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Fethiye Belediyesi olarak; daha çağdaş, 
modern hizmet anlayışıyla yarının şampi-
yonlarını Türk sporunun hizmetine sunmak, 
sporun gelişmesinin yanında daha çok gen-
cimizin sporla uğraşması için çalışıyoruz. 

Etrafı denizlerle çevrili ilçemizi su sporla-
rı şehri haline getirdik. Belediye olarak her 
zaman sporcuların yanında olmaya devam 
edeceğiz.

Gençlerimizin spora teşvik edilmesi ama-
cıyla kurduğumuz Fethiye Belediyespor, bin 
500 sporcuya ulaştı. Başta kürek ve basket-
bol gibi branşlarda ilçemizin adını, ülkemiz 
genelinde duyurulmasına katkıda bulunur-
ken, birçok branşta da yarışların İlçemizde 
yapılmasını sağladık.

Amacımız sportif başarı kadar, temelde 
labildiğince fazla gencimize spor yaptırmak. 



Belediye Spor Kulübüyle Fethiyeli 
Çocuklarımız Milli Takımda

Fethiyeli gençlerin spora olan ilgisi-
ni arttırmak için ilk dönemimizde kur-
duğumuz Fethiye Belediyespor Kulübü, 
12 branşta bin 500 sporcu kapasitesine 
ulaştı. Sporcularımız katıldıkları yarış-
larda büyük başarılara imza attı. Alınan 
yüzlerce birincilik madalyası ve kupala-
rın ardından, Fethiyeli çocuklarımız bir-
çok dalda milli forma ile ülkemizi temsil 
etme başarısını gösterdi. 

12 Branşta 
Bin 500 Sporcu



Yelken Tesisini Kazandırdık
Fethiye Tersanesinin yanın-

da bulunan Yelken Kulübünün 
Belediyemize devredilmesinden 
sonra yaptığımız çalışmalarla 
“Akdeniz Uygarlığının kıyısında 
bulunan ülkelerin insanları, bu 
uygarlıktan eninde sonunda et-
kilenir.”, sözünü haklı çıkaracak 
gelişmeleri yaşadık.

Binayı yenileyerek yelken Ku-
lübümüze çok güzel bir tesiska-
zandırdık. Şimdi onlarca çocuğu-
muz Fethiye Belediyespor Yelken 
takımında spor yapıyor. Hedefi-
miz daha çok sporcu yetiştirmek 
ve Fethiye’yi su sporları şehri ha-
line getirmek.

Kürek Yarış Alanı; 
Kulüplerin de Gözdesi Oldu

Belediyemizce yapılan Kürek 
Yarış Alanı; ilçemizin kürek ya-
rışlarında bir marka haline gel-
mesini sağladı. Kürek Yarış Alanı; 
gerçekleştirilen ulusal organizas-
yonların yanında özellikle kış ay-
larında yerli ve yabancı kürek 
takımlarından büyük ilgi görüyor. 
İlçemizin kürek sporu için uygun 
iklim koşulları, Kürek Yarış Alanı 
düzenlemesiyle bütünleşince, İl-
çemiz yerli ve yabancı büyük ku-
lüplerin kamp merkezi konumu-
na geldi.



Fethiye Şehir Stadyumunu 
UEFA Standartlarına Getirdik

Belediye olarak ilçemizin simgesi konumuna gelen Fethiyesporu-
muzun her eksiğine koşmaya çalıştık. UEFA standartlarına yükselttiği-
miz Fethiye Şehir Stadyumunu da ilçemize kazandırdık. Belediyemizce 

yapılan ışıklandırma sayesinde Fethiyesporumuz, kendi sahasında 
çoğunlukla gece maçlarında güçlü bir taraftar desteğiyle mücadele 

verebiliyor. 
Fethiyesporumuzun maçlarına gelen vatandaşlarımızın yağışlı ha-

vada karşılaşmaları rahatça izleyebilmeleri ve tezahürat yapan taraf-
tarlarımızın seslerinin sahaya akustik olarak dağılmasının sağlanması 
amacıyla, Belediyemiz tarafından Fethiye Şehir Stadyumu Maraton 
tribününün üstü kapatıldı. Çalışmalar kale arkaları ve tribünlerinde 

devam ediyor.



Sporun Çeşitlendirilmesi Amacıyla 
Tenis Kortlarını Hayata Geçirdik 

Sporun çeşitlendirilmesi amacıyla, 
Çalış’ta 8 dönümlük arazi üzerine yap-
tırdığımız 5 tenis kortunu hizmete açtık. 
Tenis-Kayak ve Dağcılık Spor Kulübü ta-
rafından işletilen tesisler, ilçemizde tenis 
sporunun da gelişmesine katkı sağlıyor. 
Aynı zamanda Foça Mahallemizde Nezih 
Okuş Parkı içerisine tenis kortları yapa-
rak halkımızın hizmetine sunduk.
Göcek Tenis Kortları

Belediyemiz tarafından yap - işlet - 
devret modeliyle Göcek’e kazandırılan 
yeni tenis kortları Göcek halkının hizme-
tine sunuldu. 

Göcekli vatandaşlarımızdan gelen ta-
lep doğrultusunda yapılan tenis kortları, 
Göcekli tenis severlerden büyük ilgi gö-
rüyor.



Yaz aylarında yaşanan harekete katkı 
sağlanması amacıyla Plaj Sporları Tesisini 
hizmete açarak Türkiye Voleybol Turnuva-
sı’nın ilçemizde yapılmasını sağladık. Plaj 
Hentbol Milli Takımımız ilçemizde kamp ya-
parken, Türkiye Plaj Futbol Turnuvası da te-
sisimizde gerçekleştirildi. Düzenlenen ulus-
lararası turnuvaların ulusal kanallarda canlı 
yayınlanmasıyla ilçemizin ve Çalış Plajı’nın 
tanıtımına da büyük katkı sağlandı. Bu tesi-
sin kurulmasıyla birlikte, Plaj Futbol Takımı 
oluşturularak ilçemiz ulusal turnuvalarda 
temsil edildi.

Plaj Sporları Tesisi İlçemizi Kamp 
Merkezi Konumuna Getirecek



Sosyal 
Etkinliklerde 
Kullanılması

Amacıyla 
Otobüs Alındı

Belediyemiz; Fethiyespor, Fethi-
ye Belediyespor ve sosyal etkinlik-

lerde kullanılması amacıyla son mo-
del bir otobüsü hizmete soktu. Dışı 

ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak 
şekilde dizayn edilen otobüsümüz; 

Fethiyesporumuzun deplasman 
maçlarında, Belediyesporun şehir 

dışı turnuvalarında ve ilçemizde faa-
liyet gösteren sivil toplum örgütleri-

nin aktivitelerinde kullanılıyor.  

“Bir spor mücade-
lesinde yaşanan 
rekabet hoşgörüden 
yoksunsa, ortaya 
şiddet çıkar.”

Futbolda Hoşgörü 
Kurultayına Ev Sahipliği Yaptık

Belediyemiz ile Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi işbirliğinde 
sporda şiddetin önüne geçmek 
amacıyla düzenlenen “Futbol-
da Hoşgörü Çalıştayı” ilçemizde 
gerçekleştirildi. Spor Akademis-
yenleri, antrenörler, taraftar der-
nekleri, tribün liderleri, gazeteci-
ler ve spor spikerlerinin katıldığı 
Futbolda Hoşgörü Çalıştayında, 
futbolun değerlerinin yanında in-
sanlığın değerleri de konuşuldu.


