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7-14 /Haziran İzci kampınız ile ilgili ihtiyacımız olan Organizasyon bilgileri için cevabi 
yazınıza teşekkür ederiz. Çevre duyarlılığı olan bizler, aynı konuda hizmet vermeye 
çalışan gerek Vakıflar gerekse Dernekler olarak çalışmalarımızda tek amacımız, sahip 
olduğumuz ancak ne dereceye kadar koruyabildiğimiz şüpheli olan doğa ve üstünde 
yaşadığımız topraklar için gerek etkinliklerimiz ile gerek ise yasal çerçevede mücadele 
vermekteyiz. 

Bu mücadelenin başında eğitimin geldiğini de her zaman savunmaktayız. 
Organizasyonunuz hakkında araştırma ve bilgi sahibi olma çabalarımız nedeni 
temaslarımız sadece sizlerle değil, ilgili kurumlarla da olmuştur. Bu tür 
Organizasyonlara tabi ki olumlu bakıyoruz ve her türlü katkıya da hazırız. Endişemiz 
yer seçimi içindir.. Alınan tedbirlere rağmen risk payları her zaman mevcuttur. Sizden 
yazımızda hiç olmaz ise Kamp alanı yerleşim planını istememiz, Gerek Kamp 
sakinlerinin gerekse Organizasyon sorumlularının bulundukları alanı nasıl 
koruyacaklarına dair bilgi sahibi olmak ve alanın korunmasına ne kadar katkıda 
bulunabiliriz içindi.  

Marmaris Çevrecileri Derneğimiz halkında istemiş olduğunuz bilgilere gelince; 5 ay 
önce kurulmuş olan Derneğimizin çalışmaları, günümüze kadar olan süreç içinde 
Merkez büromuzun açılışı ve ilk Genel Kurul ve Basın toplantımızın yapılması ile 
Çalışma sistemimiz,bugüne kadar yapılanlar projelerimizin açıklanması, halkımıza 
tanıtımı olarak planlanmış ve kayıt altına gerek belgeler gerek ise yazışmalarımız ile 
alınmıştır. 
 
Çevre konusunda Yasal ve Dernekler Kanunu ile mücadeleye devam etmek için 
kurulan Derneğimiz ,Marmaris'e 206 yerleşmiş Üye müracaatı 7ü Kişi ile ilk Genel 
Kurulunu yapmış, 
Yönetim Kurulumuz Basın mensupları,Doktor,Psikolog,Grafiker,Reklam Ajansı 
sahiplerinden, Denetçilerimiz Hukukçulardan Mali sorumlularımız ise yine üyemiz olan 
Belediye Meclis Üyesinden oluşmaktadır. 

Üyelerimiz; Hukukcular, Öğretmenler, Doktorlar, Psikologlar, Maliyeciler, Mimar ve 
Mühendisler, Ticari Tekne sahipleri, Tekstilciler, Otel Sahiplerinden, oluşan ve çevreye 
duyarlı,aynı amaç için mücadele eden kişilerden oluşmaktadır. Dernek Kütük No: 
48012151 Olup Marmaris te Yasal ve Tüzel kişiliğe sahip BEN Değil BİZ Sloganı ile 
hizmet vermek için 12/11/2009 da kurulmuş Projeler ile çözüm üreterek sonuç almaya 
çalışan tek Dernektir.  



WEB Sitemiz ; 
\vvvvv. marmariscevrecileridernegi.org 

\v\v\v.marmariscevrecileriderncgi.coin 

adreslerinde olup, Tüzüğümüzü de sitemizden inceleyerek amacımız ve çalışma 

prensiplerimiz ile hakkımızda bilgi sahibi de olabilirsiniz. 

WEB Siteniz asıl amacımız olan endişemizi gidermek için değil Organizasyonunuzun 
güzelliği için bizce yeterlidir. Etkinlik öncesi daha detaylı bilgi sahibi olabilmek ve 
birbirimizi desteklemek için birlikte olma dileğimizle çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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