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                                                   T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
                                 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Sayın Nurettin TAŞ 
 Genel Müdür 
 

Sayın Genel Müdürüm,  
İç İşleri Bakanlığına bağlı resmi  özelliğimiz ile Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Olarak,  Çevre 
olumsuzluklarına karşı  mücadelemizi, farklı bir bakış açımızın olmazsa olmazı gereği, sorumluluk ve 
ciddiyet dahilinde  ve Üniversiteler ile imzaladığımız Protokollar eşliğinde müşterek çalışarak,  bilimsel 
sonuç raporlarımız  ile  Kurumlara destek amacıyla altı yıldır çalışmalarımızı  sürdürmekteyiz.  
 
Dünyanın İncisi vasfını kazanmış Marmaris ve Doğasını, yarınlara ve çocuklarımıza bırakabilme amacı 
taşıyan çalışmalarımızda, Marmaris Milli Parklar dahilinde bulunan ve sahil şeridindeki bir  işletmenin 
sınırları içinde yer alan  bazı çam ağaçlarının kuruması ,  Kamuoyu tarafından gerek elektronik 
postada gerekse MÇD’ye gelen ihbarlarda da şikayetlerin yer alması , Dolayısıyla Turizm  İlçesi  olan 
Marmaris’e ve konu ile ilgili Kurum ve İşletmeye zarar verecek düzeye erişmiştir. MÇD Olarak   tüm 
sahil şeridindeki işletmeleri ve başka kuruyan ağaçların sadece kuruma bölgesinde değil tüm sahil 
şeridi ve oteller bölgesinde olup olmadığı tespit çalışmamızı kapsayan tarama  FOTO ve  VIDEO 
Görüntülerini işbu  bilgilendirme yazımız eki CD ile de   tetkiklerinize sunmayı uygun bulduk. 
 
Sadece   tek bir işletmede kuruyan çam ağaçları için, Randevu alarak  İşletme Sahibi ile 
gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, Kuruyan ağaçlar için alacağımız toprak örneklerinin Üniversite 
Laboratuvarlarında bilimsel Analizini yaptırmak , teşhisi konarak  sebebini öğrenmek, yayılmasını 
önlemek, sonuç raporlarını kurumunuza göndermek , tarafınızdan yapılacak ve/veya yapılmış 
çalışmalara ışık tutup karşılaştırma yapılmasını sağlamak , olduğunu  aynı zamanda İşletme ve ilgili 
Kurumu korumak amacımızı belirttik. 
 
 Randevumuza gittiğimizde Marmaris Milli Parklar Müdürümüzü de bizden evvel  işletmede gördük ? 
Tesadüfen olsa da bir bilirkişinin orada olmasından memnun olduk . Amacımızın aktarılmasında Milli 
Park müdürümüzün ‘’ağaçlarda Kuruma nedeninin Denize yakın olmaları, köklerinin tuzlu sudan 
ve/veya Tavuk böceği nedeni olduğu’’ ve raporlarının mevcut olduğu belirterek toprak örneğinin 
tarafımızdan alınarak Üniversiteye göndermemiz ve Üniversite Laboratuvarlarında   Analiz yapma  
teklifimiz Milli Park Müdürümüzün verdiği bu kapsamlı bilgi (!)üzerine  işletme sahibi tarafından 
reddedilmiştir.  
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Sayın Genel Müdürüm, 
Talebimiz, tanıdığımız kadarı ile çevre konusunda hassasiyetinden şüphe etmediğimiz işletme sahibi 
ve Marmaris için, kurumakta olan ağaçlarımızın , Biyolojik Analiz yapma  yetkisi olan biyologlar  ve 
Bitki Fizyoloğu olan tarafsız uzmanlar tarafından  Bilimsel analizlerinin yapılması,  rapor mevcut  ise 
sonuçlarının bilgilenmemiz için bizlerle paylaşılmasını rica ederiz.  
 
Çevrecilik konumumuz ve kurumlara destek olma çalışma prensibimiz nedeni her zaman yanınızda 
olduğumuzu yineler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.. 
 
Saygılarımızla 
 
 
 
Marmaris Çevrecileri Derneği 
Yönetim Kurlu adına 
Ahmet Kutengin 
Başkan 
 
 
EK: 
*VIDEO ,FOTO–CD (Tüm Sahil Şeridi Oteller) 
 
İLGİ:                                                                                 BİLGİ: 
-T.C. Orman ve Su İşleri  Bakanlığı                                     -Muğla Valiliği/ MUĞLA 
  Doğa Koruma ve Milli Parklar                                          -Orman İşletme Müdürlüğü/MARMARİS 
  Genel Müdürlüğü   /ANKARA                                           -Milli Parklar IV Şube Müdürlüğü/MANİSA 
                                                                                 
                                 
 
 
                               ***Yazı Orijinali ve CD Aslı Kargo ile Ayrıca Gönderilmiştir*** 


