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MADENCÝLÝK VE ÝMALAT SANAYÝ GRUBU

Ýlçemizdeki çarpýk kentleþmeyi ve çevre sorunlarýný önlemek, 

ilçenin planlý  büyümesini,  bölgemizde imalat sanayine yönelik 

yatýrýmlarýn teþvik edilmesi, sanayicilerin ve imalatçýlarýn uygun görülen 

alanlarda yapýlanmasýný ve ilçe merkezinin bir turizm merkezine yakýþýr bir 

konuma gelmesini saðlamak için Fethiye'de organize sanayi bölgesi 

kurulmasý kaçýnýlmaz hale gelmiþtir.

Ýlçemizde organize sanayi bölgesi kurulmasý amacýyla 

odamýzca yer  tespit çalýþmalarý yapýlmýþ ve fizibilite çalýþmalarý 

önümüzdeki günlerde tamamlanacaktýr. Bu çalýþmalarýn ardýndan  Muðla 

Valiliði'ne organize sanayi bölgesi teklifimiz götürülecektir. Bu aþamada  Ýl 

Özel Ýdaremizin Organize Sanayi Bölgesi müteþebbis heyetinde  yer 

almasý,  Ýl Özel Ýdaresinin 2010 bütçesine söz konusu yatýrýmla ilgili 

ödenek ayýrýlmasý ve  konuyla ilgili  bölgedeki tüm kurum ve kuruluþlarýn 

mutabakatýnýn alýnarak   bürokratik engellerin hýzla aþýlmasý 

gerekmektedir.

Valilik, Ýl Özel Ýdaresi,  Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Bir turizm ilçesi olan Fethiye'de, deniz turizmi sektöründe son 

beþ senede her biri milyon dolarla ifade edilen 70 yat imal edilmiþ olup, 

bunlarýn %20'si de ihraç edilmiþtir. Fethiye'de yat imalat ve çekek iþleri 

geliþigüzel, ilkel ve zor þartlar altýnda yapýlmaktadýr. Bu nedenle Fethiye ve 

ülkemiz yat imalatý ve yat turizmi alanýndan yeteri kadar pay 

alamamaktadýr. 

Sorun 1: Fethiye'de Organize Sanayi Bölgesi Kurulmasý

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 2: Fethiye'de Yat Çekek Yeri Kurulmasý

Açýklama :
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Fethiye Yanýklar Köyü Karaot mevkiinde ahþaba dayalý modern yat imalat 

ve çekek yeri proje çalýþmalarý 1999 yýlýnda baþlatýlmýþtýr. Mevcut alandaki 

94 ve 95. parsellerin 2B kapsamýnda kaldýðýndan projede herhangi bir 

ilerleme saðlanamamýþtýr.

Öte yandan 13 Þubat 2009 tarihinde yayýnlanan Tersane, Tekne Ýmal ve 

Çekek Yerlerine Ýþletme Ýzni Verilmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda 

Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik uyarýnca tekne imalatçýlarýnýn 

iþletme izinlerini alabilmeleri için tersane ruhsatýnýn alýnmasý gereklidir. 

Ancak ilçemizde mevcut yat imalatý yapýlan alanlarýn turizm alaný olmasý 

sebebiyle iþyeri açma ruhsatý alýnamadýðý için tersane ruhsatý 

alýnamamaktadýr. Dolayýsýyla ilçemizdeki imar sorunlarý nedeniyle yat 

imalatçýlarý söz konusu yönetmelikte yer alan gereklilikleri hali hazýrda 

yerine getirememektedir. Yönetmelikte bu gerekliliklerin yerine 

getirilmesi için termin tarihi olarak Mart 2010 verilmiþtir. 

Fethiye Yanýklar Karaot mevkiindeki modern tekne 

inþa ve çekek yeri projesinin son aþamasýnda, 48 no' lu parsel olarak 

bilinen yerin 94(202 dönüm) ve 95(73 dönüm) numaralý iki adet parsele 

ayrýldýðý; 94 numaralý parselin 2B kapsamýnda olduðu ve 95' inci parselin 

hazine arazisi olduðu, bu aþamada her iki parsele tapu çýkartýldýðý ibraz 

edilip tescil edilmiþtir.

1999 yýlýndan beri modernize olmak için çalýþan tekne inþa ve çekek 

yerlerinin Fethiye içindeki yerinden bir an evvel kurtulmalarý için maliye 

hazinesine kayýtlý olan 95' inci parselin en kýsa zamanda S.S. Fethiye Yat ve 

Çekek Ýmalat ve Yapýmcýlarý Sosyal Tesisler Kurma ve Ýþletme Kooperatifi' 

ne tahsis edilmesi gerekmektedir.

Ayrýca Tersane, Tekne Ýmal ve Çekek Yerlerine Ýþletme Ýzni Verilmesine 

Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair 

Yönetmelikte belirtilen   termin tarihine ulaþýlmasý,  yýlda ortalama 7 

milyon dolar katma deðer üreten bu sektöre büyük darbe vuracaktýr.   Bu 

itibarla Fethiye-Karaot veya Bodrum-Ören gibi halen tahsis aþamasýndaki 

Çözüm Önerisi : 
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çekek yeri projeleri olan yerlerde süre verilmeksizin halihazýr projeleri 

hayata geçirilinceye kadar mevcut iþletmelere geçici izin verilmesine 

iliþkin  yönetmelikte bir deðiþiklik yapýlmalýdýr. 

Denizcilik Müsteþarlýðý ve Maliye Bakanlýðý (Milli Emlak ve 

Mal Müdürlüðü)  

Ýlgili Kurum: 
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OTOMOBÝLLER VE HAFÝF MOTORLU 

TAÞITLARIN SATIÞI, MOTORLU TAÞITLARIN 

PARÇA VE AKSESUARLARI ÝLE 

AKARYAKIT SATIÞI GRUBU

* Araçlara Yapýlan Plaka Masraflarý

* Karayollarý Trafik Kanunu’nda Araç Tanýmlarý

5



OTOMOBÝLLER VE HAFÝF MOTORLU TAÞITLARIN SATIÞI, 
MOTORLU TAÞITLARIN PARÇA VE AKSESUARLARI ÝLE 

AKARYAKIT SATIÞI GRUBU

Her yýl deðerleri yeniden belirlenen motorlu araç trafik belgesi ve 
tescil belgesi ücretleri, aracýn niteliðine,  piyasa deðerine bakýlmaksýzýn her 
araçtan ayný miktarda alýnmaktadýr.   Öyle ki, 500.000 TL'lik bir araçla, 3.000 
TL'lik bir araç ayný  belge bedellerini ödeyerek araç ruhsatlarýný almaktadýrlar. 

Tapu iþlemlerinde olduðu gibi, trafik tescil belgelerinin de 
ücretleri,  aracýn niteliðine ve  piyasa deðerine uygun olarak  alýnmalýdýr. 

 Maliye Bakanlýðý

Karayollarý Trafik Kanunu'nun ehliyeti düzenleyen hükümlerinde 
ve araç tanýmlarýndan yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadýr. Söz konusu 
kanundaki araç tanýmý trafikte seyreden bütün araçlarý kapsamaktan uzaktýr. 

Öte yandan Karayolu Trafik Yönetmeliðinin “geçiþ kolaylýðý” saðlama baþlýðý 
altýndaki 106. maddenin c bendinin 2. paragrafýnda verilen araç sýralamasýnda 
motosiklet yer almamaktadýr.

Bölgemizde en yaygýn kullanýlan  araçlarýn baþýnda 
motosiklet bulunmaktadýr. Bu nedenle sürücü ehliyeti mevzuatýnýn ilgili AB 
direktifine (91/439 AET ) uyumlaþtýrýlmasý konusunda uzun zamandýr 
sürdürülen çalýþmalarýn bir an sonuçlandýrýlmasý gerekmektedir.    Ayrýca 
motosikletin  Karayolu Trafik Yönetmeliði'nin geçiþ kolaylýðý ile  ilgili 
maddesine eklenmesi uygun olacaktýr. 

Ulaþtýrma Bakanlýðý 
 

Sorun 1: Araçlara Yapýlan Plaka Masraflarý 

Açýklama : 

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 2: Karayollarý Trafik Kanunu'nda Araç Tanýmlarý

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum : 
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YAÞ SEBZE VE MEYVE ÝLE 

GIDA MADDELERÝ ÝMALATI 

VE TOPTAN TÝCARETÝ GRUBU

* Zeytinyaðý Çýkarma Tesislerinin 24 Ayda 

5 Ay Verimli Çalýþmasý

* Ýyi Tarým Uygulamalarýnýn Eksikliði

*Toptancý Hallerinin Bir Olmamasý
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      YAÞ SEBZE VE MEYVE ÝLE GIDA MADDELERÝ ÝMALATI VE   

                                TOPTAN TÝCARETÝ GRUBU

 Bölgemizde kurulu zeytinyaðý çýkarma tesislerinin düþük verimde 
çalýþmasý söz konusudur. 5179 sayýlý “Gýdalarýn üretimi, tüketimi ve 
denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin deðiþtirilerek kabulü 
hakkýnda kanun”'a göre çýkarýlan yönetmelikler ile bu tesislerde haftada bir 
gün tam gün çalýþmak üzere sorumlu gýda mühendisi istihdamý zorunludur. 
Kaliteli ve güvenli üretim yapmak için gerekli olan bu zorunluluðun da 
getirdiði ek maliyetler, ancak verimli çalýþma süresi uzatýlarak 
düþürülebilecektir.

 Zeytinyaðý çýkarma tesislerinin ham maddesi olan zeytin her 
yýl hasat edilebilirse sorun büyük ölçüde ortadan kalkacaktýr. Her yýl zeytin 
aðacýndan meyve alýnamamasýnýn iki nedeni vardýr: 1. zeytin türünün bir sene 
çok bir sene az ürün veriyor olmasý 2. ürünü toplarken bitkiye verilen zarar 
nedeniyle aðacýn kendini toparlayamamasý.

Bölgede her yýl ürün veren yaðlýk zeytin türlerinin gerek Ziraat Odasý gerekse 
Ýlçe Tarým Müdürlüðü'nün teþvik ve bilgilendirmeleriyle dikilmesinin 
özendirilmesi yerinde olacaktýr. Zeytin toplarken kullanýlan çýrpma yöntemi 
yerine, Ýspanya ve Ýtalya gibi ülkelerde uygulanan týrmýkla toplama ya da 
titreþim aletiyle dökme yönteminin kullanýlmasýný saðlamak uygun olacaktýr. 
Titreþim aletinin pahasý kullanýlmasýnýn önünde bir engel olarak 
görünmektedir. Ancak týrmýkla toplama hem ucuz hem de kolay bir toplama 
yöntemidir.

Ziraat Odasý, Ýlçe Tarým Müdürlüðü, meslek odalarý

Gýda güvenliði en önemli konularýn baþýnda gelmektedir. Çevre, 
insan ve hayvan saðlýðýna zarar vermeyen bir tarýmsal üretimin yapýlmasý, 
doðal kaynaklarýn korunmasý, tarýmda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gýda 
güvenliðinin saðlanmasý amacýyla yapýlan tarýmsal üretim modeline iyi tarým 
denir. Ýyi tarým uygulamalarý aklýn gereði olduðu gibi, üreticilerin, onlara 

Sorun 1: Zeytinyaðý Çýkarma Tesislerinin 24 Ayda 5 Ay Verimli Çalýþmasý

Açýklama:

Çözüm Önerisi:

Ýlgili Kurumlar: 

Sorun 2. Ýyi Tarým Uygulamalarýnýn Eksikliði

Açýklama: 
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güvenerek ürünlerini alan tüketicilere karþý bir görevidir.

Üretici birlikleri, Ziraat Odasý, üretici kanaat önderleri, 
meslek odalarý ve kamu, bu uygulamalarýn tanýtýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý 
için iþ ve güç birliði yaparlarsa, ihracata verilen kadar iç piyasada da tüketilen 
ürünlerin güvenliði çok kýsa sürede saðlanmýþ olur. Ýyi tarým uygulamalarýnýn 
geniþletilmesi ile üretim kontrollü olacak, üretimin tüm aþamalarý kontrol 
altýna alýnacak, bir taþla birkaç kuþ birden vurularak üründe markalaþma 
olanaklý hale gelecektir.

Ýyi tarým uygulamalarý elbette daha çok uðraþ ve kaynak istemektedir. Kalite 
hiçbir zaman ucuz olmamýþtýr ve olmayacaktýr. Ancak iyi tarým ürünlerinin 
piyasa deðerinin yüksek olmasý, bu uygulamayý yapanlarýn emeklerinin 
karþýlýðýný tam olarak almalarý anlamýna gelmektedir. Üretici, ancak ve ancak 
gelecek nesilleri ve çevreyi dikkate alan uygulamalarla elde ettiði ürünleri hak 
ettiði deðerden satarak refahý yakalayabilecektir. Dünya bize atalarýmýzdan 
miras deðildir; çocuklarýmýzýn emanetidir. O halde çocuklarýmýz için, 
yaþanabilir bir dünya için, sürdürülebilir gelir kaynaklarý için iyi tarým 
uygulamalarýnýn tüm yurt çapýnda yaygýnlaþtýrýlmasý gerekmektedir.

 Ziraat Odasý, Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Meslek Odalarý, Üretici 
Birlikleri

6. Meslek Komitesi tarafýndan da ifade edileceði üzere, toptancý 
hallerinin birleþtirilmesinin birçok açýdan yararlarý bulunmaktadýr. Kýsaca 
anmak gerekirse:

· Üretimin kontrol altýna alýnmasýyla kalitenin artýrýlmasý
· Üreticinin korunmasý
· Ýhracatçýnýn korunmasý
· Tüccarýn korunmasý
· Ýhracatýn artýrýlmasý
· Tüketicinin korunmasý
· Yerel yönetimlerin gelirlerinin artmasý
· Maliye'nin vergi gelirlerinin artmasý

bu yararlardan ilk akla gelenlerdir. Ýyi tarým uygulamalarýyla birlikte 
düþünüldüðünde, ülke tarýmýnýn geleceði açýsýndan çok önemli iþlevleri 

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum:

Sorun 3: Toptancý Hallerinin Bir Olmamasý

Açýklama: 
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yerine getireceði açýk olan toptancý hallerinin birleþmesi, orta ve uzun vadede 
bölgemizdeki yaþ sebze ve meyve üretimi ve ticaretinin niteliðini deðiþtirecek 
bir adýmdýr.

Son günlerde Fethiye'nin gündeminde önemli bir yer tutan 
hallerin birleþtirilmesi konusunda gelirin paylaþýlmasýnýn yanýnda yönetimin 
nasýl oluþturulacaðý önemli uzlaþma noktalarý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 
Gelirin paylaþýlmasý yerel yönetimlerin kendi takdirlerine kalmýþtýr. Yönetim 
için aþaðýdaki üyelerden oluþan 11 kiþilik bir kurul önermekteyiz:

· Belediyelerden birer temsilci (Fethiye, Çamköy ve Karaçulha)
· Hal müdürü (üç belediyenin birlikte belirleyeceði)
· Ziraat Odasý temsilcisi
· Birleþecek hallerde iþ yapan komisyonculardan birer temsilci 

(Fethiye, Çamköy ve Karaçulha)
· Üretici birliklerinden bir temsilci
· Tüketici örgütü temsilcisi
· Ticaret Odasý temsilcisi

Yönetim kurulunun üyeleri için, hallerin birleþtirilmesi ile ilgili yasa 
taslaðýndaki hakem kurulunun yapýsý örnek alýnmýþtýr.

Fethiye, Çamköy ve Karaçulha Belediyeleri, Ziraat Odasý, 
Ticaret Odasý, tüketici örgütleri, üretici birlikleri

Çözüm Önerisi: 

Ýlgili Kurum: 
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BÝLGÝSAYAR, TELEKOMÜNÝKASYON VE

EV EÞYALARI TOPTAN VE

PERAKENDE TÝCARETÝ GRUBU

* ÖTV ve KDV Uygulamasý

* Cep Telefonundan Alýnan Maktu ÖTV

* Çin Mallarý

* Telekomünikasyon Sektöründe Vergi Yükü

* Ýlan ve Reklam Vergilerinin Yüksekliði
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          BÝLGÝSAYAR, TELEKOMÜNÝKASYON VE EV EÞYALARI    

                  TOPTAN VE PERAKENDE TÝCARETÝ GRUBU

Özel Tüketim Vergisi  belirli mal ve ürünler üzerinden maktu 
veya oransal olarak alýnan bir harcama vergisidir ve dolaylý bir vergidir. 
Devletin vergi gelirleri içerisinde dolaylý vergilerin payý ortalama 
%70'lerdedir. Avrupa Birliði ülkelerinde ise, dolaylý vergiler toplam verginin 
ortalama %30-35'lerini oluþturmaktadýr. Ülkemizde kayýtdýþý ekonomi 
arttýkça beyana dayalý, dolaysýz vergiler azalmaktadýr. Bunlar azaldýkça da  
bütçe açýklarýnýn kapanmasý için dolaylý vergilere yüklenilmekte, böylece 
tüketiciye de fiyatlar bir o kadar yansýmakta ve vergi sistemindeki adaletsizlik 
hýzla büyümektedir. 

 Herkesin evinde olan çamaþýr makinesi, buzdolabý, 
televizyon gibi beyaz eþyalar artýk temel ihtiyaç maddesi haline gelmiþ, lüks 
mal olmaktan çýkmýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz  ekonomik kriz ortamýnda 
beyaz eþyalarýn ÖTV'sine süreli olarak indirimler yapýlmýþtýr. Oysa temel 
ihtiyaç haline gelen beyaz eþyadan ÖTV alýnmamasý ve KDV'nin de belirli bir 
oranda düþürülmesinin zaruret haline geldiðini düþünmekteyiz. 

 Maliye Bakanlýðý

3 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayýnlanan 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 orana göre 
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 arttýrma 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, 

Sorun 1:  ÖTV ve KDV Uygulamasý

Açýklama : 

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 2:  Cep Telefonundan Alýnan Maktu ÖTV

Açýklama :
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özellikle 200 TL. civarýndaki  telefonlardýr.  Bu düzenleme, cep telefonlarýnýn 
ithalinde fatura tutarlarýnýn çok düþük tutulmasý nedeniyle yapýlmýþ olup  bu 
yolla adeta  tüketici cezalandýrýlmaktadýr. 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

Pazarlarýmýza giren kalitesiz, Çin mallarý hem ticaretimizin hem 
de saðlýðýmýzýn korkulu rüyasý haline gelmiþtir. Piyasada hemen her çeþit 
malýn Çin versiyonu bulunabilmektedir.. Halk ucuz mal alarak kar ettiðini 
zannetmekte ancak kalitesiz bu  mallar insan saðlýðýný tehdit etmektedir.  
Özellikle oyuncak ve kýrtasiye malzemeleri alanýnda, piyasada  yüksek 
miktarda bulunan Çin mallarýna iliþkin bir denetim mekanizmasý 
oluþturulmalýdýr.

 Uzakdoðu mallarýnýn ülkeye giriþinde sýký tedbirler 
alýnmalýdýr. Özellikle beyaz eþyada ve küçük ev aletlerinde kullanýlan Çin 
mallarýnýn önünün kesilmesi için en baþta  beyaz eþyada ÖTV kalkmalýdýr. 
Çin mallarýnýn piyasa denetimleri etkin olarak yapýlmalýdýr. 

Maliye Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

Telekomünikasyon sektöründe, mobil, sabit ve telsiz 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum :

Sorun 3:  Çin Mallarý

Açýklama :  

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum : 

Sorun 4:  Telekomünikasyon Sektöründe Vergi Yükü

Açýklama : 
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hizmetlerinde dünya ortalamalarýnýn çok üzerindeki dolaylý vergi yükü 
sektörün geliþmesinin, ülke ekonomisine saðladýðý faydanýn ve katma deðerin 
artmasýnýn önündeki en önemli engeli oluþturmaktadýr. Bilgi toplumuna 
dönüþmemizin ve uluslararasý rekabette baþarýnýn en önemli araçlarýndan olan 
telekomünikasyon sektörünün vergilerle baský altýnda tutulmaya devam 
edilmesi,   ülkemizi olumsuz etkileyen ve süratle çözümlenmesi gereken en 
önemli sorunumuzdur. 

 1999 yýlýnda yaþadýðýmýz Ýzmit Depremi ile 2002 yýlýna 
kadar geçerli olmak üzere uygulamaya konulan ancak halen alýnan sabit ve 
mobil telekomünikasyon alanýndaki  Özel Ýletiþim Vergisi tamamen 
kaldýrýlmalýdýr.

 Maliye Bakanlýðý

Ekonomik kriz ortamýnda,  kendini tanýtma imkaný olmayan, 
çoðu zaman  yerel radyo ve televizyonlara reklam dahi veremeyen 
iþletmelerimizin  kendini tek tanýtma aracý, dükkanýnýn önünde duran ya da 
ilçe giriþi veya yol kenarlarýnda duran tabelalarýdýr. Ancak bu tabelalar 
maliyetine yakýn hatta maliyeti aþan vergileri yüzünden malesef tek tek 
sökülmek zorunda kalmaktadýr. Bütün dünyada özellikle de ýþýklý reklamlar 
kentleri güzelleþtirmek için özendirilirken, ülkemizde ve de þehrimizde 
bunun tam tersi uygulanmaktadýr.

Belediye Gelirleri Kanunu ile  alt limiti ve üst limiti 
belirlenen ilan ve reklam vergilerinin meblaðý Belediyelerce alt limite yakýn 
belirlenmeli, tüccarýn ilan ve reklam vermesi özendirilmelidir.

 Yerel yönetimler 

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 5: Ýlan ve Reklam Vergilerinin Yüksekliði 

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :
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TARIM, HAYVANCILIK VE 

TARIM ALETLERÝ ÝLE 

KÝMYASAL MADDELERÝN

TÝCARET GRUBU

* Hal Birliðinin Oluþturulamamasý

* Hal Peronelinin Mesleki Yeterliliði
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TARIM, HAYVANCILIK VE TARIM ALETLERÝ ÝLE KÝMYASAL 
MADDELERÝN TÝCARETÝ GRUBU

2008 yýlý resmi rakamlar ile ilçemizde yaklaþýk 600 bin ton yaþ 
sebze meyve üretimi gerçekleþmiþtir. 600 bin ton yaþ sebze meyvenin parasal 
deðeri 455 milyon TL.'dir.  2009 yýlýnda üretilen yaþ sebze meyvenin ancak 
%15'i, yaklaþýk 90 bin tonu ihraç edilebilmiþtir.

Ýlçemizde hal birliði saðlanamadýðý ve hallerle ilgili mevzuat uygulanmadýðý 
için, ürünler tam rekabet koþullarýnda piyasaya çýkamamakta, mal fiyatlarý 
rayiç deðerinin çok altýnda ve faturasýz olarak alýcýsýný bulmakta, üreticiye reel 
deðerler üzerinden müstahsil makbuzu kesilmemektedir. Bu durum, hem 
devletin vergi kaybýna hem de üreticinin 1 yýllýk emeðinin yok edilmesine  
neden olmaktadýr.

Öte yandan, hallerimiz günün þartlarýna, gerekliliklerine göre modernize 
olmadýðýndan, ekonomisi geliþmiþ Avrupa ülkelerine ihracat 
yapamamaktayýz. 

 Yaþ sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve saðlýk 
kurallarýna uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapýlmasýný 
saðlamanýn, üretici, tüketici ve yaþ sebze ve meyve ticaretini meslek 
edinenlerin çýkarlarýný dengeli ve eþit korumanýn ve toptancý hallerini modern 
ve çaðdaþ bir yapýya kavuþturmanýn yolu 552 sayýlý Yaþ Sebze ve Meyve 
Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptanci Halleri Hakkýnda KHK hükümlerini 
uygulamaktan geçmektedir. 

Mevzuat hükümlerinin  gereði ilgili kurum ve kuruluþlar tarafýndan yerine 
getirilir ve mevcut halde etkin denetim gerçekleþtirilerek rant musluklarý 
kapatýlýr ise, hal birliðinin kurulmasý  ile ilgili bir sýkýntý kalmayacaðýný 
düþünmekteyiz.  

Bu suretle oluþturulacak Fethiye Hal Birliði ile birlikte, tek yerden giriþ – çýkýþ 
saðlanarak, ekonomide kayýt dýþýlýðýn önüne geçilecektir.  Resmi rakamlarla 
600 bin ton olarak gördüðümüz üretim 950 bin tonlara ulaþacaktýr.

Avrupa Birliði standartlarýna uygun olarak oluþturulacak laboratuar 

Sorun 1:  Hal Birliðinin Oluþturulamamasý

Açýklama :

Çözüm Önerisi :  
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kontrolünde ürünler, tüm Avrupa Birliði ülkelerine rahatlýkla ihraç 
edilebilecektir. 

Yerel yönetimler, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Vergi Dairesi 
Baþkanlýðý 

 

Toptancý Hallerin Yönetim ve Ýþleyiþi Hakkýnda Yönetmeliðe 
göre; toptancý halleri hal müdürünün denetimi ve gözetimi altýnda tüm 
faaliyetlerini sürdürür. Ayný yönetmeliðe göre, hal müdürleri ziraat, ekonomi, 
tarým ekonomisi, iþletme veya pazarlama konularýnda dört yýllýk 
yükseköðrenim görmüþ kiþiler arasýndan seçilmeli ve en az 5 yýllýk iþ 
tecrübesine sahip olmalýdýr.

Mevzuatýn bu amir hükmüne raðmen hallerde yeterli vasýflarý olan personel, 
özellikle de hal müdürü istihdam edilmemektedir.

 Ýlgili yönetmelik hükümlerine uygun, piyasa ekonomisini 
ve ticareti bilen insanlar hallerin iþleyiþinde görev almalýdýr.

Yerel yönetimler, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 

Ýlgili Kurum : 

Sorun 2:  Hal Personelinin Mesleki Yeterliliði

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum :  
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GIDA VE ÝÇECEK 

MADDELERÝ PERAKENDE

TÝCARETÝ GRUBU

* Büyük Maðazalar Yasa Tasarýsý

* KOSGEB Desteklerinin Verilmesinin Hýzlandýrýlmasý
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GIDA VE ÝÇECEK MADDELERÝ PERAKENDE TÝCARETÝ 
GRUBU

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

Bu sonuç ekonomik ve sosyal dengelerin saðlanmasýnda en önemli aktör olan 
küçük ve orta boy iþletmeler ile birlikte pek çok kültürel deðerimizin de yok 
olmasý anlamýna gelmektedir. Bu kesimin üretim ve hizmet sektöründe yok 
olma tehlikesi ile karþý karþýya kalmasýnýn, büyük bir iþsizlik ve sosyal 
patlamaya neden olacaðý açýktýr. 

Ýlçemizde de sayýlarý her geçen gün hýzla artan büyük maðazalar, odamýz 
üyeleri  açýsýndan  haksýz rekabet koþullarý yaratmaktadýr. Fethiye ve 
civarýnda faaliyette bulunan, odamýza kayýtlý 34 adet büyük maðaza 
bulunmaktadýr. Bunlardan, Fethiye'nin merkezinde bulunan Migros 
Maðazasý 10 kasa ile, Tansaþ Maðazasý 6 kasa ile, Carrefour Maðazasý ise 8 
kasa ile faaliyet göstermektedir.  Öte yandan bu tür marketler ayný zamanda 
þehir trafiði, þehir planlamasý, görüntü ve çevre kirliliði vb. sorunlarý da 
beraberinde getirmektedir. 

 22.02.2006 tarihinde Baþbakanlýða gönderilen, o tarihten 
bu yana da komisyonlarda bekletilen "Büyük Maðazalar Kanunu Tasarýsý" 
artýk yasalaþmalýdýr. Tasarýnýn yasalaþmasýna kadar geçen sürede, ilçemizde 
yerel yönetimlerce, yeni bir zincir market kurulmasýna izin verilmemelidir.

 Baþbakanlýk, Belediyeler 

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaþan 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý 
Kurulmasý Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, imalat 
sektörünün yaný sýra hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren 

 

 

 

 

Sorun 1:  Büyük Maðazalar Yasa Tasarýsý

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 2:  KOSGEB Desteklerinin Verilmesinin Hýzlandýrýlmasý 

Açýklama :
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iþletmelerin   KOSGEB desteklerinden faydalanmalarýnýn önünü açtý. Ticaret 
ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan  iþletmelerin  KOSGEB'in 
hizmetlerine ve desteklerine dahil edilmesi, þüphesiz ki ülke ekonomisine 
ciddi katkýlar saðlayacaktýr.  KOSGEB'in vereceði hizmetler ve desteklerden 
yararlanacak iþletmelere iliþkin sektörel ve bölgesel öncelikler de Bakanlar 
Kurulu kararý ile  belirlendi. Ekonomik krizin etkilerinin yoðun olarak 
hissedildiði þu günlerde  KOSGEB'in can suyunun iþletmelere bir an önce 
verilmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemeler çok uzun bir süre almýþ, sektör 
bitme noktasýna gelmiþtir.   

Ýþletmelerin KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi 
için uygulamayý düzenleyecek yönetmeliklerin bir an önce çýkarýlmasý ve 
KOSGEB teþkilatýnýn Muðla'da da kurularak iþletmelerimizin Aydýn'a 
gitmekten kurtarýlmasý uygun olacaktýr.

 Sanayi  ve  Ticaret Bakanlýðý 

Çözüm Önerisi : 

 Ýlgili Kurum :
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KUYUMCULUK, SAAT, OPTÝK VE HEDÝYELÝK

EÞYA TOPTAN VE PERAKENDE TÝCARETÝ

GRUBU

* Ýlçe Turizminin 12 Aya Yayýlamamasý
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KUYUMCULUK, SAAT, OPTÝK VE HEDÝYELÝK EÞYA 
TOPTAN VE PERAKENDE TÝCARETÝ GRUBU

Ýlçemizin turizm sezonunun, 3 aylýk bir zaman diliminden 
kurtarýlarak,   12 aya yayýlmasýný temin etmek amacýyla toplantý, kongre ve 
golf turizminin canlandýrýlmasýna ihtiyaç duyulmaktadýr.  Dalaman 
Havaalaný, yazýn olduðu gibi kýþýn da çalýþýr hale gelmelidir.

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. 
Ayrýca 5 yýldýzlý tatil köylerinin sayýsýnýn arttýrýlmasý amacýyla Hazine'ye ait 
yerlerin turizm yatýrýmcýsýna tahsis edilmesi veya 2B arazilerinin bu þekilde 
kullanýmýna olanak saðlayacak yasal düzenlemelerin yapýlmasýnýn uygun 
olacaðý deðerlendirilmektedir. 

Butik diye tabir edilen küçük ölçekli, ancak yüksek standartlý konaklama 
tesislerinin þehir ve beldelerimizde  yapýlmasý için teþvik mekanizmasý 
oluþturulmalý, öte yandan bu turizmi destekleyecek yat limanlarý ve 
marinalarýn kurulmasý da desteklenmelidir.   

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý 

Sorun 1: Ýlçe Turizminin 12 Aya Yayýlamamasý

Açýklama :

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kuruluþ : 
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KONFEKSÝYON, AYAKKABI, 

DERÝ GÝYÝM DERÝ EÞYALARI, 

ECZA VE KÝÞÝSEL BAKIM ÜRÜNLERÝ 

TOPTAN VE PERAKENDE TÝCARETÝ GRUBU

* Kruvaziyer Liman Yapýlmasý

* Antik Tiyatronun Ayaða Kaldýrýlmasý
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KONFEKSÝYON, AYAKKABI, DERÝ GÝYÝM DERÝ EÞYALARI, 
ECZA VE KÝÞÝSEL BAKIM ÜRÜNLERÝ TOPTAN VE PERAKENDE 

TÝCARETÝ GRUBU

 

 Ýlçemizde 3 ay süren turizm sezonunu uzatmanýn yöntemlerinden 
birisi de kruvaziyer turizmini ilçede baþlatmaktýr.  Ýlçemiz tarihi ve doðal 
güzellikleri ile kruvaziyer gemilerin gelmesi için son derece uygun bir 
konumdadýr. 

Ýlçemize kruvaziyer liman yapýlmasý halinde  kurvaziyer turizm  yolcularý 
Fethiye merkezine gelerek alýþveriþlerini yapacak, böylece Paspatur baþta 
olmak üzere tüm  þehir merkezi  eski canlýlýðýna kavuþacaktýr. Öte yandan 
turlara katýlan yolcularýn Saklýkent, Tlos, Kadianda, Kayaköy, Çalýþ, 
Ölüdeniz gibi tarihi ve turistik  yerleri ziyareti ile bu mekanlar da canlýlýk 
kazanacak dolayýsýyla bölge ekonomisi olumlu yönde etkilenecektir.    

Öncelikle yapýlacak olan kruvaziyer limanýn kendisi bile büyük bir yatýrým 
projesi olacaktýr. Liman bölgesi geliþecektir ve çevresi turizme 
kazandýrýlacaktýr . Ýnþaat aþamasýndan baþlamak üzere yüzlerce kiþiye iþ 
olanaðý saðlanacak, Fethiye bölgesine ekonomik bir hareketlilik getirecektir. 
Öte yandan cruise turistleri normal turistin 2-3 katýný harcamaktadýr.  Yani bir 
cruise seferi 70 tane 5 yýldýzlý otelin yaptýðý iþ kadar gelir saðlamaktadýr.  Þu 
andaki gemiler mürettebatýyla birlikte 5000 kiþi taþýmaktadýr. Gemi limana 
yanaþtýðýnda  500 ila 1000 adet turist günlük turlara katýlmakta diðer kalan 
yolcu ve mürettabat þehir merkezinde gezmektedir. Fethiye'ye en yakýn liman 
olan Marmaris ve Bodrum Cruise limanlarýna ortalama yýllýk 200 gemi 
yanaþmaktadýr. Yýllýk kruvaziyer yolcu kapasite sayýsý 100 000  civarýndadýr. 
Fethiye kruvaziyer limaný ile birlikte daha kýymetli bir yer olacaktýr.

 Yerel yönetimler  baþta olmak üzere, tüm sivil toplum 
örgütleri  ilçemize günümüzün modern gemilerine hizmet verecek çapta bir 
kruvaziyer liman yapýlmasý konusunda ortak hareket etmeli, liman yatýrýmý 
yapacak yatýrýmcýlarýn önünü açmak için gerekli izinlerin alýnýp liman ihale 
süreci baþlatýlmalýdýr. Yatýrýmcýlar, uzun süre yerel bürokrasiyle boðuþmak 
istemezler,bu zaman ve enerji kaybýdýr

 Kültür ve Turizm Bakanlýðý, yerel yönetim, tüm sivil toplum 
örgütleri, bölge  milletvekilleri.

Sorun 1: 

Açýklama :

Kruvaziyer Liman yapýlmasý

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum : 
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Sorun 2:  Antik Tiyatronun Ayaða Kaldýrýlmasý

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum : 

 

 

Ülkemizin denize yakýn en eski tiyatrosu olan Telmessos 
Tiyatrosu 1991-1995 yýllarý arasýnda Fethiye Müze Müdürlüðü baþkanlýðýnda 
yapýlan kazý çalýþmalarý ile gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr. 5 bin yýllýk bir tarihi olan 
ve 3000 kiþilik kapasitesi olan tiyatro kaynak bulunamadýðý için 1995 yýlýndan 
beri restorasyonu tamamlanamamýþtýr.

 Yaþayan bir kentin içerisine yapýlmasý nedeni ile dünyadaki 
tek örnek olan Telmessos Antik Tiyatrosu'nun restorasyonunun bir an önce 
bitirilerek hem turizme hem de ilçemizdeki kültürel amaçlý faaliyetlere 
sunulmasý gerekmektedir.  Tiyatronun rölöve, restorasyon ve restitasyon 
projeleri tamamlanmýþ olup,  keþif özeti ve restorasyon çalýþmalarýnýn 
maliyeti çýkarýlmaktadýr.  Projenin maliyeti çýktýktan sonra 1995 yýlýndan beri 
bekleyen Telmessos Antik Tiyatrosu'na Bakanlýkça kaynak ayýrýlmasýnýn 
artýk zaruri olduðunu düþünmekteyiz.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý
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ULAÞTIRMA VE 

DEPOLAMA GRUBU

* Ýlçemiz Otogarýndaki Dükkan Kiralarýnýn Yüksekliði

* Karayolu Taþýmalarý Ýle Ýlgili Plaka Sorunlarý ve Denetim

* Karayolu Taþýmacýlýðýnda Araçlarýn ve Sürücülerin Her Yönden Etkin 

Bir Þekilde Denetlenmesi

* Fethiye’ye Taleptan Fazla S Plaka Tahsisi

* Kara Ulaþýmýnda Mazottaki ÖTV

* Dalaman Havalimanýndaki Tekelleþme
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ULAÞTIRMA VE DEPOLAMA GRUBU

Ýlçemiz otogarý "yap-iþlet-devret" modeli ile belediye tarafýndan  
bir yatýrýmcýya  ihale  edilmiþtir. Ancak, otogardaki dükkanlar, söz konusu 
yatýrýmcý tarafýndan, bölge rayicinin çok üstünde bedellerle kiralanmaktadýr. 

Belde sakinlerinin, müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak 
amacýyla kurulan belediyeler, idari ve mali özerkliðe sahip kamu tüzel 
kiþileridir. Belediye arsa ve arazileri üzerine  bu modelle yapýlacak tesislerde 
özellikle  de otogar gibi tekel konumundaki iþletmelerin tesislerinde    temel 
hareket noktasýnýn belediye gelirlerini arttýrmak ve bu yolla  bölgeye bir tesis 
kazandýrmanýn ötesinde  bu tesisin  kamu yararý gözetilerek çalýþmasýný  
saðlamaktýr.  Bu ve benzeri yerlerin ihalesi yapýlýrken, ihale þartnamelerine 
tahsis sonrasý  iþletim  þartlarý ile ilgili düzenlemeler mutlaka koyulmalýdýr.

Yerel yönetimler

Karayolu taþýmalarý ile ilgili plaka tanýmlarý konusunda (ne 
taþýyanýn hangi plakayý kullacaðý ile ilgili) uygulamada çok ciddi sorunlarla 
karþýlaþýlmaktadýr. Örneðin sadece öðrenci ve personel taþýyanlarýn alacaðý "S 
Plaka", bir çok 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 Havaalanýna ve ören yerlerine  hiç bir 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 

Sorun 1:  Ýlçemiz Otogarýndaki Dükkan Kiralarýnýn Yüksekliði

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum : 

Sorun 2: Karayolu Taþýmalarý Ýle Ýlgili Plaka Sorunlarý ve Denetim

Açýklama :

Çözüm Önerisi :
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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

Karayolu taþýmalarýnda kullanýlan araçlar ve sürücüleri belirli 
vasýflara ve özelliklere haiz olmalarý gerekmektedir. Öte yandan sürücülerin  
çalýþma ve dinlenme saatlerine uyulmalý, araçlar, taþýmasý gereken özelliklere 
sahip olmalý, sürücülerin sosyal güvenlik primleri ödenmeli, taþýmacýlýðý 
gerektiren  tüm belgeler alýnmýþ olmalýdýr. Ancak uygulamada, þoförlere 
çalýþma ve dinlenme saatlerine uyma konusunda imkan tanýnmadýðý gibi, 
sosyal güvenlik primleri de ödenmemektedir.  Bu husus, tüm kurallara uyan 
iþletmeler açýsýndan haksýz rekabet ortamý oluþturmaktadýr.

Araçlara ve sürücülere  tüm denetimler etkin bir þekilde 
kurumlarca ortak olarak yapýlmalý ve turistik bölge olmamýz nedeni ile 
denetimlerde Ýngilizce bilen personel bulunmalýdýr.

  Tüm kurumlar

Nüfus artýþý ve þehrin ulaþým planý dikkate alýnmak sureti ile toplu 
taþýma ihtiyacý, trafik komisyonu tarafýndan düzenlenecek raporla Ýçiþleri 
Bakanlýðý'na bildirilmektedir. Bu kapsamda, Muðla Ýl Trafik Komisyonu 
Fethiye'ye 1000 adet S plaka hakký tanýmýþtýr. Ancak bunun 600 tanesi 
kullanýmdadýr. 

600 tane S plaka, Fethiye'nin nüfusu, ulaþýmý, ekonomisi ve 
kapasitesinin üzerinde  olduðu için amaç dýþý kullanýmlara sebep olmakta ve 
haksýz rekabet ortamý yaratmaktadýr. Kaldý ki, daha 400 tane daha S plaka 

Ýlgili Kurum :

Sorun 3: Karayolu Taþýmacýlýðýnda Araçlarýn ve Sürücülerin Her 
Yönden Etkin Bir Þekilde Denetlenmesi

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 4: Fethiye'ye Talepten Fazla S Plaka Tahsisi

Açýklama :

Çözüm Önerisi :
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tahsisi yapýlmasý, Fethiye nüfusu için oldukça fazladýr.   Oysa zaten ilçe trafiði 
gün geçtikçe daha da yoðunlaþmaktadýr ve zaten mevcut plakalar ihtiyaca 
cevap vermektedir. Bu kapsamda Fethiye ilçesi için S Plaka tahsisi en kýsa 
sürede dondurulmalýdýr.

 Muðla Ýl Trafik Komisyonu, Fethiye Ýlçe Trafik Komisyonu

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

Kara ulaþýmýnda , mazot üzerinden alýnan ÖTV 
kaldýrýlmalýdýr.

  Maliye Bakanlýðý

Dalaman Havalimanýna yolcu býrakmaya giden taksici 
üyelerimizin, havalimanýndan dönüþte yolcu almalarý maalesef 
engellenmektedir. Öyle ki havalimaný  kapýsýndan girerken güvenlik 
görevlileri tarafýndan araç ruhsatlarý alýnmakta, çýkarken müþteri 
almamýþlarsa araç ruhsatlarý geri verilmektedir.
Anayasa'nýn 48'inci maddesine göre herkes dilediði alanda çalýþma ve 
sözleþme hürriyetine sahiptir. Bu engellenemez. Öte yandan havalimanýna 
dýþarýdan taksi alýnmamasý yolculara yapýlan bir dayatma niteliðinde olup, 
alternatifsizliktir. 

Havalimanýnda  yaratýlan bu tekelleþme ve baský ortamý 
derhal önlenmelidir.

 Muðla Valiliði, Ýl Emniyet Müdürlüðü

Ýlgili Kurum :

Sorun 5: Kara Ulaþýmýnda Mazottaki  ÖTV 

Açýklama :

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum :

Sorun 6: Dalaman Havalimanýndaki Tekelleþme

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :
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OTEL,MOTEL,PANSÝYON,KAMP YERÝ ÝÞLETMESÝ GRUBU

Ýlçemizin, ülke turizmi içerisindeki yeri küçümsenemeyecek 
boyuttadýr. Ancak bu kadar önemli bir konumda olmamýza raðmen, 
turizmimizin can damarý olan denizlerimiz hýzla kirlenmektedir. Bodrum, 
Marmaris gibi ilçelerimizde þehir merkezlerinde denize girildiði halde, 
Fethiye þehir merkezinde çok uzun yýllardýr denize girilememektedir. Yapýlan 
ölçümler, yakýn zamanda da civar plajlarda (Çalýþ, Ölüdeniz, koylar vs. ) 
denize girilemeyeceðini göstermektedir. Denizlerimiz, her geçen yýl, bir 
önceki yýlý aratacak kadar hýzlý kirlenmektedir.

 Denizin kirlenmesine bir çok faktör neden olmaktadýr. 
Odamýz önderliðinde, ilçemizdeki sivil toplum örgütleri ile beraber, Muðla 
Üniversitesi'ne bir proje hazýrlatýlmaktadýr. Deniz kirliliðinin önlenmesi ve 
Fethiye Körfezi' nin denize girilebilir hale gelmesi amacýyla hazýrlanan 
projede, baþta DSÝ, Çevre ve Orman  Bakanlýðý  ve belediyeler olmak üzere 
tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn birlikte hareket etmesi, projenin hayata 
geçirilmesinde büyük önem arzetmektedir.

  Valilik, yerel yönetimler,  DSÝ, Çevre ve Orman  Bakanlýðý

Türkiye'nin kalkýnmasý için, anonim þirket statüsündeki 
teþebbüslere karlýlýk ve verimlilik anlayýþý içinde kredi vermek, iþtirak etmek 
suretiyle finansman ve iþletme desteði saðlamak, sermaye piyasasýnýn 
geliþmesine katkýda bulunmak, her türlü kalkýnma ve yatýrým bankacýlýðý 
iþlevlerini yapmak amacýyla kurulan Türkiye Kalkýnma Bankasý A.Þ., anonim 
þirket statüsündeki firmalara yatýrým ve iþletme döneminde,  finansman 
desteði saðlamaktadýr.

Dünyayý ve beraberinde ülkemizi saran ekonomik kriz nedeni ile pek çok üye 
iþletmemiz (hem A.Þ.ler hem de diðer sermaye þirketleri) ciddi bir kredi ve 
finansman sorunu ile karþý karþýya kalmýþtýr. 

 

Sorun 1:  Fethiye Körfezi' nin Kirliliði

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 2:  Türkiye Kalkýnma Bankasý Teþviklerinden Daha Çok 
Ýþletmenin Yararlandýrýlmasý

Açýklama :
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Çözüm Önerisi : 

 

 

 4456 sayýlý Türkiye Kalkýnma Bankasý Anonim Þirketi' nin 
Kuruluþu Hakkýnda Kanun'un ilgili maddelerinde deðiþiklik yapýlarak, 
Türkiye Kalkýnma Bankasý'nýn sadece A.Þ.lere verdiði finansman 
desteðinden, diðer sermaye þirketlerinin de yararlanmasý saðlanmalýdýr. 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

 Ýlçemizde turizm, ekonominin bel kemiðini oluþturmaktadýr ve 
turizmde en önemli unsurlardan biri kaliteli hizmettir. Kaliteli hizmetin 
önündeki en önemli engel ise kalifiye eleman eksikliðidir. 

Ýlçemizde turizm sektöründe çalýþanlarýn eðitim durumuna baktýðýmýzda 
ilginç bir sonuç karþýmýza çýkmaktadýr. Çalýþanlarýn %55'ini ilk ve 
ortaöðretim mezunlarý oluþtururken, turizm eðitimini almýþ olanlarýn sektörde 
istihdam oranlarý düþüktür. Yani turizm sektöründe, turizm eðitimi almýþ 
kalifiye eleman istihdam edilememektedir. Bu durum hizmet kalitesini 
düþürmekte, Fethiye'yi tercih eden yabancýlarýn profillerinin deðiþmesi 
dolayýsýyla turist baþýna harcama miktarýnýn ve bölgeye döviz girdisinin 
azalmasýna neden olmaktadýr.

 Ýlçemizde bulunan Anadolu Otelcilcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi' nde hem Ticaret Meslek Lisesi hem de Anadolu Ticaret Meslek Lisesi  
öðrencileri öðrenim görmektedir. Bu durum, hem  öðretmen baþýna düþen 
öðrenci sayýsýnýn artmasý nedeniyle eðitim kalitesinin düþmesine  hem de 
kýsýtlý derslik imkanlarýyla her iki okulun da mezun sayýsýnýn azalmasýna yol 
açmaktadýr. Bu durum, Fethiye'nin  mesleki yeterliliðe sahip personel 
ihtiyacýnýn karþýlanmasýnýn önünde bir engel olarak karþýmýza çýkmaktadýr.  
Ticaret Lisesi öðrencileri için yeni bir okul inþaatý yapýlmalý ve sektörün 
yetiþmiþ kalifiye eleman ihtiyacý hýzla giderilmelidir.

Öte yandan mesleki eðitimin özendirilmesi ve teþvik edilmesine yönelik 
tedbirler de alýnmalýdýr.

 Milli Eðitim Bakanlýðý

Ýlgili Kurum :

Sorun 3:  Turizmde Kalifiye Eleman

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 4:  Ülkemizdeki Ýþçi Maliyetlerinin, SSK Primlerinin ve Vergi 
Oranlarýnýn Yüksekliði
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Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 5:  Örenyerlerindeki Alt Yapý Sorunlarý

Açýklama :

 

 

 

 Ülkemizde, istihdam üzerindeki vergi  ve  SSK primi yükü çok 
yüksektir. Öte yandan gerek istihdam vergileri gerekse emek piyasasýna 
iliþkin düzenlemelerin yarattýðý yük aðýrlaþtýkça, iþletmelerin kayýtdýþýlýða 
olan eðilimleri artmaktadýr. Ýþsizliðin %13'lere ulaþtýðý ülkemizde  istihdam 
üzerindeki yüklerin azaltýlmasý daha fazla iþsizin iþ ve aþ bulma imkanýný 
arttýracaðý gibi emek piyasasýndaki kayýtdýþýlýðý da ortadan kaldýracaktýr.  
Bugün asgari ücretle çalýþan bir iþçinin iþverene maliyeti 842 TL' dir.  Öte 
yandan, yabancý yatýrýmcýlar da iþçi maliyetlerinin yüksekliði nedeni ile baþka 
ülkelere yatýrýmlarýný yöneltmek durumunda kalmaktadýrlar. 

Devlet, deðiþik zamanlarda SSK ve Bað-Kur prim borçlarýnýn yapýlandýrmasý 
için ya da vergi borçlarýnýn affý için yasal düzenlemeler yapmaktadýr. Bir çok 
iþveren yapýlandýrma talebinde bulunduðu halde ödemelerini düzenli 
yapamamaktadýr.

 Ýlçemiz Vergi Dairesi' nde kayýtlý borçlu mükellef sayýsý 8500 kiþi 
dolaylarýnda olup, borç stoðu ise yaklaþýk 75 milyon TL'dir.  Ayrýca 6183 
sayýlý Kanunun 4/B tebliði kapsamýnda vergi barýþý için baþvuran mükellef 
sayýsý  yaklaþýk 3000 adet  olup, toplam 5900 adet dosya açýlmýþtýr. Bu 
dosyalarýn ise ancak 3000 tanesi ödenebilmiþ, yaklaþýk 2900 tanesi 
ödenememiþtir. Ödenemeyen dosya sayýsýna isabet eden mükellef sayýsý 2000 
adet civarýndadýr. Yani 3000 adet borçlu mükellefin vergi barýþý ile sadece 
1000 adedi borcunu ödeyebilmiþtir. Mükellef borcunu kapatmak için 
giriþimde bulunmuþ ancak mevcut ekonomik þartlarda, aðýr vergi yükü altýnda 
ödeme yapýlamamýþtýr.

Prim  ve vergi  borçlarýna yönelik  getirilecek af yerine,  
gerekli yasal düzenlemeler yapýlarak iþçi maliyetleri üzerindeki yük 
azaltýlmalý, vergi oranlarý düþürülmelidir. Bu, hem daha çok iþçinin 
istihdamýna, hem yatýrýmlarýn artmasýna neden olacaðý gibi, kayýtdýþý 
istihdamý büyük oranda engelleyecektir.

  Maliye Bakanlýðý

 Bölgemiz örenyerlerindeki olaðanüstü güzellikteki doðal örtüye 
kurulmuþ tarihi yapýlar, malesef gereken özenden yoksunlardýr. Özellikle de 
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en çok ziyaret edilen ören yerlerinden olan Kayaköy'de, güvenlik elemanlarý 
yeterli olmadýðý için kiliseler korunamamakta, çevre temizliðinin düzenli 
yapýlmamasý ve danýþma hizmetinin ihmal edilmiþ olmasý ziyaretçilerin 
tepkisine yol açmaktadýr. Sürdürülebilir turizm açýsýndan deðerlerimizi daha 
iyi koruyabilmek ve onlarý anlatabilmek temel þartlar arasýnda gelmektedir. 

 Sahip olduðumuz kültür varlýklarýný güvenli ve turizme 
yakýþýr bir þekilde ziyaretçilere sunmak zorundayýz. Bölgemizdeki 
örenyerleri, bir an önce saðlýklý bir altyapýya kavuþturulmalý ve gerekli 
düzenlemeler yapýlmalýdýr.

 Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Muðla Valiliði 

 Turizm sektörüne yapýlan yatýrýmlar sadece konaklama tesisleri 
ile sýnýrlý olmamalýdýr. Turizm amaçlý sportif faaliyet alanlarýna yapýlacak 
yatýrýmlar sonucunda daha çok insan sektörden para kazanacak, ilçemizde 
sadece üç aya sýkýþmýþ olan turizm sezonu bütün yýla yayýlacaktýr. 

Babadað zirvesi yeri halihazýrda kontrolsüz ve plansýz bir þekilde eðlence ve 
spor amaçlý olarak kullanýlmaktadýr. Her yýl yaklaþýk 20-25 bin kiþi uçuþ 
yapmak için Babadaðý'ný tercih etmektedir. Zirveye   ulaþýmý saðlayan mevcut 
toprak orman yolunun çok dik ve bozuk yapýda olmasý ve sürekli bakým 
gerektirmesi nedeni ile, alana ulaþým sadece arazi araçlarý ile 
saðlanabilmektedir. Transfer süresi  45-60 dk. kadar olmaktadýr. Ulaþým 
zorluðu ziyaretçi sayýsýný düþüren en önemli faktörlerden birisidir. 
Babadaðý'nýn yollarý ve pistleri, malesef  uluslararasý kabul görmüþ  
standarlardan ve teknolojilerden oldukça yoksundur.

Yetersiz tesislere ve bulunmayan ulaþým imkanlarýna 
raðmen Babadað zirvesi yamaç paraþütü açýsýndan son derece önemli 
noktalardan birisidir. Mevcut durumda yamaç paraþütü sporcularý dýþýnda 
parka herhangi bir günübirlikçi gelmemektedir. Halbuki yöre üstün 
panoramik özellikleri ve eþsiz doðal yapýsý ile önemli bir merkez olmaya 
adaydýr. Yörenin günübirlik amaçlý olarak kullanýlamamasýnýn en önemli 
nedeni ulaþýmý çok güçleþtiren mevcut yoldur. Muðla Valiliði' nce proje ve 
harita çalýþmalarý devam ettirilen Babadaðý Teleferik Projesi hayata geçirilir 

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :

Sorun 6:  Babadað Teleferik Projesi'nin Hayata Geçirilmesi

Açýklama :

Çözüm Önerisi :
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ise, her yýl 20-25 bin kiþinin uçuþ yaptýðý Babadaðý'ndan 70-100 bin kiþi uçuþ 
yapabilecektir. Ayrýca proje kapsamýnda düzeltilecek yollar ve yapýlacak 
tesisler ile yýlda yaklaþýk 150-200 bin kiþi Babadað'a çýkacak ve þüphesiz ki 
bölge ekonomisine önemli miktarda döviz kazandýrýlacaktýr.  Bu kapsamda 
Babadað Teleferik Projesi' nin yapýmýna  ivme kazandýrýlmasý gerekmektedir. 
Öte yandan proje hayata geçirilene kadar Babadaðý Yolu düzenlenmelidir.

Muðla Valiliði, Kültür ve Turizm Bakanlýðý

Hazine Müsteþarlýðý'nýn 2006/3 numaralý tebliði ile Turizm 
Bakanlýðý belgeli tesislere, turizmi teþvik etmek amacý ile, enerji desteði 
uygulamasý yapýlmakta idi. Buna göre belgeli tesislerin ödedikleri elektrik 
bedellerinin %25' i iade edilmekte idi. Ancak söz konusu uygulama 16 
Temmuz 2009 tarihi itibari ile kaldýrýlmýþtýr.

Turizm Bakanlýðý belgeli tesisleri teþvik eden, tesislerin 
iþletme maliyetlerinin en büyük kalemlerinden olan elektrik giderlerini bir 
nebze de olsun rahatlatan enerji desteði uygulamasý en kýsa sürede tekrar 
uygulamaya geçmelidir.

Hazine Müsteþarlýðý, EPDK

Ýlgili Kurum :

Sorun 7:  Enerji Desteði Uygulamasý

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :
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YÝYECEK VE ÝÇECEK HÝZMETELERÝ 

FAALÝYETLERÝ GRUBU

* Her Þey Dahil Sistemin Kontrolsüzlüðü

* Pazaryerlerindeki Denetim

* Ýþyeri Ruhsat Verme Ýþlemleri
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Sorun 1: Her Þey Dahil Sistemin Kontrolsüzlüðü

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

YÝYECEK VE ÝÇECEK HÝZMETLERÝ FAALÝYETLERÝ GRUBU

Herþey dahil sistemi, kitlesel turizmin önemli boyutudur. 
Ülkemizde son yýllarda çok yaygýnlaþan bu sistemde "paket turlar" ile gelen 
turist, tesis dýþýna çýkmamakta, turistlerin yörede yaptýðý harcama minimum 
düzeyde kalmakta, yaratýlan turizm aktivitesinden yerel esnafa kayda deðer 
bir ekonomik pay düþmemektedir. 

Son yýllarda tüketicinin her þey dahile yönelmesinin en önemli sebeplerinden 
birisi her þey dahil tesislerin aile tatiline yönelmesi, yaþý 16'ya varan 
gençlerden aileleriyle birlikte tatil yaparlarsa ücret alýnmamasýdýr. Bu kadar 
yüksek yaþ sýnýrý rekabet ettiðimiz ülkelerin içinde belki sadece Kuzey Afrika 
ülkelerinde vardýr. 

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

Herþey dahil sistemin standartý olmalýdýr. Herþey dahil 
konseptinin  standardýnýn belirlenmesi için   otelci, acenta, 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.  

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

Havalimanýndan baþlamak üzere, tesislerimizin dýþýný da tesislerimizin içi 
kadar standardý yüksek, kontrollü iþletmeler haline getirmeliyiz. Ýyi yetiþmiþ 
hizmet erbaplarý ve personellerle turistin karþýsýna çýkmalýyýz. 

Yerel yönetimlerimiz baþta olmak üzere bütün idare, þehir ve beldelerimizi 
cazibe merkezi haline getirmek için plan, proje üretmeli, turistin hareket 
etmesini kolaylaþtýrýcý radikal planlarla araç park yerleri üretmeli, cadde, 
sokak ve kaldýrýmlarýmýzý araç parklarýndan kurtarmalý, kavþak 
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kamulaþtýrmalarýyla tur otobüslerinin þehir ve beldelerde rahat hareket 
etmelerini saðlamalýdýrlar. 

 Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve  tüm kurumlar 

Gýda Güvenliði ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair 
Yönetmeliðin  11. maddesine göre; pazaryerlerinde, cadde ve sokaklarda, yaþ 
meyve ve sebze hariç her türlü gýdanýn açýkta satýþý yasaktýr. Ancak, 
pazaryerlerinde  gözleme, döner, köfte, kokoreç yapan gýda iþyerleri bu yasal 
düzenlemeye raðmen  faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu iþyerleri yiyecekleri 
açýkta hazýrlamakta, açýkta piþirmekte ve açýkta muhafaza etmekte ve 
geçmeleri gereken bir çok denetimden geçmemektedir. Ýnsan saðlýðýný 
doðrudan etkileyen gýda iþyerlerinde bu tür denetimler hassasiyetle yerine 
getirilmelidir. 

Pazaryerlerindeki gýda iþyerleri, hukuk devletinin 
öngördüðü her türlü denetim sürecinden geçmelidir. 

Öte yandan, Ýlçemizde, üstü kapalý ve mevsim þartlarýna göre açýlýp 
kapanabilir cephe duvarlarýna sahip ve ulaþýmý kolay, sabit bir pazaryeri inþa 
edilmelidir.

Yerel yönetimler

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

Ýlgili Kurum :

Sorun 2: Pazaryerlerindeki Denetim

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum : 

Sorun 3: Ýþyeri Ruhsat Verme Iþlemleri

Açýklama : 
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Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum : 

Belediyelerin, meslek kuruluþlarý ile iþbirliði halinde 
bulunarak, ilçenin büyüklüðü, iþ hacmi, kapasitesi göz önüne alýnarak ruhsat 
verme iþlemlerine bir sýnýrlama ve planlama getirmesi ve konu hakkýnda en 
kýsa sürede yasal düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. 

Yerel yönetimler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
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BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM ÝLE FÝNANS VE 

SÝGORTACILIK FAALÝYETLERÝ GRUBU

* Bankalarýn Sigorta Acenteliði Yapmasý

* Sigorta Þirketlerinin Ýrrasyonel Fiyatlandýrmalarý

* Sigortanýn Topluma Zaruri Bir Ýhtiyaç Olarak Benimsetilememesi

ve DASK’ýn Geniþletilmesi
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BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM ÝLE FÝNANS VE SÝGORTACILIK 
FAALÝYETLERÝ GRUBU 

Ülkemizde bankalar asýl iþleri dýþýnda tali iþ kolu olarak sigorta 
acenteliði faaliyetinde bulunmaktadýrlar. Ancak, sigortacýlýk mesleðini 
yalnýzca poliçe kesip, komisyon geliri saðlamak deðildir. Yazýlan eksik veya 
aþkýn sigorta poliçeleri  hasar halinde   gereken hizmetin verilmesinde en 
önemli engeldir.  Bu durum,  sigorta sistemine güveni azalmaktadýr. Öte 
yandan, bankalar verdikleri kredi karþýlýðýnda adeta cebren  poliçe 
kesmektedirler. 

Sigorta acenteleri, ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan 
KOBÝ'lerden olmasý nedeniyle menfaatlerinin en çok gözetilmesi gereken 
iþletmeler olarak düþünülmeli ve bu haksýz rekabetten özellikle kanunlarla 
korunmalýdýrlar.

Hazine Müsteþarlýðý

Krizin sigortacýlýk sektörüne yansýmasý ile,  sigorta þirketleri  
irrasyonel fiyatlandýrma yoluna gitmekte olup, bu durum önümüzdeki 
günlerde daha belirgin hale gelecektir. Son günlerde, poliçe adedi büyürken, 
prim üretimi daralmýþtýr. 

Maalesef varolan bu kötü rekabetten þirketler kadar acenteler de 
etkilenmektedir. Zaten düþük olan komisyon oranlarý, rekabet sonucu yazýlan 
inanýlmaz düþük primli poliçelere tahakkuk ettirilen komisyon oranlarýyla 
daha da küçülmüþtür. Öte yandan, mevzuatýn acenteye getirdiði operasyonel 
yükle birlikte, iþletme giderleri karþýlanamaz hale gelmiþtir.

Sektörün  rasyonel fiyatlandýrmaya yönelmesi saðlanmalý, 
hatta konu ile ilgili kanuni zorunluluklar getirilmelidir. Hazine, sermaye 
yeterliliði açýsýndan þirketleri ciddi olarak izlemeli ve gerektiðinde de 
kesinlikle müdahale etmelidir.

Sorun 1: Bankalarýn Sigorta Acenteliði Yapmasý

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum : 

Sorun 2: Sigorta Þirketlerinin Ýrrasyonel Fiyatlandýrmalarý

Açýklama :

Çözüm Önerisi : 
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Ýlgili Kurum :

Sorun 3: Sigortanýn Topluma Zaruri Bir Ýhtiyaç Olarak 
Benimsetilememesi ve DASK'ýn Geniþletilmesi

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum :

Hazine Müsteþarlýðý

Ülkemizin  büyük bir bölümü deprem kuþaðýnda yer alýrken, 
maalesef halkýmýzýn DASK-zorunlu deprem sigortalarýna ilgisi yeterince 
saðlanamamýþtýr. 17 Aðustos 1999 Marmara depreminden sonra kanuni bir 
zorunluluk haline getirilen deprem sigortasý meskenlere yöneliktir.  Ancak 9 
Eylül 2009 günü Ýstanbul'un çeþitli semtlerinde yaþanan sel felaketi 
maðdurlarý, "sel" DASK'ýn kapsamýna girmediðinden, sigortadan 
faydalanamamýþlardýr.

Toplumumuzun kadercilik anlayýþýndan çýkarak, sigortayý 
bir ihtiyaç olarak görmesinin saðlanmasý gerekmektedir. Bunun için 
sanatçýlardan, akademisyenlere, milletvekillerinden, bürokratlara kadar 
toplum önderlerinin, özellikle DASK sigortalarýnýn yaptýrýlmasýnýn önemine 
deðinmeleri gereklidir.

Öte yandan, DASK'ýn poliçe teminatýnýn, depremin yaný sýra sel, fýrtýna gibi 
teminatlarý da kapsayacak biçimde ve meskenlerin yaný sýra iþletmeleri de 
içine alan bir düzenlemeyle geniþletilmesi gerekmektedir.  

Hazine Müsteþarlýðý
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GAYRÝMENKUL  FAALÝYETLERÝ

GRUBU

* Yabancýlara Emlak Satýþýndaki Yasal Ýzinlerin Süreleri

* Emlak Komisyonculuðu Yasasý

* Ýlçemizde Toplu Taþýma Sorunu

* 

 

Ýlçemizde Sinekle Mücadele

* Ýþyeri Açma Ruhsatlarýna Uygun Çalýþýlmamasý 
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GAYRÝMENKUL FAALÝYETLERÝ GRUBU

Bölgemizde yabancýlara emlak satýþý en önemli ekonomik 
faaliyetlerden birisidir. Ancak yabancýlar Ege Ordu Komutanlýðý'ndan alýnan 
izinle mülk edinebilmektedirler. Söz konusu izin iþleminin  süreci 7 aya kadar 
uzayabilmekte ve bu sürenin uzamasý   kötüniyetli satýcýlar tarafýndan 
suistimal edilmektedir.   

Þöyle ki, satýcýlar askeri izin belgesi gelinceye kadar gayrimenkulü  üçüncü 
þahýslara satmakta veya borçlarý yüzünden mülkleri ipotek altýna alýnmakta ve 
yabancýya  satýþ gerçekleþememektedir.
Bu sebeple, uygulamada, emlakçýlar, Ege Ordu Komutanlýðý'ndan izin gelene 
kadar gayrimenkul tapusunu satýcýdan almakta ve izinden sonra da alýcýya 
devretmektedir. Bu aþamada yapýlan iki devir iþleminde de tapu harçlarý ve 
KDV ödenmektedir.

 Emlakçýlarýn, satmak amacý ile edindikleri 
gayrimenkullerden tapu masrafý ve KDV alýnmamasý hakkýnda yasal 
düzenleme yapýlmasý gerekmektedir.

Ayrýca, uygulamada yaþanan aksaklýklarýn önüne geçilmesi, bürokrasi 
yükünün azalmasý amacý ile askeri izin belgelerinin Tapu Sicil 
Müdürlüklerinden alýnmasý saðlanmalý ya da bu gerçekleþtirilemez ise, en 
azýndan yasak ve askeri bölgelerin, Tapu Sicil Müdürlüklerine önceden 
bildirilmesi saðlanarak, alýcýlarýn ya da aracýlarýn gereksiz yere 7 aya varan 
beklemelerinin önüne geçilmelidir. 

 Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý 

Gayrimenkulün alým satýmý ve kiralanmasý sýradan ticari 
faaliyetler olarak görüldüðü için, inþaat sektörünün en zayýf halkasý emlak 
komisyonculuðudur. Ýsteyen herkes bu iþi yapabilmektedir. Bu durum inþaat 
sektöründe otokontrol sisteminin negatif iþlemesine yol açmaktadýr.

Sorun 1:  Yabancýlara Emlak Satýþýndaki Yasal Ýzinlerin Süreleri 

Açýklama :

Sorun 2:   Emlak Komisyonculuðu Yasasý

Açýklama :

 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum :

 

44



Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum

Sorun 3:  Ýlçemizde Toplu Taþýma Sorunu

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum :

Sorun 4:  Ýlçemizde Sinekle Mücadele

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

 Yapýlacak yasal düzenleme ile emlak komisyonculuðu özel 
ihtisas ve organizasyon gerektiren bir meslek dalý olarak tanýmlanmalý, eðitim 
ve asgari sermaye þartlarý belirlenmelidir. Öte yandan tapuda yapýlan alým 
satým iþlerinde, Tapu Müdürlüðü tarafýndan, aracý kiþiden oda üyesi kartý ve 
tellaliye sözleþmesi istenmelidir.

 :  Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 

Ýlçemizde toplu taþýma belediye otobüsleri ile gerçekleþmekte, 
bunun dýþýna þehrin muhtelif bölgelerine dolmuþ seferleri yapýlmaktadýr.

Ýlçemiz hýzla büyümekte, yabancýlarýn yerleþmesi ile önemli bir turizm 
merkezi haline gelmekte ve önümüzdeki yýllarda il olma yolunda 
ilerlemektedir. Ancak toplu taþýma araçlarý yeterli deðildir. Ýlçemizde bir çok 
insan özel araçlarýný kullanmakta bu da ulaþým ve trafik problemlerini 
artýrmaktadýr.

 Fethiye merkezi, Çalýþ ve Karaçulha üçgenine raylý taþýma 
sistemi yapýlmalýdýr.

 Yerel yönetimler 

Ýlçemiz ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden birisidir.  Her 
yýl yaklaþýk 350 bin   yabancý ilçemizi ziyaret etmektedir. Ancak böylesi 
önemli bir turizm kentinde  sivrisinek sorunu bir türlü önlenememiþtir. 
Yapýlan ilaçlamalar çoðu zaman yeterli olmamakta ya da o gün için etkisini 
göstermekte ve dolayýsý ile etkin bir çözüm oluþturamamaktadýr. Bu durum 
kirli, pis bir þehrin ötesinde insan saðlýðýný da tehdit etmektedir.

 Dolgu sahasý bölgesinden baþlamak üzere, Çalýþ'a kadar 
kamýþlýk ve zemin suyu olan  bir çok arsa ve arazi mevcuttur. Bu bölgeler 
sineðin çoðalmasýna neden olmaktadýr. Bu sebeple söz konusu yerlerin 
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doldurulmasý hem sinek üremesine engel olacak hem de var olan görüntü 
kirliliðini önleyecektir.

 Yerel yönetimler 

Belediyelerden iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý alan iþyerleri  
ruhsatta yazýlý faaliyet konusuna uygun çalýþmalýdýr.    

 Ýþyeri açma ve çalýþma ruhsatlarýna uygun olmayan bu tür 
iþletmelerin denetlenmesi ve yarattýklarý haksýz rekabetin önlenmesi 
gerekmektedir.

 Yerel yönetimler 

Ýlgili Kurum :

Sorun 5:  Ýþyeri Açma Ruhsatlarýna Uygun Çalýþýlmamasý 

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum :
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KÝRALAMA VE LEASÝNG ÝLE 

SEYAHAT ACENTELERÝ FAALÝYETLERÝ 

GRUBU

* Göcek - Dalaman Koylarý Koruma ve Kullanma 

Usul Ve Esaslarý

* Araç Kiralama Sektöründeki Düzensizlik

* Yönlendirme Levhalarý
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Sorun 1: Göcek - Dalaman Koylarý Koruma ve Kullanma Usul ve 
Esaslarý

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum : 

Sorun 2: Araç Kiralama Sektöründeki Düzensizlik 

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 

KÝRALAMA VE LEASÝNG ÝLE SEYAHAT ACENTELERÝ    
                                        FAALÝYETLERÝ GRUBU

1 Aðustos 2009 tarihinde yürürlüðe giren Göcek Körfezi ile 
Göcek - Dalaman Koylarý Koruma ve Kullanma Usul ve Esaslarý ile 
denizlerimize bir takým kýsýtlamalar getirilmiþtir. Buna göre, bazý koylara 
demirlemek yasaklanmýþ, bazýlarýna tahditler getirilmiþ, bazýlarý tekne 
trafiðine tamamen kapatýlmýþ, açýkta yemek piþirme gibi bazý kavramlar 
yasaklanmýþtýr.

Alýnan bu kararlarýn bir kýsmýný Fethiye-Göcek Özel 
Koruma Bölgesinin biyolojik çeþitlilik ve çevre deðerlerinin korunmasý, 
kirliliðin önlenmesi gayesiyle desteklemekteyiz, ancak büyük çoðunluðunu 
bölge turizmini olumsuz etkileyen faktörler olarak görmekteyiz. ÖÇKK'nýn 
"koruyarak kullanma ve geliþtirerek koruma" prensibine göre, Oniki  Adalar 
diye tabir ettiðimiz Fethiye- Göcek-Dalaman koylarýna giriþ yasaðý, açýkta 
yemek piþirme yasaðý, bazý bölgelere getirilen demirleme yasaklarýnýn tekrar 
gözden geçirilmesi gerekmektedir.

ÖÇKK

Ülkemizde araç kiralama faaliyetleri 1955 yýlýnda baþladýðý 
halde, aradan geçen bunca yýl içerisinde sektör hala bir yasal düzenlemeye 
kavuþamamýþtýr. Sektörde yaþanan haksýz rekabet ve kayýtdýþýlýðýn boyutu 
oldukça büyüktür. Hiçbir denetime, eðitime, uzmanlýða gerek olmaksýzýn 
isteyen herkes bu iþi yapabilmektedir.

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

Araç kiralama sektörü, devlete kazandýrdýðý vergi, otomotiv sektörüne 
getirdiði sirkülasyon ve yarattýðý istihdam ile önemli bir sektör haline 

Açýklama : 
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gelmiþtir. Araç kiralama faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkýsýný arttýracak 
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.

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.

Ulaþtýrma Bakanlýðý 
 

 Ýlçenin giriþ ve çýkýþýnda,  örenyerlerinde bulunan yönlendirme 
tabelalarý  yetersiz kalmaktadýr.

Söz konusu alanlara çaðdaþ, modern yönlendirme tabelalarý 
konmalýdýr.

Yerel yönetimler

Ýlgili Kurum : 

Sorun 3: Yönlendirme Levhalarý

Açýklama :

Çözüm Önerisi :

Ýlgili Kurum :
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DESTEK HÝZMETLER, EÐÝTÝM, SAÐLIK

VE SOSYAL HÝZMETLER ÝLE SPORTÝF 

FAALÝYETLERÝ GRUBU

* Özel Eðitim Sektörünün Teþvik Edilmemesi

* Diþ Hekimleri Asgari Tarifesi

* Kamunun Aðýz ve Diþ Saðlýðý Konusunda Hizmet Satýn

Almayý Durdurmasý

* Özel Kreþlerde Denetim Sorunu
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            DESTEK HÝZMETLER,EÐÝTÝM, SAÐLIK VE SOSYAL  
             HÝZMETLER ÝLE SPORTÝF FAALÝYETLERÝ GRUBU

• Özel eðitim sektörü, ülke çapýnda, 13.170 kurumdan oluþmakta ve 100 bin 
kiþiye istihdam saðlamaktadýr. Yeterli  fiziki  imkanlarý ve  ders araç 
gereçleriyle  kaliteli ve baþarýlý bir eðitim sunmalarýna raðmen, özel eðitimin 
toplam eðitim içindeki oraný yýllardýr %2'yi geçememektedir.
• Dersanelerin aþýrý ve kontrolsüz bir þekilde büyümesi haksýz rekabet ortamý 
yaratmýþtýr. Dersanelerin öðrenci bulabilmek için fiyatta rekabet etmeleri 
eðitim kalitesinin de düþmesini beraberinde getirmiþtir. Bugün gelinen 
noktada dersaneler eðitim sistemimizin  bir ayýbýdýr.   
• Okullarda çalýþan öðretmenlerin özel ders vermesi yasak olduðu halde, 
bunlarýn denetimi saðlanamamakta, 657 sayýlý Kanuna tabi eðitmenler, 
görevlerini kötüye kullanarak ders vermekte, kayýtdýþý bir ekonomik 
faaliyetten dolayý  haksýz rekabet yaratmaktadýrlar.

 

1. Ülkemizde 2245 adet  olan özel okullara yapýlan yatýrýmýn deðeri  yaklaþýk 
3 milyar dolar civarýndadýr.  Bu yolla devletin eðitim alanýnda  yatýrým yükü  
üzerinden alýndýðý gibi  yaratmýþ olduðu istihdam kapasitesi göz ardý 
edilemeyecek büyüklüktedir. Bu kurumlarda çalýþan öðretmen ve personelin 
ücretleri   asgari  yýllýk 500 milyon dolardýr. Geliþmiþ bütün ülkelerde özel 
okulculuða %20-30 olan dolaylý ve dolaysýz destekler saðlanarak özel 
okulculuðun geliþmesi temin edilmektedir. Özel okulda veli desteklenmeli, 
eðitim-öðretim hizmetini ücretsiz satýn alanlarla arasýndaki eþitsizlik ve 
adaletsizlik giderilmelidir. Özel okullara ne kadar ilgi artarsa resmi 
okullarýmýzýn yükü o kadar azalacaktýr ve sýnýflarda öðrencinin azalmasý 
dolayýsýyla kaliteyi arttýracaktýr.

2. Eðitim sistemimizin en önemli sorunu olan deshanelerin özel okula 
dönüþmeleri için  teþvik mekanizmasý geliþtirilmeli ve tüm dershanelerin özel 
okul olmasý saðlanmalýdýr. 

3. Öðretmenlerin özel ders vermesinin önlenmesi  için etkin denetimler 
yapýlmalý, caydýrýcý cezalar verilmelidir.

Sorun 1: Özel Eðitim Sektörünün  Teþvik Edilmemesi   

Açýklama : 

Çözüm Önerisi : 
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Ýlgili Kurum :

Sorun 2:  Diþ Hekimleri Asgari Ücret Tarifesi

Açýklama :

Çözüm Önerisi : 

Ýlgili Kurum : 

Sorun 3: Kamunun Aðýz ve Diþ Saðlýðý Konusunda Hizmet Satýn Almayý 
Durdurmasý 

Açýklama:

 Milli Eðitim Bakanlýðý, Vergi Dairesi Baþkanlýðý 

 3224 sayýlý Kanuna göre Türk Diþhekimleri 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.

 Türk Diþhekimleri 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, 2009 yýlýný bitirmek üzere olduðumuz þu 
günlerde üyemiz diþ hekimlerinin hâlâ 2007 yýlý Tarifesine göre hizmet verme 
zorunda býrakýlmalarý, ekonomik gerçeklere aykýrýdýr.   

Saðlýk Bakanlýðý

 Ülkemizde yaklaþýk  22.000 diþ hekimi, aðýz ve diþ saðlýðý 
konusunda halkýmýza hizmet vermektedir. 2008-2009 yýllarýnda, hükümetin 
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. hükümet, 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 
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sigortasýndan olan faydalananlar, tarým sigortalýlarý, iþ kaybý tazminatý 
olanlar, baðkurlular, emekli sandýðý mensuplarý, yeþil kartlýlar, yurtdýþý 
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 laboratuarlarýný ve depolarýný yok 
etmektedir. Unutulmamalýdýr ki özelde çalýþan diþ hekimleri ve onlarýn 
yaptýðý yatýrýmlar bu ülkenin deðerleri ve zenginliðidir.
Çözüm Önerisi: 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 Bakanlýð

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafýndan 
denetlenen özel kreþlerin etkin bir þekilde denetimi yapýlmalýdýr.   Yeterli 
sayýda  ve eðitimli  personeli bulunmayan   denetim kuruluþlarýnýn yetersiz 
denetimleri  gerek geleceðimizin teminatý olan  çocuklarýmýzýn  saðlýklarý  
açýsýndan bir risk yaratmakta gerekse tüm kurallara uyan kreþler açýsýndan 
haksýz rekabet ortamý yaratmaktadýr. Öte yandan kreþ ve gündüz 
bakýmevlerinde çalýþan personelin belli periyotlarla almasý gereken 
eðitimlerin  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafýndan 
mahalinde verilmesi gerekmektedir. Oysa kurumun eðitimleri Muðla’da 
yapýlmakta  bu itibarla bütün kreþ ve gündüz bakýmevi personelinin bu 
eðitimlere dahil olmasý mümkün olamamaktadýr. 

 Artýk tüm dünyada eðitim anne karnýnda baþlamakta ve 

Ýlgili Kurum: 

Sorun 4:  Özel Kreþlerde Denetim Sorunu

Açýklama :

Çözüm Önerisi : 
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okul öncesi eðitim desteklenmektedir. Ülkemizde eðitim ve öðretim 
hizmetlerinin, devlet adýna yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden  Milli 
Eðitim Bakanlýðý sorumludur. Bu kapsamda eðitim ve öðretim kurumlarýnýn 
ilk basamaðý olan özel kreþ, gündüz bakýmevleri ile özel çocuk kulüpleri  
Milli Eðitim Bakanlýðý'nca denetlenmelidir. Bu konuda yapýlan yasal 
düzenleme çalýþmalarý hýzlandýrýlmalýdýr.  

Bölge Milletvekilleri,  Milli Eðitim Bakanlýðý,  Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Ýlgili Kurum : 
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