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ürünleri avcýlýðýna kesinlikle izin verilmemelidir. 
Denizlerimizdeki su ürünleri kaynaklarýnýn korunmasý ve 
sürdürülebilir olarak iþletilmesi için özellikle avlanmasý 
yasak olan lagos ve orfoz balýklarýnýn avlanma sýnýrlarý 30 
cm.nin üzerine çýkarýlmalýdýr. 

Ýlgili Kurum: 

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Fethiye Ýlçe Tarým 
Müdürlüðü

Açýklama :    

Ýlçemizde dalýþa açýk sahalarda dalýþ turizmi yapýlmakta 
fakat ayný sahalar içerisinde ticari amaçlý su ürünleri 
avcýlýðý da yapýlmaktadýr. Bu nedenle, ticari amaçla 
yapýlan su ürünleri avcýlýðý hem dalýþ turizmine balta 
vurmakta, hem de nesli tükenmekte olan balýklarýn 
çoðalmasýný engellemektedir.

Öte yandan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 2/1 
Nolu Ticari Amaçlý Su Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen 
Tebliði'nde  aþaðýdaki haritada belirtilen alanda gýrgýr 
aðlarý ile avlanma yasaklandýðý halde, bu alanlarda 
çevirme aðlarý ile balýk avlanmaktadýr. Üstelik ayný 
Teblið'e göre, bütün karasularýmýzda, 15 Haziran - 31 
Temmuz tarihleri arasýnda her türlü istihsal vasýtasý ile 
orfoz ve lagos avcýlýðý yasak, diðer zamanlarda da 30 
cm.nin altýnda orfoz ve lagos avlanmak yasaktýr.  Ancak 
ilçemiz denizlerinde gýrgýr aðlarý ya da olta ile küçük 
boylarda orfoz ve lagos avcýlýðý yapýlmaktadýr.

Çözüm Önerisi : 

Ýlçemizde maalesef dalýþ turizmi ve yerel balýkçýlýk olgusu 
direk ve etkin olarak çatýþma içerisindedir. Dalýþ 
turizminin yoðun olarak yapýldýðý ilçemizde Fethiye 
Körfezi ve açýklarýnda ticari amaçla veya amatör olarak su 

Sorun: Dalýþ bölgelerinde amatör ve profesyonel balýkçýlýðýn 
yasaklanmasý ve nesli tükenmekte olan balýklarýn avcýlýðýnýn engellenmesi



3

Açýklama :  

Yat turizmi dünyanýn en hýzlý geliþen turizm türleri 
arasýndadýr. Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak bir 
zamanlarýn lüks hobisi olan yatçýlýk, geliþmiþ ülkelerde 
artýk orta sýnýfa nüfuz edecek düzeylere gelmiþtir. 
Ülkemizde yat  turizmi 1980'den itibaren geliþmeye 
baþlamýþtýr. 1983 yýlýnda iþletme sayýsý 2, iken, 1993  
yýlýnda iþletme  sayýsý 94 olmuþtur. Günümüzde ise 
iþletme sayýsý 114'e ve yat sayýsý 1022'ye yükselmiþtir. Yat 
inþaat sanayindeki geliþmeler, günümüz teknolojisi ve 
artan refah seviyesi  yat sayýsýnýn yýlda %15 oranýnda 
artmasýna neden olmaktadýr. Fethiye deniz turizmi 
açýsýndan eþsiz bir doðaya,  bu turizm türünü 
destekleyecek modern mekânsal yapýlara sahip olup, 
yatçýlarýn her gece deðiþik, özel demir atacaklarý koy, 
körfez ve plajlarýn hazinesidir. Türkiye'de 2009 yýlý 
itibariyle mavi bayrak alan 14 marinadan 2 tanesi 
Fethiye'dedir. Ancak yat turizminin ilerlemesi için uygun 
olan eþsiz doðal yapýsýna raðmen, Fethiye ve Göcek'te 
marinalarýn kara ve deniz olmak üzere toplam kapasitesi 
2.320 olup, bu rakam yetersizdir.

Çözüm Önerisi : 

Fethiye ve Göcek kýyýlarýnda marinalarýnda yat baðlama 
kapasitesi yetersiz olduðundan bölgenin bu konuda yeni 

Sorun: Fethiye’nin yat turizminden hak ettiði payý alamamasý

yatýrýmlara ihtiyacý her geçen gün artmaktadýr. Fethiye 
Körfezi'nin yat ve marina taþýma kapasitesi belirlenerek 
bu alanda hýzlý bir yatýrým sürecinin baþlatýlmasýnýn 
önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. 

Ýlgili Kurum :  

Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 
Tabiat Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü, Fethiye 
Belediyesi



2 Nolu 
Ýnþaat ve Ýnþaat
Ýle Ýlgili faaliyetler

? Fethiye giriþ ve 

   çýkýþlarýndaki binalara 

   mantolama sisteminin 

   uygulanmasý 



5

týr. Böylelikle yerküre üzerindeki kaynaklarýn hýzla tü-
kendiði düþünüldüðünde saðlanacak bu enerji tasarrufu 
ile enerji tüketimine de ilçe olarak sosyal sorumluluk 
alanýnda katký saðlamýþ olacaðýz.

Ýlgili Kurum:  

Fethiye Belediyesi, Mimarlar Odasý Fethiye Þubesi

Açýklama :     

Bir þehrin giriþ ve çýkýþlarý o þehrin anahtarýdýr. Elbette ki, 
“þehir” giriþinden ve çýkýþýndan ibaret deðildir. Ancak bir 
turizm kenti olan Fethiye'nin giriþ ve çýkýþ yollarýna özel 
önem verilmesi gerekmektedir. 

Bu noktadan hareketle, þehrin imaj ve çehresini oluþturan 
Fethiye'nin  giriþ ve çýkýþlarýndaki geliþigüzel, düzensiz ve 
plansýz  binalar hem ilçemizin görüntüsünü kirletmekte, 
hem de ilçemize  gelen misafirlerimiz üzerinde  kötü bir 
izlenim býrakarak Fethiye kimliðini olumsuz etkilemek-
tedir.  

Çözüm Önerisi:

Ýlçemizin  giriþ ve çýkýþlarýnda görüntü kirliliðine yol açan 

düzensiz yapýlara bir makyaj yapýlmasý kaçýnýlmazdýr.  Bu 
kapsamda Ankara'da Esenboða Havalimaný Yolu 
üzerindeki binalara yapýldýðý gibi, Fethiye giriþ ve çýkýþ 
yollarýnýn tek tip bir görüntüye kavuþmasý için, 
“mantolama sistemi” yapýlmasý þehrin çehresini 
deðiþtireceði þüphesizdir. Fethiye'nin kimliðini de 
yansýtacak þekilde yapýlabilecek “mantolama” adý verilen  
“dýþ cephe ýsý yalýtým sistemleri” ile sadece görüntü 
kirliliði engellenmeyecek, enerji tasarrufu da saðlanacak-

Sorun: Fethiye giriþ ve çýkýþlarýndaki binalara mantolama sisteminin uygulanmasý 
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Açýklama :  

Karayollarýnda can ve mal güvenliði yönünden trafik 
düzenini saðlamak ve trafik güvenliðini ilgilendiren tüm 
konularda alýnacak önlemleri belirlemek amacýyla 
çýkarýlan 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nda bir 
kýsým tanýmlar aþaðýdaki gibidir.
·Motosiklet : Ýki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz 
motorlu araçlardýr. Bunlardan karoserisi yük taþýyabilecek 
þekilde sandýklý veya özel biçimde yapýlmýþ olan ve yolcu 
taþýmalarýnda kullanýlmayan üç tekerlekli motosikletlere 
yük motosikleti (triportör) denir
·Bisiklet :En çok üç tekerleði olan ve üzerinde bulunan 
insanýn adale gücü ile pedal veya el ile tekerleði 
döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu 
taþýmalarýnda kullanýlmayan motorsuz taþýtlardýr
·Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre küpü 
geçmeyen, içten patlamalý motorla donatýlmýþ ve imal 
hýzý saatte 50 km.den az olan bisiklettir 

Ancak 1983 yýlýnda çýkarýlan Kanun günümüzün 
teknolojik geliþmelerine ayak uydurmamaktadýr. 
Kanunun hiçbir yerinde “elektrikli bisiklet”in ve “ATV” 
tarzý arazi motosikletinin tanýmý bulunmamaktadýr. Bu 
nedenle bu araçlar  “motosiklet ” kapsamýna 
sokulmaktadýr. “ATV”nin açýlýmý (All Terrain Vehicle) yani 
her türlü arazide kullanýlabilen araç anlamýna gel-
mektedir. “ATV” bir arazi taþýtýdýr ve bu aracý ticari 

Sorun: 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'ndaki araç tanýmlarý

kullanan da, hususi kullanan da ayný vergiyi vermektedir. 
Öte yandan Kanun'da “motosiklet” için motor hacmi 
tanýmlarý mevcut deðildir.

Çözüm önerisi:

1983 yýlýnda çýkarýlan 2918 sayýlý Karayollarý Trafik 
Kanunu'ndaki araç tanýmlarý günümüzün þartlarýna göre 
güncellenmelidir. Ayrýca motor hacimlerine göre vergi 
oranlarý belirlenmeli, otomobillerde olduðu gibi hususi ve 
ticari kullanýmlar için vergilendirme oranlarý düzenlen-
melidir. 

Ýlgili Kurum: 

Bölge milletvekilleri
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Açýklama :     
Dünyada ve Türkiye'de ekonomik kalkýnmanýn en temel 
aðýrlýklý enerji girdisi olan petrole, gün geçtikçe daha fazla 
gereksinim duyulmaktadýr. Dünya nüfusunun artmasý ve 
teknolojinin geliþimi ile birlikte enerji tüketiminin de 
artýþý, petrol sektöründe yaþanan geliþme ve deðiþimlerin 
yakýndan izlenmesini zorunlu hale getirmektedir.

Yakýn zamanlý birçok çalýþma, petrol fiyatlarýndaki 
yükselmenin ekonomi üzerindeki etkisinin altýný 
çizmektedir. (ÝEA) Uluslararasý Enerji Ajansý'nýn 
tahminlerine göre, petrol fiyatlarýndaki her % 10 artýþ, 
Küresel Gayri Safi Hasýla'da % 0.5'lik bir kayba neden 
olmaktadýr.

Petrol fiyatlarý, ülke ekonomik performansýný etkileyen 
faktörlerin baþýnda yer almaktadýr. Fiyatlarýndaki artýþýn 
yüksek ve uzun süreli olmasý, uluslararasý ekonomide 
aþaðýda belirtilen deðiþmelere neden olmaktadýr.

·Petrol ithal eden ülkelerin ödemeler dengesi 

bozulmaktadýr,

·Petrol ithalatçýsý konumundaki ülkelerde enflasyon ve 

girdi maliyetlerini arttýrmakta bu durum da, iþsizlik ve 
dolayýsýyla ekonomik krize neden olmaktadýr,

·Petrol ithalatçýsý ülkelerin uluslararasý rezerv gereksinimi 

de artmaktadýr,

·
ticaret kaymasý, petrol ithal eden ülkelerden, petrol ihraç 
eden ülkelere doðru bir gelir transferi yaratmaktadýr.

Türkiye'de petrol fiyatlarýnýn oluþumunda ve artýþýnda, 

dünya petrol fiyatlarý ve döviz kurlarýnýn yaný sýra 

hükümetin müdahalesi de önem taþýmaktadýr. Türkiye'de 

hükümetler akaryakýt ürünlerinin çýkýþ fiyatlarý üzerinden 

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Deðer Vergisi) 

almaktadýrlar. Daha önce ülke içinde petrol fiyatlarýndaki 

dalgalanmalarý azaltan ve bir yandan da gelir saðlayan 

Akaryakýt Fiyat Ýstikrar Fonu, fonlarýn kaldýrýlmasý ile 

birlikte iþlevini maktu bir vergi olan ÖTV' ye devretmiþ, 

Akaryakýt Tüketim Vergisi de bu verginin kapsamýna 

girmiþtir. Günümüzde ürün pompa satýþ fiyatlarýnýn % 70-

75 kadarý ÖTV ve KDV olarak devlete kalýrken, yaklaþýk % 

22'i rafineri fiyatý olmakta ve % 8'i daðýtým payý olarak 

bayilere ve ana daðýtým þirketlerine kalmaktadýr. Ancak 

vergi miktarý dünya fiyatlarýndaki geliþmelere göre, 

Bakanlar Kurulu tarafýndan genellikle haftalýk olarak 

revize edilmekte ve bu daðýlýmdaki oranlar sabit 

kalmamaktadýr. Ülkemizde petrol fiyatlarýndaki artýþ 

sonucu yaþanan þokun kalýcýlýðý ve büyüklüðü ile birlikte 

Merkez Bankasý ve hükümetin þoka gösterdiði tepkiler ve 

bu tepkilere baðlý olarak ortaya koyduðu para ve maliye 

politikalarý da bir hayli önem arz etmektedir. Petrol 

Petrol fiyatýnda meydana gelen artýþ sonucu ortaya çýkan 

Sorun : Petrol fiyatýndaki artýþ



fiyatlarýndaki artýþýn, üretici fiyatlarýna olan etkisi gözler 

önüne serildiðinde Merkez Bankasý ve hükümet artan 

petrol fiyatlarý karþýsýnda gereken önlemleri almýþ gibi 

gözükmemektedir. 

Özellikle hükümet artan enerji maliyetini vergilere 
yansýtmakta ve yükü son kullanýcý ve sanayicilerin omuz-
larýna býrakmaktadýr. Bu da doðal olarak fiyatlarý artýr-
makta ve sonuç olarak satýþlarýn düþmesine sebep ol-
maktadýr.

Çözüm Önerisi:
Türkiye ekonomisi siyasal yapýcýlarýnýn petrol fiyat-
larýndaki artýþý sadece ithal bir girdinin maliyet artýþý 
olarak görmeyip ekonominin derininde yol açabileceði 
niteliksel deðiþimleri görerek özellikle enerji politikala-
rýnda acil deðiþikliðe gitmesi gerekir. 

Enerji tasarruf eden teknolojilerin uygulanmasýnýn, 
pahalý enerji kaynaklarýnýn ucuz enerji kaynaklarý ile 
ikame edilmesinin ve enerji tasarruf eden teknolojilerin 
geliþtirilmesi için yapýlacak olan AR-GE harcamalarýnýn 
teþvik edilmesi gereklidir. 21 yy.da enerji, ekonominin 
hareket edebilmesi için zaruridir ve bunu saðlayamayan 
ekonomiler çökmeyle karþý karþýya kalabilirler. Türkiye 
coðrafi konumu nedeniyle petrol rezervleri zengin üretici 
ülkelerle, enerji tüketimi yoðun sanayileþmiþ batý ülkeleri 
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arasýnda ve Asya-Avrupa yolu üzerinde yer almaktadýr. 
Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasýnda bu potansiyelin 
deðerlendirilerek “21. yüzyýlýn Avrasya Enerji Koridoru” 
konumuna getirilmesi yer almalýdýr.

Ýlgili Kurum:  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, 

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu.

Sorun : Petrol fiyatýndaki artýþ



Açýklama :     

Türkiye 22.03.2010 tarihi itibariyle “Tehlikeli Mallarýn 
Karayoluyla Uluslararasý Taþýnmasýna Ýliþkin Avrupa 
Anlaþmasý”na (ADR) taraf ülke olmuþtur. “Tehlikeli 
Maddelerin Karayoluyla Taþýnmasý Hakkýndaki 
Yönetmelik” ise 31.03.2007 tarih ve 26479 sayýlý Resmi 
Gazete'de yayýmlanmýþ olup, söz konusu yönetmelik 
01.01.2011 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Yani 01.01.2011 
tarihinden itibaren ADR kurallarý uygulanmaya 
baþlanmýþtýr.

Türkiye'de her yýl tehlikeli madde taþýnmasý sýrasýnda bilgi 
yetersizliðinden kaynaklanan kazalar yaþanmaktadýr. 
Kuru yük taþýmacýlýðýnda yaþanan kazalar can ve mal 
kaybýna yol açarken, kimyasal ve tehlikeli madde 
nakliyesinde yaþanan kazalar çevreye de aðýr ve kalýcý 
hasarlar býrakmaktadýr. Türkiye`de 2500 adet LPG tankeri, 
yaklaþýk 50 bin adet de akaryakýt tankeri bulunmakta, 
kimyevi madde taþýyan tankerlerin sayýsý ise net olarak 
bilinmemektedir. 

Ancak yurtiçi taþýmalarýnda kullanýlan bu tankerlerin 
maalesef % 98`i ADR þartlarýna uymamaktadýr. Sadece 
büyük akaryakýt firmalarý uluslararasý boyutta çalýþtýðý için 
onlarýn araçlarý standartlara uymaktadýr. Ancak yalnýzca 
Türkiye içinde taþýma yapan þirketler, tehlikeli maddelerin 
taþýnmasý konusunda hem araç güvenliði hem de 
þoförlerin eðitilmesi açýsýndan birçok eksikliði 
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Sorun: Tehlikeli madde taþýyan araçlarýn denetimlerinin sýkýlaþtýrýlmasý ve 
kontrollerin artýrýlmasý

barýndýrmaktadýr. Bu noktada Türkiye, ADR`ye imza atmýþ 
durumda ve kendi içinde kimyasal madde taþýmacýlýðýný 
düzenleyici bir kanuna sahiptir, ama kanunun 
uygulanmasý aþamasýnda ülkemizde ciddi eksiklikler 
yaþanmaktadýr. Boðaz köprüleri ve büyük tüneller 
haricinde, tehlikeli madde taþýyan tankerlerin kontrolleri 
yapýlmamaktadýr. 

Çözüm Önerisi:

·Türkiye'de ADR Eðitim Merkezleri açýlmalýdýr

· ADR Eðitim Merkezlerinin vereceði sürücü sertifi-kalarý, 
yine akredite edilmiþ bir Türk kurumu tarafýndan 
onaylanmalý ve üye ülkelerin tümünde geçerli olmalýdýr.

· Tehlikeli madde taþýmacýlýðý yapacak firmanýn Ulaþtýrma 
Bakanlýðý'ndan yetki belgesi, Çevre Bakanlýðý'ndan da 
taþýyabileceði ürünlere iliþkin hem firmasýna hem de 
araçlarýna lisans almasý gerekmektedir.

· Bakanlýk tehlikeli madde taþýyan araçlarýn denetimlerini 
sýklaþtýrmalý, yönetmelik tarafýndan belirlenen denetim 
personelinin denetimlerini daha sýký ve bilinçli yapmasý 
amacýyla kurum içi eðitimlerini artýrmalýdýr.

Ýlgili Kurum: 

Ulaþtýrma Bakanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý, EPDK

 



4 Nolu 
Yaþ Sebze 
ve Meyve Ýle 
Gýda Maddeleri 
Ýmalatý ve 
Toptan Ticareti
?Ekmek ve Ekmek 
    Çeþitleri Tebliðinde      
    Deðiþiklik Yapýlmasý
?Turizm sezonunda 
    trafik yasaðý uygulamasý 
?Niþasta Bazlý Þeker 
    Kotasýnýn Düþürülmesi
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Açýklama :  

27.06.2008 tarih ve 26919 sayýlý Resmi Gazete'de 
yayýnlanarak yürürlüðe giren Türk Gýda Kodeksi  Ekmek ve 
Ekmek Çeþitleri Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda 
Teblið hükümlerine göre; “Ekmek, en az 300 gram 
aðýrlýktan baþlayarak 50'þer gram arttýrýlmak suretiyle 
piyasaya sunulur. Toplu tüketim yerleri için çeþitli 
sözleþme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doðrudan 
tüketiciye sunulmayan ekmekler muhtelif aðýrlýklarda 
üretilebilir.  Ekmek çeþitleri muhtelif aðýrlýklarda 
üretilebilir." Hükmü amirdir. 

Bu kapsamda ekmek asgari 300 gram aðýrlýk ile piyasaya 
sunulurken, ekmek çeþitlerinin üretimi ve piyasaya 
sunulmasý konusunda bir düzenleme yapýlmamýþ, bu alan 
baþýboþ kalmýþtýr.

Bu noktadan hareketle, bir takým ekmek üreticileri 
“Ekmek çeþitleri muhtelif aðýrlýklarda üretilebilir.” 
hükmüne sýðýnarak ekmek çeþidi adý altýnda 150, 200, 
250'þer gramlýk ekmekler üretip satýþa sunmaktadýr. Öte 
yandan “sütlü ekmek” adý altýnda 250'þer gramlýk 
ekmekler imal edilerek satýlmakta ancak sütlü ekmeðin 
içerisine ne kadar süt tozu ve/veya süt konulacaðý 
mevzuatla sabit olmadýðý için tüketicinin normal ekmek 
ile (sözde) sütlü ekmeði karþýlaþtýrmasýna neden olmakta, 
bu durum da tüketiciyi yanýltýlmakta ve haksýz rekabet 
ortamý yaratmaktadýr.

Sorun : Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasý

Çözüm Önerisi : 

Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði'nde 
yapýlacak düzenleme ile ekmek çeþitlerinin  piyasaya 
sunulmasý için asgari gramajlarýnýn belirlenmesi ve 
ekmek çeþitlerinde (özellikle sütlü ekmekte) kullanýlan 
malzemelerin oranlarýna iliþkin net bir düzenlemenin 
yapýlmasý söz konusu piyasadaki düzensizliði önleye-
cektir.

Ýlgili Kurum :  

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, 
Bölge Milletvekilleri
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Açýklama :  

2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'na istinaden ilçe 
sýnýrlarý içinde mahalli ihtiyaç ve þartlara göre trafik 
düzeni ve güvenliði bakýmýndan Yönetmelikte gösterilen 
konular ve esaslar çerçevesinde, kaymakamýn baþ-
kanlýðýnda, belediye, emniyet, jandarma, milli eðitim, ka-
rayollarý ve Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu'na baðlý ilgili odanýn temsilcileri; valilikçe uygun 
görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakýf ve kamuya 
yararlý dernek veya kuruluþlarýn birer temsilcisinden 
oluþan Ýlçe Trafik Komisyonu kurulur. 

Karayollarý Trafik Kanunu'nun il ve ilçe trafik komis-
yonlarýnýn kuruluþu ile görev ve yetkilerini düzenlediði 
12'inci maddesine göre “karayolu taþýmacýlýðýna ait 
mevzuat hükümleri saklý kalmak üzere, trafik düzeni ve 
güvenliði yönünden belediye sýnýrlarý içinde ticari amaçla 
çalýþtýrýlacak yolcu ve yük taþýtlarý ile motorsuz taþýtlarýn 
çalýþma þekil ve þartlarý, çalýþtýrýlabileceði yerler ile 
güzergâhlarýný tespit etmek ve sayýlarýný belirlemek” 
trafik komisyonlarýnýn görevleri arasýnda sayýlmýþtýr. Öte 
yandan Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel 
Müdürlüðü'nün 2005/110 sayýlý genelgesinde ve Emniyet 
Genel Müdürlüðü'ne yazýlan 14.10.2005 tarih ve 
B050MAH0650002/11454/82839 sayýlý yazýsýnda tek 
yön/çift yön veya yolun trafiðe kapatýlmasý gibi trafik akýþ 

düzenini ilgilendiren konularda ilçelerde Ýlçe Trafik 
Komisyonu kararýnýn olmasý gerektiði vurgulanmaktadýr. 

Ýlçemizde yaz aylarýnda Cahit Beðenç Bulvarý, Mustafa 
Kemal Bulvarý, Muðla Makasý'ndan Ýnönü Bulvarý, Atatürk 
Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden koylar 
bölgesine kadar olan yol ile Çarþý Caddesi, Pazaryeri 
içerisi, Cumhuriyet Mahallesi'nin, Paspatur Mevkii içerisi 
ve Ýskele meydaný 1 Mayýs-1 Ekim tarihleri arasýnda, 
servis yapan, yük indirme-bindirme yapan tüm 
kamyonet, kamyon ve tankerlere kapatýlmakta ve yük 
indirme, mal getirme-götürme iþlem saatlerinin 24:00-
09:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilmesi istenmektedir. 
Ancak Fethiye'deki yollarýn trafiðe kapatýlmasý ile ilgili Ýl 
Trafik Komisyonu ve Ýlçe Trafik Komisyonu'nun 2002 
yýlýnda aldýðý karar Atatürk Caddesi, Çarþý Caddesi, Fevzi 
Çakmak Caddesi, Dispanser Sokak ile bu cadde ve 
sokaklarýn baðlantý yollarýný kapsamaktadýr. 

Bu kapsamda trafiðe kapatýlan yollar Trafik Komisyonu 
Kararýndaki alaný aþmakta olduðu gibi, servis yapan, yük 
indirip bindiren esnafý da maðdur býrakmaktadýr. Mallarý 
getirme-götürme için verilen izin saat 24:00-09:00 
arasýndadýr, ancak daðýtýmcý firma saat 24:00'den sonra 
daðýtmayý kabul etse dahi mallarý teslim alan esnafýn o 
saatte dükkaný açýk olmadýðýndan teslimatlarýný ger-
çekleþtirememektedir.  

Çözüm Önerisi :  

Sokak ve caddeleri bu tür yasaklarla belli araçlarýn tra-
fiðine kapatmak yerine bu trafik akýþýný akýlcý bir þekilde 
yöneterek, ticari hayatýn da sekteye uðratýlmamasý için 
sokak ve caddelerde  sýnýrlý sürelerde bu tür servis hiz-
metlerinin verileceði otoparklar oluþturulmalý ve bu 
otoparklar sadece bu amaçla kullanýlmalýdýr. 

Ýlgili Kurum :  

Fethiye Kaymakamlýðý, Fethiye Belediyesi, Fethiye 
Emniyet Müdürlüðü

Sorun : Turizm sezonunda trafik yasaðý uygulamasý 



14

Açýklama:

Mýsýr niþastasýnýn kimyasal iþlemden geçirilmesiyle elde 
edilen þeker türü “niþasta bazlý þeker” (NBÞ) olarak 
adlandýrýlýr. Niþasta parçalanarak glikoza, ardýndan glikoz 
da fruktoza dönüþtürülmektedir. Fruktoz ise çok masum 
olmayan bir þeker cinsidir. Çünkü insülin direncini 
tetikleyerek aþýrý þiþmanlýða ve tehlikeli hastalýklara yol 
açabilmektedir. 

Konu hakkýndaki baþka bir önemli sorun ise, tüm 
zararlarýnýn bilinmesine raðmen ülkemizde niþasta bazlý 
þeker kotasýnýn %15'lere çýkarýlmasýdýr. Her þeyini örnek 
aldýðýmýz, ülkemizi her alanda kýyasladýðýmýz Avrupa 
Ülkelerinin saðlýk konusundaki kurallarýný da keþke örnek 
alabilsek… Çünkü Avrupa'da niþasta bazlý þeker kullaným 
kotasý oldukça düþüktür. Yaklaþýk 300 milyon nüfusla AB 
ülkelerinde NBÞ kotasý % 2-3 oranýnda ve toplam NBÞ 
üretimi 300 bin ton civarýnda iken, 73 milyon nüfuslu 
ülkemizde bu rakam 2009-2010 yýllarýnda 540 bin ton 
civarýnda gerçekleþmiþtir. Ülkemizde kiþi baþýna 6-7 
kilogram civarýnda NBÞ düþerken, AB ülkelerinde kiþi 
baþýna düþen NBÞ miktarý 1.5 kilogram civarýndadýr. Yani 
ülkemizde ihtiyacýn 5 katý üretim yapýlmaktadýr.NBÞ 
üretiminde hammadde mýsýrdýr. Türkiye'nin yýllýk mýsýr 
üretimi 2 milyon ton civarýnda,  tüketimi ise 3 milyon ton 
civarýndadýr. Yani Türkiye mýsýr açýðýný kapatmak için her 
yýl 1-1.5 milyon ton mýsýr ithal etmek zorundadýr. Bu 

ithalatýn büyük bölümü de Arjantin ve Amerika Birleþik 
Devletleri (ABD) gibi transgenik(GDO) mýsýr üreten 
ülkelerden yapýlmaktadýr. AB ülkelerinde transgenik 
ürünler üzerinde hassasiyetle durulurken ülkemizde bu 
konu maalesef gündeme dahi gelmemektedir. Türkiye bu 
konuda da adeta kobay ülke konumundadýr. Türkiye 
Fransa, Almanya ve ABD'den sonra üretimde 4. sýrayý 
aldýðý þeker pancarýndan þeker üretmek yerine NBÞ 
kotasýný artýrmak suretiyle þeker pancarý üretim alanlarýný 
daraltmakta, dolayýsýyla da þeker pancarýndan þeker 
üretimini azaltmakta, hammaddesi bakýmýndan dýþarýya 
baðýmlý olduðu NBÞ üretimine yönelerek ABD'nin mýsýr 
üreticilerini desteklemektedir.  Bu noktada NBÞ üretim 
kotasýnýn artýrýlmasý, þeker pancarý üreticilerini de 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çözüm Önerisi:

AB ülkeleri içerisinde Almanya ile birlikte en çok þeker 
pancarýndan þeker üreten Fransa'yý örnek alýrsak; Fransa 
2.5 milyon ton þeker tüketimine karþýn yaklaþýk 4.5 milyon 
ton þeker pancarý üretmektedir. 2 milyon ton þeker üretim 
fazlasý olan Fransa asla üretimini kýsmamaktadýr. Bunun 
yerine tonunu 600 dolara ürettiði þekeri 250-300 
dolardan dünya piyasalarýna vermektedir. Þekerin 
perakende satýþ fiyatýnýn 1 dolar civarýnda olduðu Fransa, 
þeker pancarýndan þeker üretmeyip tamamýyla dünya 

Sorun : Niþasta Bazlý Þeker Kotasýnýn Düþürülmesi
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piyasalarýndan ucuz þeker alsa halkýna kilogramý 35-40 
cente þeker verebilecekken bu yolu tercih etmemekte, 
dýþarýya verdiði ucuz fiyatýn açýðýný kapatabilmek için de iç 
piyasasýndaki þekere bu fiyatý eklemektedir. Neden? 
Çünkü Fransa, þeker pancarý tarýmýnýn çiftçisine ve ülkeye 
saðladýðý faydalarý çok iyi bildiðinden üretebildiði kadar 
üretme yolunu seçmektedir. Ülkemizi ele alýrsak, þeker 
üretimi açýsýndan kendine yetebilen bir ülke 
konumundadýr. Kurulu þeker fabrikalarýnýn kapasitesi 2,5 
milyon ton civarýnda, þeker tüketimi ise 1,8-2 milyon ton 
düzeyindedir. Þeker fabrikalarýmýzýn tam kapasiteli olarak 
çalýþmalarý halinde 600 bin ton þeker fazlasý oluþacaktýr. 
Þeker pancarýndan üretilen þekerin saðlýða faydalarý 
kadar, þeker pancarý tarýmýnýn ekonomik anlamda þu 
faydalarý vardýr:

·Kýrsal kesimde ayçiçeði tarýmýna göre 4.4 kat, buðday 

tarýmýna göre 18 kat daha fazla istihdam oluþturmaktadýr.

·Þeker pancarý tarýmý, saðladýðý yüksek istihdam ile 

köyden kente göçün hýzýný kesmektedir.

·Þeker pancarýnýn baþ, yaprak, posa ve melasý ucuz 

hayvan yemi olarak kullanýlmaktadýr. 

·1 dekar þeker pancarýnýn fotosentez sonucu havaya 

verdiði oksijen ormandan 3 kat daha fazladýr ve 6 kiþinin 1 
yýllýk ihtiyacýný karþýlayabilecek düzeydedir.

·Þeker pancarý çiftçisi devlete yük olmadan 170 bin hektar 

kýraç tarým arazisini tamamýyla kendi yatýrýmý ile sulu 
tarýma kazandýrmýþtýr. Devletin bu kazancýnýn parasal 

karþýlýðý 340 milyon dolar civarýndadýr.

· Þeker pancarýnýn fabrikada iþlenmesi sonucu elde edilen 

melas, maya sanayinin ana hammaddesidir. Melastan 
üretilen maya 80 ülkeye ihraç edilerek döviz girdisi 
saðlanmaktadýr.Bu kapsamda NBÞ üretimi ile þeker 
pancarýndan þeker üretimi birbirlerini ters yönde 
etkilemektedir. Baþka bir deyiþle, birinin artmasý diðerinin 
azalmasý anlamýna gelmektedir. Ne yazýk ki NBÞ 
kotalarýnda yaþanan artýþlar þeker pancarý ekim alanlarýný 
daraltmakta, pancar çiftçisini, þeker fabrikalarýný, 
istihdamý en önemlisi de toplum saðlýðý olumsuz 
etkilemektedir.  

4634 sayýlý Þeker Kanununda deðiþiklik yapýlmak suretiyle 
niþasta kökenli þekerler kota oranýnýn % 5 oranýna 
indirilmesi amacýyla verilen ve þu an TBMM Tarým, Orman 
ve Köyiþleri Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda olan Kanun 
Teklifinin bir an önce yasalaþmasý kaçýnýlmazdýr.

Ýlgili Kurum: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Þeker Kurumu 

Sorun : Niþasta Bazlý Þeker Kotasýnýn Düþürülmesi



? Yerel yönetimlerin altyapý 
   ve üstyapý çalýþmalarýný 
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Açýklama :  

Ýlçemiz, bilindiði üzere ülkemizde turizm potansiyeli 
yüksek olan bir turizm kentidir ve özellikle yaz aylarýnda 
çok sayýda yerli ve yabancý turist akýnýna uðramaktadýr. 
Ancak ilçemizdeki yol yapým çalýþmalarý maalesef her 
sene turizm sezonuna sarkmakta ve nüfusun arttýðý bu 
dönemlerde trafik sorununu arttýrdýðý gibi, inþaat yapýlan 
bölgedeki esnafýn gelirine darbe vurmakta ve beldemize 
gelen yerli ve yabancý turistleri rahatsýz etmektedir. Öte 
yandan yol yapým çalýþmalarý nedeniyle yaþanan trafik 
kazalarý da yaþanan sýkýntýlarýn arasýna eklenmiþtir. 

Çözüm Önerisi:

Her yýl 15 Mayýs-15 Ekim tarihleri arasýnda, konaklama 
tesislerine, turist hareketinin yoðun olduðu plaj, cadde, 
park, mesire, dinlenme yeri, alýþveriþ merkezi ve eðlence 
yerlerine yakýn inþaatlarda gürültü, çevreyi kirletme gibi 
kötü etkisi olan türdeki nakliyat, hafriyat ve harçlý inþaat 
faaliyetleri yasaklanmaktadýr.  “Turizm sezonunda inþaat 
yasaðý” olarak adlandýrýlan ve inþaat sektörünün bu 
yasaða göre çalýþmalarýný sürdürdüðü dönemlere, 
ilçemizde sürdürülebilir turizm açýsýndan ilgili kurumlarýn 
da uymasý gerekmektedir.
Turizm sezonunu da kapsayacak kadar süreye yayýlan bu 
çalýþmalar elbette ki ilçe halkýnýn en önemli geçim kaynaðý 

olan turizme katký saðlamak için yapýlan çalýþmalardýr. 
Fakat bu çalýþmalarýn planlamasý yapýlarak, turizm 
sezonuna sarkmayacak þekilde tamamlanmasý saðlan-
malý ve turizmi olumsuz olarak etkilemesine izin veril-
memelidir.

 
Ýlgili Kurum: 

Yerel yönetimler

Sorun: Yerel yönetimlerin altyapý ve üstyapý çalýþmalarýný turizm sezonunu 
dikkate alarak yapmalarý
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Açýklama: 

Kýyý alanlarýnýn uzunluðu ve çeþitliliðiyle, bu alanlarýmýzda 
bulunan doðal kaynaklar ve kültürel deðerlerden dolayý 
ülkemizin en þanslý bölgelerinden birisi 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 ko-
num itibariyle üç tarafý daðlarla çevrili ve bu daðlardan 
gelebilecek tüm akýþlarýn gidebileceði tek yerin Fethiye 
Körfezi ve Çalýþ Plajý olmasý dolayýsýyla üst havzada alý-
nacak 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, Körfezin 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 birisi olan turizm 

sektörü, körfezin her geçen gün kirlenmesi ve dol-

masýndan, denize girilememesinden dolayý büyük yara al-

makta ve ilçenin turizm gelirleri her geçen gün azal-

maktadýr. Ýlçenin turizm gelirlerinin artmasý,iþsizliðin 

önlenmesi, ülke ekonomisine kazandýracaðý döviz girdisi 

de dikkate alýndýðýnda körfezin Fethiye'ye kazandýrýlma-

sýnýn önemi daha da ortaya çýkacaktýr. 

Çözüm Önerisi: 

Fethiye Körfezi'ne akan derelerin ýslah edilmesi ve 

kirliliðin önlenmesi için alýnacak tedbirler  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 dol-

masýna ve sýðlaþmasýna sebep olmaktadýr. 

Bu nedenle azmak ve derelerin ýslah edilmesi gerek-

mektedir.  Bu sorunun çözümü için Orman Bölge Müdür-

lüðü'nce sýfýr kesim yapýlmamasý ve Orman Bölge 

Müdürlüðü ile Ýl Çevre Orman Müdürlüðü'nce aðaçlan-

dýrma çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý gerekmektedir. 

Sorun: Fethiye Körfezi'nin Kirliliði
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· 
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, akarsular-
da kirlilik izlemelerinin yapýlmasý,  Tarým Ýlçe Müdürlüðü, 
ziraat odasý ve yerel sivil toplum örgütlerince organik tarý-
mýn özendirilmesi, kimyasal ilaçlarýn, yapay gübrelerin 
doðru kullanýmý ve sera atýklarýnýn dere yataklarýna 
atýlmamasý konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve 
eðitimi gerekmektedir.  

· Devlet Su Ýþleri tarafýndan körfeze 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 alt 
yapýlarýnýn kurulmasýnýn saðlanmasý, dere yataklarýnýn 
kirletilmesinin önlenmesinde büyük bir fayda saðlaya-
caktýr.

Seralar ve tarým alanlarýnda kullanýlan kimyasal ilaçlar ve Ýlgili Kurum: 

Tabiat Varlýklarý Koruma Genel Müdürlüðü, Ýl Orman 
Müdürlüðü, Ýl Tarým Müdürlüðü, Yerel Yönetimler, Bölge 
Milletvekilleri 

Sorun: Fethiye Körfezi'nin Kirliliði
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Açýklama :  

Ülkemizde 80'li yýllardan sonra geliþmeye baþlayan deniz 
turizmi, saðladýðý sosyal ve ekonomik katkýnýn yaný sýra 
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. Kruvaziyer turizm 
tüm dünyada ve ülkemizde hýzla geliþirken, 2008 yýlýnda  
ilçemize 13  adet kruvaziyer gemide 4217 yolcu gelmiþtir. 
2009 yýlýnda 8 adet kruvaziyer gemide 2615 yolcu gelmiþ 
olup, 2010 yýlýnda ise 5 adet gemide  879 adet yolcu 
gelmiþtir. Fethiye yoðun bir turizm potansiyeline sahip 
olmakla birlikte kruvaziyer limaný bulunmamasý nedeni 
ile ilçeye  gelen kruvaziyer gemiler yanaþacak liman 
bulamamaktadýr. 

Ülkemize gelen kruvaziyer gemilerin yaklaþýk yarýsý 
Kuþadasý'na gelmektedir. Ýkinci önemli liman Ýstanbul, 
üçüncü sýrada ise Alanya gelmektedir. Uluslar arasý 
Kruvaziyer Hatlarý Birliði tarafýndan yaptýrýlan bir 
araþtýrma,  48 milyon Kuzey Amerikalýnýn önümüzdeki üç 
yýl içinde bir kurvaziyer seyahate mutlaka çýkmak 
istediðini ortaya koymaktadýr. Bu noktada, kruvaziyer 

turizmde tüm dünyada gemi adedi  hýzla artmakta  ve 
kapasiteleri büyümektedir. Ancak ilçemiz kruvaziyer 
turizm alanýnda bir potansiyeli barýndýrmasýna raðmen 
kruvaziyer limanýna sahip olamamasýndan dolayý bu 
turizm çeþidinde adýný duyuramamýþ ve payýný 
alamamýþtýr.

Çözüm Önerisi : 

Ýlçemizin; zengin bir tarih ve kültür mirasýný barýndýrmasý 
ve önemli bir turizm merkezi    olmasý nedeniyle   deniz 
ulaþýmýnýn saðlanmasý turizm çeþit-liliðini  arttýracaktýr. 

Fethiye Körfezi'nin içine yapýlmasý planlanan bir 
kruvaziyer liman epeydir gündemdedir. Yapýlacak 
kruvaziyer liman ile birlikte ilçemiz tamamen çehre 
deðiþtirip yeni bir vizyon ve planlama çalýþmasý 
neticesinde turizm potansiyeli yüksek olan ilçenin ihtiyaç 
duyabileceði nitelikte deniz turizmi tesisleri özelliðine 
kavuþacaktýr. Böylece Fethiye, kruvaziyer turizmle 
birlikte, bölgesel ekonomiye ve ülke ekonomisine düzenli 
bir kaynak saðlamýþ, iç ve dýþ kruvaziyer turizmine hizmet 
etmiþ olacaktýr. 

Bu kapsamda bölgemizin;  tarih, kültür ve turizmin 
odaklaþtýðý alan içinde olmasý nedeniyle bu alana deniz 
ulaþýmýnýn saðlanmasý için kruvaziyer liman yapýlmasýnýn 
gerekli ve doðru bir yatýrým olacaðý þüphesizdir.

 

Ýlgili Kurum :  
Fethiye Belediyesi, bölge milletvekilleri

Sorun:  Fethiye'nin Kruvaziyer Turizm Limaný  Bulunmamasý



? Ýlçemizde iþyeri envanter 
sisteminin bulunmamasý  

7 Nolu 
Ýnþaat 
Malzemeleri, 
Hýrdavat ve Yapý 
Materyalleri 
Toptan 
ve Perakende 
Ticareti
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Sorun:  Ýlçemizde iþyeri envanter sisteminin bulunmamasý  

Açýklama:

Fethiye'de bazý sektörlerde iþyeri sayýsý bakýmýndan aþýrý 
yýðýlmalar oluþmuþtur. (örn. yiyecek, içecek, bar-restoran, 
eðlence, inþaat, emlak, 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 iþyerleri, 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.    

Çözüm Önerisi : 

2008 yýlýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 
baþlatýlan “Giriþimci Bilgi Sistemi” nin (Ýþyeri Envanter 
Çalýþmasý) bir an önce hazýrlanmasý ile iþyeri açma 
kriterlerinin yeniden belirlenmesi, yeterlilik belgelerinin 
düzenlenmesi ve ihtiyaca göre hangi bölgeye kaç tane 

iþyerinin açýlacaðýnýn önceden tespit edilmesi 
gerekmektedir. Ýþyeri envanterinin çýkarýlmasý ile ihtiyaç 
duyulan ve eksikliði hissedilen sektörler belirlenebilecek-
tir. Böylece  teþvik edici ya da kýsýtlayýcý önlemler alýnmasý 
gündeme gelebilecektir. 

Ýþyerlerinin 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.  Bu noktada 
iþyeri açýlýþýnda odalarýn görüþünü almayý hükme 
baðlayan 05.07.2011 tarihinde TBMM Baþkanlýðý'na 
sunulan ve þu an Adalet Komisyonu, Ýç Ýþleri Komisyonu, 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu ve Avrupa Birliði Uyum Komisyonu'nda 
bulunan Perakende Ticaret, Alýþveriþ Merkezleri ve Büyük 
Maðazalar Ýle Esnaf ve Sanatkarlýk Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun Teklifi'nin bir an önce 
yasalaþmasý zaruridir.

Ýlgili Kurum:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Yerel Yönetimler



? Perakende Ticaret, 
   Alýþveriþ Merkezleri ve 
   Büyük Maðazalar Ýle 
   Esnaf ve Sanatkarlýk 
   Hizmetlerinin 
   Düzenlenmesi Hakkýnda 
   Kanun
? Kaçak-sahte alkol ve 
   tekel mamulleri pazarý

8 Nolu 
Gýda ve
Ýçecek 
Maddeleri
Perakende 
Ticareti
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Sorun: Perakende Ticaret, Alýþveriþ Merkezleri ve Büyük Maðazalar Ýle 
Esnaf ve Sanatkarlýk Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun

Açýklama:

Sahip olduðu genç nüfus ve barýndýrdýðý ekonomik 
potansiyeli ile uluslararasý yatýrýmcýlarýn gözdesi haline 
gelen Türkiye'de, en çok alýþveriþ merkezi yatýrýmý 
yapýlmakta ve kuralsýz açýlan alýþveriþ merkezlerinin 
piyasaya vermiþ olduðu zararlardan gün geçtikçe büyük 
küçük ayrýmý yapmadan tüm sektörler etkilenmektedir. 

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

Bu sonuç ekonomik ve sosyal dengelerin saðlanmasýnda 
en önemli aktör olan küçük ve orta boy iþletmeler ile bir-
likte 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 da neden olacaðý açýktýr. 

Öte yandan bu tür marketler ayný zamanda þehir  trafiði,  
þehir  planlamasý,  görüntü ve  çevre  kirliliði  vb.  sorun-
larý da beraberinde getirmektedir.

Çözüm Önerisi:

Geliþmiþ ülkelerin büyük maðazacýlýk geliþim sürecinde 
bu çeþit alýþveriþ merkezlerinin ortaya çýkardýklarý benzer 
sorunlar hukuki düzenlemelerle çözümlenmeye 
çalýþýlmýþtýr. 

Anayasa'nýn 173'üncü maddesinde "Devlet, esnaf ve 
sanatkârý koruyucu ve destekleyici tedbirler alýr” amir 
hükmü 8'inci 5 Yýllýk Kalkýnma Planýnda yer alan "Büyük 
alýþveriþ merkezlerinin þehir dýþýnda faaliyet göstermeleri 
saðlanacaktýr" politikasý çerçevesinde 05.07.2011 
tarihinde TBMM Baþkanlýðý'na sunulan ve þu an Adalet 
Komisyonu, Ýç Ýþleri Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Avrupa 
Birliði Uyum Komisyonu'nda bulunan Perakende Ticaret, 
Alýþveriþ Merkezleri ve Büyük Maðazalar Ýle Esnaf ve 
Sanatkarlýk Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun 
Teklifi'nin bir an önce yasalaþmasý zaruridir.

Ýlgili Kurum: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
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Sorun: Kaçak-sahte alkol ve tekel mamulleri pazarý

Açýklama:

Sahte ve kaçak mallar sorunu, küreselleþme ve ülkeler 
arasý ekonomik ve sosyal iliþkilere baðlý olarak bugün hem 
ulusal hem de uluslararasý düzeyde önemli konularýn 
baþýnda gelmektedir. Günümüz ekonomilerinin önemli 
sorunlarýndan biri olan kayýt dýþý üretim, tekstilden 
gýdaya, kozmetikten, tekel ürünlerine kadar birçok 
sektörde tehdit unsuru oluþturmaktadýr. Firmalarýn 
büyük yatýrýmlar yaparak, vergilerini ödeyerek hayata 
geçirdiði bir ürünü, merdiven altý olarak tabir edilen 
saðlýksýz ortamlarda üreten bu üreticiler, sadece üretici 
firmaya deðil, tüketiciye ve ülke ekonomisine de büyük 
zarar vermektedir. Türkiye'de, mal gruplarý itibariyle 
kullanýlan sahte ve kaçak mallarda en yüksek paylarý   
alkollü içecekler ve tütün mamulleri oluþturmaktadýr. 
Gümrük ve emniyet güçlerinin son yýllardaki operasyonel 
baþarýlarýna raðmen pazardaki tatlý kâr, sahteciliðin her 
geçen gün artmasýna neden olmaktadýr. 

Ancak bu sahte pazarýn asýl tehlikesi, acýmasýz kâr hýrsýnýn 
artýk insan saðlýðýný iyiden iyiye tehdit eder
pozisyona gelmesidir. 

Çözüm önerisi:

Kaçak alkol ve tekel mamulleri ülke ekonomisine zarar 
verdiði gibi, tüketici saðlýðýný da tehdit etmektedir. Üstelik 
son günlerde yaþanan ve 3 yabancý turistin de ölümüyle 
sonuçlanan kaçak içki olayýnda ülkemiz turizmine de çok 
ciddi bir darbe vurulmuþtur.  Bu kapsamda kaçak alkol ve 
sigara ile mücadele edebilmek için en etkin yol, 
denetimlerin sýkýlaþtýrýlmasý ve caydýrýcý, aðýr müeyyidele-
rin uygulanmasýdýr. 

Ýlgili kurum: 

Emniyet Müdürlüðü, Vergi Dairesi Müdürlüðü



? Telmessos Antik  
   Tiyatrosu'nun ve Amintas 
   Kaya Mezarlarý'nýn  
   restorasyonu ve bakýmý
? Fethiye'deki Sinyalizasyon 
   Sorunu 

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

Açýklama :  

Ýlçemiz doðal güzellikleri ve kültürel deðerleri ile olduðu 
kadar tarihi mirasý ile de ikamesi mümkün olmayan bir 
turistik beldedir.  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 tiyat-
rodan kalabilen tüm kalýntýlar gün ýþýðýna çýkartýlmýþtýr. 
Tiyatro þimdiki haliyle 1500 kiþinin kullanýmýna cevap 
verecek durumda olmasýna raðmen 1995 yýlýndan bu 
yana geçen 16 sene zarfýnda tiyatronun restorasyonu 

konusunda ciddi bir adým atýlamamýþtýr.

Çözüm Önerisi : 

2010 yýlýnda Odamýzca gerçekleþtirilen Meslek Komiteleri 
Müþterek Toplantýsýnda sorun dile getirilmiþ ve 
hazýrlanan rapor ilgililere ulaþtýrýlmýþtý. Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel 
Müdürlüðü'nden Odamýza gönderilen 25.11.2010 tarihli 
cevabi yazýda “Telmessos Antik Tiyatrosu'nun Res-
torasyonu” ile “Amintas Kaya Mezarlarý'nýn Resto-
rasyonu” hususunun 2011 Mali Yýlý Yatýrým Teklif Progra-
mýnda yer aldýðý belirtilmiþ, ödenekler nispetinde deðer-
lendirileceði iletilmiþtir. Bu kapsamda Telmessos Antik 
Tiyatrosu ve Amintas Kaya Mezarlarýnýn restorasyonunun 
en kýsa sürede tamamlanarak bölge turizmine kazan-
dýrýlmasý, Bakanlýðýmýzýn gerekli ödeneði saðlamasý ile 
mümkün olabilecektir.
 

Ýlgili Kurum :  

Kültür ve Turizm Bakanlýðý
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Sorun: Fethiye'deki sinyalizasyon sorunu 

Açýklama: 

Taþýt kullanýmýnýn artmasýyla birlikte, özellikle geliþmekte 
olan kentlerde, yoðun trafiðin ortaya çýkardýðý birçok 
sorunun baþýnda trafikteki sinyalizasyon sorunu gel-
mektedir. Ýlçemizde de, özellikle yaz sezonunda nüfusun 
ve beraberinde trafik yoðunluðunun artmasý ile beraber, 
trafik ýþýklarýndaki bekleme süreleri artmaktadýr. Bu 
durum ulaþým süresinin artmasýna neden olduðu gibi, 
fazla yakýt tüketilmesiyle yüksek enerji maliyetlerine ve 
egzoz gazý salýnýmý ile çevre kirliliðine sebep olmaktadýr. 

Öte yandan 90 saniye bekleme süresi olan trafik 
ýþýklarýnda kýrmýzý ýþýða yakalanmamak için sürücüler çaba 
sarf etmekte ve bu durum trafik kazalarý ile sonuçlana-
bilmektedir.

Çözüm önerisi:

Bu kapsamda ilçemiz kavþaklarýnda yeni düzenlemeler 
yapýlarak, sinyalizasyonlarda yaþanan sýkýntýlarýn bir an 
önce düzeltilmesi gerekmektedir.

Ýlgili Kurum:  

Fethiye Belediyesi.



?  Yasa Dýþý Döviz Alýmý

10 Nolu 
Kuyumculuk, 
Saat, Optik ve 
Hediyelik Eþya 
Toptan ve 
Perakende 
Ticareti
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Sorun: Yasa dýþý döviz alýmý

Açýklama :  

Bakanlýkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde 
dövize iliþkin iþlemler yapmasýna izin verilen anonim 
þirketler, ilgili mevzuata göre “yetkili müesseseler” olarak 
tanýmlanmakta ve bunlar Türk Parasý Kýymetini Koruma 
Kanunu ve ilgili diðer mevzuat hükümleri çerçevesindeki 
faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

Söz konusu yetkili müesseselerin kurulabilmesi için 
Hazine Müsteþarlýðý'ndan faaliyet izni alýnmasý þarttýr. 
Faaliyet izni bulunmayanlar veya iptal edilenler, yetkili 
müessese faaliyetinde bulunamazlar; ticaret unvanlarýn-
da, ilan ve reklamlarýnda veya iþyerlerinde dövize iliþkin 
iþlem yaptýklarý izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim 
ve iþaret kullanamazlar.

Ancak bölgemizde bir çok iþletme izinleri ve yetkileri 
olmadýðý halde yasa dýþý döviz alým satýmý yapmakta, 
döviz alým satýmý yaptýklarýna iliþkin pano, levha, amblem 
vb. kullanmaktadýrlar. Ýzinsiz, yetkisiz olarak bu iþi 
yapanlar ilgili mevzuata aykýrý hareket ettiði gibi, döviz 
alým satým iþini yasal olarak yapanlar açýsýndan da haksýz 
rekabet ortamý oluþturmaktadýrlar. Tüm yükümlülüklerini 
yerine getiren, yüksek meblaðlarda teminat yatýran, dev-
lete vergisini veren ve sýk sýk denetlenen yetkili mües-
seselere nazaran bu iþi kaçak yapanlar devletten yüksek 

oranlarda vergi kaçýrdýðý gibi hiçbir yükümlülükle 
karþýlaþmamaktadýrlar. 

Çözüm Önerisi : 

Hazine Müsteþarlýðý'ndan  faaliyet izni olmadýðý halde 
yasa dýþý döviz alým satýmý yapan iþletmeler denetlenmeli 
ve caydýrýcý tedbirler alýnmalýdýr. 

Ýlgili Kurum :  

Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüðü



? Göcek Tüneli Ücretlerinin 
   Yüksek Olmasý
? Mazottaki ÖTV Uygulamasý

11 Nolu 
Ulaþtýrma ve 
Depolama
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Sorun: Göcek Tüneli Ücretlerinin Yüksek Olmasý

Açýklama: 

Ýlçemizde turizm taþýmacýlýðýnýn en önemli sorunlarýnýn 

baþýnda girdi maliyetlerinin yüksekliði gelmektedir. 

Göcek Tüneli, Dalaman Havaalaný veya Muðla ve 

yöresinden gelen turistlerin ulaþýmý açýsýndan oldukça 

önemlidir. Dalaman'a inen turist, Fethiye ve Marmaris'e 

karayolu 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 hükümet 

deðiþmesine raðmen yapýlamayan tünel, 2006 yýlýnda 

özel sektör tarafýndan yapýmý tamamlanarak faaliyet 

geçmiþtir. 

Göcek Tüneli'nin faaliyete geçmesi bölgenin sosyo-

ekonomik 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 otoyolun ücreti 3,85TL 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 dü-

zenleyici rolü olan devletin, tünel ücretleri konusunda bir 

alt ve üst limitinin bulunmasý gerektiði düþünülmektedir.    

Çözüm Önerisi:  

Ticari amaçla taþýmacýlýk yapan ve tüneli sýklýkla kullanan 
iþletmelerin araçlarý için OGS ya da KGS kart uygulama-
sýna geçilerek geçiþ ücretlerinde yapýlacak indirim,  sek-
töre büyük katký saðlayacaktýr.

Ýlgili Kurum: 

Bölge Milletvekilleri
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Sorun: Mazottaki ÖTV Uygulamasý

Açýklama:

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, karayolu 
yolcu taþýmacýlýðý iþiyle iþtigal eden iþletmeler açýsýndan 
haksýz rekabet ortamý yaratmaktadýr.

Çözüm Önerisi:

Kara ulaþýmýnda, mazot üzerinden alýnan ÖTV kaldýrýl-
malýdýr.

Ýlgili Kurum: 

Maliye Bakanlýðý



? Bir turizm kentinde altyapý 
   sorunu

12 Nolu 
Otel, Motel,
Pansiyon 
Kamp Yeri
Ýþletmesi
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Sorun: Bir turizm kentinde altyapý sorunu

Açýklama:

Ýlçemizdeki en önemli sorunlardan birisi, turizmi de 
sekteye uðratan altyapý sorunlarýdýr. Fethiye'de ilçe 
merkezinde yaþayanlarýn sayýsý 65.000 olup, yaz aylarýnda 
ise nüfus 150.000 ile 200.000 bin kiþi arasýnda 
deðiþmektedir.  

Turizmdeki geliþmeye paralel olarak plansýz geliþme ve 
imar uygulamalarý ile yetersiz altyapý, birçok sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Ýlçemizde özellikle Hisarönü 
ve Ovacýk mahallelerinde arýtma tesisi bulunmamasý en 
büyük altyapý sorunu olarak karþýmýza çýkmaktadýr.  
Otellere ait foseptikler hijyenik olmamakla beraber 
etrafa koku yaymakta ve çevreye rahatsýzlýk veren 
gürültülerin oluþmasýna sebep olmakta, bu durum 
bölgemizdeki turizmi olumsuz olarak etkilemektedir. 
Altyapýsý düzgün olmayan bir yerin de doðal olarak  
üstyapý çalýþmalarý saðlýklý bir þekilde yürütülememek-
tedir. Ölüdeniz Beldesinde arýtma sistemi mevcut olup, 
plansýz geliþmeye baðlý olarak ileriki dönemlerde bu 
sistemin de yetersiz kalacaðý öngörülmektedir.

Çözüm önerisi:

Ýlçemizde turizmde faaliyet gösteren tüm taraflar, kamu 
ve özel sektör iþbirliðinde olmalý ve karar mekanizmasýnýn 

içinde yer almalýdýr. Turizm aktörleri de, yerel altyapý 
faaliyetlerinde özel sektör ile iþbirliði yapmalýdýr. Projesi 
yapýlan ve ileriki dönemlerde tamamlanmasý planlanan 
Hisarönü ve Ovacýk Mahallerinde yapýlacak olan arýtma 
tesisi, altyapý ve üstyapý çalýþmalarý bir an önce hayata 
geçirilmelidir. Ölüdeniz Belediyesi arýtma sistemi için de 
bir an önce projeler üretilmelidir.

Ýlgili kurum: 

Yerel yönetimler



? Ýlçemize aþçýlýk meslek 

   yüksekokulu açýlmasý 

? Gürültü Yönetmeliði ve 

   24 Saat Uygulamasý 

? Herþey dâhil sisteminin 

   kontrolsüzlüðü 

13 Nolu 
Yiyecek 
ve Ýçecek 
Hizmetleri
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Sorun:  Ýlçemize aþçýlýk meslek yüksekokulu açýlmasý 

Açýklama :  

Her ilçesinde turistik iþletme sayýsýnýn  oldukça yüksek  
olduðu ilimizde sadece Muðla'da ve Datça'da Aþçýlýk 
Meslek Yüksekokulu  bulunmaktadýr. Ancak mezun sayýsý 
ilimize yetmemektedir.

Bu kapsamda, Muðla'nýn en önemli turizm merkezlerin-
den birisi olan ilçemize, turizminin nitelikli iþgücü ihti-
yacýný karþýlamaya yönelik  meslek yüksek okulunun açýl-
masý hem gýda sektörüne artý kazandýracak hem de bilgili 
ve donanýmlý insanlarýn istihdamý sektörde kaliteyi de be-
raberinde 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 koþulla-
rýnýn yoðunlaþmasýna neden olmaktadýr. Bu baðlamda, 
ulusal ve uluslararasý pazarlarda faaliyette bulunan 
yiyecek-içecek iþletmelerinin ürettikleri mal ve hizmet-
lere olan tüketici taleplerindeki artýþ hem ülke ekonomisi-
ne 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 ulusal ve gerekse uluslar 
arasý düzeyde geliþmesini saðlayacaktýr.

Çözüm Önerisi:

Ýlçemize yeni  açýlacak olan Muðla Üniversitesi Ýþletme 
Fakültesi “Aþçýlýk” Bölümü konularak sektörün bu alan-
daki ihtiyacý giderilecektir.
 
Mesleki anlamda yemek hazýrlama ve sunma ile her türlü 
mutfak becerisi edinmeye yönelik uygulama aðýrlýklý bir 
eðitimle, konaklama ve yiyecek içecek iþletmelerinin ihti-
yaç duyduðu kalifiye eleman ihtiyacý karþýlanmýþ olacaktýr.

Ýlgili Kurum:  

Bölge Milletvekilleri, Muðla Üniversitesi
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Sorun:  Gürültü Yönetmeliði ve 24 saat uygulamasý

Açýklama :  

Ýlçemizde Hisarönü Mahallesi Barlar Sokaðý, Paspatur 
Bölgesi ve Ölüdeniz Beldesi  açýk hava (bahçe bar) tarzý 
bar iþletmeleriyle ünlenmiþ, gerek yabancý gerekse de 
yerli turistlerin raðbet ettiði eðlence mekânlarýyla 
bütünleþmiþ, eðlence merkezi haline gelmiþ yerlerdir.

Çevresel gürültüye maruz kalýnmasý sonucu kiþilerin 
huzur ve sükûnunun, beden ve ruh saðlýðýnýn 
bozulmamasý için gerekli tedbirlerin alýnmasýný saðlamak 
amacýyla, 04.06.2010 tarihinde çýkarýlan Çevresel 
Gürültünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'-
nin belirlediði esaslar çerçevesinde açýk havada bulunan 
bu tarz bar iþletmeleri, kapalý alanlarý var ise gece 
24:00'den sonra kapalý alanda müzik yayýnýna devam 
etmek zorundalar, kapalý alanlarý yoksa iþletmelerini ya 
kapamak zorundadýrlar ya da ses yayýnlarýna kýsýk sesle 
devam etmek zorunda kalmaktadýrlar. Ancak bu 
uygulama sadece eðlenme amacýyla bu mekanlara gelen 
turistleri olumsuz olarak etkilemektedir.  

Ayrýca iþletme faaliyetteyken, saat belirlenmeksizin 
yapýlan canlý müzik yayýný ses ölçümlerinde, ses kapa-
lýyken ve ses açýkken yapýlan ses ölçümleri arasýnda en az 
7 desibellik gürültü farký çýkmasý halinde, iþletme 17.000 
TL.ye varan cezalarla karþýlaþmaktadýr.

Çözüm Önerisi:

Ülkemizde özellikle kýyý kesimlerinde turizm eðlence 
sektörü ile iç içedir. Ýlçemizde imar planlarý yapýlýrken 
konaklama tesisleri ile bu tür eðlence mekanlarý ve çarþý  
birbirinden ayrýlmamýþtýr. Dolayýsýyla  Çevresel Gürül-
tünün Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliði'ndeki 
yükümlülükler, imar planlarý ile yaratýlan fiili durumla  
paralellik arz etmemekte sonuç olarak eðlence sektö-
ründe faaliyet gösteren iþletmelerimiz pek çok sorunla 
karþý karþýya kalmaktadýr. Bu kapsamda söz konusu Yönet-
meliðin tekrardan gözden geçirilmesi kaçýnýlmazdýr.

Ýlgili Kurum: 

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, bölge milletvekilleri
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Sorun:  Herþey dâhil sisteminin kontrolsüzlüðü 

Açýklama :  

Ülke ekonomisine 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 uluslar 

arasý krizlerin 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 saðlayacaklarýný 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 düþürmüþ, bu da sektörden doðrudan 

ve dolaylý olarak kazanç saðlayan taraflarý olumsuz 

etkilemiþtir. 9 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete'de Kültür ve 

Turizm Bakanlýðý tarafýndan Belgeli Ýþletmelerin 

Uygulayacaklarý Fiyat Tarifelerinin Hazýrlanmasý ve 

Onaylanmasýna Ýliþkin Genel Ýlkeler Hakkýnda Teblið 

yayýnlanmýþ ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý belgeli iþlet-

meler bazý kurallara ve standartlara kavuþturulmuþtur. 

“Her þey dahil sistemi” ile ilgili yaþanan esas sorun ise, 

Bakanlýk belgesi olmayan tesislerdedir. Buna göre Ba-

kanlýk belgesi olmayan ve özellikle “her þey dahil sistemi” 

uygulayan iþletmelerde, tüketiciyi yanýltýcý, aldatýcý 

reklam yapýlmakta, reklamlarda vaat edilen hizmetlerin 

sunumu gerçekleþmemekte, asýlmasý gereken fiyat 

tarifeleri asýlmamakta ve yiyecek ve içecek iþlerinin 

niteliði ve özellikleri ilgili mevzuata aykýrý düþmektedir. 

Öte yandan söz konusu tesisler yeterli düzeyde denetim 

sürecine dahil olmadan, “her þey dahil sistemi” uygu-

layarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetimin ve 

beraberinde bir yaptýrýmýn olmamasý bu tesislerde veri-

len hizmetin kalitesini düþürmekte,   tüketiciyi maðdur 

etmekte ve kurallara uyan tesisler açýsýndan ise haksýz 

rekabet ortamýnýn oluþmasýna neden olmaktadýr. 

Çözüm Önerisi:

Belediye belgeli tesislerin özellikle tüketiciyi yanýltýcý rek-
lam yapýlmasý, fiyat etiketleri ve yiyecek ve içecek hiz-
metleri gibi konularda denetimlerinin sýkýlaþtýrýlmasý ge-
rekmektedir.

 Ýlgili Kurum: 

 Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü, Yerel yönetimler



14 Nolu 
Bilgi ve 
Ýletiþim ile 
Finans ve 
Sigortacýlýk 
Faaliyetleri
? DASK'ýn kapsamýnýn 
   geniþletilmesi 
? Kamu mallarýnýn 
   sigortasýzlýðý 
? Sigorta sahtekârlýklarý 
? Sigorta sektöründe 
   irrasyonel fiyatlandýrma
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Sorun:  DASK’ýn kapsamýnýn geniþletilmesi

deprem nedeniyle meydana geldiði görülmektedir. Bu 
nedenle de ülkemizde doðal afet denilince akla öncelikle 
depremler gelmektedir.

Aþaðýdaki deprem bölgeleri haritasý esas alýndýðýnda, 

ülkemiz topraklarýnýn %96'sýnýn farklý oranlarda tehlikeye 

sahip deprem bölgeleri içerisinde olduðu ve nüfusu-

muzun %98'inin bu bölgelerde yaþadýðý görülmektedir. 

Bu oranlar, ülkemizin bir deprem ülkesi olduðu gerçeðini 

çarpýcý bir þekilde ortaya koymaktadýr.

Depremler, baþta afetin meydana geldiði bölgeler olmak 
üzere tüm ülkede etkisini hissettirmekte ve dolayýsýyla 
ülkede yaþayan vatandaþlarýn hepsi depremin sonuçla-
rýndan belli ölçüde etkilenmektedir. 

Ortaya çýkan maddi zararlarýn telafi edilmesi, deprem böl-
gesinde normal hayata dönülebilmesi, acil yardýma ihti-
yaç duyan kimselerin bu ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ve ben-
zeri için yapýlan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete 
büyük bir mali yük getirmektedir. 

Bunun en son örneðini oluþturan ve son yüz yýlýn felaketi 
olarak adlandýrýlan 17 Aðustos 1999 Marmara Depremi, 

Açýklama:

Ülkemiz, jeolojik ve topoðrafik yapýsý ile iklim özellikleri 
nedeniyle büyük can ve mal kayýplarýna yol açan doðal 
afetlerle sýk sýk karþýlaþan ülkelerin baþýnda gelmektedir. 
Son 60 yýl içerisinde doðal afetlerin yol açtýðý yapýsal hasar 
istatistikleri dikkate alýndýðýnda, bu tür hasarýn 2/3'ünün 
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Sorun:  DASK’ýn kapsamýnýn geniþletilmesi

ekonomik ve sosyal boyutlarý ile ülkemiz için büyük bir yý-
kým olmuþtur.

Bu kapsamda 587 sayýlý "Zorunlu Deprem Sigortasýna Dair 
Kanun Hükmünde Kararname" 27.12.1999 tarih ve 23919 
(mükerrer) sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe 
girmiþtir. Söz konusu KHK ile 27 Eylül 2000 tarihinden 
itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortasý 
yaptýrmak zorunlu hale getirilmiþ olup bu sigortayý 
sunmak üzere kamu tüzel kiþiliðini haiz Doðal Afet 
Sigortalarý Kurumu (DASK) kurulmuþtur. 

Zorunlu Deprem Sigortasý, genel anlamda, belediye sý-
nýrlarý içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluþturulan 
bir sigorta sistemidir. Fakat DASK kapsamýnda bulun-
mayan binalar da mevcuttur. Bunlar;

·Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait binalar, 

·Köy yerleþim alanlarýnda yapýlan binalar,

·Tamamý ticari ve sinai amaçlar için kullanýlan binalar (iþ 
haný, iþ merkezi, idari hizmet binalarý, eðitim merkezi 
binalarý vs.), 

·Ýnþaatý henüz tamamlanmamýþ binalar, 

·27 Aralýk 1999 tarihinden sonra mesken olarak inþa 
edilmiþ olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inþaat 
ruhsatý bulunmayan baðýmsýz bölümler ve binalar, 

·Tapuya kayýtlý bulunmayan ve özel mülkiyete tabi 
olmayan arazi ve arsalarýn-hazine arazileri vb. üzerine 
inþa edilmiþ binalar. 

Köy yerleþim alanlarýnda yapýlan binalar ile ticari ve sinai 
amaçlar için kullanýlan binalar zorunluluk kapsamý 
dýþýnda bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem 
sigortasý yapýlmaktadýr. 

Çözüm önerisi:

Ülkemizin deprem kuþaðý üzerinde bulunduðu göz önüne 
alýndýðýnda, meskenlere zorunlu tutulan DASK deprem 
sigortasý, tüm binalara zorunlu hale getirilmelidir. Kamu 
kurum ve kuruluþlarýnýn ve ticari amaçla kullanýlan bina-
larýn DASK kapsamýna alýnmasý, hem sigorta sektörünün 
geliþmesi açýsýndan faydalý olacak, hem de ülkemizin 
ekonomisinin geliþmesine büyük katký saðlayacaktýr.

Ýlgili kurum: 

Bölge milletvekilleri, Hazine Müsteþarlýðý, Doðal Afet 
Sigortalarý Kurumu 
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Sorun:  Kamu mallarýnýn sigortasýzlýðý

Açýklama :  

Bilindiði üzere ülkemizde 2010 yýlýnýn Kasým ayýnda, tarihi 
Haydarpaþa Tren Ýstasyonunda çok büyük bir yangýn 
felaketi yaþanmýþtýr. Ulusal medyada büyük yer bulan ve 
kafalarda soru iþareti oluþmasýna sebep olan olay 
sonucunda öðrenildi ki, ülkemizde kamu mallarýnda 
sigorta yapýlmamaktadýr. Kamuda genel bütçeyle 
yönetilen kurumlarýn sigortasýnýn yapýlmadýðý, özel 
bütçeli kurumlarda, il özel idarelerinde, belediyelere ait 
þirketlerde sigorta yapýldýðý konusu açýða kavuþmuþtur. 

Günümüzde uygulanamayan ideal sistemin aslýnda ilk 
kurucularý Osmanlý Devleti'dir. Sigortacýlýðýn yerleþmesi 
ve yaygýnlaþmasýnda Osmanlý yönetimi öncü bir rol 
üstlenmiþ, kamu mallarý ve binalarý sigortalattýrýlarak 
risklere karþý güvence altýna almýþtýr. 19. yüzyýlýn ilk 
yarýsýnda, yabancý sigorta þirketleri faaliyete baþlamýþ, 
zamanla risklere karþý güvence arayýþý sadece mallarýn 
naklinde deðil kamu binalarýnýn sigortalanmasýnda da 
görülmüþ ve devlet kamu mallarýnýn/binalarýnýn sigorta-
lanmasýnda þirketlere müracaat etmiþtir.

Peki, Osmanlý Devletinde uygulanan bu sistem günü-
müzde neden uygulanamamaktadýr? Ülkemizdeki mev-
cut kanunlar, kamu binalarýnýn sigortalanamayacaðýný 
söylemektedir. 1999 depreminin yaralarý daha yeni yeni 

sarýlmýþken ve devletimizin böyle olasý zararlarý 
karþýlayacak bütçesi bulunmazken ve en önemlisi olasý bir 
afet sonrasý eðitimin, saðlýk hizmetlerinin, devlet iþlerinin 
yürütülmesi büyük önem arz ederken devletin kamu 
binalarýný sigortalatmamasýnýn geçerli bir sebebi 
bulunmamaktadýr.

Çözüm Önerisi:

Büyük bütçeler ayrýlarak yapýlan yatýrýmlarýmýzýn, tarihi 
miraslarýmýzýn korunmasý ve olasý bir zararda devlet hiz-
metlerinin aksamadan devamý için kamu binalarýnýn 
sigorta yaptýrýlmasýna olanak saðlayacak yasal düzenle-
menin ivedilikle yapýlmasý gerekmektedir.

 

Ýlgili Kurum:  

Bölge Milletvekilleri
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Sorun:  Sigorta sahtekârlýklarý 

Açýklama :  

2008 Nisan ayýnda hayatýmýza giren “kaza tespit tutanaðý” 
uygulamasýndan sonra sigorta sektöründe, sahte hasar 
oraný dünya ortalamasýný ikiye katlayarak % 20'yi 
bulmuþtur. 

Teknik zararýn oluþmasýna sebep olan bu durum 
sigortacýlýk sektörüne her geçen gün darbe vurmaktadýr. 
Öyle ki, son üç yýlda maddi hasarlý trafik kazalarýnda 
düzenlenen anlaþma tutanaklarýyla, ülkemizde maddi 
hasarlý kazalarda alkollü araç kullanýmýnýn tarihe karýþmýþ 
olduðu gibi bir sonuca ulaþýlmaktadýr. 

Bu durumla mücadele etmek amacýyla Sigorta Bilgi 
Merkezi bünyesinde Sigorta Sistemi Bilgi Merkezi  
(SÝSBÝS) oluþturma çalýþmalarý devam etmektedir.   Bu 
kapsamda ilgili mevzuata göre, sigorta sahtekârlýðý þüp-
hesi bulunan kiþi ve kuruluþlarýn takibi amacýyla, Sigorta 
Bilgi Merkezi bünyesinde güncel veri tabanýnýn oluþ-
turulmasý çalýþmalarý devam etmektedir. Sektör temsilci-
lerinden oluþturulan çalýþma komitesinin yapmýþ olduðu 
seri çalýþma toplantýlarýnda hangi durumlarýn sigorta 
sahtekârlýðý olarak deðerlendirileceði ve bu durumlara 
iliþkin hangi bilgilerin veri tabanýnda toplanmasý gerektiði 
konularý ele alýnmýþtýr. 

Çözüm Önerisi:

Sektör temsilcilerine ve halka sigorta sahtekarlýklarý 
konusunun öneminin benimsetilmesi için tüm yazýlý ve 
görsel basýn organlarý kullanýlarak bilinçlendirme çalýþ-
malarýna aðýrlýk verilmelidir. Ayrýca bu tür suiistimallere 
karýþan kiþilere ciddi para ve hapis cezalarý getirilmelidir. 
Bu uygulamanýn artmasýna ve alýþkanlýk haline gelmesine 
sebep olan sigortacýlar için de görevden ve meslekten 
men kararý verilmelidir.

Ýlgili Kurum: 

Hazine Müsteþarlýðý, Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Þirketleri Birliði, bölge Milletvekilleri
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Sorun:  Sigorta sektöründe irrasyonel fiyatlandýrma

Açýklama :  

Sigorta sektörü geçtiðimiz yýllarda ekonomik þartlar ve 
pazardaki yoðun rekabet nedeniyle sýkýntýlý bir dönem 
geçirmiþtir ve bu süreç devam etmektedir. Global krizin 
yaný sýra sektördeki þirketler arasýndaki rekabetin son 
yýllarda sadece fiyat odaklý olmasý da sektörün geliþimi 
için olumsuz bir ortam oluþturmuþtur.

Kalýcýlýk ve uzun vadede sürdürülebilirlik, sigorta sektörü 
için son derece önemli bir konudur. Sektörde yýllardýr pa-
zardan daha çok pay almak amacýyla yaþanan yoðun fiyat 
rekabeti ve beraberinde ortaya çýkan irrasyonel fiyat-
lama, þirketleri olumsuz etkileyen faktörler arasýnda yer 
almaktadýr. Tüm bu etkenlere baðlý olarak sektörde yýl 
boyunca daralma ve reel anlamda negatif yönlü büyüme 
gözlenmiþtir. 

Sigorta sektörünün genel ekonomiye paralel büyüyen bir 
sektör olduðu göz önüne alýndýðýnda 2011 yýlýnda 
ekonomik anlamda önemli bir canlanma olmazsa, sektör 
de doðal olarak bundan etkilenecektir. Bunun yanýnda 
sektörün trafik, kasko ve saðlýktaki zararlarý azaltýcý 
önlemler almasý ve fiyat odaklý rekabet anlayýþýndan 
uzaklaþmasý gerekmektedir. Özellikle bu üç branþta 
sektörün teknik kâr elde edici politikalar uygulamasý 
gerekmektedir

Çözüm Önerisi:

Öncelikli önlem olarak, özellikle yüksek oranlarda zarar 
eden branþlar baþta olmak üzere sektörün genelinde 
irrasyonel fiyat rekabetinden vazgeçilmelidir. Riskler 
daha doðru hesaplanmalý ve yýkýcý boyutlara varan fiyatl-
andýrmalardan sektör olarak uzaklaþýlmalýdýr. Sigorta 
sektörü için en önemli nokta kalýcýlýk ve uzun vadede 
sürdürülebilirliktir. Fiyat avantajýyla tek seferlik satýþlar 
yerine, disiplinli bir yaklaþýmla doðru fiyatlama ve risk 
analizine önem verilmesi gerekmektedir.

Ýlgili Kurum: 

Hazine Müsteþarlýðý



? Emlak Komisyonculuðu 
   sektöründeki denetimsizlik

15 Nolu 
Gayrimenkul 
Faaliyetleri
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Sorun:  Emlak komisyonculuðu sektöründeki denetimsizlik

Açýklama :  

Dünyada nüfus artýþ hýzý yüksek ülkelerden birisi olan 
Türkiye'de, hýzlý nüfus artýþýna baðlý olarak ortaya çýkan 
ihtiyaçlardan birisi de konut ihtiyacýdýr. Ülkede olduðu 
gibi ilçemizde de özellikle yurtdýþýndan alýnan göçlerle 
nüfus hýzla artmýþ, konut ihtiyacýnýn büyümesiyle de 
emlak sektörü de büyümüþtür.

Ülkemizde maalesef emlak sektöründe 2003 yýlýna kadar  
belli bir standart bulunmamakta idi. 2003 yýlýnda Sanayi 
ve Ticaret Bakanlýðý Ölçüler ve Standartlar Genel 
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan “TS 11816 Emlak 
Komisyonculuðu Hizmetleri - Genel Kurallar” adlý 
Mecburi Standart Tebliði ile sektöre bir kýsým kurallar 
getirildi ve böylece sektörde önemli düzenlemeler 
yapýlmýþ oldu. 

Getirilen düzenlemelerin baþýnda, diðer meslek 
gruplarýndan olan kiþilerin artýk emlak komisyoncu-
luðunu ikinci bir iþ olarak yapmalarýna kesinlikle izin 
verilmemesi yer almaktadýr. Öte yandan emlakçýlarýn bir 
odaya kayýtlý olmasý, emlakçýlarýn ilgili odaca hazýrlanmýþ 
matbu sözleþmeleri kullanmalarý hüküm altýna alýnmýþ, 
emlak ofisinde bulundurulmasý gerekli asgari araç ve 

gereçler düzenlenmiþ ve sektörde önemli adýmlar atýl-
mýþtýr.

2003 yýlýnda çýkartýlan Emlak Komisyonculuðu Mesleki 
Standartý emlakçýlarýn kimlik kazanmada atmýþ olduðu 
önemli adýmlardan birisi olsa da, söz konusu sektör etkin 
olarak denetlenmediði için, bir çok emlak komisyoncu-
sunun teblið hükümlerinden haberi dahi yoktur ve sektör 
hala kontrolsüz bir þekilde ilerlemektedir.

Çözüm Önerisi : 

Emlak komisyoncularýnýn söz konusu Teblið hükümlerine 
göre yerinde ve sýk olarak denetimleri yapýlmalý ve sektör 
kontrol altýna alýnmalýdýr. 

Ýlgili Kurum : 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Ýl Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Müdürlüðü



? D2 Yetki Belgeleri

16 Nolu 
Kiralama ve 
Leasing ile 
Acenteleri 
Faaliyetleri
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Sorun:  D2 Yetki Belgeleri

Açýklama :  

Bilindiði üzere, D2 yetki belgesi ticari amaçla belirli bir 

zaman ve fiyat tarifesine uymaksýzýn yolcu taþýmacýlýðý 

yapacaklara verilmektedir. 

29.12.2006 tarihinde Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan 

yayýnlanan genelgede D2 yetki belgesinin çalýþma usul ve 

esaslarý açýklanmýþtýr. Buna göre, D2 yetki belgesi ile 

yapýlan arýzi yolcu taþýmalarýnda, ayný taþýtla bütün 

güzergâh boyunca ayný yolcu grubunun taþýnmasý þarttýr. 

Güzergâh boyunca yolcu indirilip bindirilmesi yasaklan-

mýþtýr. 

Yerli ve yabancý turistlerin sýklýkla ziyaret ettiði bölge-

mizde turistlerin transferleri gerçekleþtirilmekte, hava-

alanýndan alýnmakta ve otellerine daðýtýlmaktadýr. Mev-

cut mevzuatla turistlerin seyahat acenteleri tarafýndan 

tek tek otellerine býrakýlmasý mümkün görülmemektedir, 

çünkü yolcu indirilip bindirilmesi yasaklanmýþtýr. 

Lakin kilometrelerce uzaktan ellerinde bir sürü valizle 

gelen konuklarý tek bir noktada býrakýp, gitmek istedikleri 

otellere kendi imkanlarýyla gitmelerini beklemek müþteri 

memnuniyetini ciddi ölçüde sekteye uðratacaðý gibi, 

ülkemiz turizmi de þüphesiz olumsuz olarak etkile-

yecektir.  

Çözüm Önerisi : 

Ülke turizmi açýsýndan telafisi imkansýz zararlara meydan 
verilmemesi için D2 yetki belgesi sahiplerine güzergah 
boyunca yolcu indirebilip bindirebilmeleri hususunda 
mevzuatta gerekli düzenleme ivedilikle yapýlmalýdýr. 

Ýlgili Kurum :  

Ulaþtýrma Bakanlýðý Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðü



Notlar:



www.fto.org.tr

Fethiye
Sorunlarý ve 

Önerileri

 
Çözüm 

2011
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