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Değerli Başkanlarım,  

Saygıdeğer katılımcılar,  

 

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Göcek-Dalaman koylarında son yıllarda artış 

gösteren yapılaşma çabalarına “DUR” demek, iptal edilmesini sağladığımız 

mapa, şamandıra ve tonozların ihalelerine karşı “B” planı oluşturmak amacıyla; 

Fethiye ve Dalaman Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, 

akademisyenlerimiz ve halkımızla birlikte düzenlediğimiz Çalıştayımıza hoş 

geldiniz.  

Göcek-Dalaman koylarında özellikle son dönemde artış gösteren özel sektöre 

devretme ve yapılaşma girişimlerini kaygıyla takip ediyoruz.  

Evet, artık çığlığa dönüşen sesimizi herkes duysun diye bugün bir aradayız. 

Çünkü dünyanın ilk beşinde yer alan cennet koylarımız ciddi tehdit altında. Her 

yıl binlerce yat ve günübirlik tekne ağırlayan, deniz turizminin gözdesi Göcek-

Dalaman koylarımızı bugün korumazsak torunlarımız bu güzellikleri 

göremeyecek.  

Göcek ve Dalaman başta olmaz üzere tüm koylarımızın eşsiz güzelliğinin ve 

doğallığının korunarak, gelecek nesillere aktarılması, deniz turizminin aktörleri 

kadar tüm bölge halkı olarak ortak dileğimiz. 

Bu amaçla geçen yıl Yassıcalar’daki yapılaşma, bu yıl koylarımızdaki tekne 

bağlama amaçlı mapa ve şamandıra sistemi kurulmasına izni vermesiyle ilgili 

girişimleri, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte 

yakından takip ettik ve haklı tepkimizi ortaya koyduk. Her iki konuda da 

yanlıştan dönülmesini sağladık.  

Fethiye ve Dalaman Belediyelerimiz, bölgemizdeki sivil toplum 

kuruluşlarıyla birlikte biz konunun takipçisi olmaya devam ediyoruz.  

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan son ihaleler ve 

sonrasındaki işletme süreci kesinlikle kamu yararı taşımıyor.  

Girişimlerimiz sonucu bu yıl gerçekleştirilen ihaleler iptal olmasaydı, hem 

koylarımız tahrip olacak hem de günü birlik tur tekneleri, balıkçı tekneleri, gezi 

amaçlı tekneler ciddi anlamda mağdur olacaktı.  

Bugüne kadar, mapa, şamandıra ve tonozların kullanımı için ücret ödemeyen 

denizcilerimiz, yeni sistem nedeniyle ücret ödemek zorunda kalacaktı. İhaleler 

iptal edildi ama önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor bilmiyoruz. O nedenle 

bu Çalıştayımızla birlikte bir B planı hazırlamamız ve bize sorduklarında verecek 

cevabımız olması gerekiyor.  
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Değerli hukukçularımızın,  akademisyenlerimizin ve konunun 

taraflarının katkı sunacağı iki gün sürecek Çalıştayımızın verimli olmasını 

diliyor, fikirleri, çözüm önerileri ile Çalıştayımıza katkı sunan hocalarımıza ve 

tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

Saygılarımla  

 


