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1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi

1

? KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

? KOSGEB'in Kredi Faiz Destek Programý'nda bankalarla yaþanan sorunlar

? Fethiye'de organize sanayi bölgesi kurulmamasý



Sorun: KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin  ulaþamamasý

Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

KOSGEB'in desteklerinden imalatçýlar yanýnda inþaat, hizmet ve ticaret sektörlerine de 
yararlandýrýlmasýnýn yolunu açan yasal deðiþiklik son derece olumlu olmuþtur. Ancak ilçemizdeki 
pek çok iþletme, SGK prim ve Maliye'ye vergi borcu olmasý nedeniyle, Deðiþim, Dönüþüm ve 
Destek (3D)  Eylem Planýnda yer alan destekleme imkânlarýndan faydalanamamaktadýr.  

2009 yýlýnda Odamýz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasý tarafýndan yapýlan bir alan araþtýrmasýnda 
ankete katýlan iþletmelerin  %65,5'i istihdam edilen iþçilerin sosyal güvenlik primlerinin yüksek 
olduðunu belirtmiþtir. Buna raðmen iþletmelerin, % 23'ünün vadesi geçmiþ sosyal güvenlik borcu 
bulunmakta iken, %32'sinin vadesi geçmiþ vergi borcu bulunmaktadýr.

Her ne kadar vergi ve prim borçlarý KOSGEB desteklerinden faydalanmanýn önünde bir engel 
teþkil etmiyor gibi gözükse de, vergi ve SGK borcu KOSGEB desteklerinden mahsup edilse de, bu 
sorun, KOBÝ'lerin geliþtirilmesi ve rekabet güçlerinin artýrýlmasý amacýný taþýyan KOSGEB 
desteklerinin, devletin alacaðýný tahsil etmeye yarayan bir araç konumuna getirmiþtir.  KOSGEB 
desteklerine gerçek anlamda ihtiyaç duyan firmalarýn pek çoðunun vergi ve SGK prim borcu 
bulunmaktadýr. KOBÝ'lerin modern üretim tekniklerini uygulamasý, yeni pazarlar bulmasý, 
inovasyon yapmasý,  bilgi ve teknoloji ile buluþmasý amacýný taþýyan KOSGEB desteklerinden 
iþletmelerin yararlandýrýlmasýnýn önündeki her türlü engelin kaldýrýlmasý halinde  rekabet güçleri 
artan iþletmeler devlete olan vergi ve prim borçlarýný da ödeyeceklerdir.   

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
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Sorun: KOSGEB'in Kredi Faiz Destek Programý'nda bankalarla yaþanan sorunlar

Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Ýþletmelerimiz, dünyada yaþanan finansal krizin yol açtýðý piyasalardaki daralma ve talep 

yetersizliðinden kaynaklanan sýkýntýlý bir dönemden  geçmektedir. Ýçinde bulunulan bu olumsuz 

sürecin aþýlabilmesi için KOSGEB tarafýndan 2009 yýlý ekim ayýnda Kredi Faiz Destek Programý 

açýklanmýþtýr.

 

KOSGEB Hizmet Merkezi'nin onayý sonunda krediye baþvuran üyelerimiz için kredilendirme 

aþamasý baþlatýlmýþtýr.  Kredi baþvurularý bankalar tarafýndan, genel bankacýlýk mevzuatý, 

bankacýlýk teamülleri, bankanýn özel mevzuatý ve kredi politikalarý doðrultusunda 

deðerlendirmeye alýndýðýnda, iþletmelerimiz pek çok sorunla karþý karþýya kalmýþtýr.    Kredi kartý 

ödemesi gecikmiþ, çeki yazýlmýþ ya da senedi protesto edilmiþ bir iþletme, KOSGEB kredilerini 

kullanma þansýna ulaþamamýþtýr. Asýl KOSGEB desteklerine ihtiyacý olan bu tür iþletmeler bu 

destekten faydalanamamýþtýr.   

Sicil affý uygulamasý pek çok özel banka tarafýndan uygulanmamýþtýr. 2009 ve öncesine ait borcu 

bulunmayan iþletmeler ne yazýk ki KOSGEB desteklerine ulaþamamýþ, kredi faiz desteði de 

amacýna ulaþmamýþtýr. Bu tür iþletmelerin KOSGEB desteklerine ulaþmasýný kolaylaþtýrmak 

amacýyla Kredi Garanti Fonu sistemine KOBÝ'lerin daha etkin ve hýzlý bir þekilde ulaþmalarýný 

saðlayacak yapýnýn oluþturulmasý gerekmektedir. Bölgemize  en yakýn Kredi Garanti Fonu þubesi 

Ýzmir'de olup, iþletmelerin Kredi Garanti Fonu'ndan faydalanamamasýnýn en temel nedeni 

uzaklýk  sorununun  yaný sýra baþvurularýn yoðunluðu sebebiyle tek bir þubenin yetersiz 

kalmasýdýr.   

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Kredi Garanti Fonu
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Sorun: Fethiye'de organize sanayi bölgesi kurulmamasý

Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Ýlçemizdeki imalat sektörünün en önemli sorunlarýndan biri, küçük atölye ve imalathanelerin 

þehir içine sýkýþýp kalmasýdýr.  Bu durum çarpýk kentleþme ve çevre sorunlarýný da beraberinde 

getirdiði gibi imalat sektörünün geliþmesinin önündeki en büyük engeldir. Bölgemizde imalat 

sanayisine yönelik yatýrýmlarýn teþvik edilmesi, imalat sektörünün uygun görülen alanlarda 

yapýlandýrýlmasý ve ilçe merkezinin bir turizm kentine yakýþýr konuma gelmesini saðlamak 

amacýyla Fethiye'de organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasý çalýþmalarý odamýz tarafýndan 

baþlatýlmýþtýr. OSB kuruluþunun ilk safhasý olan yer seçimi ile ilgili çalýþmalar tamamlanmýþtýr.  Yer 

seçiminde, hammadde, ürünün pazarlara ulaþtýrýlmasý (gerekirse ihracatý), diðer OSB bölgeleri ile 

iliþkisi, teknoloji transferi, ara ürün alýþveriþi, OSB içerisinde çalýþacak olan iþ gücü vb. kriterler 

ýþýðýnda OSB alanýnýn 1/100.000 ölçekli Aydýn-Muðla-Denizli Çevre Düzeni planýnda da “Sanayi 

Alaný” olarak belirlenen Yayla Gökben köyü bölgesi olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Fethiye Organize 

Sanayi Bölgesi Yer Seçimi ve Gerekçe Raporu hazýrlanmýþtýr.   

Fethiye Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yer seçimi ve fizibilite çalýþmalarýnýn tamamlanmasýna 

raðmen ilgili mevzuat gereði yeni bir OSB ve ilave alan yer seçimi taleplerinin deðerlendirmeye 

alýnabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB'ler hariç, diðer OSB'lerde bulunan toplam sanayi 

parsellerinin en az % 75 inde üretim veya inþaata baþlanmýþ olmasý gerekmektedir. Bu çerçevede 

Fethiye'de OSB kurulabilmesi için Milas'taki OSB'nin %75'nin üretim ve inþaatýnýn tamamlanmasý 

beklenmektedir.   

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
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2 Nolu Ýnþaat ve Ýnþaat Ýle Ýlgili Faaliyetler
? Ýnþaat sektöründe KDV iadesindeki sürenin uzunluðu

? 1.Ocak.2011 tarihinde uygulamaya girecek yapý denetimi hakkýnda sektörün henüz 
hiçbir bilgiye sahip olmamasý

? Müteahhitlik mesleðinin yasal düzenleme ile tanýmýnýn olmamasý



Sorun: Ýnþaat sektöründe KDV iadesindeki sürenin uzunluðu

Açýklama: 

Ýnþaat sektörü, ülkemiz ekonomisinin önde gelen ve en dinamik sektörlerinden biridir. Diðer 
sektörlerle olan baðlantýsý, yarattýðý katma deðer ve istihdama olan katkýsý bakýmýndan 
ekonominin lokomotifi olarak karþýmýza çýkmaktadýr.  

Katma Deðer Vergisi Kanunu'na göre kat karþýlýðý yapýlan özel inþaat nedeniyle yapýlan konut  
teslimleri Katma Deðer Vergisine (KDV) tabi tabidir. 

Bakanlar Kurulu kararý ile  net alaný 150 m ‘ye kadar olan konut teslimlerinin KDV oraný %1 olarak 
belirlenmiþ bunun dýþýndaki teslimler genel KDV oranýna tabi tutulmuþtur.

Kat karþýlýðý yapýlan özel inþaatlarda imal edilen konutlarýn maliyeti oluþturan emtia alýþlarý % 18 
KDV'ye tabi olmakla birlikte, net alaný 150 m  'den düþük konut satýþlarý ise %1 KDV'ye tabidir.  

Durum böyle olduðunda özel inþaat sahipleri ödemiþ olduklarý KDV'yi indirim konusu 
yapamamakta ve KDV sonraki dönemlere devredilmektedir. Dolayýsýyla indirim konusu 
yapýlamayan KDV için KDV Kanunu'nun 29. maddesi, aradaki farkýn iadesine olanak 
saðlamaktadýr. 

Ýnþaat yapýmýnda geçen iki yýllýk süre ile nakden iade alýmýnda ertesi yýlýn beklenmesi gibi bir 
zorunluluðun bulunmasý, daha önce fiilen ödenen katma deðer vergilerinin iadesinin 
alýnmasýnda üç yýllýk bir bekleme süresi ortaya çýkarmaktadýr. Ýade prosedüründe yaþanan 
zorluklar da iþin bir baþka boyutunu oluþturmaktadýr. 

Ýnþaat sektörü, konut yapýmýnda, % 18 gibi yüksek orandaki KDV yükünü en az iki yýl üzerinde 
taþýmaktadýr. Bu oran ayný zamanda bankalarýn bir yýllýk krediler için uygulamakta olduðu faiz 
oranýna da denk düþmektedir. 

Düþük enflasyonlu günümüzde, eskisinden farklý olarak, KDV aðýrlýðý bariz bir þekilde kendini 
hissettirir hale gelmiþtir.

Günümüz ekonomik göstergeleri de dikkate alýndýðýnda katma deðer vergisi inþaat sektörü için 
ciddi ve taþýnamaz bir külfet haline gelmiþtir. Bu vergi, sektör için "finansman maliyeti" 
yaratmaktadýr.
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Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Ýnþaat firmasý KDV iadesini almak için yýllarca bekletilmemelidir. Her üç ayda bir, indirilecek 
KDV'nin yüzde 75-80'i "avans olarak", kalan kýsým da inþaat bitip, daireler satýlýnca iade edilebilir. 
Bir baþka formül ise, indirilecek KDV'nin, firmanýn vergi ve sigorta ödemelerinden mahsubu 
olabilir.

Maliye Bakanlýðý
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Sorun: 
sektörün  henüz hiçbir bilgiye sahip olmamasý

1.Ocak.2011 tarihinde uygulamaya girecek yapý denetimi hakkýnda 

Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Yapý denetimini “güvenli, saðlýklý, ekonomik yapý elde edebilmek amaçlarýyla yapýlarýn, ilgili idare 

ve yükleniciden baðýmsýz olarak, tasarým (proje) ve yapým (inþaa) aþamalarýnda yürürlükteki yapý 

yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapýlmasýnýn saðlanmasý süreci” olarak tanýmlamak 

mümkündür. 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun'un Uygulanacaðý iller hakkýndaki ekli 

karar Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Buna göre 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayýlý Yapý 

Denetimi Hakkýnda Kanu’nun bütün illerde uygulanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Karar 1 Ocak 2011 

tarihinde yürürlüðe girecektir. Uygulamanýn, 1.Ocak.2011 tarihinde baþlayacak olmasýna raðmen 

ayrýca ilimizde Yapý Ýþleri Ýl Þube Müdürlüðü kurulmasý ve yapýlanmasýna raðmen yapý denetim 

uygulamasýnýn nasýl yürütüleceði konusunda henüz inþaat sektörünün hiçbir bilgisi yoktur.

Yapý Ýþleri Ýl Þube Müdürlüðü'nün ilgili meslek odalarý ile iþ birliði içinde sektörün yapý denetimi ve 

uygulamasý konusunda bilgilendirilmesi, uygulamanýn 1.Ocak.2011'de saðlýklý yürütülmesi 

açýsýndan önem arz etmektedir. 

 

Yapý Ýþleri Ýl Þube Müdürlüðü, Meslek Odalarý
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Sorun: Müteahhitlik mesleðinin yasal düzenleme ile tanýmýnýn olmamasý

Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum: 

 

Müteahhitlik mesleðinin yasal bir tanýmýnýn olmamasý sektörde pek çok sorunu da beraberinde 
getirmektedir. 

Mesleðe mutlak bir taným getirilerek böyle bir mesleðin varlýðýnýn ortaya konmasý, yap-sat 
müteahhitlik mesleðinin dünyada olduðu gibi Türkiye'de de saygýn bir yere taþýnarak her önüne 
gelenin müteahhitlik yapmasýnýn engellenmesi ve bu mesleðin, onu hak etmiþ, deneyimli, gerekli 
bilgi, teknik ve sermaye donanýma sahip insanlarýn yapacaðý bir hal almasýnýn saðlanmasý gerekir.  

TBMM
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4 Nolu Yaþ Sebze ve Meyve Ýle Gýda Maddeleri 
Ýmalatý ve Toptan Ticareti

? Hal birliðinin oluþturulamamasý

? Domates güvesi (Tuta absoluta) ile mücadele

? Yunan adalarýnda veya bölgemizde uluslararasý akreditasyonu haiz bir laboratuvar 
bulunmamasý

? Yunanistan vizesi alýmýnda yaþanan sorunlar



Sorun: Hal birliðinin oluþturulamamasý

Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlçemizde gerek bitkisel, gerekse hayvansal üretimin en büyük sorunu ürünlerin iþlenmesi, 

ambalajlanmasý ve pazarlanmasýnda yaþanmaktadýr. 

Ýlçemizde toplam sebze üretimimiz 650 bin ton, saðlanan gayri safi hasýla yaklaþýk 500 milyon TL/ 

yýldýr. Bu göstergeler ilçemizin sebze üretiminin Türkiye ölçeðinde önemli bir üretim 

potansiyeline sahip olduðunu açýkça ortaya koymaktadýr.  

Üretim ve ihracat sayýlarýný kýyasladýðýmýz zaman sebze meyve ihracatýmýz yýllýk 90 bin ton olup 

ihracatýmýz, toplam üretimimizin yaklaþýk % 15' ine tekabül etmektedir. Oysaki hedefimizin bu 

oraný % 50' lere ulaþtýrmaktýr. 

Hal birliðinin saðlanamamasýndan dolayý bölgemizde son 5 yýl içindeki vergi kaybý 125 milyon 

TL'dir. Üreticinin malýnýn parasýný alamamasýndan dolayý sadece 2009 yýlýndaki kaybý 22 milyon 

TL’dir. Resmi verilere göre yýllýk 463 bin ton olan üretim fiilen 650 bin ton civarýndadýr. Aradaki 180 

ila 200 bin ton farkýn, toplam parasal deðeri olan 180 milyon TL’dir.

Bilindiði gibi ilçemizde Fethiye (Çamköy Hali) ve Karaçulha olmak üzere 2 tane resmi halimiz 

mevcuttur. Her iki halimizde yýllardan bu yana yaþ meyve ticareti kendi koþullarý içinde 

yürütülmektedir. Ayrýca örtü altý üretiminin yoðun olduðu Kumluova, Karadere, Eþen, Kemer, 

Kadýköy, Çiftlik  baþta olmak üzere bazý belde ve köylerde de yaþ meyve ve sebze ticareti 

sürdürülmetedir.

Yaþ meyve ve sebze ticaretinin bu daðýnýk yapý içinde sürdürülmesi ürünlerimizin TAM REKABET 

KOÞULLARI içerisinde pazarlanamamasýna, kayýt dýþýlýðýn artmasýna, ürün bedellerinin teminat 

altýna alýnamamasý gibi olumsuzluklarýn yanýnda hallerin modernizasyonunun saðlanmamasý, 

ihracatta istenen sýçramanýn yapýlamamasý þeklinde olumsuzluklarý karþýmýza çýkarmaktadýr. 

552 sayýlý Yaþ Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancý Halleri Hakkýnda KHK 

hükümleri uygulanmalýdýr. Mevzuat hükümlerinin gereði ilgili etkin denetim gerçekleþtirilerek 

büyük bir bölümü kayýtsýz iþlem gören tarým üretimi ticaretinin kayýt altýna alýnmasý saðlanacaktýr. 

Bu suretle oluþturulacak Fethiye Hal Birliði ile birlikte, tek yerden giriþ-çýkýþ saðlanarak 
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ekonomide kayýt dýþýlýðýn önüne geçilecektir. 650 bin ton olarak gördüðümüz üretim 950 bin 

tonlara ulaþacaktýr. Avrupa Birliði standartlarýna uygun olarak oluþturulacak laboratuvar 

kontrolünde ürünler, tüm Avrupa Birliði ülkelerine rahatlýkla ihraç edilebilecektir.

Belediyelerimizin bu konuda bir araya gelememelerinin hal yönetiminin kimde olacaðý 

konusunda uzlaþýlamamasýna baðlý olduðu görülmektedir. Herhangi bir gruba, diðerlerine göre 

üstünlük saðlamayan bir birlik yönetimi önermekteyiz. Aþaðýdaki yapýda oluþturulacak bir 

yönetim birimi, oldukça demokratik olacak ve herkesin güvenini baþtan kazanacaktýr:

Belediye temsilcileri (Fethiye, Çamköy, Karaçulha) 3 kiþi

Ziraat Odasý temsilcisi   1 kiþi

Esnaf Odasý temsilcisi 1 kiþi

Ticaret ve Sanayi Odasý temsilcisi 1 kiþi

Þoförler Odasý temsilcisi 1 kiþi

Komisyoncu temsilcisi 1 kiþi

Üretici temsilcisi 1 kiþi

Tüketici örgütü temsilcisi 1 kiþi

Hal müdürü 1 kiþi

Ýþçi temsilcisi 1 kiþi

Ziraat mühendisleri temsilcisi 1 kiþi

Ýlçe Tarým Müdürlüðü temsilcisi 1 kiþi

Fethiye, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri, Ziraat Odasý,

Ticaret ve Sanayi Odasý, tüketici örgütleri, üretici birlikleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Ýlgili Kurum: 
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Sorun: Domates güvesi (Tuta absoluta) ile mücadele

Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum: 

Ýlçemizdeki yaþ sebze meyve üretimi, ülke tarýmý içinde önemli bir paya sahiptir.  Ýklimi ve toprak 

yapýsý nedeniyle,  lezzetli,  kaliteli, ayný zamanda tüketiciler tarafýndan en çok aranan   tarým 

ürünümüz domatestir ve ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.  Ancak Güney Amerika 

menþeli “domates güvesi” (Tuta absoluta) adý verilen zararlý, 2010 yýlýndan itibaren bölgemizdeki 

tarýma özellikle de domatese çok büyük zarar vermektedir. Öyle ki, yoðun popülasyonlarda 

domateste %50-100 ürün kayýplarýna neden olabilmektedir.

 

Söz konusu zararlýya karþý mücadele yollarý hakkýnda Ýlçe Tarým Müdürlüðü'nce bilgilendirme 

çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ancak yapýlan bilgilendirmeler ve çalýþmalar yeterli olamamakta, 

köylerde bu zararlý ile baþ edilememektedir. Zararlý ile mücadele için kimyasal mücadele yollarý 

mevcuttur. Ancak mücadelenin özellikle birbirine yakýn seralarda, tarlalarda ayný anda baþlamasý 

gerekmektedir. Çünkü bir serada ilaçlama yapýldýktan, o sera temizlendikten sonra yan seradan 

bir küçük zararlýnýn girmesi ile, çok hýzlý üreyen domates güvesi, üründe kayýplara neden 

olmaktadýr. Bu kapsamda Ýlçe Tarým Müdürlüðü ve Ziraat Odasý önderliðinde yapýlacak bir çalýþma 

ile köy köy ya da mahalle mahalle tüm üreticilerin ayný anda ilaçlama yapmasý saðlanmalýdýr.  Bu 

zararlýyla mücadele bölge bölge ele alýnmalý, hafif karantina alarmý verilmiþ gibi mücadele 

edilmeli, çiftçiler her fýrsatta uyarýlmalýdýr.

Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Ziraat Odasý
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Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Ýlçemiz nüfusunun  %55 lik kýsmý tarýmla uðraþmaktadýr. Ýlçemizden yaþ sebze ve meyve 
ihracatýnda domates ihracatý önemli bir paya sahiptir. 2009 yýlýnda domates ihracatý toplam yaþ 
sebze ve meyve ihracatýnýn %97' sini oluþturmuþtur. 

2008 yýlýnda Fethiye'den yapýlan toplam 9.562.668 USD tutarýndaki  yaþ sebze ve meyve 
ihracatýnýn 55.115 USD'lýk bölümü hemen yaný baþýmýzdaki sýnýr komþumuz Yunanistan'a 
yapýlmýþtýr. 

Ýki ülke arasýndaki coðrafi yakýnlýk göz önüne alýndýðýnda söz konusu miktarýn 55 bin dolarda 
kalmasýnýn en önemli nedeni akredite laboratuvarýn bulunmamasýdýr.

Bu engel, büyük potansiyeli olan, Türkiye kýyýlarý ile Yunan adalarý arasýndaki yaþ sebze - meyve 
ticaretinin önünü týkamaktadýr.  

Adalarda veya bölgemizde uluslararasý akreditasyonu haiz bir laboratuar açýlmasý,  ihraç 
ürünlerimizin Atina'ya gönderilerek analize tabi tutulmasýndan dolayý kaybedilen zaman ve 
maliyetin önüne geçecektir.

Açýlacak olan akredite laboratuvar ile birlikte, coðrafi yakýnlýk göz önünde bulundurulduðu zaman 
ilçemizde yetiþen ürünlerin dalýndan koparýldýktan hemen sonra Rodos'a ulaþmasý mümkün 
olabilecektir.  

Tarým Bakanlýðý, Bölge Milletvekilleri

Sorun: 
laboratuvar bulunmamasý

Yunan adalarýnda veya bölgemizde uluslararasý akreditasyonu haiz bir 
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Sorun: Yunanistan vizesi alýmýnda yaþanan sorunlar

Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Yunanistan ile dýþ ticarette karþýlaþtýðýmýz sorunlar içerisinde en önemlilerinden biri de vize 
problemidir.  Gerek vize alýmýnda çok fazla bürokratik engelin  çýkarýlmasý  gerekse  vize süresinin 
yetersiz oluþu iþ adamlarýmýzýn faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Karþýlýklý ticaretin artmasý için iki ülke iþ adamlarýnýn ziyaretlerini daha da kolaylaþtýracak 
adýmlarýn atýlmasý, Türk iþ adamlarýnýn yaþadýðý vize probleminin çözülmesi konusunda gerekli 
çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerekmektedir. 

Dýþiþleri Bakanlýðý, Bölge Milletvekilleri
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5 Nolu Bilgisayar, Telekomünikasyon ve Ev Eþyalarý 
Toptan ve Perakende Ticareti
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? Körfez’in kirliliði

? Cep telefonundan alýnan maktu ÖTV

? Maliye denetimlerindeki anlamsýz uygulamalar



Sorun: Fethiye’nin kruvaziyer turizminden faydalanamamasý

Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ülkemizde 80'li yýllardan sonra geliþmeye baþlayan deniz turizmi saðladýðý sosyal ve ekonomik 
katkýnýn yanýsýra tanýtým faaliyetlerine katkýsý ve saðladýðý döviz girdisi ile genel turizm sektörü 
içerisinde önemli yer tutmaktadýr. 

Geliþen dünya turizmine paralel olarak insanlarýn daha modern gemilerle seyahat yapma 
istekleri deniz sektöründe yeni bir endüstrinin, yani kruvaziyer iþletmeciliðinin doðmasýna yol 
açmýþtýr.

2007 yýlýnda ilçemize 4 adet kruvaziyer gemide 948 yolcu gelmiþtir. 2008 yýlýnda 11 adet 
kruvaziyer gemide 4.156 yolcu gelmiþ olup, 2009 yýlýnda ise 8 adet kruvaziyer gemide 2.569 yolcu 
ilçemize gelmiþtir.

Dünyada kruvaziyer turizmi hýzla geliþmektedir. Gemi adedi artmakta ve kapasiteleri 
büyümektedir. Kruvaziyer sanayisi bugün 25 milyar dolar tutarýnda bir iþ hacmi yaratmakta ve bu 
sektörden yararlanan insanlarýn talepleri her geçen gün artmaktadýr.  

Ýlçemiz kruvaziyer turizm alanýnda  bir potansiyeli barýndýrmasýna  raðmen   kruvaziyer limanýna 
sahip olamamasýndan dolayý bu gelirden  pay alamamaktadýr.

Kurvaziyer gemilerinin Türkiye'de en çok uðradýðý limanlar Kuþadasý ve Ýstanbul'dur. Bugün 
Türkiye'ye gelen 13 milyon turistten yaklaþýk 1 milyonu deniz yolunu tercih etmiþtir. 

Kruvaziyer turizmi desteklenmeli, armatörlerimizin bu konuda yatýrým yapmalarý saðlanmalý ve 
mevcut limanlar acilen devletin ipoteðinden kurtarýlarak ISPS koduna uygun yeni iskele ve 
limanlar yapýlmalýdýr.

Fethiye Körfezi'nin içine yapýlmasý planlanan bir kruvaziyer iskele epeydir gündemdedir. Her 
þeyden önce Fethiye'nin nasýl bir iskeleye hizmet vereceðine karar verilmesi gerekmektedir: Dev 
kruvaziyer gemilerini aðýrlayacak büyüklükte mi yoksa butik bir marina mý daha iyi olacaktýr? Her 
ikisinin de kendine göre çekiciliði vardýr. 

Bu kararý verirken gemi ve yolcu güvenliðinden Körfez'in kirlilik durumuna, yolculara sunulacak 
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eldeki olanaklardan kruvaziyer müþterilerinin beklentilerine, Fethiye'nin altyapýsýndan iskele 
yapýlabilecek yerlerin fiziksel koþullarýnýn elveriþliliðine kadar birçok konuyu, dünyadaki 
benzerleri ile kýyaslamak gerekir. 

Dünyada pek çok kruvaziyer liman ve iskeleye imza atmýþ deneyimli firmalardan danýþmanlýk 
hizmeti alýnmasý yerinde olacaktýr. Bütün bunlarý sadece bir kurumun üstlenmesi yerine ilgili her 
kesimden temsilcilerin birlikte çalýþabileceði bir çalýþma grubu oluþturularak Fethiye'ye güzel bir 
kruvaziyer turizm kompleksi kazandýrýlabilir. 

Bu kurulda belediyeler, meslek odalarý, üniversite, Fethiye Turizm Altyapý Hizmet Birliði ve ilgili 
sivil toplum kuruluþlarý (Çalýþ Turizm Tanýtma Derneði, Ölüdeniz Geliþtirme Kooperatifi gibi) yer 
alabilir.

Fethiye Belediyesi, Meslek Odalarý

Ýlgili Kurum: 
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Sorun: Körfez’in kirliliði

Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Kýyý alanlarýnýn uzunluðu ve çeþitliliðiyle, bu alanlarýmýzda bulunan doðal kaynaklar ve kültürel 
deðerlerden dolayý ülkemizin en þanslý bölgelerinden biri olan  Fethiye Körfezi'ndeki kýyý ve deniz 
sorunlarýnýn çözümü, doðal kaynaklarýnýn korunmasý, ilçemizin ve ülkemizin ekonomik, kültürel 
geliþmesi, insanlarýmýzýn bugünkü, gelecekteki mutluluklarý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. 

Deniz kirliliðinin önlenmesinde, bulunduðu coðrafi konum itibariyle üç tarafý daðlarla çevrili ve bu 
daðlardan gelebilecek tüm akýþlarýn gidebileceði tek yerin Fethiye Körfezi ve Çalýþ Plajý olmasý 
dolayýsýyla üst havzada alýnacak tedbirlerin ve ilçe merkezinde destekleyici olarak yapýlacak 
çalýþmalarýn önemi çok büyüktür.

Bu konuda kurum ve kuruluþlarca çeþitli çabalar gösterilmesine karþýn, ne yazýk ki bugüne kadar 
bu alanda yeterli bir çözüm üretilememiþtir. Bundan sonra yapýlacak çalýþmalarýn bir bütün 
halinde ele alýnarak Fethiye Körfezi Yönetim Planý'nýn hazýrlanabilmesi için tüm kurum ve 
kuruluþlarýn bir araya geleceði, Körfez’in tüm sorununun çözümüne yönelik bir sempozyum 
yapýlarak tüm taraflarýn görüþlerinin alýnmasý, kademe kademe neler yapýlacaðýnýn bir plana 
baðlanmasý ve bu plan çerçevesinde sorunun çözümünün saðlanmasýnýn uygun olacaðý 
deðerlendirilmektedir.  

Bölgenin en temel sektörlerinden biri olan turizm sektörü, körfezin her geçen gün kirlenmesi ve 
dolmasýndan, denize girilememesinden dolayý büyük yara almakta ve ilçenin turizm gelirleri her 
geçen gün azalmaktadýr. Ýlçenin turizm gelirlerinin artmasý, iþsizliðin önlenmesi, ülke 
ekonomisine kazandýracaðý döviz girdisi de dikkate alýndýðýnda körfezin Fethiye'ye 
kazandýrýlmasýnýn önemi daha da ortaya çýkacaktýr. 

Ýlçemiz 2008 yýlýnda  vergi gelirleri itibarýyla merkezi bütçeye 140 milyon TL katkýda bulunmuþtur. 
Körfezin bölgeye kazandýrýlmasý halinde vergi gelirlerinin de en az üç kat artacaðý þüphesizdir.

Fethiye Körfezi'ne akan derelerin ýslah edilmesi ve kirliliðin önlenmesi için alýnacak tedbirler 
özetle þunlardýr: 

Fethiye Körfezi'nin en önemli kirlilik kaynaklarý,  irili ufaklý azmak ve derelerdir. Bunlar özellikle 
yaðýþlý mevsimlerde erozyon ve kirletici maddeleri körfeze taþýmakta ve su kalitesinin 
bozulmasýna, zeminin dolmasýna ve sýðlaþmasýna sebep olmaktadýr.  Bu nedenle azmak ve 
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derelerin ýslah edilmesi gerekmektedir.  Bu sorunun çözümü için Orman Bölge Müdürlüðü'nce 
sýfýr kesim yapýlmamasý ve Orman Bölge Müdürlüðü ile Ýl Çevre Orman Müdürlüðü'nce 
aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý gerekmektedir. 

Seralar ve tarým alanlarýnda kullanýlan kimyasal ilaçlar ve gübrelerin içme suyu kaynaklarý, 
akarsular, yüzey ve yeraltý sularýný kirletmesi körfezde kirliliðe yol açmaktadýr.  Çözüm olarak, atýk 
sularýn, kimyasal girdilerin ve sera atýklarýnýn su kaynaklarýndan uzaklaþtýrýlmasý, akarsularda 
kirlilik izlemelerinin yapýlmasý,  Tarým Ýlçe Müdürlüðü, ziraat odasý ve yerel sivil toplum 
örgütlerince organik tarýmýn özendirilmesi, kimyasal ilaçlarýn, yapay gübrelerin doðru kullanýmý 
ve sera atýklarýnýn dere yataklarýna atýlmamasý konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve eðitimi 
gerekmektedir.  

Devlet Su Ýþleri tarafýndan Körfez’e akan dereler üzerinde yapýlmýþ olan malzeme tutucu bentlerin 
yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan yerlerde yenilerinin yapýlmasý gerekmektedir. 

Karada konuþlanan balýk çiftliklerinin tekniðine uygun bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanabilmesi 
için gerekli altyapýlarýnýn kurulmasýnýn saðlanmasý, dere yataklarýnýn kirletilmesinin 
önlenmesinde büyük bir fayda saðlayacaktýr.

Özel Çevre Koruma Kurumu, Ýl Orman Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Yerel Yönetimler

Ýlgili Kurum: 
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Sorun: Cep telefonundan alýnan maktu ÖTV

Açýklama:

Ýlgili Kurum:

3.Temmuz.2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan 5904 sayýlý Kanuna göre, cep 
telefonlarýnýn ithalinde gösterilen tutar üzerinden %20 oranýnda hesaplanan ÖTV miktarýnda bir 
düzenleme yapýlmýþtýr. Þöyle ki, %20'lik oran üzerinden hesaplanan ÖTV 40 TL’den az ise oran 
üzerinden  hesaplanan vergi yerine, her bir cep telefonu için 40 TL vergi alýnacaktýr. Bu uygulama 
2014 yýlýna kadar devam edecek olup Bakanlar Kurulu'nun bu tutarý sýfýra kadar indirme ve 3 
katýna kadar artýrma yetkisi bulunmaktadýr. Buradan da anlaþýlmaktadýr ki devlet her ne olursa 
olsun bir cep telefonundan asgari 40 TL ÖTV almayý amaçlamaktadýr.

Mevcut ekonomik kriz koþullarýnda en yoðun satýlan telefonlar düþük bedelli, özellikle 200 TL 
civarýndaki telefonlardýr. Bu düzenleme, cep telefonlarýnýn ithalinde fatura tutarlarýnýn çok düþük 
tutulmasý nedeniyle yapýlmýþtýr. Ancak  bu uygulama   tüketiciyi cezalandýrmaktadýr. Cep telefonu 
ithal edenleri sýký bir þekilde denetlemek yerine onlardan alýnamayan verginin vatandaþa 
yüklenmesi vergi sistemini adaletsizleþtirmektedir. Yapýlan düzenleme ile ucuz cep telefonu satýþý 
caydýrýlmakta, halkýn cep telefonuna ulaþmasý engellenmektedir.

Günümüz koþullarýnda lüks tüketim malý olmaktan çýkarak artýk temel ihtiyaç haline gelen cep 
telefonlarýnda %20 ÖTV uygulamasý bile çok yüksek iken alým düzeyi düþük tüketici gruplarýný 
cezalandýran 40TL maktu ÖTV uygulamasý sýfýra indirilmelidir.

Bakanlar Kurulu
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Sorun: Maliye’nin denetimlerindeki anlamsýz uygulamalarý

Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum: 

Nakit giriþi geçen yýllara oranla düþen ancak kredi kartý satýþlarý yükselen firmalara yönelik 
Maliye'nin yeni denetim uygulamasý mantýk sýnýrlarýný aþmaktadýr. Þöyle ki, firmalarýn 2007, 
2008, 2009 ve 2010 yýllarýna ait satýþlarý, nakit ve kredi kartý olarak karþýlaþtýrýlmakta,  firmalarýn 
2009 ve 2010 nakit satýþlarýnýn, 2007 ve 2008 yýllarýna    oranla düþtüðü, buna mükabil 2009, 2010 
kredi kartý satýþlarýnýn arttýðý Maliye Bankalýðý Bilgi Ýþlem Merkezi tarafýndan yapýlan inceleme 
sonucunda tespit edilmektedir. Bu tespit sonucunda kredi kartý kullanýmý konusunda tüketici 
eðilimlerini ve konjoktürü dikkate almaksýzýn sadece nakit giriþlerindeki azalýþ miktarý kadar 2010 
yýlý haziran dönemi KDV beyannamesine ek ve 2010 yýlý 2.dönem geçici vergiye ek olarak matrah 
beyan edilmesi halinde 2009 ve 2010 yýlý defter ve belgelerinin vergi denetimine tabi 
tutulmayacaðý, aksi halde bu yýllara ait defter ve belgelerin vergi denetimine tabi tutulacaðý 
belirtilmektedir. 

Bu uygulama,  ne yazýk ki masallarda dinlediðimiz Deli Dumrul hikayesini hayata geçirmiþtir. Bu 
yöntem ve zihniyet, nakit giriþi, kredi kartý giriþlerinin yaný sýra çek senet giriþleri, banka kredileri 
düþmesi veya yükselmesini bile bahane ederek her türlü yöntemle vergi toplanabileceðinin bir 
göstergesidir. 

Olayýn daha iyi anlaþýlmasý için aþaðýdaki örnek verilmiþtir: 2007 yýlýnda iþletme 100 bin TL'lik satýþ 
yaptý. Bu satýþýn tamamý nakit gerçekleþtirilmiþtir. 2009 yýlýnda ise yine 100 bin TL'lik satýþ yaptý, 
bu satýþýn 10 bin TL’si nakit, 90 bin TL'si kredi kartý ile gerçekleþtirildi. Bu durumda 100.000-
10.000=90.000 TL 2009 yýlýnda azalan nakit giriþidir. Bu giriþin matrah olarak KDV ve geçici vergiye 
ek beyanýna beyan edilmesi gecikme zammý hariç 16.200 TL KDV, 18.000 TL geçici vergi olmak 
üzere toplam 34.200 TL vergi ödenmesi istenmektedir. 

  

Bu, vergisini veren kayýtlý mükellefleri cezalandýran, kayýt dýþýlýðý teþvik eden bir uygulamadýr.  Bir 
an evvel durdurmalýdýr. Kayýt dýþýlýk kontrol altýna alýnmadýðý sürece kayýtlý mükellefler aðýr bir 
vergi sisteminin altýnda bu tür uygulamalarla maruz kalacaktýr.  

Maliye Bakanlýðý
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6 Nolu Tarým, Hayvancýlýk ve Tarým 
Aletleri ile Kimyasal Maddelerin Ticareti
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? Süt üretim kooperatiflerinin ve süt toplama merkezlerinin ruhsatlandýrýlmasý

? Belediye mücavir alaný sýnýrlarý dýþýndaki gayrisýhhi müesseselerin ruhsatlarý 



Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Bulunabilecek en ucuz ve en deðerli besin maddelerinden biri þüphesiz ki süttür. Buna baðlý 
olarak insanlýðýn varoluþundan beri süt, her yerde ve her kesimde üretilip tüketilmektedir.  Ancak 
böylesine deðerli olan ve bu kadar çok tüketilen sütün hijyen þartlarýnýn tam olarak saðlanmasý 
çok önemlidir. 

Ýlçemizde süt üretimi, birlik ve kooperatiflerin uyguladýðý hayvancýlýk projeleri sayesinde son on 
yýl içerisinde günde 10 tonlardan 80 tonlara, yýllýk ise 28 bin tona ulaþmýþtýr. Ancak pazarlamada 
sürdürülebilirlik ve sütte istenen kalitenin saðlanmasý, hijyenik koþullarýn tam olarak 
gerçekleþmesi ile mümkün olacaktýr.

Süt üretimi, kooperatiflerin ve bu alanda faaliyet gösteren özel teþebbüs firmalarýnýn, toplama 
merkezlerinin gayrisýhhi müessese ruhsatý alarak gýda sicili yönünden ruhsatlandýrýlmasý gýda 
güvenliði açýsýnda önem arz etmektedir. Söz konusu ruhsatlandýrma iþlemlerinin tamamlanmasý 
ile çiftçi þartlarýnda üretilen çið sütün, tekniðine uygun ve hijyenik þekilde üretimi, süt toplama ve 
muhafaza merkezlerine nakli, toplama merkezlerinde soðutulmuþ olan sütün üretim tesislerine 
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini muhafaza ederek taþýnmasý ve pazarlanmasý 
saðlanmýþ olacaktýr.  

  

Ýl Özel Ýdaresi, Tarým Ýl Müdürlüðü, Tarým Ýlçe Müdürlüðü

Sorun: 
             ruhsatlandýrýlmasý

Süt üretim kooperatiflerinin ve süt toplama merkezlerinin 
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Faaliyeti sýrasýnda çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az 

veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doðal kaynaklarýn kirlenmesine sebep 

olabilecek müesseseler, “gayhrisýhhi müessese” olarak adlandýrýlmaktadýr. 5302 sayýlý Ýl Özel 

Ýdaresi Kanunu'na göre “belediye sýnýrlarý dýþýndaki gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk 

istirahat ve eðlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek” Ýl Özel Ýdarelerinin görevleri 

içerisinde sayýlmýþtýr. 

Ýlçemiz 72 köyü ile belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda da birçok alana sahiptir. Gayrisýhhi 

müesseselerin çoðu da mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda konuþlanmaktadýr.  Ýlçemizde ruhsat almak 

isteyen iþletme sahipleri 135 km uzaktaki il merkezine birçok kez gitmek zorunda kalmakta ve 

giriþimciler zaman kaybettiði gibi ekonomik kayba da uðramaktadýrlar. 

3. sýnýf gayrisýhhi müessese ruhsatlarýnýn, Fethiye'nin coðrafi konumu, il merkezine uzaklýðý göz 

önüne alýnarak, Ýl Özel Ýdaresi'nden yetki devri yapýlmak sureti ile Ýlçe Özel Ýdaresi tarafýndan  

verilmesi hem bürokrasiyi azaltacak hem de bu sektörde faaliyet veren ve verecek olan 

iþletmelerin zaman ve mali kaybýný önleyecektir. 

Ýl Özel Ýdaresi, Tarým Ýl Müdürlüðü, Tarým Ýlçe Müdürlüðü

Sorun: 
             ruhsatlarý

Belediye mücavir alaný sýnýrlarý dýþýndaki gayrisýhhi müesseselerin 
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7 Nolu Ýnþaat Malzemeleri, Hýrdavat ve 
Yapý Materyalleri Toptan ve Perakende Ticareti

26

? Ýlçemizde iþ yeri envanteri sisteminin bulunmamasý

? Ýlan ve reklam vergilerinin iki eþit taksitte ödenebilmesi

? Kamu arazilerinin bölge ve ülke ekonomisine kazandýrýlmasý



Açýklama:

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum:

Fethiye'de bazý sektörlerde iþ yeri sayýsý bakýmýndan aþýrý yýðýlmalar oluþmuþtur. 
(örn.bar,restoran, eðlence yerleri, emlakçýlar, fýrýnlar ve süpermarketler). Özellikle 1999'da 
yaþanan deprem sonrasý göç alan ilçemizde bu süreç 2001 ekonomik krizinden sonra Ankara, 
Ýstanbul gibi büyükþehirlerden gelenler ile artarak devam etmiþtir. Bu durum piyasadaki arz  
talep dengesini bozduðu gibi haksýz rekabete de yol açmaktadýr. Öte yandan yeterli sermaye, 
pazar ve sektör araþtýrmasý yapýlmadan açýlan bu iþ yerleri, bir sezon sonra batarken çevresindeki 
pek çok iþyerine de zarar vermekte,  esnafa ve devlete olan borçlarýný ödemeden kaçmaktadýrlar. 
Bu kontrolsüzlük bir nevi kapkaç ekonomisine yol açmakta, dolayýsýyla  pek çok ekonomik ve 
sosyal sorunu da beraberinde getirmektedir.  Bu nedenle iþ yeri açýlmasýyla ilgili kriterler yeniden 
gözden geçirilmelidir.    

2008 yýlýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Giriþimci Bilgi Sistemi’nin (Ýþ yeri 
envanter çalýþmasý) bir an önce hazýrlanmasý ile iþ yeri açma kriterlerinin yeniden belirlenmesi, 
yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi ve ihtiyaca göre hangi bölgeye kaç tane iþ yerinin 
açýlacaðýnýn önceden tespit edilmesi gerekmektedir. Ýþ yeri envanterinin çýkarýlmasý ile ihtiyaç 
duyulan ve eksikliði hissedilen sektörler belirlenebilecektir. Böylece  teþvik edici ya da kýsýtlayýcý 
önlemler alýnmasý gündeme gelebilecektir. Ýþ yerlerinin açýlmasýnda ruhsatlandýrma iþlemini 
yapan belediyelerin yaný sýra odalarýn da serbest rekabeti bozmadan sektörlerin saðlýklý iþleyiþini 
garanti altýna alabilmek için düzenleyici, yönlendirici, denetleyici ve tavsiye veren bir rol almasý 
gerekmektedir.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Yerel Yönetimler

Sorun: Ýlçemizde iþ yeri envanteri sisteminin bulunmamasý
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Açýklama:  

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Tüm dünyayý saran küresel kriz, ülkemizi ve beraberinde de ilçemizi  etkisi altýna almýþtýr. Bu kriz 
ortamýnda tanýtým ve pazarlama imkaný olmayan, çoðu zaman yerel radyo ve televizyonlara 
reklam dahi veremeyen üyelerimizin kendini tanýtma aracý, dükkanýnýn önünde ya da ilçe giriþi 
veya yol kenarlarýnda duran tabelalarýdýr. Belediye Gelirleri Kanunu'na dayanarak tarh, tahakkuk 
ve tahsil olan söz konusu tabelalarýn vergileri ilçemizde yýlda tek seferde ödenmektedir. Ancak 
yukarýda da ifade ettiðimiz gibi üyelerimiz bir çok gider kalemi ile karþý karþýya kalmakta olup bu 
ödemeler ayakta kalmalarýný her geçen gün güçleþtirmekte, adeta kepenklerini kapatacak 
duruma gelmektedirler.

Belediye Gelirleri Kanunu'nun “ilan ve reklam vergisi” konusunu düzenleyen 16'ncý maddesinde, 
belediye meclislerinin Kanunun 15'inci maddesinin 1,2 ve 4'üncü bentlerinde yazýlý yýllýk ilân ve 
reklâmlara ait vergileri yýl içinde iki eþit taksitte almaya yetkili olduðu belirtilmektedir. Bu 
kapsamda 2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15'inci maddesinin 1,2 ve 4'üncü 
bentlerinde yazýlý yýllýk ilân ve reklâmlara ait vergilerin iki eþit taksitte alýnmasý üyelerimize 
ödeme kolaylýðý saðlayacaktýr.

Yerel Yönetimler 

Sorun: Ýlan ve reklam vergilerinin iki eþit taksitte ödenebilmesi
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Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

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 þehir dýþýna taþýnmasý ve boþalan bu alanlarýn turizm 
yatýrýmcýsýna 5 yýldýzlý þehir oteli inþasý için tahsis edilmesi uygun olacaktýr.  

Fethiye Körfezi'nin en seçkin mevkiinde 63 dönümlük bir arazi üzerinde faaliyet gösteren 
Karayollarý 131. Þube Þefliði'nin, bunun yaný sýra Devlet Su Ýþleri ve Orman Ýþletme'nin baþka bir 
alana taþýnarak, bu alanlarýn turizm yatýrýmcýsýna tahsis edilmesi halinde bölge ve ülke 
ekonomisine büyük katký saðlanacaktýr.     

Bölge Milletvekilleri

Sorun: Kamu arazilerinin bölge ve ülke ekonomisine kazandýrýlmasý
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8 Nolu Gýda ve Ýçecek Maddeleri Perakende Ticareti

30

? Fethiye merkezine alýþveriþ ve yaþam merkezi yapýlmasý

? Küresel krizin Fethiye’deki iþletmelere olumsuz etkisi



Açýklama: 

Müþteri talebinin artmasý ve tüketim kültürünün yaygýnlaþmasýyla birlikte alýþveriþ merkezleri 
ülkemizde son dönemde en kârlý yatýrým haline gelmiþtir.  Son yapýlan araþtýrmalara göre 
Ankara'da bin kiþiye 225 metrekare AVM alaný düþmektedir. Baþkent, bu sayýlarla Türkiye ve 
Avrupa ortalamasýný aþmýþ durumdadýr.  Ýstanbul ise bin kiþiye 155 metrekare ile Avrupa 
ortalamasýnýn altýnda yer almaktadýr.  

Ancak Türkiye'deki alýþveriþ merkezlerinin üçte biri Ýstanbul'da bulunmaktadýr. Ankara'da 28 olan 
AVM sayýsý, bu sayýnýn üç katý ile yani 84 ile Ýstanbul'da mevcuttur. Üstelik Ýstanbul' da yýl sonuna 
kadar 16 alýþveriþ merkezi daha açýlarak alýþveriþ merkezi sayýsýnýn 100'e çýkmasý beklenmektedir. 
Zaten yoðun bir nüfus ve trafik problemi ile boðuþan bu kentlerin bu kadar AVM'yi kaldýrabilecek 
altyapýsýnýn olup olmadýðý en önemli sorudur.

Büyük þehirlerde durum böyle iken bir kýyý kenti olan Fethiye'deki durum ise son derece 
çarpýcýdýr. 2010 Temmuz ayý itibariyle zincir market tarzýnda Fethiye Belediyesi sýnýrlarý içinde  
26, Ölüdeniz ve Göcek'te 5, Karaçulha'da 2 adet AVM yer almaktadýr.

Zincir market niteliðinde bu AVM'ler Fethiye merkezde toplam 14.913 m ‘de hizmet vermektedir. 
Fethiye merkezde her bin kiþiye 213 m alýþveriþ merkezi düþmektedir. Ýlçe merkezinde her geçen 
gün iþ yerleri ve dükkanlar kepenk kapatýr, diðerleri de ayakta kalma mücadelesi verirken Fethiye 
Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi, bu þehrin yeniliðe ve deðiþime açýlan kapýsý olarak sunulmaktadýr. 
Fethiye'nin genel anlamdaki en temel sorunu plansýzlýk olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Eðitim, 
saðlýk, alýþveriþ gibi donatýlarýn yerlerinin belirlenmesini býrakýn, kentin büyüme dinamikleri ve 
akslarý bile hali hazýrda planlanmýþ deðildir. Dolayýsý ile alt ölçek kent merkezleri, kentsel 
hizmetlerin toplandýðý alanlar belirlenmemiþken tekil alýþveriþ merkezi uygulamalarýna bir bütün 
üzerinden karar verildiði söylenemez. Öte yandan Çevre Düzeni Planlarý'nda alýþveriþ 
merkezlerine iliþkin özel bir karar bulunmamaktadýr.  

Planlama ile ilgili bir mevzuat bulunmakla birlikte AVM'lerin yer seçim kararlarýný belirleyen 
kriterler dizisi de bulunmamaktadýr. Yani arazisi ve sermayesi olan herkes Fethiye'de veya 
Türkiye'nin herhangi bir yerinde istediði yere AVM açabilmektedir.  Bu durum kentin trafiðini ve 
çevredeki esnafý olumsuz etkilerken AVM yatýrýmlarý belediyeler tarafýndan ek gelir kaynaðý ve 
istihdam alaný olarak görülmektedir.  

Fethiye Belediyesi tarafýndan yaptýrýlmasý planlanan AVM, 21.000 m ‘lik inþaat alaný ile büyük bir 
kütle niteliðindedir. Ýhtiyacýn ve talebin çok üstünde dükkan ve diðer sirkülasyon alanlarý gibi 

Sorun: Fethiye merkezine alýþveriþ ve yaþam merkezi yapýlmasý
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insanlarýn içinde kaybolacaðý geniþ mekanlar bulunmaktadýr. Bunun yanýsýra projede müþteri 
kapasitesini karþýlayabilecek yeterli otopark alanlarýnýn ayrýlmadýðý görülmektedir. Öte yandan 
þehir merkezine yakýn bir konumda olmasý nedeniyle trafik sýkýþýklýðýna davetiye çýkarmaktadýr. 
Tüm bunlarýn ötesinde 72 bin nüfuslu merkezi ile kendine has kentsel kimlik öðelerini taþýyan ve 
önemli bir turizm destinasyonu olan Fethiye'de kamusal bir alana AVM kurulmasý sürecinde 
Fethiyelilerin birlikte karar vermesi en doðru  yaklaþým tarzýdýr. Býrakýnýz kamusal bir alaný,  þahsa 
ait bir arazi üzerine bile AVM yapýlýrken üyesi olmaya çalýþtýðýmýz ve liberal ekonominin  beþiði 
sayýlan pek çok Avrupa Birliði ülkesinde AVM'lerin yer seçimlerinde o bölgedeki ticaret odalarý ve 
onlarý temsil eden kurumlarýn öneri ve tavsiyelerinin belediyeler tarafýndan  dikkate alýnmasýný 
saðlayan mevzuat yürürlüktedir.  Bu konuda ülkemizde AB'ye benzer  herhangi bir düzenlemenin 
olmamasý,  piyasa ekonomisini en iyi þekilde tanýmlayan “býrakýnýz yapsýnlar býrakýnýz geçsinler” 
sözünü,  bizde adeta “býrakýnýz yapsýnlar, býrakýnýz batsýnlar” anlayýþý ile karþý karþýya getirmiþtir.   

* AVM yapýlýrken kentlerin þehir dokusuna zarar vermemesi ve þehir trafiðini olumsuz 
etkilememesi saðlanmalýdýr. Bunun için AVM kurulurken çevre kuruluþlarý, esnaf dernekleri, 
mimarlar odasý, ticaret odasý gibi sivil toplum kuruluþlarýyla fikir alýþveriþinde bulunulmalýdýr. 
Tüm bu kurum ve kuruluþlarýn mutabakatý ile þehir merkezinde bir AVM yapýlabilir. 
* Belediye, AVM'lere yönelik nazým planla kararlar üretmelidir.
* Þehir içi trafiðinde yapacaðý yýðýlmalar göz önüne alýnarak AVM'ler, þehir dýþýna ana akslar 
üzerine kaydýrýlmalýdýr. Þehrin mevcut yoðunluðu,  geliþme trendleri ve üst ölçekli planlar göz 
önü alýnarak uygun yerlere kaydýrýlmalýdýr. AVM'nin þehir dýþýnda yapýlmasý,  gerek kent dokusu 
ve mimarisinin korunmasýný  gerekse  trafiðin þehir içinde dengeli daðýlýmýný saðlayacaktýr. 
* AVM yapýlmasý konusunda bölgesel olarak her semt için ayrý ayrý kotalar oluþturulmalýdýr.  Bu 
kotalarýn kriterleri ise nüfus yoðunluðu, gelir düzeyi ve AVM'lerin kiralanabilir alanýna göre 
belirlenmelidir.  
* Turizm kenti niteliði taþýyan bir yerin yerel deðerleri mutlaka korunmalý ve tedbirler alýnmalýdýr.
* AVM'lerin yer seçimi, sayýsý ve türü tamamen yerel erkler (Belediye, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý, 
sivil toplum örgütleri, Ticaret ve Sanayi Odasý gibi) vasýtasýyla birlikte karar verilmesi gereken bir 
süreçtir. Toplumun her kesimini yakýndan ilgilendiren kentin sosyo-ekonomik yapýsýný 
þekillendirecek bu tür çalýþmalar kentin, kentlinin ve toplumun adýna hareket eden karar 
vericilerin mutabakatý ile saðlanmalýdýr. Bu tür yatýrýmlar toplumsal kontrol aracý olarak 
görülmemeli ve kullanýlmamalýdýr. 

Fethiye Belediyesi

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:
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Açýklama: 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý ile Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasý'nýn ortaklaþa yaptýrdýðý bir 
alan araþtýrmasý ile küresel krizin Fethiye ekonomisi üzerindeki etkileri incelenmiþtir.  
Araþtýrmada ayrýca küresel krizin yol açtýðý olumsuzluklarý ortadan kaldýrmak ve/veya asgariye 
indirmek amacýyla önerilerde bulunulmuþtur. 

Anket uygulamasýna katýlan 779 iþletmenin, 447'si Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý üyesi iken 
332'si Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasý üyesidir. Ankete katýlan iþletmelerin % 90'ý az ortaklý 
aile iþletmeleridir. Ýþletmelerin % 86,3'ü AB standartlarýna göre 1-9 arasý iþçi çalýþtýran mikro 
ölçekli iþletmeler statüsünde yer almaktadýr. % 10,8'i orta ölçekli iþletme (10-49 çalýþan) iken, % 
2,2'si büyük ölçekli iþletmeler (50-249) sýnýflamasýnda yer almaktadýr. 250 ve üzerinde çalýþaný 
olan iþletmelerin oraný ise, % 0,7'dir. Kýsaca ankete katýlan iþletmelerin % 99,3'ü KOBÝ statüsünde 
yer almaktadýr. Ankete katýlan iþletmelerin % 90,7'si kriz sürecinden olumsuz etkilendiklerini 
belirtmiþlerdir. Krizin en önemli etkilerinden biri iþletmelerin iþ hacimlerinde düþüþ yaratmasýdýr. 
Fethiye'de faaliyet gösteren iþletmelerin büyük çoðunluðu ticari faaliyet ile uðraþmaktadýr. Kriz 
süreci, iþletmelerin ticari kazançlarýnda ve iþ hacimlerinde düþüþlere yol açmýþtýr. Ýþletmelerin % 
90,2'si son 2 yýl içerisinde iþ hacimlerinde büyük düþüþler yaþadýklarýný ifade etmiþtir. Ýþ 
hacimlerinde düþüþe baðlý olarak iþletmeler kýsa dönemde maliyetlerde düþüþe yol açabilecek 
üretim faktörü olan iþgücü maliyetlerini düþürme yoluna gitmiþtir. Ýþletmelerin % 69,3'ü 
maliyetlerini kýsmanýn bir yolu olarak iþçi çýkarma yoluna gitmiþtir. Türkiye genelinde mikro 
alanda faaliyet gösteren iþletmelerin bu yöndeki davranýþlarý doðrultusunda 2009 yýlýnda iþsizlik 
oraný rekor kýrarak % 14'e yükselmiþtir. Ýþletme sahiplerinin iþçi çýkarmalarýnýn temelinde yatan 
iki neden ise, küresel kriz ve iþ hacimlerindeki düþmelerdir. Ýþ hacimlerinde yaþanan düþüþlerin 
temel nedeni olarak tüketici talebindeki daralma gösterilmektedir.Ýþletmelerin % 82'si kriz 
sürecinde finansman sorunu yaþadýðýný dile getirmiþtir. Finansman sorununa neden olan ise 
alacak tahsilinde yaþadýklarý sýkýntýlardýr. Ýþletmelerin % 83,1'i alacaklarýný tahsil edememektedir. 
Alacaklarýn tahsilinde yaþanan sýkýntýlar sonuçta iþletmeleri bir borç kýsýr döngüsü içerisine 
sürüklemekte ve finansman sorunu yaþamalarýna neden olmaktadýr. Finansman sorununa baðlý 
olarak iþletmelerin % 84,4'ü ödeme güçlüðü yaþamaktadýr.Ankete katýlanlarýn % 65,5'i istihdam 
edilen iþçilerin sosyal güvenlik primlerinin yüksek olduðunu belirtmiþtir. Buna raðmen 
iþletmelerin, % 23'ünün vadesi geçmiþ sosyal güvenlik borcu bulunmakta iken, % 32'sinin vadesi 
geçmiþ vergi borcu bulunmaktadýr.  

Ýþletmelerin sadece % 9,6'sý KOSGEB kapsamýnda verilmiþ olan KOBÝ destek kredilerinden 
faydalanmýþtýr. Bu oranýn düþük olmasý iþletmelerin,  vergi ve SGK prim borçlarý sebebiyle 
KOSGEB desteklerinden faydalanamadýðý veya KOSGEB'in bu destekleri hakkýnda gerekli bilgi ve 

Sorun: Küresel krizin Fethiye’deki iþletmelere olumsuz etkisi
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donanýma sahip olmadýðý  ya da kriz sürecinde kredi ile finansman yoluna baþvurmadýklarýný 
göstermektedir. 

Öte yandan Fethiye'de ticaretle uðraþanlarla yapýlan birebir görüþmeler sonucunda elde edilen 
Fethiye'ye özgü yapýsal sorunlar özetle þu þekilde sýralanmýþtýr:
* Zincir marketlerin varlýðý
* Zincir marketlerin þehir merkezine yakýn yerlerde konumlanmasý
* Turizmin ve ticari hayatýn 12 aya yayýlamamasý
* Kýþýn ticari hayatý canlandýrýcý tedbirlerin alýnmamasý
* Yabancýlarýn mülk alýmlarýnýn durmasý
* Ýnþaat sektörünün durgunlaþmasý
* Tarýma gereken desteðin verilmemesi
* Plansýz ve ihtiyacýn üzerinde iþ yeri açýlmasý
* Belediye'nin sosyal konutlarý yapmasý
* Fethiye'nin tanýtýmýnýn yetersiz olmasý
* Trafik ve otopark sorunu
* Kaynaklarýn etkin kullanýlmamasý
* Kurumlar arasý uyum ve etkileþim sorunu

Ankete katýlan iþletmelerin % 84'ü devletin krizden çýkýþ için almýþ olduðu tedbirlerin yetersiz 
olduðunu düþünmektedir. Hükümet bu süreç içerisinde belli sektörleri desteklemek amacýyla 
vergisel indirimler baþta olmak üzere birtakým önlemler almýþtýr. Devletin almýþ olduðu önlemler 
likidite destekleri, vergi destekleri, istihdam destekleri, yatýrým destekleri, giriþimciye saðlanan 
kredi ve garanti düzenlemeleri ve kredi ve kredi kartý ödemelerine iliþkin düzenlemeler olarak 
sýnýflandýrýlmaktadýr. Ankete katýlan iþletme sahipleri hükumetin almasý gereken tedbirleri 
öncelik sýrasýna göre þöyle sýralamaktadýrlar: 
* Vergi indirimi, 
* Sosyal güvenlik prim indirimi, 
* KOBÝ'lere destek, 
* Kamu borçlarýna taksitlendirme, 
* Çek yasasýnýn düzenlemesi ve kredi faiz oranlarýnýn indirilmesi.
Fethiye'ye özel yapýsal sorunlarýn giderilmesi için kongre ve spor turizmine yönelik yatýrýmlarýn 
yapýlmasý, limanýn kapasitesinin artýrýlmasý, bir üniversite veya fakültenin kurulmasýnýn yine kýþ 
sezonunda Fethiye'nin canlanmasýna yol açacak faktörler olarak belirlenmiþtir. Fethiye'nin 
tanýtýmýnýn etkin bir þekilde yapýlabilmesinin yolu, kurumlar arasý uyum ve iletiþimin 
saðlanmasýndan geçmektedir.     

Yerel Yönetimler, Meslek Odalarý, Sivil Toplum Kuruluþlarý

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 
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9 Nolu Konfeksiyon, Ayakkabý, Deri Giyim,
Deri Eþyalarý, Ecza ve Kiþisel Bakým Ürünleri 
Toptan ve Perakende Ticareti
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? Telmessos Antik Tiyatrosu’nun ve Amintas Kaya Mezarlarý’nýn restorasyonu ve bakýmý

? Bölge turizminin gerekli düzen ve verimliliðe kavuþturulmasý için yerel turizm 
paydaþlarýný    (kamu ve özel kesim) içine alan kurumsal bir yapýnýn oluþturulmamasý

? Kadyanda Antik Tiyatrosu



Açýklama: 

Ýlçemiz doðal güzellikleri ve kültürel deðerleri ile olduðu kadar tarihi mirasý ile de ikamesi 
mümkün olmayan turistik bir yöredir.  Ancak bu tarihi miras zamanýn yok edici ellerine 
býrakýlmaktadýr. 

Kenti çevreleyen tepenin eteklerinde bulunan, Fethiye'nin simgesi olarak kabul edilen Amintas 
Kral Mezarlarý  doðal aþýnma tehlikesi ile karþý karþýyadýr. Antik Likya dönemine ait Amintas Kaya 
Mezarlarý'nýn bakýma alýnmasý ve peyzaj düzenlemesinin yapýlmasý gerekmektedir.

Öte tandan þehir merkezinde bulunan Telmessos Antik Tiyatrosu, denize yakýn en eski tiyatro 
olup yaþayan bir kentin içerisinde bulunmasý nedeni ile dünyadaki tek örnektir. Tiyatro, 1993 
yýlýnda Fethiye Müze Müdürlüðü baþkanlýðýnda yapýlan sondaj kazýlarýnda erozyonla dolmuþ olan 
3-4 metrelik toprak tabakasý altýnda bulunmuþtur. 1995 yýlýna kadar sürdürülen çalýþmalar 
sonucu tiyatrodan kalabilen tüm kalýntýlar gün ýþýðýna çýkartýlmýþtýr. Tiyatro þimdiki haliyle 1.500 
kiþinin kullanýmýna cevap verecek durumda olmasýna raðmen 1995 yýlýndan bu yana geçen 15 
sene zarfýnda tiyatronun restorasyonu konusunda ciddi bir adým atýlamamýþtýr.

Muðla Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu'nca tiyatronun röleve, restitasyon ve 
restitüsyon çalýþmalarý uygun bulunmuþtur. Kurul tarafýndan aþaðýda özeti verilen detay 
raporlarýn hazýrlanmasý istenmiþtir. Söz konusu raporlarýn tamamlanmasý halinde Ýzmir Anýtlar 
Kurulu'nca restorasyon projesinin yaklaþýk maliyeti çýkarýlabilecek ve ödenek ayrýlabilecektir. 

Talep edilen detay raporlar ise þunlardýr:

* Orijinal mimari parçalarýn bulunmadýðý kýsýmlarda yeniden inþa edilerek uygulama yapýlacak 
kýsýmlarýn zemin mekaniði açýsýndan bir raporun hazýrlanmasý
* Tiyatronun yerinden oynamýþ veya yýkýlma tehlikesi bulunan kýsýmlarýnda ve ilave olarak 
uygulama yapýlacak bölgelerinde statik gerekliliklere ve güçlendirmeye iliþkin rapor hazýrlanmasý
* Mevcut mimari parçalarýn korunmasýna ve müdahalelere yönelik arkeolojik raporun 
hazýrlanmasý
* Tiyatronun sahne, oturma sýralarýnda ve diðer kýsýmlarýnda eksik olan yeniden yapay taþ 
malzeme ile yapýlmasý önerilen malzemenin biçimi, türü, dokusu ve rengine iliþkin rapor ve 
belgelerin hazýrlanmasý
* Peyzaj düzenlemesine iliþkin önerilerin hazýrlanmasý   

Sorun: Telmessos Antik Tiyatrosu’nun ve Amintas Kaya Mezarlarý’nýn 
             restorasyonu ve bakýmý
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Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum: 

Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu'nun 12'inci maddesine göre belediyelerin ve il özel 
idarelerinin görev alanlarýnda kalan kültür varlýklarýnýn korunmasý ve deðerlendirilmesi amacýyla 
Emlak Vergisi Kanunu uyarýnca mükellef hakkýnda tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u 
nispetinde taþýnmaz kültür varlýklarýnýn korunmasýna katký payý tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. 
Tahsil edilen miktar, kültür varlýklarýnýn korunmasý ve deðerlendirilmesi amacýyla hazýrlanan 
projeler kapsamýnda kamulaþtýrma, projelendirme, plânlama ve uygulama konularýnda 
kullanýlmak üzere il özel idaresine ve il sýnýrlarý içindeki belediyelere vali tarafýndan aktarýlýr ve bu 
pay valinin denetiminde kullanýlýr. 

Bu kapsamda Telmessos Antik Tiyatrosu ve Amintas Kaya Mezarlarý’nýn restorasyonu ve bakýmý 
için 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu'nun 12'inci maddesi uygulanarak 
kaynak yaratýlabilir.

Valilik, Ýl Özel Ýdaresi, Fethiye Belediyesi, Müze Müdürlüðü
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Bugüne kadar Ankara'dan merkeziyetçi bir yönetim tarzý ile yönetilen turizm endüstrisi, yurt 
ölçeðinde çok sayýda destinasyona sahiptir. Giderek güçleþen merkezden yönetim unsurunun 
getirdiði sorunlarý aþmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” 
belgesinde, bu yönde yepyeni bir yapýlanma öngörülmüþtür.

2007 tarihli “2023 Turizm Stratejisi Eylem Planý” Raporu'nda detaylý olarak yer verilen  “Turizm 
Konseyleri Modeli”nin uygulanmasý uzun süredir üzerinde durulan ve dünya çapýnda geniþ 
yankýlar uyandýran, fakat Türkiye'de uygulanamayan “destinasyon yönetimi” kavramýný yakýndan 
desteklemesi sebebiyle ülke turizminde yeni bir dönemi de açacaktýr. 

Turizm Bakanlýðý'nca 2007'de getirilen Turizm Konseyi Modeli'nin ana hatlarý þunlardýr:
1)Her dar bölgeli turizm yöresinde “Noktasal Turizm Konseyi” faaliyete geçecek.
2)Her ilin noktasal konseyleri “Ýl Turizm Konseyi” ni oluþturacak.
3)Tüm illerin konseyleri toplanarak “Ulusal Turizm Konseyi”ni meydana getirecek.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 temel stratejisi;
“Ýyi yönetiþim” ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili 
kamu, özel sektör kuruluþlarý ve STK'larýn karar verme süreçlerine katýlýmlarýný saðlayacak 
konseyler bazýnda kurumsallaþmaya gidilmesidir.

Ulusal Turizm Konseyi oluþturulmak üzere gerekli örgütsel çerçeve çizilerek, "il turizm 
konseyleri"nin oluþumu ve bunun da altýnda "noktasal turizm konseyleri"nin birbirine paralel 
olarak faaliyete geçmesi için gerekli olan örgütsel model altyapýsý tariflenmiþtir. 2007 yýlýnda 
yasal olarak devreye girmiþ olan bu süreçte, henüz destek yönerge ve yönetmelik detaylarý 
devreye girmemiþtir. Fakat devletin böyle bir açýlýma gitmiþ olmasý, büyük bir adým niteliðindedir. 

Yerel turizm paydaþlarýnýn (kamu ve özel kesim) iþ birliði içinde yönetilecek olan bölge turizminin, 
gerekli düzen ve verimliliðe kavuþturulmasý için Muðla'nýn ilçelerinde noktasal (ilçe) turizm 
konseyleri, Muðla'da ise noktasal turizm konseyinin temsilcilerinden oluþan Ýl Turizm Konseyi 
Modeli'ne geçilmesi bir zorunluluk haline gelmiþtir. 

Bölge turizmi, her sezon öncesi turizmden karnýný doyuran bir bölgenin zaten olmazsa olmazlarý 

Sorun: Bölge turizminin gerekli düzen ve verimliliðe kavuþturulmasý için yerel 
             turizm paydaþlarýný (kamu ve özel kesim) içine alan kurumsal bir 
             yapýnýn oluþturulmamasý
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olan gürültü kirliliði, hanutçuluk, inþaat yasaðý vb. gibi sezonluk turizm tedbirlerinin ele alýndýðý 
turizm koordinasyon toplantýlarý ile yürütülemeyecek kadar ciddi bir boyuta ulaþmýþtýr. Ulusal 
ölçekteki planlama ve ülkenin turizm stratejisiyle uyumlu yerel planlamalarýn ve stratejilerin 
üretilmesi ve bunlarýn uygulamaya geçirilmesi, uygulamalarýnýn performanslarýnýn ölçülmesi 
gereksinimi vardýr. 

Bölgenin yerel yönetimleri ve  sivil toplum kuruluþlarý arasýnda    birlikte iþ yapma kültürünün 
oluþturulmasýnýn tam zamanýdýr. Böylesi bir yerel inisiyatifin öncülüðü Valilik makamýnca 
yürütülmelidir.

Gelinen bu noktada, Muðla'ya büyük bir tarihi görev ve fýrsat ortaya çýkmýþtýr. Turizm sektörünün 
sorunlarýnýn üstesinden gelebilmek için aranan model tariflenmiþ ve yasal çerçevesi için gereken 
temel oluþmuþ durumdadýr. Bu yaklaþým içinde, Muðla' nýn öncelikli yerel gündemine alýnmasý 
gereken konu,  Ýl ve Ýlçe  Turizm Konseyi oluþumu için harekete geçilmesidir. 

Valilik ve yerel paydaþlarla ortaklaþa tesis edilecek yerel bir açýlým ile Fethiye Turizm Konseyinin 
hýzlý bir dayanýþma atýlýmýna geçebileceðini öngörmekteyiz. Oluþturulacak bu yapý, yerelde hýzlý, 
çevik, yörenin ihtiyaçlarýna uygun, fonksiyonel ve etkili çözümler üreten bir yönetim 
organizasyonudur.   

Söz konusu organizasyonun finansman kaynaklarý aþaðýda modellenmiþtir.

1.Yerel kaynaklar (Yerel yönetimler ve meslek kuruluþlarý)
2.Turizm Altyapý Hizmet Birliði'nin kaynaklarý
3.MELSA'dan aktarýlacak kaynak
4.Güney Ege Kalkýnma Ajansý kanalýyla bölgesel projelere aktarýlacak kaynak 

Özellikle, Avrupa Birliði'ne uygun yöntemlerle, turizm sektörünün geliþimine yönelik 100'den 
fazla alt önerilerin tanýmlanacaðý “Muðla Turizm Stratejisi” çalýþmalarýný sürdüren, Bodrum, 
Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm destinasyonlarýný bünyesinde barýndýran, eþsiz 
doðal güzellikleri ile dünyanýn en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muðla'nýn, gelinen 
safhada bu eþiði kolayca aþabilmesi söz konusudur. 

Valilik, Yerel Yönetimler, Meslek Odalarý, Sivil Toplum Kuruluþlarý

Ýlgili Kurum: 
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Açýklama:  

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Kadyanda Likya tipi mezarlarý ile tanýnmýþtýr. Fethiye ovasýna bakan yamacýnda oldukça yüksek 
temeller üzerine oturtulmuþ silindirik çatýlý bir mausoleum dikkati çekmektedir. 

Kadyanda'da izlenen yapý kalýntýlarýnýn büyük çoðunluðu Roma Dönemi'ne aittir. Antik kentte 
1992 yýlýnda Fethiye Müze Müdürlüðü'nce bir kurtarma kazýsý yapýlmýþtýr. Bu çalýþma sýrasýnda 
ören yerini rahatlýk ve kolaylýkla gezebilmek için takriben 2,5 km uzunluðunda bir gezi yolu 
yapýlmýþtýr. Bugün bu antik tiyatro ile ilgili kazý yapýlamýyor ve kazý yapýlamamasý sebebiyle de 
restorasyon gerçekleþtirilememektedir.

Kadyanda Antik Tiyatrosu’nda kazý çalýþmalarýnýn baþlatýlabilmesi ve için  arkeoloji bölümü olan 
bir  üniversite tarafýndan kazý çalýþmalarýnýn üstlenilmesi gerekmektedir. Üniversitenin yapacaðý 
kazý çalýþmasý projesi ise Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylandýktan sonra hayata geçirilebilir. 
Bunun yaný sýra Bakanlar Kurulu'nun söz konusu antik kentte kazý yapýlmasýný uygun bulmasý  
halinde söz konusu kazý çalýþmasýný üniversiteye, müze müdürlüðüne ve/veya her iki kuruma da 
görev vererek çalýþmalar baþlatýlabilir.

Bakanlar Kurulu

Sorun: Kadyanda Antik Tiyatrosu
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10 Nolu Kuyumculuk, Saat, Optik ve 
Hediyelik Eþya Toptan ve Perakende Ticareti
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? TL - döviz paritesinin turizm gelirlerine etkisi

? ÖTV ve KDV uygulamasý

? Ticaret sicil harçlarýnýn yüksekliði

? Ticaret sicil harçlarýnýn ticaret sicil memurluklarý tarafýndan tahsil edilememesi   
Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi sistemi programý ile ilgili sorunlar

? Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi Sistemi programý ile ilgili sorunlar



Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Bölgemize gelen turist sayýsýnda geçen yýla göre artýþ yaþansa da, "kur makasý" turizmcileri 
olumsuz etkilemektedir. Turizmciler düþük kuru, doluluk oranlarý ile dengelemeye çalýþmakta 
ancak uzun vadede bu þekilde devam etmelerinin çok zor olduðu görülmektedir. Turizmcilerin de 
birer ihracatçý olduðunu düþünürsek sektörün en büyük sorununu düþük kur oluþturmaktadýr.

Turist sayýsýndaki artýþ  %10 olmasýna raðmen, turizm gelirlerine bakýldýðýnda kiþi baþý gelirde 
düþüþ yaþanmaktadýr. Döviz kurlarý 2-3 yýldan beri ayný seviyede seyretmektedir. Döviz 
politikalarý belirlenirken turizm sektörünün de göz önüne alýnmasý gerekmektedir.

Turizm sektörünün de ihracatçý olarak tanýmlanmasý ile ihracatçýya tanýnan imkanlarýn 
turizmcilere de tanýnmasý gerekmektedir. Sektörde, istenen hedeflere, kur makasýnýn belli 
seviyede kalmasýndan dolayý ulaþýlamamaktadýr. Sektör hizmetini dövizle satmaktadýr; ancak 
giderler TL bazýnda olup her geçen gün artmaktadýr. Bu nedenle döviz kurlarýnýn iyileþtirilmesi, 
üzerindeki baskýnýn kalkmasý önem taþýmaktadýr. 

Bölge Milletvekilleri

Sorun: TL - döviz paritesinin turizm gelirlerine etkisi
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Ülkemizde devletin vergi gelirleri içerisinde dolaylý vergilerin oraný %70, dolaysýz vergilerin oraný 
ise %30 civarýndadýr. Türkiye'de vergide tahsilatýn üçte ikisi dolaylý vergiden gelirken, Avrupa 
Birliði ülkelerinde ise bu oranlar tam tersidir. AB ülkelerinde  dolaylý vergiler %35 iken, dolaysýz 
vergiler %65 civarýndadýr. Bir ülkede, dolaylý vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payý, 
dolaysýz vergilerden yüksekse, o ülkede vergi adaletinin varlýðýndan söz edilemeyeceði 
muhakkaktýr. Ülkemizde kayýt dýþý ekonomi arttýkça beyana dayalý, dolaysýz vergiler azalmaktadýr. 
Bunlar azaldýkça da  bütçe açýklarýnýn kapanmasý için dolaylý vergilere yüklenilmekte, böylece 
tüketiciye de fiyatlar artarak yansýmakta ve vergi sistemindeki adaletsizlik hýzla büyümektedir. 
Dolaylý vergilerin uygulandýðý mal ve hizmetlerin, düþük gelirlilerin bütçesindeki payý, yüksek 
gelirlilere göre daha fazla olduðu için vergi yükünün, asýl olarak düþük ve sabit gelirlilerin 
üzerinde kaldýðý görülmektedir. Buna göre de Türkiye'de vergi uygulamasýnda sürekli deðiþime 
uðrayan, adalet ilkesinden zaman zaman uzaklaþan bir sistem mevcuttur. Bu durum Anayasanýn 
73'üncü maddesine göre  “Herkes,  kamu giderlerini karþýlamak üzere mali gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli daðýlýmý,  maliye politikasýnýn sosyal 
amacýdýr.”  maddesine aykýrý düþmektedir.  

Ülkemizde vergi adaletsizliðinin ve vergi oranlarýnýn yüksek olmasýnýn en büyük nedeni, kayýt dýþý 
ekonominin kontrol altýna alýnamamasý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bunun için de öncelikle, 
Türkiye'de kayýt dýþý ekonomiye neden olan unsurlar tespit edilmeli daha sonra bu unsurlarýn 
ortadan kaldýrýlmasý için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapýlmalýdýr. Kayýt dýþý istihdamý 
tetikleyen en önemli nedenler arasýnda yüksek prim ve vergi oranlarý gelmektedir. Yüksek vergi 
oranlarý, sistemi kayýt dýþýna iterken kayýt dýþý kesimlerin geniþlemesi ise vergilerin aðýrlaþmasýna 
yol açmaktadýr. Bu yüzden istihdamdan alýnan vergi ve prim oranlarý aþaðýya çekilmeli, kayýt dýþý 
istihdama aðýr cezalar getirilmeli ve kayýt dýþý istihdamý destekleyen unsurlarýn baþýnda gelen 
yüksek girdi maliyetlerinin düþürülmesi saðlanmalýdýr.

Sonuç olarak kayýt dýþý faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kayýt altýna alýnabilmesi için verginin 
konusuna giren gelir kavramý geniþletilerek bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergilen-
dirilebilir duruma getirilmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlýðý

Sorun: ÖTV ve KDV uygulamasý
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:  

Ýlgili Kurum:

Ticaret sicili iþlemleri, ilgili mevzuat gereði harca tabidir. Ticaret Sicili Nizamnamesi'nin 'Harç 
Mükellefiyeti” hususunu düzenleyen 12'inci maddesine göre “Sicil memurundan harca tabi 
herhangi bir istekte bulunan yahut bir örnek isteyen kimse kanuni harcý ödemedikçe isteði 
üzerinde hiçbir muamele yapýlamaz.” hükmü amirdir.

Oranlarý her yýl yeniden düzenlenen söz konusu harçlar, maalesef üyelerimize iþletmeleri ile ilgili 
Ticaret Sicilinde iþlem yaparken ciddi maliyetler yaratmaktadýr. Öyle ki, harçlarýn yüksekliði 
nedeniyle, firmalarýn tescil ettirmek zorunda olduklarý hususlarý Ticaret Sicil memurluklarýna 
tescil ettirmedikleri odamýzca tespit edilmektedir. Özellikle adres deðiþikliði yapan firmalar, harç 
ücretlerinin yüksekliði nedeni ile adres deðiþikliði tesciline yanaþmamakta, bu durum da hem 
tescili zorunlu bir hususun yerine getirilmemesine neden olmakta hem de ticaret sicilinde kayýtlý 
firmalarýn bilgilerinin güncelliðini olumsuz etkilemektedir. Þöyle ki, kamu kurum ve kuruluþlarý 
tarafýndan Ticaret Sicili'nden üyeler ve adresleri hakkýnda bilgi istenmektedir. Adreslerin güncel 
olmamasý tüm kurumlarý etkilemektedir.

Maliye Bakanlýðý ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nýn yapacaðý ortak bir çalýþma sonucu ticaret sicil 
harçlarýnýn düþürülmesi ve “adres deðiþikliði” tescili gibi tüm kurumlarý hassasiyetle ilgilendiren 
bir tescilden harç ücreti alýnmamasý Ticaret Sicili kayýtlarýnýn daha güncel olmasýný saðlayacaktýr.

Maliye Bakanlýðý

Sorun: Ticaret sicil harçlarýnýn yüksekliði
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Ticaret sicili harçlarý vergi dairelerince veya tahsile yetkili bankalarca tahsil edilmektedir.  Ýþlem 
hacmi büyük odalarda ise vergi dairelerince veya bankalarca bir personel konuyla ilgili 
görevlendirilmekte ve tahsilâtýn oda içinde gerçekleþmesi saðlanmaktadýr. Ancak odamýz gibi 
iþlem hacmi küçük odalarda ise, üyeler bir tescil iþlemi yapmak için ilgili bankalara ya da vergi 
dairesine gitmekte, sýra beklemekte ve mesaisinin çoðunu harç yatýrma peþinde koþarak 
geçirmektedir. Bu uygulama  zaman ve iþ gücü kaybýna yol açmaktadýr.   

Sorunun ülke çapýnda çözüme kavuþturulmasý için Ticaret Sicil Memurluklarýna ya da odalara 
harçlarýn tahsil yetkisi verilmesi konusunda gerekli mevzuat düzenlemelerinin Maliye Bakanlýðý 
ve Sanayi Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yapýlmasý.  

Maliye Bakanlýðý

Sorun: Ticaret sicil harçlarýnýn ticaret sicil memurluklarý tarafýndan tahsil 
            edilememesi
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Yüksek Planlama Kurulu'nun 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayýlý kararý ile onaylanan “Bilgi 
Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planý”nda yer alan 56 no'lu “Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi 
Sisteminin Oluþturulmasý” ve 16 no'lu “Çevrimiçi Þirket Ýþlemleri”  eylemleri kapsamýnda 
oluþturulan bilgi sistemi üzerinden Ticaret Sicili memurluklarýnca yapýlan tescil, tadil ve terkin 
iþlemlerine iliþkin kayýtlarýn elektronik ortamda merkezi bir sistemde tutulmasý ve sicil 
iþlemlerinin çevrimiçi (online) yapýlmasý amacýyla Ticaret ve Sanayi Bakanlýðý tarafýndan 
hazýrlanan “Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi Sistemi Programý”, pilot bölge olan Mersin'de faaliyete 
baþlamýþ bulunmaktadýr.

Kamuda pek çok iþlemin elektronik ortamda yürütüldüðü, bilgi teknolojilerinin bu denli geliþtiði 
günümüzde ticari hayatýn temel aktörleri olan firmalarýn kayýtlarýnýn tutulduðu  ticaret sicilinde 
iþlemlerin hala eski usulde  defter ve dosyalarda tutulmasý hem süreci aðýrlaþtýrmakta hem de iþ 
gücü ve maliyet kayýplarýna yol açmaktadýr.  Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan hazýrlýklarýna  
bu yýl  baþlanan  programýn bir an evvel tamamlanmasý, programýn kullanýmý ile ilgili eðitim 
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý önem arz etmektedir.   

 

Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi Sistemi Programý'nýn bir an evvel tamamlanarak kullanýmý ile ilgili 
Ticaret Sicil memurluklarýna kapsamlý ve uygulamalý bir eðitim verilmesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Sorun: Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi Sistemi programý ile ilgili sorunlar
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11 Nolu Ulaþtýrma ve Depolama

47

? Göcek Tüneli geçiþ ücretlerinin yüksek olmasý

? Kara yolu taþýmalarý ile ilgili plaka ve denetim sorunlarý

? Mazottaki ÖTV uygulamasý

? Uygulamalý tonaj kontrol noktalarýnýn azlýðý



Açýklama: 

Çözüm Önerisi:  

Ýlgili Kurum:

Ýlçemizde turizm taþýmacýlýðýnýn en önemli sorunlarýnýn baþýnda girdi maliyetlerinin yüksekliði 
gelmektedir. Göcek Tüneli, Dalaman Havaalaný üzerinden  Muðla ve yöresine gelen turistlerin 
ulaþýmý açýsýndan oldukça önemlidir. Dalaman'a inen turist, Fethiye ve Marmaris'e kara yolu ile 
gitmektedir. Göcek Tüneli yapýlmadan önce Fethiye yöresine gelen turistler oldukça virajlý   
Göcek rampalarýný aþmak zorunda kalýyorlardý. Virajlý ve tehlikeli yolu ortadan kaldýrmak 
amacýyla Göcek Tüneli'nin yapýlmasý için yetmiþli yýllarda bazý giriþimlerde bulunulmuþtur. Ancak, 
Göcek Tüneli'nin yapýmýna bir türlü baþlanamamýþtýr. 8 baþbakan, 13 hükumet deðiþmesine 
raðmen yapýlamayan tünel, 2006 yýlýnda özel sektör tarafýndan  yapýmý tamamlanarak faaliyete 
geçmiþtir. Göcek Tüneli'nin faaliyete geçmesi bölgenin sosyoekonomik geliþimi açýsýndan önemli 
bir yatýrýmdýr. Tünel yapýldýktan sonra 30 dakika olan Dalaman–Göcek arasý 12 dakikaya 
düþmüþtür.  830 metre uzunluðundaki tünelden geçiþ ise 1 dakika sürmektedir.  Dikkat çeken 
önemli bir  husus, söz konusu tünelin geçiþ ücretleri konusundadýr.  Aydýn-Ýzmir arasýndaki 100 
km'lik otoyoldan ve 3 km'lik Selâtin Tüneli'nden geçiþ ücreti 2 lira 75 kuruþ iken  860 metrelik 
Göcek Tüneli geçiþ ücreti binek otomobillerde  3 TL, minibüslerde ise 4 TL'dir. 11 araçlý bir turizm 
taþýmacýsýnýn bir sezonda tünel maliyeti yaklaþýk 15.000 TL'yi bulmaktadýr.  Her ne kadar söz 
konusu tünel özel sektör tarafýndan yap-iþlet-devret modeli ile hayata geçirilmiþ olsa da, 
denetleyici ve düzenleyici rolü olan devletin, tünel ücretleri konusunda bir alt ve üst limitinin 
bulunmasý gerektiði düþünülmektedir.    

Ticari amaçla taþýmacýlýk yapan ve tüneli sýklýkla kullanan iþletmelerin araçlarý için OGS ya da KGS 
kart uygulamasýna geçilerek geçiþ ücretlerinde yapýlacak indirim, sektöre büyük katký 
saðlayacaktýr.

Bölge Milletvekilleri

Sorun: Göcek Tüneli geçiþ ücretlerinin yüksek olmasý
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Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Kara yolu taþýmalarý ile ilgili plaka tanýmlarý konusunda (ne taþýyanýn hangi plakayý kullanacaðý ile 
ilgili) uygulamada çok ciddi sorunlarla karþýlaþýlmaktadýr. Örneðin sadece öðrenci ve personel 
taþýyanlarýn alacaðý "S Plaka", birçok araç tarafýndan alýnmakta ve otellere, plajlara, restoranlara, 
teknelere, pazara, markete turist servisi adý altýnda taþýmacýlýk yapýlmaktadýr.

Öte yandan, hususi araçlarla da toplumun her kesiminden insan tarafýndan vergi kaydý ve gerekli 
yasal belgeleri olmaksýzýn turist taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr. Son derece karmaþýk olan ulaþtýrma 
mevzuatýnda düzenlenen belgeler ile ilgili denetim ve kontrol birimlerinin de yeterli bilgiye sahip 
olmamasý denetimlerin etkinliðini düþürmektedir. Öte yandan ticari amaçla taþýmacýlýk yapan 
sektör mensuplarý taþýma belgelerini almak için ciddi bedeller öderken ve kazançlarý 
vergilendirilirken misafir araç (MA ) plakalý araçlar Dalaman Havaalaný' na ve ören yerlerine hiçbir 
engel olmaksýzýn giriþ ve çýkýþlarýný yapabilmekte ve Fethiye'ye toplu halde yolcu 
getirmektedirler. Bu da sektörde haksýz rekabeti yaratmaktadýr.

 
Kanunun ve yönetmeliklerin uygulanabilmesi etkin bir denetim sistemi ile mümkün olabilecektir. 
Denetimin sadece polis ve jandarma ile yapýlmasý yeterli olmamaktadýr. Ulaþtýrma Bakanlýðý'nda 
denetim amaçlý bir daire kurulmalý ve özellikle mevzuat konusunda polis ve jandarmaya destek 
olmalýdýr.

Emniyet Müdürlüðü, Jandarma ve Ulaþtýrma Bakanlýðý

Sorun: Kara yolu taþýmalarý ile ilgili plaka ve denetim sorunlarý 
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Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Kara ulaþýmýnda faaliyette bulunan araçlarýn girdi maliyetlerinin  baþýnda mazot gelmektedir. 
Mazot fiyatýnýn ise yaklaþýk yarýsýný ÖTV oluþturmaktadýr. Ancak kara ulaþýmýnda mazottan alýnan 
ÖTV, deniz ve hava ulaþýmýndan alýnmamaktadýr. Bu uygulama, kara yolu yolcu taþýmacýlýðý iþiyle 
iþtigal eden iþletmeler açýsýndan haksýz rekabet ortamý yaratmaktadýr.

Kara ulaþýmýnda, mazot üzerinden alýnan ÖTV kaldýrýlmalýdýr.

Maliye Bakanlýðý

Sorun: Mazottaki ÖTV uygulamasý

Sorun: Uygulamalý tonaj kontrol noktalarýnýn azlýðý

Açýklama:

Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðü'nün taþra hizmetleri, Bakanlýða baðlý 12 Ulaþtýrma Bölge 
Müdürlüðü ve bölge müdürlüklerine baðlý þube müdürlükleri ve þeflikler tarafýndan 
yürütülmektedir. Bu bölgeler;

• Adana Bölge Müdürlüðü,

• Ankara Bölge Müdürlüðü

• Antalya Bölge Müdürlüðü

• Bolu Bölge Müdürlüðü

• Bursa Bölge Müdürlüðü

• Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü
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• Erzurum Bölge Müdürlüðü

• Ýstanbul Bölge Müdürlüðü

• Ýzmir Bölge Müdürlüðü

• Samsun Bölge Müdürlüðü

• Sivas Bölge Müdürlüðü

• Trabzon Bölge Müdürlüðü

Söz konusu bölge müdürlüklerine baðlý 24 adet sabit kantar ve 200 adet de seyyar kantar 
bulunmaktadýr. Bu çerçevede denetimlerin tonaj uygulamalarýnýn artýrýlmasý saðlanmalýdýr.

4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu’nun amacý; kara yolu taþýmalarýný ülke ekonomisinin 
gerektirdiði þekilde düzenlemek, taþýmada düzeni ve güvenliði saðlamak, taþýmacý, acente ve 
taþýma iþleri komisyoncularý ile nakliyat ambarý ve kargo iþletmeciliði ve benzeri hizmetlerin 
þartlarýný belirlemek, taþýma iþlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarýný ve 
sorumluluklarýný saptamak, karay olu taþýmalarýnýn, diðer taþýma sistemleri ile birlikte ve 
birbirlerini tamamlayýcý olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânlarýn daha yararlý bir þekilde 
kullanýlmasýný saðlamaktýr. 

Uygulamalý tonaj kantar ve kontrol noktalarýnýn sayýsýnýn artýrýlarak araçlarýn yasal sýnýrlar içinde 
yüklenmesi; trafikte güvenliðin saðlanmasý, taþýmacýlýk piyasasýnda haksýz rekabetin önlenmesi 
ve kara yolu altyapýsýnýn korunmasý bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Ancak sektör 
temsilcileri tonaj/km ve yetki belgesinde denetimsizlik yaþanmasý sebebiyle büyük zarar 
görmektedir. 

Yetki belgelerinde denetimsizliðin önlenmesi ile taþýmacýlýk piyasasýndaki haksýz rekabet 
önlenebilecek, tonaj uygulamalarýnda kontrol noktalarýnýn artýrýlmasý ile fazla yük taþýmacýlýðý 
yaparak kara yolu altyapýsýnýn bozulmasýnýn önlenmesi ile birlikte trafikte can güvenliði de 
saðlanmýþ olacaktýr.

Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðü

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 
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12 Nolu Otel, Motel, Pansiyon, Kamp Yeri Ýþletmesi
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? MOBESE sisteminden etkin faydalanýlamamasý

? Ölüdeniz ve Hisarönü’ndeki altyapý sorunlarýnýn (arýtma ve kanalizasyon) 
çözümlenmesi

? Toplumsal bir sorun haline gelen Ölüdeniz Belediyesi Halk Plajý’nýn Belediye’ye devir 
teslim edilmesi ve iþletilmesi

? Ýlçenin çevre düzenlenmesinin turizm kentine uygun hale getirilmesi

? 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun geliþime açýk alanlarýnýn kapatýlmasý

? Elektrik hatlarýnýn yer altýna alýnmasý

?

?

?

?

?



Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Her turizm ülkesi ve her destinasyon noktasý için güvenlik, profesyonellerin ve karar otoritelerinin 
üzerinde önemle durduðu bir konudur. Bir marka destinasyonundan beklenen, turistlerin saðlýklý 
ve güvenli bir ortamda tatillerini geçirmelerini temin etmektir.

Her turizm destinasyonu sýnýrlarý dâhilinde turistlerin yaþam, saðlýk, ekonomik çýkarlarýný tehdit 
edecek alanlarý ve bunun derecelerini belirleyip izlemelidir. Yine turiste yönelik riskleri en aza 
indirecek olan turizm güvenliðine yönelik politikalar geliþtirilmelidir. 

Buna yönelik olarak aþaðýdaki tedbirlerin üzerinde durulmalýdýr: 

Seyahat çeþitleri, turistlere hizmet veren alanlar ve özel turizm alanlarýný kapsayan potansiyel 
turist riskleri belirlenmelidir. 

Turizm alanlarýnda ve destinasyon noktalarýnda, konaklama bölgelerinde  

a)yangýn 

b) yiyecek güvenliði 

c) saðlýk ihtiyaçlarý 

d) çevre güvenliðine yönelik güvenlik standartlarý belirlenmelidir.

Çevre güvenliðinin saðlanmasýnda,  suçun önlenmesi, suç sonrasýnda kanýtlarýn ve þüphelilerin 
tespiti, çalýntý araç bulunmasý, þüpheli paket tespiti, yankesici izleme, kapkaç olaylarý kontrolü, 
trafik kazasý tespiti ve tüm þüpheli durumlarýn kolayca tespitinde etkili bir teknoloji olan Mobil 
Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kullanýmý konusunda ilçemiz istenilen düzeyde 
deðildir. 

Ýlçemizde turizmin en yoðun olarak yapýldýðý Ölüdeniz beldesindeki 7, Hisarönü'ndeki 8 adet 
MOBESE kamerasý, teknolojisi eski  ve bozuk olduðu gerekçesiyle  çalýþmamaktadýr.

Sorun: MOBESE sisteminden etkin faydalanýlamamasý
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Turizm güvenliðinin ne denli önem arz ettiði Ovacýk bölgesinde en son yaþanan saldýrý olayýný da 
tecrübe etmiþ bir ilçe olarak teknolojinin sunduðu bu imkândan faydalanýlmasý amacýyla yeni 
turizm sezonuna MOBESE kameralarýnýn sayýsýnýn da artýrýlarak girilmesi Fethiye'nin güvenli bir 
tatil merkezi haline getirilmesinde önemli katký saðlayacaktýr. 

Ayrýca Fethiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri olan Ölüdeniz'de trafik iþleyiþinin saðlýklý 
bir þekilde iþleyebilmesi için kavþaklara sinyalizasyon sisteminin kurulmasý önem teþkil 
etmektedir.

 Ölüdeniz Belediyesi

Ýlgili Kurum:
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Ölüdeniz Beldesi'ne baðlý Ovacýk, Hisarönü ve Belceðiz olmak üzere 3 mahalle bulunmaktadýr. 

Bunlardan Ovacýk ve Hisarönü'nde kanalizasyon ve arýtma þebekesi bulunmamaktadýr. Belceðiz 

Mahallesi'nde 2003 yýlýnda kanalizasyon sistemi ve 2004 yýlýnda da arýtma tesisi yapýlmýþtýr. 2003-

2004 yýllarýnda yapýlan mevcut arýtma sistemi, belde için yetersiz olup kapasitesinin arttýrýlmasý 

gerekmektedir. Arýtma tesisinin kapasitesinin arttýrýlmasý için ÖÇKK tarafýndan hazýrlanan proje, 

belediyenin kaynak yetersizliði sebebiyle hayata geçirilememiþtir.

Altyapý sorunlarý ülkenin ve turizmin geleceði ile bire bir iliþkilidir. Ölüdeniz beldesinde altyapý 

eksikliðinden kaynaklý olarak, çevre ve denizin kirlenmesi, beldenin sulama ihtiyacýnýn 

karþýlanamamasý, yer altý kaynaklarýnýn tahrip olmasý, sularýn kirlenmesi ve sineklerin oluþmasý 

gibi sorunlar oluþturmaktadýr.  

Tüm bunlar beraberinde belde halkýnýn, esnafýn, iþletmecinin sorun yaþamasýna neden olmakta, 

turizmde istenen kalite ve hedefe ulaþýlmasýna engel teþkil etmektedir. Beldenin özellikle 

Hisarönü ve Ovacýk mahallelerinin kanalizasyon ve arýtma tesisi sisteminin tamamlanabilmesi 

için yerel yönetime kaynak aktarýlmasý gerekmektedir.  

Özel Çevre Koruma Kurumu, Ölüdeniz Belediyesi

Sorun: Ölüdeniz ve Hisarönü’ndeki altyapý sorunlarýnýn (arýtma ve kanalizasyon)
             çözümlenmesi
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde bulunan Belcekýz Plajý'nýn iþletmesi ÖÇKK tarafýndan 2004 
yýlýnda ihaleye çýkarýlarak özel bir þirkete devredilmiþtir. Ýhalenin iptali için Ölüdeniz Belediyesi 
2005 yýlýnda Muðla Ýdare Mahkemesi nezdinde dava açmýþtýr. Mahkeme, Ölüdeniz Belediyesi'nin 
itirazýný kabul ederek ihalenin iptal edilmesine karar vermiþtir. Plajýn iþletmesini alan Kalender 
þirketi kararýn temyizi için Danýþtay'a baþvurmuþ , Danýþtay ve Danýþtay Üst Kurulu da Ölüdeniz 
Belediyesi'ni haklý bularak 29/Ocak/2010 tarihinde iptal kararýný onamýþtýr. Davanýn olumlu 
sonuçlanmasýna raðmen plajýn iþletmesi Belediye'ye hala verilmemiþtir. 

Tamamlanan hukuki süreçler çerçevesinde ÖÇKK'nýn mahkeme kararlarýný uygulamasý ve bu 
plajýn sahibi olan Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn konuya bir an önce el atarak plajýn Ölüdeniz 
Belediyesi tarafýndan iþletilmesi saðlanmalýdýr.

Özel Çevre Koruma Kurumu, Ölüdeniz Belediyesi

Sorun: Toplumsal bir sorun haline gelen Ölüdeniz Belediyesi Halk Plajý’nýn 
             Belediye’ye devir teslim edilmesi ve iþletilmesi
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Fethiye ilçesinde turizmin ve ticaretin istenilen hedeflere ulaþmasý ve beklenen kalitenin 

saðlanmasý için ilçenin kendi doðal çevresini bozmadan geliþtirerek ve kentteki toplumsal uyum 

ve çeþitliliði koruyarak çevresel düzenlemeleri destekleyici giriþimlerde bulunulmasý 

gerekmektedir. 

Ýlçenin giriþinden itibaren yapýlanmanýn onarýlmasý ve düzenlenmesi, caddelerin, ara yollarýn ve 

kavþaklarýn ýþýklandýrýlarak ilçenin canlandýrýlmasý hem turizm hem de ticaretin geliþimine katký 

saðlayacaktýr.  

Öte yandan Hisarönü ve Ovacýk'taki ana caddelerin ve ara yollarýn düzenlenmesi, Çalýþ'ýn bir 

turizm beldesine yakýþýr hale getirilmesi için kanalýn çamur, balçýk ve yosundan arýndýrýlarak çevre 

düzenlemesinin yapýlmasý gerekmektedir.

Özel Çevre Koruma Kurumu, Yerel Yönetimler

Sorun: Ýlçenin çevre düzenlemesinin turizm kentine uygun hale getirilmesi
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Turizm bölgesi olan ilçemizde özellikle otel, restoran iþi ile iþtigal eden üyelerimizi maðdur eden 
5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu aþaðýda bir kýsmý ifade edilen birçok sorunu pratik 
hayatta beraberinde getirmiþtir: 

* Kanun'un fiili ve hukuki eksiklikleri vardýr; talep ve beklentileri karþýlamamaktadýr.

* Sektör mensuplarý sayýlarý belirsiz ve deðiþken hak sahipleri/meslek  birlikleri ile karþý karþýyadýr. 

* Sektör mensuplarý, yasada öngörülen tarife tespit kriterlerine aykýrý olarak ve fahiþ miktarlarda 
bedel ödemek zorunda  býrakýlmaktadýr. 

5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ve uygulamada aþaðýda belirtilen deðiþikliklerin 
yapýlmasýný önermekteyiz:
* Bakanlýðýn 5846 Sayýlý Yasa'dan kaynaklanan “denetim” görev ve yetkisinin özellikle “tarifeler” 
açýsýndan müdahaleci ve iþlevsel bir hale getirilmesi, 
* Türk Hukuk Mevzuatý ile  “konut” sayýlan  konaklama tesisi  odalarýnýn,  UMUMA AÇIK MAHAL 
kabul edilemeyeceðinin belirlenmesi,
* 50 m altýndaki mahallerin, kullaným þekli ne olursa olsun UMUMA AÇIK MAHAL kabul 
edilemeyeceðinin belirlenmesi,
* Ayný sektördeki  telif birliklerinin  federasyon kurmasý ve bu federasyonlarýn umumi mahal 
kullanýcýlarýna karþý tek muhatap olmasý ve  tek bir ortak tarife/lisanslama yapmasý,
* Kullaným esas olmakla tarifelerin sadece GÖTÜRÜ deðil, BÝRÝM esaslý yapýlmasý. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlýðý,  Bölge Milletvekilleri

Sorun: 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun geliþime açýk alanlarýnýn 
             kapatýlmasý
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Önemli bir turizm merkezi haline gelen ilçemizde yapýlan çalýþma ile telefon hatlarýnýn bulunduðu 
direkler kaldýrýlarak yer altýna alýnmýþtýr. Rekabetin yoðun olarak yaþandýðý turizm destinasyonlarý 
arasýnda  iyi olaný ön plana çýkaran konulardan biri de, þüphesiz ki, çevre düzeni ve görüntü 
kirliliðinin önlenmesidir. Elektrik daðýtým hatlarýný taþýyan direkler ve teller, kentte görüntü 
kirliliðine neden olduðu gibi kiþilerin can güvenliðini de tehlikeye atmaktadýr. 
 

Telefon direkleri gibi elektrik hatlarýný taþýyan elektrik direklerinin de yer altýna alýnmasý hem 
görüntü kirliliðini ortadan kaldýracak hem de can güvenliðini saðlayacaktýr. Öte yandan  yer altýna 
alýnan elektrik daðýtým hatlarý ile birlikte elektrik kaçaðý da önemli oranda azalacaktýr.

 

AYDEM

Sorun: Elektrik hatlarýnýn yer altýna alýnmasý
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13 Nolu Yiyecek ve Ýçecek Hizmetleri

60

? Her þey dahil sisteminin kontrolsüzlüðü

? Ýlçemizde aþçýlýk meslek yüksek okulunun açýlmasý

? Et fiyatlarýnýn artýþý



Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Her þey dahil sistemi, bir paket tur çeþididir. Paket tur ise, bir seyahatin ayrý ayrý parçalarýnýn 
(ulaþtýrma, konaklama, yeme-içme, eðlence gibi) birleþtirilerek müþteriye tek bir ürün ve fiyat 
olarak satýlmasýný içeren faaliyet bütünüdür. Her þey dahil tatil kavramý ise uçak bileti, havaalaný 
transferleri, konaklama, yiyecek ve içecekler, tüm tesis ve donanýmlarýn kullanýmýný içine alan, 
ücreti önceden ödemeyi gerektiren tatilleri ifade etmektedir. Her þey dahil sistemi Türkiye'de ilk 
kez 1990 yýllarda uygulamaya konmuþ ve hýzla geliþerek bütün bölgelere yayýlmýþtýr. 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.

Ülke ekonomilerine büyük fayda getiren turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm iþletmeler her 
geçen gün artan arz neticesinde baþlayan rekabet koþullarýna uyum saðlayabilmek için sürekli bir 
deðiþim ve geliþim içinde bulunmaktadýrlar. 

Son yýllarda gerek rekabet þartlarý gerekse de belirli dönemlerle yaþanan ulusal ve uluslararasý 
krizler özellikle kýyý turizmine aðýrlýk veren ve mevsimlik olarak faaliyet gösteren konaklama 
tesislerini zor duruma düþürmüþtür.  Bu noktada konaklama tesisleri kendileri için bir güvence 
ortamý oluþturacaðýný ve bir rekabet üstünlüðü saðlayacaðýný düþünerek her þey dahil sistemi 
uygulamasýný tercih etmeye baþlamýþlardýr. Ancak yapýlan yanlýþ uygulamalar sonucu her þey 
dahil sistemi, Türkiye'yi ucuz bir pazar haline getirerek hizmet ve turist kalitesini düþürmektedir. 
Bu da sektörden doðrudan ve dolaylý olarak kazanç saðlayan taraflarý olumsuz etkilemektedir.   

Her þey dahil sisteminin standardý olmalýdýr. Her þey dahil konseptinin standardýnýn belirlenmesi 
için otelci, acente, tur operatörü, rehber, turist, çarþý esnafý, esnaf ve ticaret odalarý, turizm 
akademisyenleri, ilgili bakanlýklar, tüketiciyi temsil eden sivil toplum örgütleri, yerli ve yabancý 
kalite standart kurumlarýndan oluþan bir komisyon kurulmalý ve bunlarýn katkýlarý alýnmalýdýr. 

Her þey dahil sisteminin yanlýþ uygulamalar neticesinde yarattýðý bir diðer olumsuzluk ise reklam 
konusunda görülmektedir. Her þey dahil sistemi ile sunulan hizmetlerin standarda 
kavuþturulmamýþ olmasý ve rekabetin çok fazla olmasý iþletmeleri yanlýþ ve aldatýcý reklam 
yaparak talep yaratma çabasýna sevk etmektedir. Reklamasyonlar irdelediðinde aðýrlýklý olarak 
þikayetlerin yiyecek ve içeceklerin nitelik ve niceliðinden, yiyecek ve içecek servisinin iyi organize 
olmamasýndan, hijyeni konularýndan, reklamlarda vadedilen hizmetlerin sunulmamasýndan ya 

Sorun: Her þey dahil sisteminin kontrolsüzlüðü
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da eksik ya da düþük kalitede sunulmasýndan kaynaklandýðý görülmektedir. Bu durumda 
standartlarýn oluþturulmasý kaçýnýlmazdýr.

Her þey dahil, ultra her þey dahil, mega her þey dahil, geniþletilmiþ her þey dahil, total her þey dahil 
vb. gibi sistemlerde neler ücrete dahil nelerin ücretsiz olduðunun bir standardý ve de sýralama 
formatý bulunmamaktadýr. Her otelin her þey dahil konsepti, içeriði, hizmet çeþidi, sunumu ve 
saatleri standart hale getirilmelidir. Yýldýzlama ve belgelendirmede esas olan turizm tesisleri 
yönetmeliði ve konaklama tesisleri genel nitelikleri incelendiðinde oteller için belirli standartlarýn 
getirildiði ve bu standartlarýn bir kýsmýnýn her þey dahili dolaylý ilgilendiren yiyecek-içecek-servis 
ve hijyen kurallarýný içerdiði görülmektedir. Çeþitli yasal kurallar ve yaptýrýmlarla sistemin bir an 
önce standartlaþtýrýlmasý ve yaratýlan olumsuz imajýn daha etkin tanýtým ve reklam kampanyalarý 
ile ortadan kaldýrýlmasý sistemin sürdürülebilirliði ve verimliliði açýsýndan çok önemlidir.

Her þey dahil sisteminin Türk turizminin geliþmesine önemli katký saðlamasýna raðmen, bu 
konseptin Türkiye'yi rekabette öne çýkardýðý, ancak her þey dahilde ýsrarýn turizmi farklý 
neticelerle karþý karþýya getireceði de görülmektedir. Doðru ürün geliþtirilip doðru kiþiye 
sunulmasý halinde kalitenin yakalanmasý ve bununla birlikte markalaþmanýn saðlanmasý 
tüketiciye güven verir. Bu kapsamda her þey dahil sistemi sadece daha fazla para kazanma 
anlamýnda deðil, hizmet kalitesini yükseltme ve insanlarý otelcilikte daha heyecanlý hale 
getirebilme adýna teþebbüs olmalýdýr. 

Mevcut çalýþmalar neticesinde elde edilen sonuçlar incelendiðinde ise, sistemin turizm sektörü 
ve özellikle konaklama iþletmeleri için etkili bir pazarlama aracý olarak tanýnmasýna karþýn,  
pazarlama karmasý unsurlarý açýsýndan yarattýðý dezavantajlarýn avantajlardan daha fazla olduðu 
ortaya çýkmaktadýr. Bu duruma neden olarak ise sistemin ülkemizde faaliyet gösteren konaklama 
iþletmeleri tarafýndan sisteme uygun altyapý ve anlayýþ inþa edilmeden kullanýlmaya baþlanýlmasý, 
hýzla artan rekabet karþýsýnda fiyatlarýn çok düþürülmesi, düþen fiyatlara karþýn kar elde etmek 
isteyen iþletmecilerin maliyetleri düþürmek amacýyla kaliteden ödün vermeleri vb. nedenler 
sayýlabilir. Konaklama iþletmelerinde her þey dahil sisteminin gerektiði gibi uygulanabilmesi için 
en baþta konaklama iþletmesinin fiziksel yapýsýnýn inþaat öncesinde planlanmýþ ve teknik 
donanýmýn yeterli olmasý gerekmektedir.  

Kültür ve Turizm Bakanlýðý

Ýlgili Kurum: 
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum: 

Ýlçemizde bulunan restoran, otel ve barlarda yoðun olarak ihtiyaç duyulan aþçýlarýn yetiþtirilmesi 
konusunda Muðla Üniversitesi bünyesinde Muðla'da ve Datça'da aþçýlýk MYO bulunmaktadýr.

Muðla'nýn en önemli turizm merkezlerinden biri olan ilçemiz turizminin nitelikli iþ gücü ihtiyacýný 
karþýlamaya yönelik meslek yüksek okulunun açýlmasý hem gýda sektörüne katký saðlayacak hem 
de bilgili ve donanýmlý insanlarýn istihdamý sektörde kaliteyi de beraberinde getirecektir.

Turizm sektörü konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ve ulaþtýrma alt sektörlerinden oluþan, 
dinamik ve geliþen bir sektördür. Yiyecek-içecek endüstrisinin, her geçen gün büyümesi ve 
kârlýlýðýn yüksek olmasý bu alana yatýrým yapan kiþilerin artmasýna ve dolayýsýyla rekabet 
koþullarýnýn yoðunlaþmasýna neden olmaktadýr. Bu baðlamda, ulusal ve uluslararasý pazarlarda 
faaliyette bulunan yiyecek-içecek iþletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetlere olan tüketici 
taleplerindeki artýþ hem ülke ekonomisine hem de bu hizmet endüstrisinin büyümesine katkýda 
bulunacaktýr.

Bu nedenle yiyecek-içecek ve alt sektöründe ihtiyaç duyulan personel açýðýný kapatmak ve kaliteli 
hizmet üretimini saðlamak için ilçemizde Aþçýlýk Meslek Yüksek Okulunun açýlmasý sektörün 
gerek ulusal ve gerekse uluslararasý düzeyde geliþmesini saðlayacaktýr.

Ýlçemizde bulunan Mefharet Sýtký Koçman MYO yetkilileri ile diyaloða geçilmesi halinde ve yüksek 
okul bünyesindeki fiziki þartlarýn saðlanmasýyla  Aþçýlýk Bölümü ilçemize kazandýrýlabilecektir. 

Mesleki anlamda yemek hazýrlama ve sunma ile her türlü mutfak becerisi edinmeye yönelik 
uygulama aðýrlýklý bir eðitimle konaklama ve yiyecek içecek iþletmelerinin ihtiyaç duyduðu 
kalifiye eleman ihtiyacý karþýlanmýþ olacaktýr.

 

Bölge Milletvekilleri, Muðla Üniversitesi

Sorun: Ýlçemizde aþçýlýk meslek yüksek okulunun açýlmasý
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:  

Ýlgili Kurum: 

Son dönemde Türkiye'de et ve et ürünlerinin fiyatlarýndaki yüksek oranlý artýþ yýllýk gýda 
enflasyonunun hýzla artmasýna neden olmuþtur. Türkiye'nin gýda fiyatlarýndaki artýþ oranýnýn 
geliþmekte olan ülkelerin ortalamasýnýn oldukça üzerinde olduðu ve son bir yýllýk dönemde 
Türkiye'de gýda enflasyonunun yüksek seyretmesinde et fiyatlarýnýn belirleyici olduðu 
görülmektedir. 

Et ve et ürünlerinin fiyatlarýnda yüksek oranlý artýþ yaþanmasýnda Türkiye'de son dönemde yurt içi 
canlý hayvan varlýðýndaki azalmalar ve yem maliyetlerinin yüksek olmasýnýn etkili olduðu 
düþünülmektedir. Diðer ülkelerde etin fiyatýnýn ucuz olmasýnýn sebebinin ise girdi maliyetinin 
daha düþük olmasý ve yemin doðal yollardan elde edilmesidir.

Et ürünlerindeki fiyat artýþlarý gýda sektörü ile yiyecek içecek sektörü temsilcilerinin de alým ve 
satýmlarýný doðrudan etkilemekle birlikte piyasadaki arz talep daðýlýmýnda dengesizlikler 
oluþturmuþtur. 

Türkiye'de hayvancýlýða yapýlacak desteklerin artýrýlmasý ile hem et sýðýrcýlýðýný hem süt sýðýrcýlýðýný 
geliþtirerek et arzýndaki istikrarsýzlýklar giderilebilecektir. 

Ýthale dayalý sektörün geliþmesi yerine yerli üretimin geliþmesi hedeflenmelidir. Et fiyatlarýnda 
meydana gelen artýþýn, kýsa vadede canlý ve kesilmiþ sýnýrlý ve kontrollü et ithalatý yoluyla  
giderilebileceði, uzun vadede ise besicilere teþvik verilerek yüksek miktarda damýzlýk hayvan 
ithali  ile hayvancýlýðýn geliþtirilebileceði düþünülmektedir.

Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý

Sorun: Et fiyatlarýnýn artýþý
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14 Nolu Bilgi ve Ýletiþim ile Finans ve 
Sigortacýlýk Faaliyetleri

65

? Bankalarýn sigorta acenteliði yapmasý

? DASK’ýn kapsamýnýn yetersiz olmasý

? Sigorta acentelerinin kalifiye eleman ihtiyacý



Açýklama:

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:  

Ülkemizde 54 sigorta þirketinin faaliyet gösterdiði sigorta pazarýnda, toplam acente sayýsý 17.000 
civarýndadýr. 20.09.2010 tarihi itibariyle ilimizde bulunan 261 adet sigorta acentesinden, 63 
adedi Fethiye’de ilçemizde hizmet vermektedir. Bu sayý, Muðla ilinden levhaya kayýtlý acente 
sayýsý olup bu sayýya diðer illerdeki acentelerin ilçemizde açtýklarý þube statüsündeki acenteler 
dâhil deðildir.  Bunlarýn da eklenmesi ile  ilçemizde acentelik ofisi sayýsý 100'ü bulmaktadýr.

Hem mevcut acente sayýsýna hem de ilçemizdeki mevcut sigorta potansiyeline baktýðýnýzda bu 
pazar, bu sayýda acenteyi maalesef ne kaldýrabilir ne de doyurabilir. 

Bir de üstüne bankalarýn, kredi iliþkileri nedeniyle haksýz rekabet niteliðindeki sigortacýlýk 
faaliyetleri eklenince durum daha da içinden çýkýlmaz bir hal almaktadýr. 
 

TC Hazine Müsteþarlýðý Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan, 14.06.2010 tarihinde görüþe 
açýlmýþ olan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliði Taslaðý”nýn 29.maddesi bankalara ve özel 
kanunlarýna istinaden acentelik yapan kurumlara ayrýlmýþ ve bizce yetersiz sayýlabilecek 
düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bu taslak metin bile sigorta þirketleri ve bankalarýn itirazlarýna sebep 
olmuþtur. Taslakta, bankalarýn veya özel kanunlarýna istinaden acentelik yapan kurumlarýn lehine 
düzeltilmeye gidilmesinin önüne geçilmesi ve mümkünse acentelerin daha fazla gözetilmesi 
gerekmektedir. Çünkü ne bankalar ne posta servisleri ne otomobil bayileri ne de sigorta 
þirketlerinin kendi satýþ elemanlarý geçimini yalnýzca bu iþten kazanan bir acentenin 7 gün 24 saat 
verdiði hizmeti verebilir. 

Bölge Milletvekilleri

Sorun: Bankalarýn sigorta acenteliði yapmasý
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:  

 

Ýlçemizde bulunan sigorta acentelerinin, DASK tanýtýmýný konu edindikleri ve baþarýyla 
yürüttükleri ülkemizde bir ilk sayýlan sosyal sorumluluk etkinlikleri 1-7 Mart 2010 Deprem 
Haftasýnda, odamýz ve Fethiye Belediyesi iþ birliðinde gerçekleþtirilmiþtir. Halkýmýzý depreme 
karþý önlem almak ve zorunlu deprem sigortasý hakkýnda bilgilendirmek amacýyla yapýlan bu tür 
sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki yýllarda da aðýrlýk verilecek olmasý, ilçemizin bu 
konudaki duyarlýlýðýnýn bir göstergesidir.

 

Ülkemizde, özellikle ilçemizde deprem riski göz önüne alýndýðýnda, meskenlere zorunlu tutulan 
DASK deprem sigortasý, tüm binalarda zorunlu hale getirilmelidir. Yani ticari iþletmelerin 
bulunduðu binalarýn da zorunlu deprem sigortasý kapsamýna alýnmasý ülke ekonomimiz açýsýndan 
ciddi bir önlem olacaktýr. Ayrýca depremin yaný sýra yine ülkemizde sýkça görülen sel ve fýrtýna 
teminatlarýnýn da sigorta teminatýna dâhil edilmesi konuþulmaktadýr. Bu durum sevindirici bir 
geliþme olmakla beraber, bir an evvel hayata geçirilmesi saðlanmalýdýr.

Bölge Milletvekilleri

Sorun: DASK’ýn kapsamýnýn yetersiz olmasý
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununa istinaden çýkarýlan Sigorta Acenteleri Yönetmeliðinde; Sigorta 
acentelerinin müdürlerinin en az dört yýllýk yükseköðretim kurumlarýndan veya en az iki yýllýk 
aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacýlýk ile ilgili yüksek okullardan mezun olmasý ve iki 
yýllýk mesleki deneyimi kazanmýþ olmasý, 

Teknik personelinin ise en az lise veya dengi okul mezunu olmasý, sigortacýlýkla ilgili kurum veya 
kuruluþlarýn meslekle ilgili bölümlerinde en az iki yýl mesleki deneyim kazanýlmýþ olmasý. Ancak, 
en az 2 yýllýk aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacýlýk ile ilgili yüksek okullardan veya dört 
yýllýk yükseköðretim kurumlarýndan mezun olanlarda bu þart aranmaz hükmü yer almaktadýr. 

Sigortacýlýk mesleðinin, geleceðin en gözde mesleklerinden olacaðý, ayrýca bu mesleði yürütecek 
olanlarýn bu alanda tahsil görmesi gerektiði yasal bir zemine kavuþturulduðundan;  sigortacýlýk 
meslek yüksekokullarýna önem verilmesi, sayýsýnýn arttýrýlmasý ve hatta Muðla Üniversitesine 
baðlý sigortacýlýk meslek yüksekokulunun ilçemizde açýlmasýnýn saðlanmasý sektörün kalifiye 
eleman ihtiyacýný da karþýlayacaktýr.   

Bölge Milletvekilleri, Muðla Üniversitesi

Sorun: Sigorta acentelerinin kalifiye eleman ihtiyacý
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15 Nolu Gayrimenkul Faaliyetleri

69

? Emlak Komisyonculuðu Yasasý

? Fethiye’de hýzla artan nüfus sebebiyle imar planlarý yasal ve doðal eþiklere ulaþmýþtýr.



Açýklama:

Çözüm Önerisi:  

Ýlgili Kurum: 

 

Gayrimenkulün alým satýmý ve kiralanmasý sýradan ticari faaliyetler olarak görüldüðü için, emlak 
komisyonculuðu inþaat sektörünün en zayýf halkasý olarak kalmýþtýr. Emlakçý olmak için sadece 
“emlakçý olmayý istemek yeterli” olmuþtur.  Bu sebeple piyasada yeterli donanýma ve bilince 
sahip olmadan birçok kiþi emlakçýlýk yapar hale gelmiþtir. Öte yandan emlakçýlarýn tapu 
dairelerinde ve belediyelerde araþtýrma yapma yetkisi de yoktur. Bu durumda satacaðý evin 
özelliklerini dahi araþtýramayan, sadece satýcýnýn sunmuþ olduðu bilgilerle hareket eden  emlakçý  
ile alýcý arasýnda pek çok problem yaþanabilmektedir. 

Emlakçýlýðý mutlaka bilinçli, yetkili ve yeterli donanýma sahip olanlarýn yapmasý gerekli olup 
yapýlacak yasal düzenleme ile emlak komisyonculuðu özel ihtisas ve organizasyon gerektiren bir 
meslek dalý olarak tanýmlanmalý, eðitim, asgari sermaye ve iþyeri fiziki þartlarý belirlenmeli ve 
Emlakçýlýk Yasasý hýzla kanunlaþmalýdýr.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Sorun: Emlak Komisyonculuðu Yasasý
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:  

Ýlgili Kurum:  

Fethiye’de, hýzlý nüfus artýþý ve büyükþehirlerden ve yurtdýþýn dan göç almasý sebebiyle imar 
planlarý yasal  ( ÖÇKK, Anýtlar Kurulu, Çevre ve Orman Bakanlýðý ) ve doðal (tarým arazileri) eþiklere 
ulaþmýþtýr. Ýlçede imara açýlan alanlarýn %85'i yapýlaþmýþtýr.  Mevcut alanlar ihtiyaca cevap 
veremez hale gelmiþtir. Öte yandan bu ihtiyaç arsa maliyetlerinin artmasýna da yol açmýþtýr.

Fethiye Belediyesi sýnýrlarý içerisinde imara açýlabilecek alan yok denecek kadar azdýr. Þehrin 
nefes alabilmesi, ekonomik anlamda ivme kazabilmesi için ÖÇKK tarafýndan 1/25.000'lik plana 
göre hazýrlanan Karaçulha Belediyesi tarafýndan imara açýlmýþ yeterli derecede arsa stoðu 
bulunmaktadýr. Ancak ticari merkezin þu anda Karaçulha'ya doðru kayamamasýnýn en önemli 
nedeni beldenin altyapý sorunlarýdýr. Altyapý sorunlarýnýn çözümlenmesi halinde Karaçulha, 
þehrin ikinci ticari merkezi olmaya adaydýr. Karaçulha'daki altyapý sorunlarýnýn çözümlenebilmesi 
için beldeye kaynak aktarýlmasý imar sorunlarýnýn çözümlenmesine ve Fethiye ticaretinin 
geliþmesine büyük katký saðlayacaktýr. Öte yandan imar planlarý yapýlýrken tarým ve orman  
alanlarýnýn mutlaka korunmasý gerektiði, ancak orman vasfýný kaybetmiþ arazilerin ise ticari ve 
sanayi anlamda deðerlendirilmesinin yerinde olacaðý düþünülmektedir.  

Özel Çevre Koruma Kurumu, Yerel Yönetimler

Sorun: Fethiye’de hýzla artan nüfus sebebiyle imar planlarý yasal ve doðal               
             eþiklere ulaþmýþtýr.
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16 Nolu Kiralama ve Leasing
Ýle Seyahat Acenteleri Faaliyetleri

72

? Turizm taþýmacýlýðýnda B2-D2 yetki belgesi uygulamasý

? Araç kiralama sektöründeki düzensizlik

? 1618 sayýlý yasayla sýnýrlandýrýlan seyahat acenteliði faaliyeti ile iþtigal eden üyelerin 
sýkýntýlarý

? Dalaman Havalimaný’ndan Ankara’ya, Sabiha Gökçen’e ve Londra’ya direkt uçuþlarýn 
olmamasý



Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

30.Temmuz.2010 tarihinde yürürlüðe giren Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan genelge 
ile B2 - D2 yetki belgesi ile taþýma yapan turizm taþýmacýlarýna kýsýtlama getirilmiþtir. Genelge ile 
D2 ve B2 yetki belgesi sahibi iþletmelerin taþýtlarýnýn, yurt içi turizm taþýmacýlýðý faaliyetlerinde 
kullanýlmasý sýrasýnda, konaklama tesislerinden hareket saatleri en erken sabah 06.00 olarak 
belirlenmiþ ve D2 ve B2 yetki belgesine sahip otobüslerle yapýlacak günübirlik seferlerde kalkýþ ve 
varýþ noktalarýnda bulunan yerleþim yerleri arasýndaki gidiþ-dönüþ mesafesi en fazla toplam 400 
kilometreyle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Anayasa'nýn 23'üncü maddesine göre herkes seyahat hürriyetine 
sahiptir. Söz konusu düzenleme seyahat özgürlüðünü engellediði gibi turizm sektörüne de büyük 
darbe vuracaktýr. Günübirlik turlarla Fethiye'den Efes'e ya da Pamukkale'ye gitmek isteyen yerli 
veya yabancý turist söz konusu seyahati 1 gün içinde asla gerçekleþtiremeyecektir. Bu da þüphesiz 
ki ülke turizmi açýsýndan büyük kayýplara neden olacak, turizm sistematiðini bozacaktýr.

25 Mayýs 2010 tarihinde Antalya'da meydana gelen 16 turistin ölümü, 25'inin de yaralanmasý ile 
sonuçlanan trafik kazasý sonrasý çýkarýlan söz konusu genelgenin, bu tür kazalarý önlemek 
amacýyla çýkarýldýðý þüphesizdir. Ancak trafik güvenliðini saðlamak adýna yapýlan bu düzenleme ile 
kazalara engel olunmasý mümkün deðildir. Trafik kazalarý, bu tür kýsýtlamalarla deðil, sýk ve 
yerinde denetimlerle önlenecektir. Karayolu Trafik Kanunu'nda 24 saat içerisinde bir araç 
þoförünün kaç km yol yapabileceði zaten düzenlenmektedir. Söz konusu müeyyidenin 
uygulanmasý ve denetlenmesi zaten bu sorunu ortadan kaldýracaktýr. Bu kapsamda, ülke turizmi 
açýsýndan telafisi imkansýz zararlara meydan verilmemesi için Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan B2 
–D2 yetki belgesi hakkýnda çýkarýlan 2010/KUGM-14/YOLCU sayýlý genelge ivedi olarak 
yürürlükten kaldýrýlmalýdýr.

 

Ulaþtýrma Bakanlýðý

Sorun: Turizm taþýmacýlýðýnda B2-D2 yetki belgesi uygulamasý
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

Ülkemizde araç kiralama faaliyetleri 1955 yýlýnda baþladýðý halde, aradan geçen bunca yýl 
içerisinde sektör hala yasal bir düzenlemeye kavuþamamýþtýr. Sektörde yaþanan haksýz rekabet ve 
kayýt dýþýlýðýn boyutu oldukça büyüktür. Hiçbir denetime, eðitime, mesleki yeterliliðe gerek 
olmaksýzýn isteyen herkes bu iþi yapabilmektedir. Sektörde herhangi bir standart olmadýðý gibi 
sektörün hangi bakanlýk veya kurum tarafýndan denetleneceði de belli deðildir. Sahipsizlik ve 
muhatap kurum konusunda belirsizlikler mevcuttur. Bu sebeple de korsan araç kiralama þirketi 
sayýsý her geçen gün artmaktadýr.

Öte yandan araç kiralayanlarca sebep olunan trafik cezalarý çoðu kez kiralama þirketlerine 
kalmakta ve kiralama þirketleri cezayý ödemektedir.

 

Araç kiralama sektörü, devlete kazandýrdýðý vergi, otomotiv sektörüne getirdiði sirkülasyon ve 
yarattýðý istihdam ile önemli bir sektör haline gelmiþtir. Araç kiralama faaliyetlerinin ülke 
ekonomisine katkýsýný artýracak þekilde düzenlemek, araç kiralamada düzeni ve güvenliðini 
saðlamak, kendi içinde uzmanlýk konularýna göre dallarýný ayýrmak ve asgari þartlarýný, istihdam, 
nitelik ve standartlarýný belirlemek, taraflarýn haklarý ve sorumluluklarýný, sözleþme standartlarýný 
saptamak amacýyla 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu'nda araç kiralama ile ilgili faaliyetlerin de 
yer almasý kaçýnýlmazdýr. Sektörün belli bir bakanlýða baðlý olarak mesleki yeterliliðin sýnýrlarýnýn 
belirlendiði bir belgelendirme sistemi ile denetim ve kontrolü   gerekmektedir.

Kiralýk araçlara kesilen trafik cezalarý konusunda Avrupa'dakine benzer bir sistem uygulanmalýdýr. 
Avrupa'da eðer ceza ödenmediyse araç kiralama þirketine teblið edilmekte, araç kiralama þirketi 
de o tarihlerde aracýn kimde olduðunu belge ile kanýtladýðýnda (sözleþme) ceza ödemekten 
kurtulmaktadýr. Cezadan kiþiler sorumlu olmalýdýr; tahsilatýn hemen yapýlmasý saðlanmalýdýr.

 

Ulaþtýrma Bakanlýðý

Sorun: Araç kiralama sektöründeki düzensizlik
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Açýklama:  

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

1618 sayýlý Seyahat Acenteleri Birliði Yönetmeliði'nde de açýkça belirtildiði üzere seyahat 
acentelerine münhasýr birtakým hizmetler belirlenmiþtir. Bu hizmetler, tur düzenlemek, transfer, 
rezervasyon, enformasyon, kongre-konferans organizasyonu, turistik gezi amaçlý münferit araç 
kiralama, ulaþtýrma araçlarý biletleri satma, seyahat acentesi ürünü satmaktýr. Bununla beraber 
seyahat acenteleri ayrýca turistik enformasyon ve tanýtým malzemeleri satýþý ile motorlu ve 
motorsuz ulaþtýrma araçlarý bulundurma ve kiralama faaliyetlerini de yürütmektedir. 
Yönetmelikte yapýlan tanýmdan da anlaþýlacaðý üzere söz konusu faaliyetlerin yerine 
getirilmesinde seyahat acentelerine yetki verilmiþtir. Asýl iþtigal konusu olmadýðý halde seyahat 
acentelerinin faaliyetlerini yerine getiren bazý kiþilerin olduðu bilinmekte ancak bu kiþilere karþý 
alýnan önlemler zaman zaman yetersiz kalmaktadýr. Ýlgisi, bilgisi ve hatta yetkisi olmayan kiþiler 
tarafýndan verilen bu hizmetlerin sonucunda ilçemize gelen yerli ve yabancý turistin zaman 
zaman sýkýntý yaþamýþ olduðu aþikârdýr.

 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði tarafýndan otel iþletmelerinin ve  tur operatörlerinin 
bilgilendirilerek daha titiz ve duyarlý davranmalarýnýn saðlanmasý halinde  korsan seyahat 
acenteliði yapan kiþilerin sektöre zarar vermesi önlenebilecektir.   

 

TÜRSAB

Sorun: 1618 sayýlý yasayla sýnýrlandýrýlan seyahat acenteliði faaliyeti ile iþtigal  
             eden üyelerin sýkýntýlarý
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Açýklama:

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Ýlimiz 1124 km kýyý uzunluðuna sahiptir ve eþsiz doðasýnýn yanýnda tarihi ve turistik önemiyle de 
dikkat çekmektedir. Ege ile Akdeniz Bölgesini birleþtiren, nitelikli turizm altyapýsý ile yýllýk 
ortalama 3 milyonu aþan yabancý, bir o kadar da yerli turisti aðýrlayan ilimizde iki  uluslararasý  bir 
de yurt içi olmak üzere üç adet havaalaný mevcuttur. 

Yörede yaz dönemi kadar olmasa da kýþ dönemi içerisinde de hava ulaþýmý aktif olarak 
kullanýlmaktadýr.  Ancak  hava yolu ile bölgemizden belirli yerlere ulaþýlabilmektedir. 

Yöresinde havaalaný olup da direkt olarak Ankara' ya gidemeyen, kara yoluyla Ankara’ya dokuz 
saatte ulaþan ya da Ýstanbul üzerinden aktarma yaparak (yaklaþýk 4-5 saatte) Ankara’ya ulaþan 
baþka bölgenin olmadýðý kanaatindeyiz. Ankara'ya direkt sefer koyulduðu takdirde bir kiþi 1 saatte 
Ankara'ya ulaþacak, iþlerini halledip ayný gün Dalaman'a dönebilecektir.

Ayrýca bölgede yaþayan yabancýlarýn çoðunluðunun Ýngiliz olduðunu düþünürsek direk Londra'ya 
ulaþýmýn bölge ekonomisini canlandýrýcý katkýsý olduðu bilinmelidir. Bunun yanýnda özellikle 
turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn kýþ döneminde katýlacaklarý fuarlar ya da çeþitli 
organizasyonlara ulaþýmý kolaylaþacaktýr.

Bölgeye direkt uçuþlarýn konulmasý halinde 72.000 kiþilik nüfusa sahip Fethiye þehir merkezinde 
ticaretin hýzla geliþmesi, ulusal ve uluslararasý markalarýn ticaret yapmasý yöremizi cazip hale 
getirecektir. 

 

Ulaþtýrma Bakanlýðý, Bölge Milletvekilleri

Sorun: Dalaman Havalimaný’ndan Ankara’ya, Sabiha Gökçen’e ve Londra’ya 
            direkt uçuþlarýn olmamasý
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17 Nolu Destek Hizmetleri, Eðitim, Saðlýk ve 
Sosyal Hizmetler ile Sportif Faaliyetler

77

? Diþ hekimleri asgari ücret tarifesi

? Kamunun aðýz ve diþ saðlýðý konusunda hizmet satýn almayý durdurmasý

? Ýl Özel Ýdaresi’nde Fethiye’den elde edilen gelirin Fethiye’nin temel sorunlarýnýn 
çözümünde kullanýlmasý

? Babadað Teleferik Projesi’nin henüz hayata geçirilememesi



Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurum:

3224 sayýlý kanuna göre Türk Diþ Hekimleri Birliði Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi her yýlýn 
aralýk ayý içerisinde, Diþ Hekimleri Odalarý ve Birlik tarafýndan hazýrlanarak Saðlýk Bakanlýðý'nýn 
onayýna sunulmakta, onaylanan tarife Resmi Gazetede yayýmlandýktan sonra yürürlüðe 
girmektedir. 2008 yýlý Asgari Muayene ve Ücret Tarifesi 23 Kasým 2007'de Saðlýk Bakanlýðý'na 
sunulmuþ, ancak ilk defa bir tarife Bakanlýkça onaylanmamýþtýr. 2009 yýlý Asgari Muayene ve Ücret 
Tarifesi de 5 Aralýk 2008 tarihinde Bakanlýða sunulmuþ ve tekrar reddedilmiþtir. 2010 yýlýnda 
uygulanmasý talep edilen asgari ücret arifesi ise Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2007 yýlý için geçerli 
olan fiyatlarýn yarýsý olarak onaylanmýþ ve TDB tarafýndan Danýþtay'da yürütmesi durdurulmuþtur.

Türk Diþ Hekimleri Birliði Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, maliyet analizine dayanan ve 
uzun yýllar süren bilimsel bir çalýþmanýn ürünüdür. Danýþtay`ýn konuyla ilgili aldýðý tüm kararlarda 
bu çalýþmaya atýfta bulunulurken, 2010 yýlýný bitirmek üzere olduðumuz bu günlerde üyemiz diþ 
hekimlerinin hâlâ 2007 yýlý tarifesinin yarýsýna göre hizmet verme zorunda býrakýlmalarý, 
ekonomik gerçeklere aykýrýdýr.

Saðlýk Bakanlýðý, Bölge Milletvekilleri

Sorun: Diþ hekimleri asgari ücret tarifesi
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Açýklama: 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

Ülkemizde yaklaþýk 22.000 diþ hekimi, aðýz ve diþ saðlýðý konusunda halkýmýza hizmet 
vermektedir. 2008-2009 yýllarýnda, hükumetin aldýðý karar çerçevesinde, kamu bünyesinde aðýz 
ve diþ saðlýðý merkezlerinin kurulmasýyla, yaklaþýk 6.500 diþ hekimi kamu kurumlarýnda istihdam 
edilmiþtir. 2009 yýlý mayýs ayýndan itibaren de 60. Hükumet, SGK olarak bakmakla yükümlü 
olduðu vatandaþlara aðýz ve diþ tedavileri konusunda tek adres olarak, 6.500 diþ hekimini 
istihdam ettiði aðýz ve diþ saðlýðý merkezlerini göstererek, özel kurumlardan hizmet satýn almayý 
ve özel merkez, poliklinik ve muayenelere diþ tedavisi ile ilgili hasta sevklerini durdurmuþtur.

SGK'ya baðlý aktif çalýþanlar,  yakýnlarý, emekliler ve yakýnlarý, iþsizlik sigortasýndan olan 
faydalananlar, tarým sigortalýlarý, iþ kaybý tazminatý olanlar, Baðkurlular, Emekli Sandýðý 
mensuplarý, yeþil kartlýlar, yurt dýþý sigortalýlar, 657'ye tabi memurlar, yakýnlarý, askeri personel, 
siviller ve yakýnlarý, muhtaç asker aileleri, bankalarda görevli personel, 2022'ye tabi olanlara 
tedavi yeri olarak bünyesinde kurulan aðýz ve diþ saðlýðý merkezleri gösterilmiþtir. Bu planlama ile 
yaklaþýk 8.500 sigortalýya 1 diþ hekimi düþmektedir. Toplumda aðýz ve diþ saðlýðý % 98 oranýnda 
bozukken bu yükün altýndan resmi kurumlarýn kalkmasý olanaksýzdýr. Bu düzenleme, vatandaþý ve 
özel çalýþan diþ hekimlerini maðdur etmektedir.

Özel çalýþan týp doktorlarýnýn neredeyse tamamý devlet kurumlarýnda da çalýþabiliyorken,  kamu 
saðlýk kurumlarý bünyesinde eczaneler bulunmasýna raðmen, devlet tüm özel eczanelerden ilaç 
satýn alýyorken, diþ tedavisini sadece kendi bünyesinden karþýlamaya çalýþmasý adaletsiz bir 
uygulamadýr. 15.000 diþ hekimini, çalýþanlarýný, diþ laboratuvarlarýný ve depolarýný yok 
etmektedir. Unutulmamalýdýr ki özelde çalýþan diþ hekimleri ve onlarýn yaptýðý yatýrýmlar bu 
ülkenin deðerleri ve zenginliðidir.

Hükümet TDB ile kurduðu diyalog sürecini sonuçlandýrarak özel çalýþan saðlýk kuruluþlarýndan 
aðýz ve diþ saðlýðý hizmetleri almaya baþlamalý, geliþmiþ batý ülkeleri ve AB ülkelerinde olduðu gibi 
aðýz ve diþ saðlýðý konusundaki kendi yarattýðý tekeli kaldýrarak özel teþebbüsün önünü açmalýdýr.

Saðlýk Bakanlýðý, Bölge Milletvekilleri

Sorun: Kamunun aðýz ve diþ saðlýðý konusunda hizmet satýn almayý durdurmasý
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Açýklama:

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 

 

Turizm bölgelerinin en önemli sorunlarýndan birisi yazlýk ve kýþlýk nüfus arasýndaki ciddi farklýlýklar 
olmasý ve yerel yönetimlere yerleþik nüfusa göre merkezi hükumetten kaynak aktarýlmasýdýr. Hal 
böyle olunca sahil yöresindeki pek çok belediye, turizm sezonundaki yoðun  nüfus sebebiyle 
altyapý sorunlarý baþta olmak üzere en temel görevlerini bile  yerine getirmekte zorlanmaktadýr. 

Fethiye'nin en gözde turizm arz kaynaklarýndan Ölüdeniz Kumburnu, Babadað ve Saklýkent Ýl Özel 
Ýdaresi'nin þirketi olan Muðla El Sanatlarý tarafýndan iþletilmektedir. MELSA'nýn bu alanlarý 
profesyonel bir anlayýþ ile iþlettiði bir gerçektir. Ancak bu alanlarýn iþletilmesinden doðan 
gelirlerin,  Ýl Özel Ýdaresi'nce en azýndan Fethiye'nin temel altyapý sorunlarý çözümlenene kadar 
Muðla'nýn diðer ilçelerinden ziyade Fethiye için kullanmasý daha hakkaniyetli bir yaklaþým 
olacaktýr. Yerelde üretilmiþ bir katma deðerin yörenin temel sorunlarýn çözümlenmesinde 
kullanýlmasý,  yöre turizminin geliþimine daha büyük bir ivme kazandýracaðýndan bu iþletmelerin 
gelirlerini de otomatik olarak artýracak sonuç itibariyle bu yaklaþýmdan il ekonomisi kazançlý 
çýkacaktýr.    

Valilik, Ýl Özel Ýdaresi

Sorun: Ýl Özel Ýdaresi’nce Fethiye’den elde edilen gelirin Fethiye’nin temel  
             sorunlarýnýn çözümünde kullanýlmasý
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Açýklama : 

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum : 

  

Babadað Zirvesi yamaç paraþütü sporunun dünya üzerindeki en tanýnan ve en  güzel pistlerinden 
biridir. Yöreye gelen turistlerin yamaç paraþütü sporunu yapma oraný her geçen yýl hýzla 
artmaktadýr. Yöre üstün panoramik özellikleri ve eþsiz doðal yapýsý ile önemli bir turizm merkezi 
olmaya adaydýr. Ulaþým zorluðunun yanýnda alana gelen yerli ve yabancý ziyaretçilere hizmet 
veren alt ve üst yapý tesislerinin yetersiz sayý ve nitelikte olmasý mevcut arazi kullanýmýnýn sadece 
yamaç paraþütü sporuna hizmet verecek þekilde düzenlenmesine neden olmuþtur.

Geçtiðimiz yýl içinde yollarý ve pistleri bakýmdan geçirilen Babadað, özellikle bu yýl ziyaretçi 
akýnýna uðramaktadýr.  Geçtiðimiz yýllarda 25-30 bin kiþinin uçuþ yaptýðý pistte bu yýl mayýs 
ayýndan itibaren 5 ay içerisinde 44 bin uçuþ gerçekleþmiþtir.  Söz konusu yatýrýmlar yapýlmadan 
önce daða yamaç paraþütü sporcularý dýþýnda herhangi bir günübirlikçi gelememekte idi. Ancak 
yolunun bir miktar düzeltilmesi  ile çevrenin inanýlmaz manzarasýný izlemeye gelenlerin sayýsý da 
hýzla artmaktadýr. 

 

Babadað’a yapýlan yatýrýmlarýn hýzla semerelerini verdiði aþikardýr. Bu kapsamda Babadað 
Teleferik Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 Valilik, Ýl Özel Ýdaresi

Sorun: Babadað Teleferik Projesi’nin henüz hayata geçirilememesi
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