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NDUSTRY

Malı_ıınları olduğu üzere, ilçemiz sıııırları içerisinde şehir içi alanlarda yol üzerlerinde ücretli park

ııygı_ılaınası yapılınakta ve söz koı,ııısu yol ılzeri otopark uygulaması sahası her geçen gün

genişletiln-ıektedir. Son döı,ıeınde lıayata yeni geçirileı-ı yol üstü ücretli park uygulaınaları ile ilgili olarak;

özellikle Fethiye Otogar karşısı saırayi girişinde bulı-ınaıı yeme-içme alanında faaliyet gösteren üye

işletıneleriıniz, bir takım ınağduriyetler yaşamaktadır.

Şöyle ki; Otogar karşısı sanayi girişinde bulunan ve söz konusu uygulama öncesinde ücretsiz olan park

alaırları; hem o bölgedeki lokaırta işletmelerine geleır, lıeın de otogar bölgesinde çeşitli alanlarda faaliyet

gösteren esırafıırıızı ziyaret eden müşteriler için öııemli bir rol oynamaktaydı. Sanayi alanı başta olmak

i.izere o bölgeye çeşitli işler için geleı-ı ya da Otogar ile Erasta Alışveriş Merkezi'ne gelen müşteriler bu

lokarıtaları sıklıkla tercilı etınekte ve ücretsiz olarak park alaıiındaıı yararlaırınaktaydı. Ancak özellikle
lokaııtalaııı,ı öııiinde ücretli otopark uygulaınasıı,ıııı başlaınası ile, Otogar karşısı sanayi girişi lokasyonunda

faaliyet göstereır esııafıınız ve ınüşterileri, uyguIamaya koııan park ücretlerinden dolayı btlyi.1k zarara

uğraııraya başlamışlardır. Yapılan düzenleme ile bahsi geçen yol üstü araç park alanlarının ilk l5 dakikası

ücretsiz olsa da, bu süre ınüşterilerinin sipariş verınesi ve yeınek yemesi için yetersiz kalmaktadır. Müşteri

tarafıı-ıdan bakı ldığında ise lokarıtalara gittiklerinde bir de park parası vermek istemediklerinden bu durum,

ıı-ıiişterileriıı bıı lokasy,onlarda bıılıınaıı lokaııtaları bir soııraki kez tercih etınemesi ile sonuçlanmaktadır.

Btıııa ilişkiı-ı cılarak sık sık oIı.ımstız dıırumlar da yaşaıımakta olup; ya müşteriler parkomatlarla

ıırüııakaşaya girnrekte ya da işletıne salıipleri müşterileri ile sorun yaşamaktadır. Günün sorıunda zarara

ıığrayan yine lokaırta işletınelerimiz olmaktadır. Hali hazırda paırdeminin verdiği zararlamücadele etmek

zoruııda kalan işletmelerimiz, eıı çok iş yapabilme potansiyeli taşıyan yaz ay|arında bu sebeplerle müşteri

kaybederek ciddi oranda ciro kaybı yaşaınışlardır. Fetlriye Belediye Başkanımız sayın Alim Karaca ile de

söz koııtıstı dıırı.ıın iIe ilgili görüşülnıüş olııp; Sayın Başkaıııınıza konunun akıbeti ile ilgili bilgi akışı
sağlaııııı ıştır.

22 Şııbat 20l8 tarihinde Resmi Gazetede yayınlaııaıı Otopark Yönetmeliğinde 4. Maddenin "ö" bendinde

"Yol üstü otoparkı yapılacak yerler ile yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar, büyükşehir

belediyeleriııde Ukome, diğer belediyelerde yerel trafik/ulaşım komisyonu kararı alınarak idarelerce

beIirleı-ıir. buııa göre yol üstü otopark düzeııleıneleri, uygulaması ve işletmesi yapılır." İbaresi yer

alınaktadır. Bıı kapsamda, yukarıda beliıtilen söz konusu alaıılara ilişkin olarak yol üstü otopark alanlarınııı
|icretli olı-ııaıı-ııısı lıtısusııııdaki talebinıizi iletir, konıı I-ıakkıı-ıda desteklerinizi ve gereğini arz ederim,
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