
Fethiye Belediyesi’ne göreve geldiği-
miz günden beri kentimizi çağdaş ve mo-
dern bir görünüme kazandırmak için ça-
lışırken sosyal sorumluluk projelerimizle 
de insanlarımızın hayatına dokunduk. 

Bu güzel hizmetleri yaparken de yerel 
yönetim-vatandaş işbirliğinin en güzel ör-
neklerini sergiledik.

Üstyapı 
Projeleri
* 18 Bin 810 metre yeni yol açıldı
* 2 Milyon Metrekare Kilit Parke
* 2 Milyon 575 Metrekare Asfalt Yol
* 19 bin 210 metrekare beton yol
* Sağlıklı ve güvenli ulaşım için 
köprüler yapıldı
* Esenköy Köprüsünün hizmete 
girmesiyle yılların sorunu çözüldü
* Göcek cadde düzenlemeleriyle 
albenisini artırdı
* Meyve Ağaçlı Park Anlayışını 
Başlattık
* Fethiyemiz Parklarla Daha Güzel
    4 adet Gülistan Parkı
    20 adet Sevgi Bahçesi
    52 adet Spor Kompleksi
    126 adet Yeşil Alan ve Park
* İlçemizi engelli vatandaşlarımız için 
yaşanabilir kıldık



Vatandaşımızın ayağını toza değdirmemek için yoğun mesai harcayan Belediyemiz, 
tüm mahallelerimizden toplam 2 Milyon 78 bin m2 parke yol yaptı.  Fethiye Belediye-
since mahallelerde yapılan çalışmalarla ihtiyaç olan bölgeler ile yeni açılan yollara 2 Mi-
lyon 78 bin m2 parke yol yapıldı. Fethiye Belediyesinin tarihinde yapılan parke döşeme-
sinden daha fazlası 19 yıl içerisinde kazandırılarak Fethiye tarihine geçti.

2 Milyon Metrekare 
Kilit Parke Döşendi

18 bin 811 metre 
yeni yol açıldı

Fethiye Belediyesince Fethiyemizde; Yeni Mahalle, Foça, 
Karagedik, Akarca, Babataşı, Patlangıç ve Taşyaka Mahalle-
lerinde 18 bin 811 metre yeni yol hizmete açıldı. 

Muğla yolu üzerinde Günlükbaşı’na ek olarak tepelerin 
açılmasıyla Çalış’tan Karagedik’e çıkan çift şeritli bir yol daha 
Fethiyelilerin hizmetine sunuldu ve ilçemize üçüncü şehir 
girişi yapıldı.



Fethiye Belediyesince kuru-
lan asfalt timi sayesinde İlçemiz-
deki yol sorununun büyük kısmı 
çözüme kavuşturuldu. 

Fethiye Belediyesi tarafın-
dan ihtiyaç olan bölgeler ile yeni 
açılan yollara toplamda 2 Mil-
yon 575 m2 asfalt yapıldı. Asfalt 
timi, asfalt dökmenin yanında 
yağmur ve ağır araçlar nedeniy-
le bozulan yolların tamirini de 
gerçekleştiriyor.

2 Milyon 575 M2
Asfalt Yol Yapıldı



Zemini düzgün olmayan, kilit parke 
ya da asfalta elverişsiz bölgelere 19 bin 
210 metrekare beton yol yapıldı. Özel-
likle Taşyaka, Patlangıç, Kesikkapı ve 
Cumhuriyet Mahallelerinde kilit parke 
ve asfalt dökmeye uygun olmayan yol-
lar, beton kaplanarak vatandaşlarımızın 
sorununu çözüme kavuşturduk. 

Böylece büyüyen ve gelişen Fethi-
yemiz de oluşan yeni yerleşim alanları-
mızın yollarını da, fiziki yapısına uygun 
olarak, kolay ulaşılabilir hale getirdik ve 
bu mahallelerimizin, modern bir şehir 
görünümüne kavuşmasını sağladık.

19 Bin 210 m2 
Beton Yol Yapıldı

Belediyemiz tarafından geliş-
tirilen yeni bir uygulamayla, tüm 
parklara bölgemizde yetişen çeşit 
çeşit yenebilir meyve ağaçları dik-
tik. Vatandaşlarımız parklarımızda 
güzel vakit geçirirken mevsimine 
göre meyve ağaçlarımızdan da ya-
rarlanabiliyor.

Meyve Ağaçlı Park Anlayışını 
Başlattık



Sağlıklı ulaşım için 
köprüleri hizmete soktuk

Daha sağlıklı ulaşımın sağlanması amacıyla İlçe-
mizde ihtiyaç duyulan alanlara köprü yaparak vatan-
daşlarımızın hizmetine sunduk. Göreve geldiğimiz ilk 
yıllarda; Karagedik ile Çalış arasında ki 22 metrelik 
yolun tamamlanabilmesi için 3 adet köprü yaptık. 
Foça Mahallemizde bulunan ve yağmurlu havalarda 
sel sularını nedeniyle geçilemeyen Eğri Köprüyü dü-
zelterek hizmete açtık. 

Fethiyeli Şehidimiz Ferudun Dönmez’in ismini 
verdiğimiz Eğri Köprünün yanında Çalış Kuş Cenneti 
Köprüsü’nü de yenileyerek hizmete sunduk. Ayrıca 
Günlükbaşı ve Sanayi Sitesi Köprüsü’nü tamamlaya-
rak birçok mahallemizde oluşan ulaşım sıkıntısını çö-
züme kavuşturduk.

Esenköy Köprüsünün hizmete gir-
mesiyle yılların sorunu çözüldü 

Belediyemiz, Esenköy sakinle-
rinden gelen talepler doğrultusun-
da yapılan köprü sayesinde özellikle 
tarımla uğraşan vatandaşlarımızın 
ulaşım sorunu çözüldü. Yıllardır 
köprü yapılmadığı için çözülemeyen 
sorun da çözülmüş oldu. 

Esenköy köprüsünün  yanı sıra 
Yanıklar ve Yeni Mahalleye de yaya 
köprüsü yapılarak, halkımızın kulla-
nımına açıldı.



634 bin metrekare 
yeşil alan kazandırdık

Fethiye Belediyesi’nin 1999 yılında başlayan “Her Mahalleye Bir 
Park” çalışması, 2004-2009 yılları arasında Her Mahalleye Birkaç Par-
ka dönüştü. Çalışmalarda; Sevgi bahçeleri ve Gülistanların yanı sıra 
kültür-fizik alanları ile ilçemizde 76 adet park ve yeşil alan hizmete 
sunuldu. 

Üçüncü dönemde ise uygulamalarımızı sloganımız olarak benim-
sedik. Çevreci Belediye olarak ilçemizde bulunan park ve yeşil alanla-
rın sayısını iki katına çıkardık. Son olarak 48 adet park ve yeşil alanın 
toplu açılışını gerçekleştirerek, ilçemize 634 bin m2 yeşil alan kazan-
dırmış olduk. 2009’da 3,1 m2 olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı-
nı 9,2 seviyelerine yükselterek Avrupa Birliği standartlarını yakalayıp, 
Belediyemize birçok çevre ödülü kazandırdık.

Hizmete sokulan parklar sayesinde vatan-
daşların rahat nefes almalarını sağlayacak ferah 
ortamlar sunulurken, çocuklarımıza da güvenli 
oyun alanları oluşturduk. Fethiye; yeşil alan ve 
parklarıyla her geçen gün daha da güzelleşerek 

yaşanabilir bir hale geldi. 



Fethiyemiz Parklarımızla 
Daha Yaşanabilir Hale Geldi

İlçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmala-
rını aralıksız sürdüren Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü çalışanları, halkımızın daha ferah, yeşille iç içe, 

keyifle zaman geçirebilecekleri daha sağlıklı ortamlarda 
yaşaması için gece gündüz demeden çalışarak neredeyse 
nefes almadı.

Peygamber Efendimiz (SAV)’e ithafen 
yapmış olduğumuz dört adet Gülistan 
parkını halkımızın hizmetine sunduk. 

4 Adet Gülistan Parkı
20 Adet Sevgi Bahçesi

İlçemizde evlenen her çift için kurmuş olduğumuz 
bahçelere de birer günlük ağacı diktik, adını da “Sev-
gi Bahçesi” koyduk. 

52 Adet Spor Kompleksi

Sağlıklı yaşamın başlıca kaynağı olan spor, belediye-
mizin parklarına hazırladığımız 52 adet açık hava spor 
kompleksi sayesinde, artık şehrimizin dört bir yanında 
spor yapılabilir hale geldi. Birçok parkımızda voleybol, 
futbol, tenis ve kültür-fizik aletleri faaliyette. 

126 Adet Yeşil Alan ve Park

Rahat nefes alın dinlenin, çocuklarımız 
güvenle oynasın diye, ilçemizin değişik 
mahallelerinde 126 adet yeşil alanı vatan-
daşlarımızın kullanımına sunduk.



İlçemizi Engelli Vatandaşlarımız 
İçin Yaşanabilir Hale Getirdik

Engelli olarak tanımlanan vatandaşlarımızı, toplumun 
ayrı bir kesimi olarak nitelemek yerine bütünleşmiş bir par-
çası olarak düşünüyoruz. Kentimizi daha yaşanabilir hale 
getirirken, engelli vatandaşlarımızın da yaşamlarını kolay-
laştırmak için çaba sarf ettik.  

Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama daha fazla ka-
tılabilmesi için sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde, 

rahat bir şekilde nefes alabilecekleri ve oynayabilecekleri, 
engellilerimize özel ‘Engelsiz Parkı’ hizmete açtık.

İlçemizdeki yol ve kaldırımları engelli vatandaşlarımızın 
daha rahat kullanabilmeleri için düzenledik, sosyal aktivite-
lerle hep birlikte olduğumuz, her projemizde dikkate aldı-
ğımız engellilerimiz ve ailelerinin yüzünü bir nebze de olsa 
güldürebildiysek, ne mutlu bizlere. 



Büyükşehir Yasası’nın ilçeleri yüzde 60 fakirleştirmesi, yetkileri ve tüm 
teçhizatlarının elinden alınması gibi zorluklar, Belediyemizin Göcek’e hiz-
met yapmasını engelleyemedi. Belediyemiz, Göcek’e 4 bin 200 m²’lik alan-
da sokak güzelleştirme çalışması yaparak, Türkiye’nin kaşıkçı elması olan 
Göcek’in güzelleştirilmesine katkı sağladı. Caddeler wash beton olarak ad-
landırılan yıkanmış beton malzeme ile kaplandı, peyzaj ve oturma grupları 
gibi kent mobilyaları yerleştirildi. 

Gerçekleştirilen projeye bölge esnaflarının da, cadde üzerindeki binala-
rı pastel renklere boyayarak destek vermesi belediye & vatandaş işbirliğini 
en güzel örneklerinden birini oluşturdu.

Göcek Çevre 
Düzenlemeleriyle 
Albenisini Artırdı


