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KONU: Marmaris Günücek 
              Milli Parkı

Sayın Ahmet Özyanık

Marmaris Çevrecileri Derneği  çevre olumsuzlukları ilke mücadelesinde hiyerarşi konusunda 
hassasiyetle durarak kurumlara destek ve birliktelik içinde hizmet vermektedir. MÇD 
Çalışmalarını ilgili kurumlara bildirerek  sonuçlarını takip etmektedir. Marmaris’te birçok 
çevre ve orman  tahribatı, doğanın korunmasızlığı,plan ve projesizlik,MÇD Olarak 
Üniversiteler ve MÇD ile yapılan işbirliği sözleşmeleri çerçevesinde yaptığımız bilimsel 
çalışmalarda  elde edilen verilere dayalı sonuçlar vahimdir.Marmaris Körfezinde Muğla Su 
Ürünleri Fakültesi ile birlikte  yapılan ve bir yıl süren çalışmaların sonuçları da 15/Haziran/ 
2012 Tarihinde  yapılacak toplantıda Üniversite tarafından ilgili Kurumlar ve kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.

MÇD, Doğayı koruma, yarınlara taşıyarak çocuklarımıza emanet etme hizmetini yasalar 
çerçevesinde ve bilimsel yürütmektedir. Bu çalışmalardan önemli bir bölümde Marmaris Milli 
Parklar içinde yer alan Günücek Milli Parkının ;

Özet Görüşler;
1.Park ve günü birlik alanların yeniden düzenlenmesi…
2.Günücek’in Korunarak kullanım ilkelerinin ve kullanım kapasitesinin belirlenmesi..
3. Kanun ile Yapılabilecek ve yapılamayacak aktivitelerin uygulanması..
4.Günücek’in korunmaya esas kararların alınması..
5.Alınan Kararların bir projeye ve takvime bağlanması..
6.Milli Park ve sığla ağaçları ile bezenmiş bu bölgenin vasıtalara kapanması..Tahrip olmakta 
olan Sığla ağaçlarının kurtarılması..
7.Milli Parkların ve Günücek’in 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve  Marmaris Uzun 
Devreli Gelişim planı hükümleri,  (ÖRNEK: (H) ve (I) Maddeleri  uyarınca) birçok 
maddede belirtilen Kanun ve yasalarda belirtilmiş plana uyulması (Mangal ve ateş 
yakılmaması)..v.s.
8.Günücek’in  doğasını ve sığla ağaçlarının insan kaynaklı zararlardan korunması..
9.Gerekli Personelin sağlanması..
10.Günücek Milli Parkının sınırlarının belirlenerek korunmaya alınması giriş 
çıkışlarının belirlenmesi..

Gibi çalışmalar tarafımızdan yapılıp Projelendirilmiştir. Destek amaçlı Günücek Milli Parklar 
Müdürlüğü ile yapılan ön görüşmede bilgi paylaşımı da yapılmıştır..MÇD Tanıtımı da 
yapılarak görüşme sonrası intibamız ve görüşümüz Günücek Milli Parkı Müdürlüğü ile 
paylaşılmış,ilk Görüşme sonrası da Bölge için kendilerine nasıl destek olabileceğimiz 
sorularak,Ek: (1) eki yazımız kendilerine ayrıca  gönderilmiştir. EK: (2) Günücek 
Fotoları..



MÇD Marmaris Milli Parkının yok olmasının önlenmesi için birlikte çalışarak destek 
olacağımızı yineler,bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla
Marmaris Çevrecileri Derneği
Yönetim Kurulu adına
Ahmet Kutengin
Başkan

İLGİ:                                                                                          BİLGİ: (Ek Konulmamıştır)
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı                                                     -Muğla Valiliği
 Doğa Koruma ve Milli parklar                                                   - Marmaris Kaymakamlığı
 Genel Müdürlüğü                                                                       -Muğla IV Bölge
 (Ek -1) Marmaris Müdürlük yazımız                                         -Marmaris Günücek Milli 
(Ek:-2) ( Günücek Ön Yazı ve                                                     Parklar Müdürlüğü
              Fotolar)                                                                              
                                                                                                                  
                                                                                                      


