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“Eğitime yapılan yatırım, geleceği-
mizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza 
yapılan yatırımdır. Bu yatırımlar da ço-
cuklarımızın daha iyi yetişmelerine fırsat 
tanıyacaktır” düşüncesiyle hareket ettik. 

Fethiye Belediyesi Fen Lisesini kazan-
dırmanın yanında, İşletme Fakültesinin 
bir bloğunu yaptık. Tüm ilköğretim okul-
larının fiziki koşullarının iyileştirilmesi 
için destek verdik.



Belediyemiz tarafından; İlçemizdeki başarılı öğrencilerin şehir dışına çık-
ma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için, 2012 yılında Fethiye Belediyesi 
Fen Lisesi’ni hizmete açtık. “En büyük yatırım, geleceğe yatırımdır” düşün-
cesiyle, öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için tasarlanan Fen 
Lisemiz, 200 kişilik öğrenci pansiyonu ve peyzaj düzenlemesiyle, Türkiye’de 
örnek gösterilen okullar arasına girmeyi başardı. Fethiye Belediyesi Fen Lise-
si, belediyecilik anlayışımızın sadece yol, su ve çöpten ibaret olmadığının en 
büyük göstergesidir.
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İşletme Fakültesi 
Binası Tamamlandı

Belediyemiz; Beşkaza Üniversitesi’nin temellerinin atılaca-
ğına inandığı, Fethiye İşletme Fakültesi’nin ilçemize kazandı-
rılmasının her aşamasında destek verdi. Büyükşehir Yasası’nın 
ilçelerde gerçekleştirdiği ekonomik sıkıntılara rağmen, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan Fethiye İşlet-
me Fakültesi’nin 4 bloğundan 1 tanesi (A Blok) Belediyemiz 
tarafından yapılarak teslim edildi. 

Belediyemizin hedefinde; üç fakülte sayı-
sına ulaşılan İlçemizde Beşkaza Üniversite-
si’nin kurulması var!

Belediyemiz; kendi görevi olma-
masına rağmen yaptığı Huzurevi, Fen 
Lisesi, Kadın Konukevi, Sağlık Ocağı 
gibi projelere bir yenisini daha ekle-
yerek, İşletme Fakültesi’nin 1 Blo-
ğunu yaparak Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi’ne teslim etti.

Hedef Beşkaza Üniversitesi



İlköğretim Okullarına Destek Verdik

“Eğitime destek geleceğe 
yatırımdır” düşüncesiyle, göreve 

geldiğimiz günden beri, eğiti-
mi destekleyici hizmetlerimize 

aralıksız olarak devam ettik. 
İlçemizdeki tüm okulların fiziksel 
ihtiyaçlarını karşıladık. Bazı okul-
larımıza bahçe duvarı, bazılarına 
zemin düzenlemeleri, bazılarına 

oyun alanları gibi birçok eksiği 
giderdik. Ayrıca hazırlık kitapları 
dağıtarak destek olduk. Başarıya 

teşvik için sınavlarda dereceye 
giren öğrencilerimizi de ödüllen-

dirmeyi unutmadık.

Belediyemiz tarafından öğrenim 
çağındaki gençlerimizin trafik kuralla-
rını uygulamalı öğrenmeleri amacıyla 
hazırlanan Trafik Eğitim Parkı hizmete 
açıldı. 7000 m2’lik bir alana sahip par-

kın, 4500 m2’lik kısmında direksiyon 
eğitiminin yapılması amacıyla kav-

şaklar, bisiklet yolları, engelli yolları, 
park alanları ve üst geçit bulunuyor. 

Trafik Eğitim Parkı’nda, öğrencilerimize 
yönelik teorik olarak anlatılan dersler 

sonrasında, uygulamalı olarak direk-
siyon, karşıdan karşıya geçme, trafik 

sinyalizasyon ve benzeri konularda 
eğitim veriliyor. 

Trafikte Eğitim Şart
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15 Yılda 4 Bin 925 Üniversite 
Öğrencisine Burs İmkanı Sağladık

Belediyemiz tarafından, üni-
versite eğitimini sürdüren ve ihti-
yaç sahibi olan gençlerimize burs 
verilerek destek olundu. 15 yılda, 
4.925 üniversite öğrencimize burs 
imkanı sağladık. 

Mezun olduktan sonra teşek-
kür ziyaretine gelen öğrencileri-
mizi mutlu görmek, doğru yolda 
olduğumuzu kanıtlarcasına mut-
luluk duymamızı sağlıyor.

Öğrencilerimizin 
Yanında Olduk

Eğitimi destekleyici hizmetlerimiz doğrultusun-
da öğrencilerimize eğitici kitaplar, yarıyıl tatilleri 
için boyama kitapları hediye ettik. Sınava hazırlanan 
öğrencilerimize SBS ve ÖSS hazırlık kitapları vere-
rek başarılarına destek olduk. Sağladığımız bursların 
dışında, talep Patnos’tan da gelse, eğitim için çocuk-
larımızın hep yanındaydık.



Farkındalık İçin Çocuklarımıza 
Diş Fırçası ve Macun Dağıtıyoruz

Her yıl geleneksel olarak kutlanan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda ana sınıflarında-
ki çocuklarımız başta olmak üzere, ilköğretim okulu 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine diş 

fırçası ve macun dağıtıyoruz.  Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığını küçük yaşta öğrenip 
alışkanlık kazanmaları amacıyla, Fethiye merkez, belde ve köylerimizde bulunan tüm 

öğrencilerimize, diş hekimlerimizin katılımıyla ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler 
aktarıyoruz. 


