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SAYI:009 
KONU: İNBÜKÜ TABİAT PARKI                                                                                                      27/6/2016 
 
                                         TABİAT VARLIKLARI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
İç işleri Bakanlığına bağlı resmi Marmaris Çevrecileri Derneği olarak (MÇD) Çevre olumsuzlukları ile 
mücadelemiz içinde bulunan Ormanlarımızı ,Denizlerimizi,  Koylarımızı, Doğamızı koruma ve ilgili 
kurumları bilgilendirerek, müşterek çalışarak destek olma prensibimiz ile hizmetlerimizi 
sürdürmekteyiz. 
 
Konumumuz itibariyle,  son günlerde basında yer alan ve Derneğimizin de ismi geçen İnbükü Tabiat 
Parkı kaçak yapıların yıkılması ‘ ki ,MÇD Olarak kaçak yapıların yıkılması ve ruhsatsız işgallerin bertaraf 
edilmesinin her zaman yanındayız , İnbükü konusunda  edindiğimiz bilgi ve belgeler dahilinde 
doğrunun (!) öğrenebilmesi açısından ve çalışma prensibimiz gereği Devlet kuruluşlarımıza konumuz 
la ilgili desteğimizin sürebilmesi için bilgilendirilmemizi rica ederiz. 
 
1-.1987 den beri hizmet veren İnbükü Tabiat kampının 2015 de açılmama tehlikesinin belirmesi 
sebebi.. 
2-.Parkın  Açılmama durumuna rağmen 2015 yılında Orman Su İşleri Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğünün 
25/7/2015 de Çadır ve Günübirlik konaklama imkanını nasıl sağladığı.. 
3-.Daha önce özel sektöre kimler tarafından hangi yasal çerçevede kiraya verilerek, hem parkın 
tahribata uğratıldığı hem de Devletin gelir kaybına uğratıldığı.. 
4-.1.derce SİT Alanı olan İnbükü Tabiat Parkı 1986-1988 Tarihinde Sosyal Tesis  yapımı projesi  hangi 
kurum tarafından hazırlandı.. 
5-.Hazırlanan Proje için Tabiat Varlıklarına izin için müracaat edildiğinde  cevap verilmeme nedeni.. 
6-.İzni başka bir kuruma bağlı iken  Orman İşletme Müdürlüğü tarafından inşaat başlanıp 3 Yılda 
bitirilen kamp hangi kuruma ve yasalara bağlıdır.. 
7-.2008 Yılında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan tesisin kaçak sayılması Muğla Valiliği 
özel idaresi 1.idare mahkemesine baş vurarak yıkım kararı alması ve Danıştay tarafından onaylanması 
kararın 6 yıl sonra uygulanıp yıkımın gerçekleşmesi devlete zarar değilmidir.. 
8-.İsmi Muğla Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri (?) olan ve yıkılıp kapatılan İnbükü kamp 
tesisi hangi kuruma bağlıdır.. 
9.İhale ile kiraya verilen işletmecinin sözleşme feshi hangi kurumumuz tarafından uygulanmış maddi 
zarar  nasıl karşılanmıştır. 
10-.Tüm bu belirsizliklere rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge .Müdürlüğü bir gelişme planı  
hazırlayarak 2017 de İnbükü Tabiat Parkını  tekrar açılımını  nasıl gerçekleştirecektir.. 
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MÇD Olarak bilgilenme amacı güden yapıcı sorularımızın, tarafınızdan değerlendirilmesinde 
göstereceğiniz ilgi ve hassasiyet in; 
 30 yıldır İnbükü Tabiat Kampında  yabancılar dahil yıllarını geçiren,  bakımını yapan kampçılarımız , 
halkımız ve  biz Çevreciler, İnbükünün  Doğanın ve Çevrenin korunması yanında, Devlet ve 
Kurumlarının da korunması gerekliliği inancımızla, Turizmde yaşadığımız karanlık günlere ışık tutacağı 
ümidinde olduğumuzu  belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
                                                                                                                                       Saygılarımızla 
 
                                                                                                                                Marmaris Çevrecileri Derneği 
                                                                                                                                     Yönetim Kurulu adına 
                                                                                                                                         Ahmet Kutengin 
                                                                                                                                                Başkan 
 
DAĞILIMLI: 
Gereği:                                                                                                       Bilgi:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     
-Tabiat Varlıkları Koruma Genel  Müdürlüğü                                     -Muğla Valiliği  
                                                                                                                    (Özel İdaresi) 
                                                                                                                   -Orman Su İşleri Bakanlığı  
                                                                                                                     Milli Parklar 
                                                                                                                     4.Bölge Müdürlüğü 
                                                                                                                   -Muğla  Çevre Koruma Koordinasyon 
                                                                                                                    Daire Başkanlığı 
                                                                                                                    -Muğla Çevre ve Şehircilik il 
                                                                                                                     Müdürlüğü 
 
 
 


