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: Sektör Sorunlan hk.

Ayrınhlı Bilgi İçinı Pınar Taşkın
E-po§ta : pinar.taskin@ft o.org.tr

Dahili Telefon No: 05302077770

Malumları olduğu üzere odamız meslek komitelerinde sektörel sorunlar istişare edilmekte, meslek
faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunulmaktadır. Bu kapsamda
Odamızın l2 Nolu Akaryakıt, Otomotiv ve Ulaştırma Grubu meslek komitesi üyeleri tarafindan ulaştırma
ile ilgili yaşanan bir takım sorunlar görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fethiye şehir merkezinde özellikle kargo firmalannın ve ürün
dağıtımı yapan üyelerimizin çarşı içinde dağıtım yapmaları sırasında park yeri bulmak konusunda çok
büyük sorunlar yaşamaları nedeniyle dağıtım işi sağlıklı yapılamamaktadır. Bu noktada anılan ürünlerin
sağlıklı dağıtılabilmesi için sadeçe bu tipte dağıtım yapan araçlann park edebilecekleri park ceplerinin
oluşturulması, ilgili meslek komitesi üyeleri tarafından önerilmektedir.

Öte yandan Fethiye Otogarı girişinde de sorunlar yaşandığı ilgili komitede gündeme gelen konulardan
biridir. Otogar girişinde çift yönlü olarak yapılan araç parkları ve otogar girişinde bulunan benzin
istasyonunun çıkışının da aynı noktadan olması nedeniyle otobüs sürücülerinin zorlandığı, bu durumunda
bölgede trafiğin ciddi olarak aksamasına neden olduğu dile getirilmiştir.

Ayrıca mevcut otogar yaya girişinin otogar ana giriş kapısından yapılması zorunluluğu müteaddit defalar
toplantılarda dile getirilmiştir. Fethiye Park İşmerkezinin ana girişinde güvenlik önlem ve tedbirlerinin
arttınlarak, yaya|ara ana girişten dalıa lıızlı ve pratik olarak girme imkanı tanınması zaruridir.

Odamız l2 Nolu meslek Komitesinin yukarıda sunulan önerilerini bilgilerinize arzlrica ederim.

Saygılarımla,

e-iıııra.
Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekretçr V.

Dağıüm:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Trafik Şube Müdürlüğü
Fethiye Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
Fethiye Belediye Başkanlığı
Fethiye Otogar İşletme Müdürlüğü
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