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İnşaat yasağı tarihlerinin öne çekilmesi hk.

ilÇemizin en önemli gelir kaynaklarınclan olan ve hassas dengeler üzerine kurulu turizmsektöründe yaŞanan herhangi bir problem ya|nızcao işletmeyi degil, bazentüm destinasyonu VebölgeYi etkileYebilecek hale gelebilmekte, ilçemizin ,. aoıuy,r,yTu toıg".irln, hatta ülkenıizinturizm imajına gölge düşürebilmektedir.

Malumları olduğu üzere, turistik bölgelerimizde sürdürülen inşaat faaliyetlerinin ses, görüntii veÇevre kirliliğine Yol aÇtığı, hatta otel rezervasyonlarının iptaline kajar uırşun olumsuzluklarmeYdana getirdiği gözlemlenmiştir. Bu yüzden de, Kültür ve Turizm Bakanlığınca inşaatYasağına İıiŞtin Genelge (20l5l03) hazırlanmış; tııri2msezontı olarak nitelendirilen l5 Mayıs_l5 Ekim aYları arasında inŞaat f-aaliyetlerir. k,r,İİu., g.tiriı*iş ve 20l s yılınJan bu yana her yılilgili vali 1iklere gönderilerek gereğinin yapılması hüĞedi lmiştir.

Tatilini mutltı geÇirerek meınnun ayrılan her turistin bir furizm elçisi olduğu göz önünealındığıııda doğru bir uygrılama oİdrg, yadsınmamakla birlikte; 'h". ,"n. l5 Mayıs,tauYgulanmaYa baŞlanılan iııŞaat yasağının;)02İ yılındaki ilk charter uçuş tarihinin l7 Mart olmasıdolaYısıYla, bir süre daha öne çekilıp takribi l j Nisan,dan itibariyle 
'başlatılmasının 

daha doğruolacağı, gürültü ve görüntü kirliligini engelleyeceği için de rurizmi olumlu yönde etkileyeceği
değerlendi rilmektedir.

Bu çerçevede, yaz sezonunda bölgemizin en iyi şekilde tenrsil edilmesine katkıda brılunmak,turizm sezonunun baŞından sonuna kadarki zamaJ.da ağırladığım ız yerIive yabancı misafirlerinrahat etmesini ve ilÇemizden melnnun_ ayrılnıasını Ğglamat ve turizm İektöninün sekteyetığramasına izin vermemek adına, erken başlayan İu, sezonu sebebiyle inşaat yasağıtarihlerinin öne Çekilerek, 2023 yılı için l5 Nisan tarihinde baştatıİması hustısundaki
talebimizi bilgilerinize arz ederim,
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