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JLGİ:Marmaris Çevrecileri Derneği'nin 16/06/2010 tarih ve 7/2010 sayılı yazılan
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Muğla Karya İzcilik Gençlik ve Spor Derneği tarafından, elbette kî gerekli izinler alınarak,
•si lojistik desteği değil, ana sponsorluğunda, Muğla Vali l iği izinleri ve Milli Parklar Genel
;• Orman îi Müdür lüğü î le yapılan sü'zk-smr ye ısr inadcn yapılmaktadır,
rmaris Belediyesi ile de aynı şekilde her türlü tedbirin alınması gibi konuları da içeren bir
ligi anlaşması bulunmaktadır. Sözleşmelerle i lg i l i belediyemizden ve Mill i Parklar Baş

; doğrudur, yoğunluğumuz söz konusu, bu önemli organizasyondan yüzümüzün akı ile çıkmak
içerisindeyiz. Bu bağlamda Kamp Gene! Koordinatörümüz İlker Cömert Bey belirli zamanlarda

gelebiliyor. Çok arzu etmelerine rağmen özellikle Ankara programları nedeni ile bunu
T. Bu bakımdan Marmaris sorumlumuzun s iz inle görüşmesini özellikle kendileri talep
\c talebimizin sebebi sizden derneğinizin ihtisası açısından destek almaktır.
ssas ve korumalı bir bölgedir ve tarafımızdan bu yüzden seçilmiştir. Aynı amaçla Dünya 2010
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etmişlerdir. Göriişm
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Bu alan he
olan gerçek birer çe

emli bir alandır ve herkesindir. Doğal olarak çevre gönüllüsü
dır.

kmek de bu organizasyonla nasip olacaktır. Zaten bizim ilgimiz
i l e r i n ateş yakması engellenmeye baş lanmış, bakım onanmlan

tirilmiştir. Bundan sonra da izcilerimiz bu konuların takipçisi
ve raaayeftfl çaüşmaiamun başlaması ile günübirl ikçi lerin ateş yaKması engellenmeye başlanmış, baKi
yapılmış, Marmaris'e ve ismine yakışır bir haîe getirilmiştir. Bundan sonra da izci ler imiz bu konu!
olacaktır.

Her türlü tedbir ise fazlası ile alınmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Farklar Baş Mühendisliği ve
Marmaris Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar! ile titiz bir çalışma yürütmektedir.

}lHssa.siv"nJn!>;t: rnsekkı ı r ederiz. (.h>ymi7a!;v\;nu ve nrr.^nıL' ilgili -d^raviı h U g ı elde etmek istersen b.
kampımızın resmi internet sitesi olan www.anadoiuvirmion.org adresinden bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizler ÇEVKO,
TEMA ve Çevre Vakfı başta olmak üzere birçok çevre derneği ve çevreye gönül veren kişi ve vakfı ile özellikle Çevre
Bakanlığı ile ortak hassas bir çalışma yürüterek gençlerimize başarılı bir kamp ve başarılı bir çevre eğitimi için
uğraş veriyoruz.

Bu saydığımız dernek, vakıf ve kuruluş yetkilileri kampımızda olacaklar ve geleceğimizin teminat!
gençlerimize izcilerimize destek vereceklerdir, K a u ı p n n r / ı n teması da yok olan su kaynaklan, tahrip edilen çevre ve
kaybolan toprakîanmrzdır.

Bu bağlamda Kamp Koordinatörümüz Çarşamba-Cumartesi Marmaris'te olacak uygun zaman yakalanması
durumunda bir görüşme gerçekleştirilebilir. Kendisine bahsettiğiniz derneğinizin açılışım da programına almaya
çalışıyor. Bu konuda tarih bildirirseniz, daha net programlama yapılabilir.

Yanl ız hu önemli organizasyonda sizleri de yanımızda görmek için bir kaç bilgiye ihtiyacımız bulunmakta
Derneğin tam adı ve Dernekler Müdürlüğü kodu nedir?
Derneğin toplam kaç üyesi vardır?
Ne zaman kurulmuştur?

Yayınlanmış ya da yayınlanmakta olan bir kitap yada dergisi bulunmakta mıdır?
Çevre eğitimi verebilecek ve Özellikle çocuklara eğitim verebilecek yetki Ü eğitmeni bulunmakta inidir?

İlginize ve desteğinize bir kez daha teşekkür ediyor, sizlerden gelecek bilgileri bekliyoruz.
Gereğini rica ederim.

Nur BULUT
Genel Sekreter
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