetler�ne
devam ed�yor.
�yeler� �le b�rl�kte �k� ha�ta önce
Kyme Ant�k Kent�'nde kıyı ve den�z
tem�zl�ğ� yapan ALDER, Pazar
günü de Tavşan Adası'ndak� del�ce
zeyt�nlere açılar yaptılar, esk�den
aşılanan ve d�k�len ağaçlara bakım
yaptılar.
Dernek Başkanı Nac� B�çer, yönet�m
kurulu üyeler� ve dernek üyes� çok
sayıda amatör balıkçı, sabahın
erken saatler�nde Avcı Ramadan
Mevk��'ndek� derneğe a�t barınaktan
teknelerle hareket ett�.
Amatör balıkçılar, adaya g�derken
tavşanlar �ç�n �umartes�
Pazarı'ndan topladıkları yeş�ll�kler�
ve adadak� del�ce zeyt�nler�
aşılamak üzere kalem aşılar ve bol
m�ktarda suyu da yanlarında
götürdüler.
Yaklaşık b�r saatl�k yolculuğun
ardından adaya ulaşan amatör
balıkçılar, adanın muhtel�� yerler�ne
bulunan del�ce zeyt�nler� aşıladı.
Balıkçılar ayrıca daha öncek�
yıllarda d�kt�kler� ﬁdanlara bakım
yapıp, etra�ını tem�zled�ler,
tavşanların zarar vermemes� �ç�n
ﬁdanları korumaya alaraksuladılar.
Adada aşılama, ağaç bakımı
yaparak tavşanlara su ve yem
veren ALDER üyeler�, daha sonra
yaktıkları ateşte sardalye mangal
yaparak hem günün yorgunluğunu
çıkardılar, hem de güzel havada
toplu b�r p�kn�k yaptılar. Günün
sonunda kapsamlı b�r mıntıka
tem�zl�ğ� de yaptıktan sonra adadan
ayrıldılar.
EN BÜYÜK SORUN SU
ALDER üyeler�ne modern b�r
balıkçı barınağı yaparak, onların
sorunlarının çözümünde hep
yanlarında olan Beled�ye Başkanı
Serkan Acar, adada onları yalnız
bırakmadı. Sürat teknes� �le adaya
gel�p b�r saat� aşkın ALDER üyeler�
�le b�rl�kte olan Acar, onların
sorunlarını d�nled�, çalışmaları
hakkında b�lg�ler aldı. Adanın en
büyük sorununun su olduğunu
b�ld�ğ�n� bel�rten Başkan Acar,
Tavşan Adası'nda doğal yaşamın
sürmes� �ç�n su sorununu çözmek
amacıyla beled�ye olarak çaba
harcayacaklarını sözünü verd�.
ALDER ADALARI TEMİZLİYOR
SERKAN KARPUZOĞLU
(ALDER Denet�m Kurulu �yes��
"Bugün Ada'da yaklaşık 200 tane
ağacımızın aşıları yapıldı,
budamaları yapıldı, zeyt�n d�k�ld�.
�ayvanlarımızı besled�k, su
yalaklarına sular bıraktık. Adanın
kıyı ve den�z tem�zl�ğ� yapıldı.
Nerdeyse b�r tekne dolusu çöp
topladık. Amacımız hem doğal
hayatı korumak, hem de daha güzel
yeş�l b�r adaya sah�p olmak.
Derneğ�m�z�n 2�0 üyes�
bulunmakta. Bugün nerdeyse
tamamına yakını etk�nl�ğ�m�ze
katıldılar. Çok güzel b�r etk�nl�k

gerçekleşt�rd�k. Bundan sonra da
yönet�m�m�zden böyle etk�nl�kler�ndevam
etmes�n� �st�yoruz."
NACİ BİÇER (ALDER Başkanı)
Uzun yıllardır b�z�m �ç�n değerl�, kıymetl� ve
öneml� olan Tavşan Adası'na bu yıl da
düzenled�ğ�m�z bu etk�nl�kle adanın kıyı tem�zl�ğ�,
ağaçların aşılanması, bakımı yapıldı, tavşanların
ve martıların aç kalmaması �ç�n bırakılan
y�yecekler, sular konarak gerekl� önlemler alındı.
Grup hal�nde kalabalık b�r katılım oldu. Tüm
üyeler�m�ze teşekkür eder�m. Bugün çok sayıda
ağaca aşı yaptık. 1� gün sonra gel�p aşıların
bandını açacağız. Tutmayan aşılar tekrar
yapılacak. Al�ağa �ç�n güzel b�r mes�re yer� olan,
artık Atatürk Mahalles�'n�n b�r semt� olarak kabul
ed�len Tavşan Adası daha rantabl olacak.
Beled�ye Başkanımız, Kaymakamımız, d�ğer
kamu kurum ve kuruluşların destekler� büyük.
Şahsım ve üyeler�m adına onlara teşekkür

eder�m.
'YASAKLAR VARDI’
Adanın en büyük sorunun
su olduğunu, tekneler�n
yanaşab�lmes� �ç�n zorluklar
yaşandığını ve daha b�r çok
altyapı sorunu olduğunu
hatırlatmamız ürer�ne;
ALDER Başkanı B�çer,
daha önce bazı yasaklar
olduğu �ç�n Ada �le �lg�l�
herhang� b�r şey
yapılamadığını bel�rterek
konuşmasını şöyle sürdürdü;
�B�z de bu adalarda b�r şey yapamıyorduk.
Beled�ye Encümen Kararıyla Tavşan Adası,
Prasa ve �k�zce Adaları Al�ağa Atatürk
Mahalles�'n�n. Muhtarımızla görüştük, bugün
buraya Beled�ye Başkanımız Serkan Acar'da
geld�. O da buruları gördü.Yaz aylarında

vatandaşlarımızın a�lecek gel�p den�ze
g�reb�leceğ�, d�nlen�p eğleneb�leceğ� b�r alan
yaratmaya çalışıyoruz. Bu tab�� kolay değ�l."
ALİAĞA'NIN SANAYİSİNİN YANISIRA
DOĞUL GÜZELLİĞİDE VAR.
Al�ağa'nın sanay�s�n�n yanısıra doğal
güzell�kler�n�n de bulunduğunu bunların ortaya
çıkarılması gerekt�ğ�n�n altını ç�zen Nac� B�çer,
"Al�ağa'nın den�z�, kumu, doğal güzell�kler� var.
Bunlar b�z�m �ç�n çok öneml�. Bunları ortaya
çıkarıp, bunlardan halkımızın yararlanması
gerek�r. B�z h�ç b�r madd� �mkan
beklemeks�z�n yörem�z�n güzell�kler�n�
�nsanlarımızla paylaşmak �steyen b�r derneğ�z."
şekl�nde konuştu.
Yıllardır d�kt�kler� ﬁdanların çoğunun tuttuğunu
bel�rten B�çer, Ada'yı z�yaret eden her kes�n, b�r
avuç su, b�r demet yeş�ll�k get�rmes�n�,
k�rletmeden de ayrılmasını �steyerek, herkese b�r
daha teşekkür ett�.

NACİ BİÇER

İş� ��l�nl�r yaklaşık ��� a�a�a göz aşısı yaptılar

A�a �a� ��m� ma����a��a ���� ������ ��m� �a��a��a�� ������ ��m� ma��� �a�����
�a�a�a��� ������ Ama A�a�� ���a���� ����������� ma����a� ��� ����a�ma���
Ç���� ���a��� ��m���a �� �a����ama ����m�����

Günün sonunda ALDER ü������ ��n�� ��� �����
��������� �a�a�a� �o��ad���a�� ������� �o��a�a��a
���n����� �ü������ A��a�a��a �����d����.

Adaya gelerek
ALDER üyeler�ne
destek veren
�eled�ye �aşkanı
Serkan Acar’a
ALDER üyeler�,
Derneğe m�dern b�r
barınak kazandırdığı
�ç�n kend�s�ne
teşekkür ederek,
çalışmalar hakkında
b�lg�ler vererek,
tavşan adası �ç�n
beled�yeden
beklent�ler�n� d�le
get�rd�ler.

