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1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (SEBZE - HUBUBAT) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun 1: 

Açýklama:
 

Çözüm Önerimiz: 

Fethiye Hal Birliði' nin Kurulmasý ve Ýþletilmesi 

2007 yýlý resmi rakamlar ile ilçemizin yaklaþýk 450 bin ton yaþ sebze meyve üretimi gerçekleþmiþtir. 450 bin ton 
yaþ sebze meyvenin parasal deðeri sadece örtü altý tarýmda 250 milyon YTL.'dir. Açýkta yapýlan sebze üretimi 
de eklendiðinde bu rakam 300 milyon YTL.'ye ulaþmaktadýr. 2007 yýlý rakamlarý ile yaþ sebze meyvenin 
yaklaþýk 90 bin tonu ihraç edilmektedir. 350 bin tonu iç piyasaya sürülmektedir. Hal birliðinin saðlanmasý halinde 
resmi rakamlarla belirtilen 450 bin ton olarak gördüðümüz üretim, 700 bin tonlara ulaþacaktýr. Yani yaþ sebze 

meyvede hal birliðinin saðlanamamasýndan dolayý %40–45 oranlarýnda bir kayýtdýþýlýk söz konusudur. 

Ürünlerin laboratuar testinden geçmemiþ olmasý insan saðlýðý açýsýndan ciddi bir risk teþkil etmektedir.

 

Karaçulha Belediye sýnýrlarý içerisinde 200 dönümlük arazide Fethiye Hal Birliði' nin kurulmasý ve iþletilmesi ile 

birlikte, tek yerden giriþ – çýkýþ saðlanarak, ekonomide kayýt dýþýlýðýn önüne geçilecektir.

Avrupa Birliði standartlarýna uygun olarak oluþturulacak laboratuar kontrolünde ürünler, tüm Avrupa Birliði 
ülkelerine rahatlýkla ihraç edilebilecektir.
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Sorun 2: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Yaþ Sebze Meyve Ýhracatýnda Rus Pazarý 

Ýlçemizde yaþ sebze ve meyve ihracatýmýzýn en önemli pazarý olan, yaklaþýk domates ihracatýmýzýn yüzde 
sekseni oluþturan Rusya ile yaþanan ekonomik ve siyasi sorunlar sonucu yaþ sebze ve meyve ihracatýmýz son 
dönemlerde istikrarsýz bir seyir arz etmektedir.

Ayrýca 2008 yýlý içerisinde Türkiye'den ithal edilen 4 milyon ton tarýmsal üründe, Rus yasalarýnýn izin verdiði 
oranlarýn üzerinde nitrat ve diðer kimyasal maddeler bulunduðu ve Rusya’ nýn söz konusu sebepten dolayý 
ihracatý durdurma noktasýna getirdiði iddia edilmektedir.

Bu tip olumsuzluklarýn devam etmesi halinde, Rusya'ya yapýlan ihracatta önümüzdeki bir yýl içinde yüzde 
30'lara varan düþüþler yaþanacaðý tahmin edilmektedir.
 

Türkiye ile Rusya arasýndaki ihracat politikalarýnýn tekrar gözden geçirilip, bu konuda saðlýklý ve süreklilik arz 
eden devlet politikalarýnýn oluþturulmasý gereklidir.

Yaþ sebze ve meyve ihracatýnda en önemli pazarýmýz olan Rusya' nýn ihracat kriterlerini yerine getirmek için 
üreticilerin, ihracatçýlarýn ve Tarým Bakanlýðý il teþkilatlarýnýn nasýl hareket edeceðinin yeniden planlanmasý ve 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda gerekli standartýn saðlanmasý amacýyla Fethiye Hal Birliði' nin 
kurulmasýnýn önemi artmaktadýr.
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Sorun 1: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Gübre Fiyatlarýndaki Artýþýn Olumsuz Etkileri

Dünyada petrol ve buna baðlý olarak doðalgaz fiyatlarý arttýkça amonyak ve dolayýsýyla da kimyasal gübre 
fiyatlarý yükselmektedir. Gübre fiyatlarý geçen yýla göre yüzde 200'e varan oranlarda artmýþtýr. Gübre 
fiyatlarýndaki olaðanüstü artýþlar çiftçilerimize ve tarýmsal üretime zarar vermekte, çiftçi gübre kullanamaz hale 
gelmektedir. Üretimin temel girdilerinden birisi olan gübrenin fiyatýndaki artýþ, özellikle hububat (buðday vb.) 
gibi mahsullerin de maliyetlerinin artmasýna neden olmaktadýr.

 

Tarýmda en önemli sorun haline gelen yüksek üretim maliyetlerini azaltmak, gübrede aþýrý fiyat artýþlarýný 
önlemek üzere öncelikli olarak gübrede KDV oranýnýn düþürülmesi saðlanmalýdýr.

Gübre ithal ettiðimiz Rusya ve Ukrayna gibi bazý ülkeler için düþük düzeyde de olsa uygulanan gümrük 
vergilerinin kaldýrýlmasý ve gümrükten muaf olarak gübre ithalatýna imkân verecek düzenlemenin acilen 
yapýlmasý gübredeki aþýrý artýþlarýn engellenmesinde yararlý olabilecektir.
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Sorun 1: 

Açýklama:
 

Çözüm Önerimiz: 

TOKÝ uygulamalarý ile devletin müteahhitlik yapmasý sektörde haksýz rekabete 
neden olmaktadýr. 

TOKÝ (Toplu Konut Ýdaresi), devlet imkanlarýný kullanarak konut üreten, asli görevi ihtiyaç sahiplerine ucuz ve 
kaliteli konut imal etmek olan bir devlet kuruluþudur. Ancak son yýllarda   yap-satçý müteahhitlerle rekabet içinde 
ve kâr amacý güden bir kuruluþ þeklinde uygulamalar içine girmektedir.  
 
TOKÝ'nin Türkiye genelinde yarattýðý haksýz rekabet, ekonominin lokomotifi olan müteahhitleri ve müteahhitlik 
sektörünü krizin eþiðine getirmiþtir. Ýnþaat þirketleri ve müteahhitler, belediye harcý ve yapý denetim bedeli 
ödemeyen, arsayý devlet kanalýyla çok ucuza temin eden, tapuda harçlardan muaf olan TOKÝ ile rekabet 
edemez durumdadýr.  

Öte yandan Ýlçemizde Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan  hazine arazisi Baþbakanlýk talimatýyla TOKÝ'ye 
tahsis edilmiþtir. Bu alanýn   halkýn  ortak kullanýma ait rekreasayon alaný olarak kullanýlmasý çok daha 
uygundur. 

 

TOKÝ öncelikle özel sektörün giremeyeceði yerlere konut yapmalýdýr. Lüks konut seferberliði  ve sahil 
bölgelerinde yabancýya villa yapmak yerine sosyal amaçlý konutlar üretmelidir.
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Sorun 2: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Müteahhitliðin tanýmý

Yapý müteahhitliði son derece önemli, özel ihtisas ve organizasyon gerektiren bir meslek dalý olmasýna raðmen, 
yapý müteahhidi gerçek ve tüzel kiþilerde teknik ve mali herhangi bir kriter aranmadýðý için sektöre giriþ-çýkýþ 
son derecede kolay ve kontrolsüzdür.

 

Yapý müteahhitliði yapacak gerçek kiþilerin en az lisans derecesiyle mühendislik veya mimarlýk eðitimi almýþ 
olmasý gerekli olup, tüzel kiþiliklerde ise sorumlu teknik personeller ve sermaye kriterleri konulmalýdýr.
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Sorun 3: 

Açýklama:
 

Çözüm Önerimiz: 

Fethiye’deki kat sýnýrlandýrmasý 

Özel Çevre Koruma Kurulu’nun yetki alanýna giren Fethiye’de kat sýnýrlamasýnýn hangi kriterlere göre nasýl 
yapýldýðýnýn sorgulanmasýnda fayda vardýr. Bazý bölgelerde  beþ kata kadar özel izinler alýnmýþken bazý 
bölgeler ise 2 veya 3 kat ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bölgemiz deprem bölgesidir. Ancak inþaat teknolojisi her geçen 
gün geliþmektedir. Yeni teknolojiler ve iyi bir denetim  mekanizmasý ile  çok katlý binalarda deprem riski 
azaltýlabilir. 
 

Ýlçemizde  yeni imara açýlan bölgelerde  kat sýnýrlandýrmasý, günün teknolojileri, bölgenin ihtiyaçlarý ve  
korunmasý kriterleri göz önüne alýnarak yeniden gözden geçirilmelidir.
 
Bilindiði üzere Avrupa’nýn pek çok kentinde þehir merkezindeki tarihi doku aynen korunmuþ, þehrin çevresine 
yapýlan uydu kentler ise çaðýn getirdiði teknolojinin imkanlarýndan faydalanýlarak modern þehircilik anlayýþýna 
göre düzenlenmiþtir. Bu kapsamda ilçemizde yeni imara açýlacak yerleþim bölgelerinde kat sýnýrlandýrmasýnýn 
bu anlayýþ çerçevesinde sorgulanmasýnda fayda vardýr. Yasaklayarak korumak yerine, kullanarak iþlevsel bir 
koruma anlayýþýna geçilmelidir. 
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Sorun 4: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Turizm tesis alaný ilan edilen yerlere villa inþaatý yapýlmasý

Ýmar planlarýnda turizm tesis alaný olarak planlanan  bölgelere ikincil konutlar yapýlmasý, turizm alanlarýnýn 
apart dairelerle  ile doldurulmasý baþta bölge turizmi olmak üzere inþaat  ve emlak sektörlerine de zarar 
vermektedir. Öncelikle bölgesel kalkýnmanýn temel dinamiði olacak sektörün veya sektörlerin tespit edilmesi bir 
zorunluluktur. Fethiye’de  turizm ve  tarým mý yoksa emlak sektörü alanlarýnda mý yatýrým yapýlacaktýr buna 
karar verilmelidir. Yoksa bugün olduðu gibi üç sektöründen kötü bir kopyasý ile bölgesel kalkýnma 
saðlanamayacak mýdýr?  Bölgesel kalkýnmanýn temel dinamiði turizm sektörü olacak  ise turizm tesis 
alanlarýnýn kanuna karþý  hile yoluyla villalar ile doldurulmasý nasýl açýklanabilir ? Kaldý ki bu villalarýn 
tapularýnda yaþanan ve mahkemelere intikal eden sorunlar nedeniyle  emlak sektöründe de ciddi sorunlar 
yaþanmaktadýr. 

 

Bölgesel kalkýnmanýn temel dinamiði turizm ve tarým sektörlerinde orta ve uzun vadeli planlamalar yapýlmalý, 
turizm  ve tarým alanlarý villa ve ikincil konut alanlarý olarak kullanýmýný  önlemek üzere denetim mekanizmasý 
etkin olarak çalýþtýrýlmalýdýr. 
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Sorun 5: 

Açýklama:
 

Çözüm Önerimiz: 

Kýrmýzý kot uygulamasýna geçilmesi

Bölgemizde yapýlacak her bina için kot yükseklikleri belirlenmiþ olmasýna raðmen alt yapý düzenlemeleri ile  
binalar zamanla belirlenen kot yüksekliklerinin altýnda kalmaktadýr. 

 

Yerel yönetimlerin kot yüksekliklerine getirmiþ olduðu standartlarýn korunabilmesi için özellikle yol 
yapýmlarýnda  bu standartlara uygun bir  çalýþma anlayýþý içinde olmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. 
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Sorun 6: 

Açýklama:
 

Çözüm Önerimiz: 

Þehir merkezi’nin canlandýrýlmasý

Amfi tiyatrodan baþlamak üzere Paspaturu  da içine alacak þekilde   kaleye kadar olan bölgenin kentsel 
dönüþüm projesi ile onarýlmasý ve yeni fonksiyonlar kazandýrýlarak canlandýrýlmasý gerekmektedir. 

 

Antalya Kaleiçi örneðinde olduðu gibi tarihi dokunun korunarak bu alanýn  turizme ve ekonomiye 
kazandýrýlmasý mümkündür.



3 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (ÝNÞAAT TAAHHÜT) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun 7: 

Açýklama:
 

Çözüm Önerimiz: 

Þehir Merkezindeki Yoðunluðun Azaltýlmasý

Her geçen gün artan araç ve nüfus sayýsý ile birlikte ilçemizin þehir merkezindeki trafik yoðunluðu hat safhaya 
ulaþmaktadýr. 

 

22 metrelik yolun imar planýnýn gözden geçirilmesi ve söz konusu yolun kenarýndaki yapýlarýn ticari yapýya 
dönüþtürülerek þehir merkezindeki iþletmelerin (bankalar vb.) 22 metrelik yol istikametine taþýnmalarýný 
desteklemek gerekmektedir. Bu sayede ilçe merkezindeki trafik yoðunluðu azaltýlacak, gürültü gibi diðer 
etkenlerinde bertaraf edilmesine katký saðlayacaktýr. 
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Sorun 8: 

Açýklama:
 

Çözüm Önerimiz: 

Ýlçemizin imar planlarýnýn ÖÇK ‘nýn yetki  alaný içinde olmasý sebebiyle yerel 
yönetimlerde gerekli yetkilerin bulunamamasý 

Depremden sonra kentimizin saðlýklý bir þehir planlamasý yapýlamamýþtýr. Bölgemizin daha sonra ÖÇK’nýn yetki 
alanýna girmesinin ardýndan  imar uygulamalarý bölge gerçeklerini ve ihtiyaçlarýna vakýf olamayan 
planlamacýlar tarafýndan Ankara’dan yürütülmeye baþlanmýþtýr. Bu konudaki yetki, bölgenin ihtiyaçlarýný bilen 
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerine  býrakýlmalýdýr. 

 

Ýmar planlarýnýn en az 50 yýllýk olarak yapýlmasý ve bu konudaki yetkinin bölgede yaþayan insanlara verilmesi 
gereklidir. 
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Sorun 1: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Dalgalý Kur Politikasý  

2001 ekonomik krizinden bu güne ülkemizde uygulanmakta olan DALGALI KUR POLÝTÝKASI bütün 
ihracatçýlarý olduðu gibi  turizmcileri de olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle petrol ve iþçi ücretleri baþta 
olmak üzere girdi maliyetlerimizdeki yüksek oranlý artýþlara raðmen, hem rekabetten dolayý döviz bazýnda 
fiyatlarýn düþmesi, hem de dalgalý kur nedeniyle ve küreselleþmenin de etkisiyle likidite bolluðundan 
kaynaklanan düþük kur reel gelirlerimizi negatif yönde etkilemektedir.

Turizm sektörü üzerinde  düþük  döviz kurunun negatif etkisini bertaraf etmek üzere  sektörümüze daha fazla   
teþvik verilebilir. Bu yýl için konaklama ve alkolsüz yiyecek- içeceklere verilen KDV indirimi bunun bir baþlangýcý 
olmuþ, sektörümüzün biraz nefes almasýný saðlamýþtýr. Buna benzer teþviklerin S.S.K. primlerinde ve KÝRA 
STOPAJLARINDA da yapýlmasý gerekmektedir. Her ne kadar gayrimenkullerin vergilerinin kiralayan tarafýndan  
kiradan kesilerek ödeneceði söylense de fiili durumda kira üzerindeki vergi ve fonlarý kiracý ödemektedir. Sektör  
stopaj oranlarýnda  indirim istemektedir.
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Sorun 2: 

Açýklama:

1.

2.

3.

Fethiye-Seki Erendað Kýþ Sporlarý Turizm Merkezi Altyapý Birliði'nin Yetki Alaný   

Turizm Alt Yapý Birliklerinin kurulma amacý;
 Mevcut turizm aktivitelerinin dýþýnda ( deniz, kum, güneþ...) alternatif turizm faaliyetlerinin geliþtirilmesi ve 

dolayýsýyla turizm sezonunun uzatýlmasý, kýþ turizminin yaygýnlaþtýrýlmasý,
 Kendiliðinden geliþen turizm alanlarýnýn dýþýnda, sektörün faaliyet çeþitlikleriyle birlikte faaliyet alanlarýnýn da 

geniþletilerek, daha çok turizm cazibe merkezinin oluþumuna olanak saðlanmasý,
 Turizm altyapýsýnýn planlamasýna yerel inisiyatifin fikir ve ekonomik kaynak bazýnda katýlýmýný saðlayarak, 

merkezi ve yerel idarenin asgari bir müþterekte uzlaþtýklarý altyapý projelerinin hayata geçirilmesini saðlamak 
olarak tanýmlanabilir.
 
Bu üç amaca yönelik olarak 26/05/2005 tarihli ve 5355 sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu'na " Turizm Altyapý 
Birlikleri " baþlýðý ile geçici 1. madde   eklenmiþtir. Söz konusu kanuna istinaden Bakanlar Kurulu' nun 
2007/12710 sayýlý kararýyla ilan edilen   12 ( oniki) adet altyapý birliðinden birisi olan Fethiye- Seki Erendað Kýþ 
Sporlarý Turizm Merkezi Altyapý Hizmet Birliði konusunda Ýl Genel Meclisinde ve ilgili kurumlarda çalýþmalar 
yapýlmýþ,  bir yýl içinde hazýrlanmasý gereken tüzük hazýrlanmýþ ve Birliðin yetkili kurullarý oluþturulmuþtur.

Ancak  Birliðin tüzüðü  salt bir kamu kaynaðýný ( Ýl özel Ýdaresinden saðlanacak para) kullanabilme  anlayýþýna 
göre   hazýrlanmýþtýr. Yasanýn sadece Bakanlar Kuruluna verdiði alan belirleme yetkisi  her nasýlsa aþýlarak 
Birliðin yetki alaný tüm ilçeye yayýlmýþtýr. Bu uygulama ile  Fethiye turizminde çeþitlilik yaratmak ve kýþ 
sezonunu da turizme kazandýrmak için ismi bile özenle seçilen Fethiye- Seki Erendað Kýþ Sporlarý Turizm 
Altyapý Hizmet Birliði   bu amacýn tamamen dýþýna çýkarýlmýþtýr.   
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Öte yandan söz konusu Hizmet Birliðinin yetki alaný 383 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ( K.H.K.) ile 
kurulan " Özel Çevre Koruma Kurumu" yetki alaný ile çakýþtýðýndan  Birliðin yetki alanýnýn geniþletilmesi 
hukuken de mümkün deðildir. 

Altyapý Birliði'nin tüzüðünü oluþturanlar, Bakanlar Kurulu kararýyla belirlenen alaný, ilçe sathýna yaymalarý 
konusunda mutlaka iyi niyetliydiler. Ancak bu uygulamanýn Birliðin baþarý þansýný azaltacaðýnýn da farkýna 
varmalýdýrlar.

Yasanýn ve Birliðin amacýnýn ne olduðu hususu bir daha gözden geçirilmeli, gerekirse Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý'ndan bilgi istenmelidir. Ýþ, ÝçÝþleri Bakanlýðý'nýn iþi  deðil, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn iþidir. Birliðin 
alanýnýn yasal sýnýrlara çekilmesi halinde  asýl hedefi olan Seki-Erendað Kayak Merkezi çok kýsa bir sürede 
faaliyete geçer hale getirebilecektir. Yoksa þimdiki kabul edilen geniþ coðrafyada hiçbir amaca ulaþýlamayacak, 
toplanan paralar da bir altyapý çalýþmasý olmayan turizm tanýtým fuarlarýnda eriyip gidecek, (fuarlar da bir altyapý 
çalýþmasý olmayýp, bir üst yapý çalýþmasýdýr.) üstelik arkasýnda bir sürü de hukuki sorun býrakacaktýr. 

Çözüm Önerimiz: 
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Sorun 3: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Fethiye-Seki Erendað Kýþ Sporlarý Turizm Merkezi Altyapý Birliði'nin 
yönetiminde  sivil katýlým eksikliði

Altyapý Birliklerinin oluþturulmasýnda amaç, Avrupa Birliði katýlým sürecinde  toplumun her katmanýnda sivil 
katýlýmý artýrmak, özellikle altyapý projelerinde yerel düþüncelere yer vermek, hatta bunlarý egemen kýlmaktýr. 
Merkezden yönetim anlayýþýnýn kýsmen de olsa terk edilmesi, koruma-kullanma dengesinin nasýl 
saðlanacaðýnýn ancak korunacak ve kullanýlacak varlýklarýn sahiplerinin görüþleriyle daha iyi saðlanacaðý 
inancýnýn kabul görmesi, Altyapý Birliklerinde kendini göstermeliydi. Ancak, Ýlimizin sahip olduðu 5  adet Turizm 
Altyapý Birliðine de baþkan olarak Sayýn Valiler seçilmiþtir. Ýlin Mülki Ýdare Amiri'nin baþkan olduðu bir yönetim 
kurulunda hedeflenen sivil katýlýmýn ve  aykýrý fikir beyan edebilmenin ne derece baþarýlý olacaðý tartýþmalý hale 
getirmektedir.    

Valiler yasa gereði zaten bu birliklerin doðal baþkaný, koordinatörü ve denetçisidirler. Birliklerin yönetiminde sivil 
inisiyatifin hakim kýlýnmasý için tüzük yeniden gözden geçirilmelidir. 
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Sorun 4: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Ýlçemizin Yurtiçi ve Yurtdýþý Pazarlarda Tanýtým Eksikliði  

Fethiye, turizm sektörünün alt yapýsýný oluþturan “tarih, doða, kültür” öðelerinin hepsine sahip olmasýna karþýn, turizmde henüz 
arzu edilen baþarýyý yakalayamamýþtýr.  Ýlçe genelindeki yatak kapasitesi 42.000 dolayýndadýr.  Nisan-Ekim aylarý (7 aylýk 
dönem) arasýndaki turizm sezonunda tüm kapasitenin doluluk oraný %46-57 arasýnda deðiþmektedir.  Turizm pazarlamasýnýn 
temel öðesi olan tanýtým, bölgenin çekiciliðini tüketiciye anlatmak ve özendirmek ile mümkündür. Maalesef bugüne kadar 
tanýtým konusunda FETAV çerçevesinde  Sayýn Kaymakamýmýzýn iyi niyetli giriþimlerine raðmen  profesyonel  bir tanýtým 
çalýþmasý gerçekleþtirilememiþtir. Çünkü FETAV'a gerçekçi ve sürekli gelir kaynaðý yaratýlamamýþtýr.   Þimdi ise söz konusu 
tanýtým çalýþmasýnýn Fethiye-Seki Erendaðý Kýþ Sporlarý Turizm Alt Yapý Hizmet Birliði tarafýndan yapýlacaðý ifade edilmektedir. 
Oysa biraz önce de belirttiðimiz üzere fuarlar bir alt yapý deðil, üst yapý çalýþmasýdýr. Kaldý ki 2009 turizm sezonuna yönelik söz 
konusu Birliðin tanýtým stratejisine ve planlamasýna  yönelik bugüne kadar bizlere en ufak bilgi dahi ulaþmamýþtýr.

Bölgemizdeki tüm yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin  ve sektörün katýlýmýný hakim kýlan bir anlayýþ ile tanýtýmýn sadece 
bu amaçla oluþturulmuþ profesyonel bir organizasyon tarafýndan yürütülmesi gerekmektedir.

 Ýlçemizin tanýtým  stratejisi,   bölgenin butik turizm alternatifi, zengin kültürel ve tarihi mirasý ile birlikte öne çýkarýlarak, daha üst 
gelir gruplarýna pazarlanmasý temeline dayanmalýdýr.  Fethiye için tek pazar konumundaki Ýngiltere dýþýnda yeni ve potansiyel 
pazarlarda tanýtým faaliyetleri, oluþturulacak profesyonel tanýtým kadrolarýyla daha etkin bir þekilde yürütülmelidir. 
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Sorun 5: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Hizmet Kalitesinin Arttýrýlmasý 

Hizmet kalitesinin yükseltilememesi, rekabetin kalitede deðil hep fiyatta yapýlmasý bölgemizin “Ucuz Pazar” haline gelmesine 
neden  olmuþtur. Bir turizm bölgesinin “ ucuz pazar” olmasý imajýndan kurtulmak için çok çaba sarf etmek ve uzun yýllarý feda 
etmek gerekir. Bölgenin ucuz pazar haline gelmesi , artan maliyetler mevcut tesislerimizin zamanýnda bakýmýný, tadilatýný 
yaparak hizmete sunmasýnýn önündeki engeldir. Ayrýca tesislerimizin çeþitlendirilememesi turistin kalitesini düþürmekte sektör 
bu basit dairenin içinde dönüp durmaktadýr.  

“Hizmet kalitesi” kavramý sadece konaklama tesisleri, lokantalar ve kafelerin kalitesi anlamýnda deðildir.  Bu tatil yapýlacak 
bölgenin tüm unsurlarýný içine alan bir kavramdýr.   Havalimanýn terminalleri, turistin transferinde kullanýlan araçlarýn kalitesi, 
sürücü ve ekibinin güvenilirliði, yollarýmýzýn kalitesi, sinyalizasyon sitemleri, yatay ve dikey yol çizgileri, tesise varýþ ve 
karþýlama, sorunsuz odaya yerleþme, gürültü dahil çevre sorunlarý, yemekler, personel niteliði, sokaklarýn temizliði, güvenilirliði 
yön bulma ve diðer enformasyon bilgileri, alýþveriþte önceden ilan edilmiþ fiyat listeleri ve doðru ve tek fiyat ( yerli-yabancý 
ayýrýmý olmadan)  hizmet kalitesinin en önemli unsurlarýdýr. Bu saydýklarýmýzý evrensel standartlara ulaþtýrabildiðimiz zaman 
hem rekabet etme þansýmýz artacak, hem de bize gelen turist daha fazla para harcayacaktýr.
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Sorun 6: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Her Þey Dahil Sisteminin Kontrolsüzlüðü

Herþey Dahil Sistemi kitlesel turizmin önemli boyutudur. Ülkemizde son yýllarda çok yaygýnlaþan bu sistemde "paket turlar" ile 
gelen turist, tesis dýþýna çýkmamakta, turistlerin yörede yaptýðý harcama minimum düzeyde kalmakta, yaratýlan turizm 
aktivitesinden yerel esnafa kayda deðer bir ekonomik pay düþmemektedir.  Son yýllarda tüketicinin her þey dahile yönelmesinin  
en önemli sebeplerden birisi her þey dahil tesislerin aile tatiline yönelmesi, yaþý 16 ya kadar varan gençlerden aileleriyle birlikte 
tatil yaparlarsa para alýnmamasýdýr. Bu kadar yüksek yaþ sýnýrý rekabet ettiðimiz ülkelerin içinde belki sadece kuzey Afrika 
ülkelerinde vardýr. Biz bu nedenle ülkemize kaç milyon turist geldiðinin istatistiðini de tutamamaktayýz.   

Bu anlamda her þey dahil sistemini ülke olarak bir kez daha gözden geçirmek durumdayýz.

Herþey Dahil Sistemi Standartý olmalýdýr. Herþey dahil konsepti standart için otelci – acentacý – tur operatörü – rehber – turist – 
çarþý esnafý – esnaf ve ticaret odalarý – sanayi odalarý - turizm akademisyenleri – ilgili bakanlýklar – tüketiciyi temsil eden sivil 
örgütler – yerli ve yabancý kalite standart kurumlarýndan oluþan bir komisyon kurulmalý ve bunlarýn katkýlarý saðlanmalýdýr.

Herþey dahil, ultra herþey dahil, mega herþey dahil, geniþletilmiþ herþey dahil, total herþey dahil vb gibi sistemlerde neler ücrete 
dahil ve nelerin ücretli olduðunun bir standartý ve de sýralama formatý bulunmamaktadýr. Her otelin herþey dahil konsepti, içeriði, 
hizmet çeþidi, sunumu ve saatleri, formatý standart hale getirilmelidir.

Havalimanýndan baþlamak üzere, tesislerimizin dýþýný da tesislerimizin içi kadar standardý yüksek, kontrollü iþletmeler haline 
getirmeliyiz. Ýyi yetiþmiþ hizmet erbaplarý ve personellerle turistin karþýsýna çýkmalýyýz. Yerel yönetimlerimiz baþta olmak üzere 
bütün idare, þehir ve beldelerimizi cazibe merkezi haline getirmek için plan, proje üretmeli, turistin hareket etmesini 
kolaylaþtýrýcý radikal planlarla araç park yerleri üretmeli, cadde, sokak ve kaldýrýmlarýmýzý araç parklarýndan kurtarmalý, kavþak 
kamulaþtýrmalarýyla tur otobüslerinin þehir ve beldelerde rahat hareket etmelerini saðlamalýdýrlar.
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Sorun 7: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Turizmde Kalifiye Eleman Eksikliði

Ýnsana dayalý hizmetin kalitesinin düþüklüðü, sektör önünde kalifiye eleman yetersizliði sorununu her geçen gün 
gündemin ayrýlmaz konusu hale getirmektedir. 

Kalifiye personelin sektör dýþýna kaymasýndaki en büyük neden, turizm faaliyetlerinin bütün yýla yayýlamamasý 
nedeniyle çalýþanlarýn turizmi sürekli bir iþ olarak görmemesidir.  

Turizm sektöründe çalýþanlarýn eðitim durumlarý açýsýndan daðýlýmýna baktýðýmýzda ise ilginç bir sonuç karþýmýza 
çýkmaktadýr. Çalýþanlarýn % 55'ini ilk ve ortaöðretim mezunlarý oluþtururken turizm eðitimi alanlarýn sektörde istihdam 
edilme oranlarýnýn düþük olduðunu görmekteyiz. Yani turizm sektöründe turizm eðitimi almýþ kalifiye eleman istihdam 
edilmemektedir.

Bu sorunlarý bir bütün halinde ele aldýðýmýz zaman istihdam edilenlerin karþýlaþtýklarý sorunlarýn kronik hale gelmiþ 
olmasý Türkiye'nin turizm potansiyelini etkileyecek bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ýstihdamda yaþanan bu 
sorunlar çözümlenmediði sürece iþletmelerin hizmet kalitelerinde fark edilemeyen düþüþler yaþanmasý ve gelir 
kayýplarý kaçýnýlmaz bir sonuç olarak karþýmýza çýkacaktýr. Hizmet kalitesinde meydana gelecek bir düþüþ ise, 
Türkiye'yi tercih eden yabancýlarýn profillerinde bir deðiþmeye yol açacak ve turist baþýna harcama miktarlarýnýn her 
geçen süre içerinde düþmesine neden olabilecektir.

Kalifiye eleman eksikliði konusunda bir devlet politikasý uygulanmasý gerekmektedir.
Ýstihdam maliyetleri üzerinde yükler azaltýlmalýdýr. Asgari ücretten vergi alýnmamalýdýr. 
Mesleki eðitimin özendirilmesi ve teþvik edilmesine yönelik tedbirler alýnmalýdýr.  
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Sorun 8: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Ýlçe Turizminin Tüm Yýla Yayýlamamasý

Ýlçemizin turizm sezonunun, 3 aylýk bir zaman diliminden kurtarýlarak, tüm yýla yayýlan bir zaman dilimine kavuþturulmasý þarttýr. 
Ýlçemizde turizm faaliyetlerinin 12 aya yayýlmasýný temin etmek amacýyla toplantý, kongre ve golf turizminin de 
canlandýrýlmasýna ihtiyaç duyulmaktadýr.  Turizm sektörüne yatýrýmlar sadece konaklama tesisleri ile sýnýrlý olmamalýdýr. Turizm 
amaçlý sportif faaliyet alanlarýna yatýrým yapýlmasý sonucunda  daha çok insan sektörden para kazanacak,  kýsa olan 
sezonumuz bütün yýla yayýlacak, dolayýsýyla  turist tipi çeþitliliði yaratýlacaktýr.

Turizmin bütün sezona yayýlmasý için nitelikli þehir otelleri vazgeçilmez bir yatýrýmdýr.Ýlçemizde toplantý ve kongre turizminin 
canlandýrýlmasý ve þehir trafiðinin azaltýlmasý amacýyla þehir merkezindeki kamu binalarýnýn (Orman Ýþletme Müdürlüðü, 
Karayollarý Müdürlüðü, Devlet Su Ýþleri ) þehir dýþýna taþýnmasý, þehir dýþýna konumlandýrýlmasý ve boþalan bu alanlarýn turizm 
yatýrýmcýsýna 5 yýldýzlý þehir oteli  inþasý için tahsis edilmesi  uygun olacaktýr. Ayrýca 5 yýldýzlý tatil köylerinin sayýsýnýn artýrýlmasý 
amacýyla Hazine'ye ait yerlerin turizm yatýrýmcýsýna tahsis edilmesi veya 2B arazilerinin bu þekilde kullanýmýna olanak 
saðlayacak yasal düzenlemelerin yapýlmasýnýn uygun olacaðý deðerlendirilmektedir.

Butik diye tabir edilen küçük ölçekli, ancak yüksek standartlý konaklama tesisleri þehir ve kasabalarýmýza yapýlmalý, bunu 
destekleyecek olan, yat limanlarý, yat çekek yerleri, yat imalathaneleri ve sanayisi de geliþtirilmelidir.

Babadað yamaç paraþütü yol ve pistleri uluslar arasý kabul görmüþ teknolojilerle yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Fethiye- Seki,  
Erendað Kýþ Sporlarý Turizm Altyapý Hizmet Birliði  Geliþtirme Turizm  Alaný Altyapý Birliði tamamen bu alternatif turizmin 
geliþtirilmesi için Bakanlar Kurulu Kararý ile kurulmuþtur. Babadað Teleferik Projesinin yapýmý için Babadað Mesire Yerinin Özel 
Çevre Koruma Kurulu Baþkanlýðý'ndan Fethiye-Seki Erendaðý Kýþ Sporlarý Turizm Alt Yapý Hizmet Birliði'nin yetki alaný içine 
alýnmasý konusundaki sürecin hýzlandýrýlmasý gerekmektedir.  
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Sorun 9: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Yat  Çekek  Yerinin Olmayýþý ve Ýlçemizin Yat Ýmalatýndan Yeteri Kadar Pay 
Alamamasý

Bir turizm ilçesi olan Fethiye'de, deniz turizmi sektöründe son beþ senede her biri milyon dolarla ifade edilen 70 
yat  imal edilmiþ olup bunlarýn  %20 si de ihraç edilmiþtir.  Fethiye'de yat imalat ve çekek iþleri geliþigüzel, ilkel 
ve zor þartlar altýnda yapýlmaktadýr. Bu nedenle Fethiye ve ülkemiz yat imalatý ve yat turizmi alanýndan yeteri 
kadar pay alamamaktadýr. Þehir merkezlerinde kýyýya baðlanan yatlar nedeniyle deniz neredeyse 
görülememektedir.  Deniz araçlarýnýn park etmesi, bakýmý için özel yerler ( yat çekek yeri ve yat limaný) mutlaka 
yapýlmalýdýr.Fethiye Yanýklar Köyü Karaot mevkiinde ahþaba dayalý modern yat imalat ve çekek yeri  proje 
çalýþmalarý 1999 yýlýnda baþlatýlmýþtýr. Mevcut alandaki 94 ve 95. parsellerin 2B kapsamýnda kaldýðýndan 
projede herhangi bir ilerleme saðlanamamýþtýr.

Fethiye Yanýklar Karaot mevkiindeki modern tekne inþa ve çekek yeri projesinin son aþamasýnda, 48 no' lu 
parsel olarak bilinen yerin 94(202 dönüm) ve 95(73 dönüm) numaralý iki adet parsele ayrýldýðý; 94 numaralý 
parselin 2B kapsamýnda olduðu ve 95' inci parselin hazine arazisi olduðu, bu aþamada her iki parsele tapu 
çýkartýldýðý ibraz edilip tescil edilmiþtir.

1999 yýlýndan beri modernize olmak için çalýþan tekne inþa ve çekek yerlerinin Fethiye içindeki yerlerinden bir 
an evvel kurtulmalarý için maliye hazinesine kayýtlý olan 95' inci parselin en kýsa zamanda S.S. Fethiye Yat ve 
Çekek Ýmalat ve Yapýmcýlarý Sosyal Tesisler Kurma ve Ýþletme Kooperatifi' ne tahsis edilmesi gerekmektedir.
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Sorun 10: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Konaklama Vergisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye Gelirleri 
Kanunu Tasarýsý vergi sistemimize yeni bir takým vergiler getirilmekte, mevcut bazý vergi ve harçlarýn 
oranlarýnda da deðiþiklikler yapýlmaktadýr.

Söz konusu Kanun Tasarýsýnýn bölgemizin lokomotif sektörlerinden olan turizm sektörüne “konaklama vergisi” 
adý altýnda yeni bir vergi yükü getirmektedir. 

Buna göre, günlük yeme, içme ve yatak ücretleri dâhil olmak üzere konaklayanlarca ödenecek toplam ücretin % 
3'ü oranýnda hesaplanacak vergi faturalara yansýtýlacak ve konaklayanlardan tahsil edilecektir.

Ýþgücü üzerindeki aðýr vergiler   nedeniyle Akdeniz Çanaðý'ndaki diðer ülkelerle rekabet edemeyen turizm 
sektörümüze böyle bir vergi yükünün getirilmesi olumsuz etkileyecektir. Kanun Tasarýsýndan söz konusu 
verginin kaldýrýlmasýnýn uygun olacaðýný düþünmekteyiz. 
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Sorun 11: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Hanutçuluk Denetimlerinde Taným ve Uygulama Sorunlarý

En iyi ve etkin tanýtýmýn yerinde yapýlacaðý düþüncesinden yola çýkarak, hanutçuluðun ortadan kalkmasý çaðdaþ turizm 
anlayýþýmýzýn vazgeçilmez unsurudur.

5571 sayýlý Yasada, her türlü mal ve hizmet satanlardan, müþteriye faaliyetlerini duyururken veya müþteri kabul ederken 
çevreyi veya müþteriyi rahatsýz edecek yöntemler kullananlarýn cezalandýrýlacaðý belirtilmiþtir. Ancak söz konusu suçun tanýmý 
genel hatlarýyla yapýldýðýndan, uygulamayý yapanlarýn çok geniþ yorumuna maruz kalabilecektir.

Hanutçuluk Komisyonu'nun  “Çalýþma Usul ve Esaslarý” nýn belirlenmesi,   hanutçuluk konusunda denetimlerin belirli bir sistem 
içerisinde yürütülmesini saðlayacaktýr.   Belirlenmesi gereken Çalýþma ve Usul Esaslarýnda yer almasý gereken unsurlar;

?Hangi hal ve davranýþlarýn hanutçuluk tanýmý kapsamýna girdiði
?Denetim Komisyonu'nda görev alacak kurumlarýn ve kurumlarca görevlendirilecek kiþilerin hangi özelliklere sahip olmasý 

gerektiði
?Komisyon baþkanýnýn seçimi
?Komisyonun ve komisyon  baþkanýnýn görev ve sorumluluklarý
?Denetimde görev alan kurumlarýn kendi görev ve yetki dahilinde olan unsurlarý denetlemeleri (örneðin Ýlçe Tarým 

Müdürlüðü personelinin portör muayenelerini denetlemesi,Vergi Dairesi Müdürlüðü personelinin vergi kaydý olmayan 
iþletmeleri denetlemesi gibi)

?Denetim tutanaklarýnýn düzenlenmesi ve imza edilmesi usul ve þartlarý
?Gerçekleþen hangi usulsüzlük sonucu hangi cezanýn uygulanacaðýnýn açýk ve net þekilde belirlenmesi
?Denetim yapýlacak bölgelerin tespiti ve denetim saatleri konusunda nasýl bir usul belirlemesi 
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Sorun 1: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Okul servislerinde koltuk sayýsýnýn üzerinde yolcu taþýnmasý

Okul servis araçlarý, Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði'nin ilgili hükümlerine aykýrý olarak, trafik tescil 
belgesinde belirtilen oturma yeri sayýsýný aþarak öðrenci taþýmakta, bu husus öðrenciler açýsýndan ciddi tehlike 
arz etmektedir.

Denetlemeye yetkili ilgili kurumlarca okul servis araçlarý daha düzenli denetlenerek, taþýma sýnýrý üzerinde 
öðrenci taþýyan araçlara gerekli yaptýrýmlar uygulanarak, caydýrýlmalýdýr.
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9 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (GIDA / MARKET ÝÞLETME GRUBU) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun 1: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Küçük ve Orta Ölçekli Esnafýn Hiper–gros Maðazalar Karþýsýnda Rekabet 
Edememesi

Avrupa pazarýnýn doymasý ile birlikte ülkemize yönelen yabancý sermayeli marketlerin sayýsý hýzla artmakta, perakende 
sektöründe büyük bir rekabet yaþanmaktadýr. 

Ülke genelinde sayýlarý yüz binleri aþan, emek ve sermayesini birleþtirerek çalýþan küçük ve orta ölçekli yerel marketlerimiz 
baþta olmak üzere birçok sektörümüz,  sayýlarý giderek artan hiper-grosmarketlerle rekabet edemeyerek kapanma noktasýna 
gelmiþtir. 

Bu sonuç ekonomik ve sosyal dengelerin saðlanmasýnda en önemli aktör olan küçük ve orta boy iþletmeler ile birlikte pek çok 
kültürel deðerimizin de yok olmasý anlamýna gelmektedir. 

Bu kesimin üretim ve hizmet sektöründe yok olma tehlikesi ile karþý karþýya kalmasýnýn, büyük bir iþsizlik ve sosyal patlamalara 
neden olacaðý açýktýr.

Hiper-gros marketlerin faaliyetlerine iliþkin yasal bir düzenlenmenin bulunmamasý sebebiyle bu alanda yaþanan denetimsizlik 
haksýz rekabeti daha da arttýrmaktadýr. Hipergros marketlerin kurulacaðý alanlar, nüfusla orantýlý olarak sayýlarý, çalýþma 
saatleri ve  indirimli satýþ uygulamalarý konusunda ülkemizde yasal bir düzenlemeye ivedilikle ihtiyaç vardýr. Aksi halde 
ekonominin temel unsuru olan küçük ve orta ölçekli iþletmelerin pek çoðu yaþanan denetimsizliðin getirdiði haksýz rekabet 
karþýnda kapanmasý zor olan pek çok ekonomik ve sosyal problemi de beraberinde getirecektir. 

Bu tür marketler ayný zamanda þehir trafiði, þehir planlamasý, görüntü ve çevre kirliliði vb. sorunlarý da beraberinde 
getirmektedir. Bu marketlerin Avrupa Birliði ülkelerinde ve diðer geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi þehir merkezlerinde açýlmasýna 
ve çeþitli isimler altýndaki þubelerinin yasal boþluklardan yararlanarak mahalle aralarýna yayýlmalarýna müsaade edilmemelidir. 
Bu tür alýþveriþ merkezlerinin açýlmasý için Avrupa Birliði ülkelerindeki örnekler de dikkate alýnarak bir mevzuat hazýrlanmalý ve 
bu mevzuat çerçevesinde oluþturulacak yerel komisyonlar (ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluþlarý ile meslek örgütlerinin 
temsilcilerinden oluþacak) aracýlýðýyla iþyeri açma izni verilmelidir.



9 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (GIDA / MARKET ÝÞLETME GRUBU) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun 2: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Açýkta Gýda Satýmý

Açýkta gýda satýmý çok hassasiyet gerektiren bir konudur. Açýkta gýda satýmý toplum saðlýðýný tehdit eden ve risk 
oluþturabilecek hastalýklarýn kolaylýkla bulaþmasýna neden olmaktadýr. 

Hijyenik, güvenli ve saðlýklý gýda satýþýný saðlamak amacýyla pazar yerleri, cadde ve sokaklarda, yaþ meyve ve 
sebze hariç her türlü gýdanýn açýkta satýþýnýn yasaklanmasý, ilgili birim tarafýndan denetimlerin devamlý suretle 
yapýlmasý gerekmektedir.



12 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ 

(MADEN - SARRAF - EMLAK)

SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ



12 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (MADEN - SARRAF - EMLAK) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun 1: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Yabancýya mülk satýþý konusunda devletin politikasýnýn netleþmemesi

3 Temmuz 2003 tarihinde 4916 sayýlý yasa ile yabancýya mülk satýþýnýn önü açýlmýþtýr. 26 Temmuz 2005'de 
Anayasa Mahkemesinin  yabancýya mülk satýþýný iptal eden kararý yürürlüðe girmiþ, ardýndan 7 Ocak 2006'da 
Tapu Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasý hakkýnda kanun yayýmlanarak tekrar yabancýya mülk satýþýnýn önü 
açýlmýþtýr. Ancak 16 Nisan 2008  tarihinde  Anayasa Mahkemesinin yeni iptal kararý yürürlüðe girmiþ, en son 
olarak  da 15 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan deðiþiklik ile yabancýya mülk satýþýnýn önü 
tekrar açýlmýþtýr. Bu süreçten de anlaþýlacaðý üzere yabancýya mülk satýþý konusunda TC Devletinin  politikasý 
netleþmemiþtir. Yürürlükteki yasa, yabancýya mülk satýþýný belli kriterlere baðlamýþ olsa da askeriyenin  
uygulamalarý özellikle izinlerin çok uzun süre almasý, devletin bütün kurum ve kuruluþlarý arasýnda bu 
politikanýn benimsenmediðinin açýk  bir göstergesidir. 

Yabancýya mülk satýþý konusunda baþta devletin tüm kurum ve kuruluþlarý arasýnda bir mutabakata varýlmalýdýr. 
Yabancýya mülk satýþýn  ulusal güvenliðimiz açýsýndan sonuçlarý ve etkileri iyi irdelenmeli, dünyadaki örnekler 
incelenmeli, yararlý ise mülk satýþýnýn önündeki   yasal ve bürokratik engeller kaldýrýlmalý, ulusal güvenlik 
zafiyetleri taþýyorsa katý sýnýrlandýrmalar getirilmeli ve kamuoyu bu konuda iyi aydýnlatýlmalýdýr. 



12 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (MADEN - SARRAF - EMLAK) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun 2: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Düþük Döviz Kuru, Yüksek Faiz Politikasý 

Bugün döviz kurularý 6 yýl önceki seviyede gitmektedir.  Gelirleri döviz, harcamalarýnýn büyük bir bölümü TL olan 
turizm ve turizm ile ilgili sektörler, 2001 yýlýndan bu yana döviz kurundaki deðiþimden olumsuz etkilenmektedir.   
 2002 ve 2003 yýllarýnda 1,50 olan dolar kuru, sonraki yýllarda düþerek, 2007'de en düþük seviyesi olan 1,30'a 
inmiþtir.  2002-2007 arasýnda turizm sektörünün TL bazýnda reel geliri yüzde 19 oranýnda azalmýþtýr.  Turist 
sayýsý 2002'de 13,2 milyondan yüzde 76'lýk artýþla 2007'de 23,3 milyona yükselmesine raðmen satýþ hasýlatý 
reel olarak azalmýþtýr. 2002'de 100 birim mal 100 liraya satýlýrken, 2007'de 176 birim mal 81 liraya satýlmaktadýr. 
Yani birim satýþ fiyatý reel olarak yüzde 54 azalmýþtýr.''(TTYD'nin raporu) 

2008'de 2002 yýlý gelir rakamýný yakalamak için (yüzde 10 enflasyon, 1,30 ortalama dolar kuru varsayýmýyla) 
turizm gelirinin 25 milyar dolar olmasý gereklidir. 25 milyar $ gelir elde etmek içinse turist sayýsýnýn 31-32 milyon 
olmasý lazýmdýr. Oysa  bu yýlki beklentiler 25-26 milyon turist ve 20-21 milyar $ gelirdir. Yani gelir erozyonu 
devam etmektedir.

Türkiye ekonomisinin bir numaralý sorunu küresel rekabet gücündeki zayýflýktýr. Bunun nedeni de yükselen 
maliyetler ve düþen kurlardýr. Büyüme ithalata dayalýdýr. Bu kýsýr döngünün kýrýlmasý için ülke,  siyasi 
belirsizliklerden kurtarýlarak, üretim ve ihracat temelli  yeni bir  büyüme stratejisi hedeflenmelidir. Bunun için de 
Türkiye'nin  yüksek faiz-düþük kur politikasýndan vazgeçmesi gereklidir.  Yüksek faiz-düþük kur politikasý 
tamamen ithalatý destekleyen bir politikadýr.



12 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (MADEN - SARRAF - EMLAK) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Sorun 3: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Ýlçemizde ucuz ve konforlu bir toplu taþýma sisteminin bulunmamasý

Bir turizm kenti olan ilçemizde dinlemek ve stres atmak amacýyla bölgemize gelen misafirler baþta olmak üzere 
burada yaþayan halk standartlarý düþük, pahalý ve  zahmetli  bir toplu taþýma sistemini kullanmaktadýr. Örneðin 
Çalýþ'tan Ölüdeniz'e toplu taþýma araçlarýný kullanarak gitmeyi deneyen 4 kiþilik bir aile  22 km.'lik bu güzergaha 
20 YTL.'ye 1 saatte iki dolmuþ deðiþtirerek ulaþabilmektedir. Oysa otomobil ile ayný güzergaha yarým saatte ve 
sadece 2 YTL. bedelle ulaþabilmektedir. Ýlçemize gelen yabancýlar kendi ülkelerinde raylý sistemler yoluyla 
evlerinden iþyerlerine ucuz ve konforlu bir þekilde ulaþmaktadýrlar.
   
Dünya'nýn deðiþik kentlerindeki deneyimler göstermektedir ki, kentsel ulaþým sorunlarýnýn sadece yeni 
karayolu þebeke yatýrýmlarý ve kapasite arttýrýmlarýyla çözümü mümkün deðildir. 

Yetersiz altyapý koþullarý, hýzlý nüfus artýþý, yazlýk ve kýþlýk nüfus arasýndaki ciddi fark ve bölgedeki göç olgusu 
nedeniyle ekonomik, hýzlý ve güvenli bir ulaþtýrma sisteminin kurulmasý için karayolu altyapýsýný geliþtirmekten 
çok; toplu taþýmayý özendirmek gereklidir.

Raylý sistemlerin etkin kullanýmýna yönelik, özel araç kullanýmýný caydýrýcý ve toplu taþýmacýlýðý özendirici yönde 
politikalar geliþtirmek gerekmektedir.



GENEL SORUNLAR



GENEL SORUNLAR

Sorun 1: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Prim ödeme günü gelmemiþ dönemi kapanmamýþ bildirim hatalarýnýn 
düzeltilmesi

Prim ödeme günü gelmemiþ dönemi kapamamýþ bildirim hatalarý nedenitle iþveren çok aðýr idari para 
cezalarýna maruz kalmakta. Dolayýsýyla kayýtdýþý istihdam bu uygulamayla teþvik edilmektedir.

Örneðin ayýn 5'inde iþ baþý yaptýðý halde ayýn 6'ýnda 1 gün sonra iþe giriþ bildirgesi düzenlenen iþçiden dolayý 
asgari ücretin 4 katý tutarýnda (3+1) idari para cezasý tahakkuk ettirilmektedir. Primin ödenmesi takip eden ayýn 
son günü olduðu düþünülðrse 55 günlük süre içerisinde bu hatanýn düzeltilmesi çok rahatlýkla saðlanabilir. 
Giriþimciye bu hatayý cezasýz düzenleme hakký saðlanmalýdýr. 

Prim ödeme günü gelmemiþ dönemi kapamamýþ bildirim hatalarýnýn idari para cezasýz düzeltilmesine imkân 
verilmelidir.  



GENEL SORUNLAR

Sorun 2: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Ýlçemizin kamu yatýrýmlarýndan hak ettiði payý alamamasý

Ýlçemiz nüfusu 12 belde ve 71 köyü ile  2000 nüfus sayýmýna göre 105.147'dir. Muðla ili içerisindeki nüfus payý % 
21,5 ile en yüksek olan ilçemiz kamu yatýrýmlarýndan hak ettiði payý alamadýðýndan   Muðla ili içerisinde  sosyo 
– ekonomik geliþmiþlik durumunda 7. sýrada yer almaktadýr. 

Örneðin TEDAÞ'ýn bölgemize uzun süre alt yapý yatýrýmý olmadýðýndan þehrin talep ettiði elektriði i mevcut alt 
yapý ile karþýlamak mümkün deðildir. Turizmin en yoðun olduðu aylarda sýklýkla elektrik kesintileri yaþanmakta 
ve bu kesintiler dolayýsýyla iþletmelerimizdeki elektronik araç ve gereçlerin arýza görmesi sebebiyle maddi 
kayýplar yaþanmaktadýr. 

Ýlçemizin merkezi hükümete aktardýðý vergi gelirleri 2005 yýlýnda 83,6 milyon YTL, 2006 yýlýnda 105,2 milyon 
YTL ve 2007 yýlýnda 126,5 milyon YTL olarak gerçekleþmiþtir. Ýlçemizin Ankara'ya aktardýðý kaynakla orantýlý 
olarak kamu yatýrýmlarýndan hakettiði payý almasýný arzu etmekteyiz. 



GENEL SORUNLAR

Sorun 3: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

PTT'de kadro olmasýna raðmen memur atanmamasý 

Ýlçemiz her geçen gün büyümekte ve dýþarýdan göç almaktadýr. Bu büyümeyle orantýlý kamu hizmetleri sunan 
kadrolarýn sayýsýnýn arttýrýlmasý gerekmektedir. 2000 nüfus sayýmý ile 105.147 olan  nüfusunun aradan geçen 8 
yýlda daha da arttýðý düþünülürse ilçemizde her türlü resmi evrakýn, yazýþmalarýn PTT kadrolarýnýn yetersiz 
olmasý sebebiyle iletilememesinden dolayý ciddi sorunlar yaþanmaktadýr. 

Þu an  merkezde  daðýtýcý ve memur olmak üzere 15 kiþi ile yürütülen bu faaliyet için kadro olmasýna raðmen 
atama yapýlmamaktadýr. Fethiye'de posta daðýtým iþinin saðlýklý yürütülmesini saðlamak üzere 10 daðýtýcý ve 3 
memurun atamasýnýn ivedilikle yapýlmasý gerekmektedir.  



GENEL SORUNLAR

Sorun 4: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Elektrik fiyatlarýnýn yüksek olmasý

Elektrik fiyatlarýna yapýlan son zamlarla ile birlikte turizm sektörü  ve imalat  sanayi baþta olmak üzere pek çok 
sektör olumsuz etkilenmektedir. Elektriðe 2008 yýlýnda toplam %65 oranýnda zam yapýlmýþtýr. Maliyetler hýzla 
artmakta ve pek çok sektörün rekabet gücü zayýflamaktadýr.   

Elektrik gibi ana girdiler, giriþimcilere dünyadaki fiyatlandýrmalar göz önüne alýnarak saðlanmalýdýr. Ýhraç edilen 
ürünlerde ve döviz girdisi saðlayan  turizm sektörünün kullandýðý  elektrikten  vergi alýnmamalýdýr.



GENEL SORUNLAR

Sorun 5: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Ýþ yeri  ruhsat verme Ýþlemleri 

Her geçen gün daralan ülke ekonomisine paralel olarak, iþyerlerinin faaliyet göstereceði alan ve bölgelerde bir 
planlamanýn olmamasý, ayný mal ve hizmeti satan iþletmelerin belirli bir bölgede yan yana faaliyet göstermesi, 
zamanla bir firmanýn ayakta kalýp diðerlerinin kaybolmasýna sebep olmaktadýr.  Dolayýsýyla böyle bir süreç, 
giriþimcinin emeði, zamaný ve sermayesinin baþka bir ifadeyle milli servetin yok olmasý anlamýný taþýmaktadýr. 

Belediyelerin, meslek kuruluþlarý ile iþbirliði halinde bulunarak, ilçenin büyüklüðü / iþ hacmi / kapasitesi göz 
önüne alýnarak ruhsat verme iþlemlerine bir sýnýrlama ve planlama getirmesi gerekmektedir.



GENEL SORUNLAR

Sorun 6: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

KOSGEB Destek ve Teþviklerinin Kullanýmýndaki Zorluklar

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarýnýn 
karþýlanmasýnda, küçük ve orta ölçekli sanayi iþletmelerinin payýný ve etkinliðini artýrmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini 
yükseltmek, ekonomik geliþmelere uygun bir þekilde sanayide entegrasyonu gerçekleþtirmek üzere kurulmuþ devletin bir 
birimidir. Ancak uygulamada bazý sýkýntýlarýn olduðunu mütalaa etmekteyiz. Bunlar;

KOBÝ'lerin KOSGEB'e üye olabilmeleri için KOSGEB internet sisteminin kullanýcýsý olmalarý gerekmektedir. Ancak iþletmelerin 
birçoðu söz konusu sistemi kullanabilecek düzeyde alt yapý eðitim ve bilgiye sahip deðillerdir. Bunun için sinerji odaklarý ve 
müdürlükler gerekli danýþmanlýk hizmetini saðlamaya çalýþmakta ancak kayýt sürecinin uzun olmasý nedeni ile firmalar bir çoðu 
bu süreçte yýlmaktadýrlar.

1. KOSGEB destek ve teþviklerinden faydalanabilmek için gerekli ön koþullara sahip KOBÝ niteliðinde ve imalatçý çok az 
iþletme bulunmaktadýr. Bu da devletin saðlamýþ olduðu olanaklardan iþletmelerin yeteri kadar yararlanamamasýna neden 
olmaktadýr. Destek alým aþamasýnda konulan þartlar yerine verilen desteklerin takibini saðlayacak bir sistemin kurgulanmasý 
destek ve teþvikler için talep ve baþvuru sayýsýný dolayýsýyla kullaným oranýný da artýracaktýr.

2. KOSGEB desteklerinden yaralanabilmesi için KOBÝ'nin tanýmý yasal olarak yapýlmýþtýr ancak imalatçý tanýmýnýn muðlâk 
olmasý nedeni ile farklý yorumlamalar neticesinde uygulamada farklýlýklar olabilmektedir. Bu nedenle KOSGEB desteklerinden 
yararlanabilecek olan imalatçý tanýmýnýn açýk ve net bir þekilde yapýlmasý gerektiði kanaatindeyiz.

3. KOBÝ'lerin tümü faaliyet alanlarýna bakýlmaksýzýn geliþime ihtiyaç duymaktadýrlar, dolayýsý ile KOSGEB'in destek ve 
teþvik saðladýðý alanlar imalat sanayi ile kýsýtlý olmamalý hizmet sektörü de bunun içerisinde deðerlendirilmelidir. Bunun için 
KOSGEB yasasýnýn bir an önce hizmet sektörünün de desteklerden faydalanmasýna cevaz verecek þekilde yasal alt yapýnýn 
oluþturulmasý gerekmektedir.



Sorun 7: 

Açýklama:

Çözüm Önerimiz: 

Kruvaziyer Turizmi

Kruvaziyer gemilerinin Türkiye'de en çok uðradýðý limanlar Kuþadasý ve Ýstanbul'dur. Bugün Türkiye'ye gelen 13 milyon turistten 
yaklaþýk 1 milyonu denizyolunu tercih etmiþtir. Ýlçemizde  Karayollarý mevkiine kruvaziyer turizme uygun olarak inþa edilecek 
liman projesi konusunda kamuoyu yeterli bilgiye sahip deðildir.

Söz konusu yatýrýmýn büyüklüðü hangi unsurlarý içerdiði ve ne zaman baþlanacaðý konusunda baþta sivil toplum örgütleri 
olmak üzere tüm kamuoyu bilgilendirilmelidir.

GENEL SORUNLAR
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