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“Dünya bize atalarımızdan mi-
ras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç 
aldık” ilkesiyle çalışan Fethiye Bele-
diyesi, kentte uygulanan projelerin 
tamamına yakınında çevre hassa-
siyetini gözetti. Katı Atık Bertaraf 
Tesisleri, Atık Su Arıtma Tesisi, yeşil 
alanlar, parklar, bisiklet yolları, geri 
dönüşüm gibi birçok projede doğayı 
koruyan, çevreci uygulamalar tercih 
edildi. 

Geleceğimize daha yaşanabilir bir 
Fethiye bırakmak için mücadelemiz 
devam edecek.



Düzenli Çöp Depolama Tesisiyle 
Atıklar Çevre İçin Tehdit Oluşturmuyor

Belediyemiz tarafından Çevre Orman Eski Ba-
kanı Osman Pepe ve ÖÇKK Eski Başkanı Önder 
Kıraç’ın destekleri ile hayata geçirilen düzenli Çöp 
Depolama Alanı ile kentimizin büyük bir sorunu 
olan çöp depolama işi çözüme kavuştu. Çöpler ar-
tık sağlıksız depolama dönemlerindeki gibi çevre 
için tehdit değil.

Belediyemizce, Atıksu Arıtma 
tesislerinde meydana gelen en bü-
yük problemlerden biri olan atık su 
artıma çamurunun koku problemi-
ni de ortadan kaldırılması amacıyla 
2012 Yılında Fethiye Atıksu Arıtma 
Tesisi’ne Ülkemizdeki ilk solar ku-
rutma sistemi kuruldu. 

Atıkların, güneş enerjisiyle ku-
rutulması sağlanan sistemde, koku 
probleminin ortadan kaldırıldığı 
gibi, lojistik maliyetlerinde de cid-
di oranlarda tasarruf sağlanıyor. 
Şuanda Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından işletilen Fethiye Atıksu 
Arıtma Tesisinde 2014 yılında tes-
lim ettiğimiz dönemde planlanan 
hiçbir yatırım yapılmamıştır. 

Türkiye’nin İlk Solar Kurutma 
Tesisiyle Kokuyu Önledik



Tekne Atık Alım Sistemiyle 
Denizlerimiz Daha Temiz

Belediyemiz tarafından denizlerimizin tur tekneleri tara-
fından kirletilmesinin önüne geçmek için Fethiye Limanı Tekne 
Atık Alım Sistemi’ni kazandırdık. 48 atık alım ünitesinin dev-
reye girdiği sistem ile günübirlik ve charter tekneler atıklarını 
şehir şebekesine bırakıyorlar.  Fethiye Limanı Tekne Atık Alım 
Sistemi sayesinde denizlerimiz daha az kirleniyor.

Atık Toplamaya Çevreci Yaklaşım
Belediyemizce çevreci 

yaklaşımlara dikkat çekilmesi 
amacıyla atık toplanması ça-
lışmalarında çevreci bisiklet-
ler faaliyete geçirildi. Doğaya 

karbondioksit salınımı yap-
madan Fethiye’mizin bir çok 
mahallesinde hizmet veren 
çevreci bisikletleri, özellikle 

esnaflarımızın işyerlerinin 
önünde biriken kartonları 

toplayarak hem görüntü kir-
liliğini önlüyor, hem de geri 
dönüşüm projemize büyük 

destek veriyor.

Geri Dönüşüm Projesi Sayesinde 
109 Bin 424 Ağacın Kesilmesi Önlendi

Belediyemizce; Yaşanılabilir bir gelecek için “Geri 
Dönsün, Yaşam Sürsün” sloganıyla başlatılan geri dönü-
şüm projesinde 9 bin 902,65 ton ambalaj atığı, 334 bin 
403 litre atık yağ, 13 bin 920 kg atık pil, 554 ton ömrünü 
tamamlamış lastik ve 106 bin 248 litre madeni atık yağı 
toplayarak geri kazanılması sağlandı. 

Bu sayede 109 bin 424 ağacın kesilmesi önlendi. Aynı 
zamanda pet ve plastiklerle 19 bin 409,18 kwh elektrik 
enerjisi tasarrufu, toplanan metal ve alüminyumlar ile de 
1 milyon 029 bin 873 kg hammadde tasarrufu sağlandı.



Deniz Gözlem Evi’yle 
Kıyılarımız Daha Güvenli

Belediyemiz ile Deniz Temiz Turmepa Derneği işbirliğinde hayata 
geçen Türkiye’nin ilk Deniz Gözlem Evi sayesinde deniz suyu ölçümleri 
düzenli bir şekilde yapılmaya başlandı. 

Ayrıca Belediyemiz tarafından; deniz ve havuz suyu ölçümlerinin 
daha iyi yapılması için, Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile işbirliğine gidilerek, Fethiye Deniz Kıyı Çevre 
Laboratuvarı’nı da hizmete açtık. Deniz Gözlem Evi sayesinde, düzenli 
deniz suyu ölçümlerinin yapılmasının yanında öğrencilere de denizleri-
miz hakkında eğitimler veriliyor.

Mavi Kapak Projesinin yü-
rürlükte olduğu dönemde 530 
bin kapak toplayarak Türkiye 
rekoru kırdık. Kampanyamıza 
büyük destek veren Fethiye ai-
lemizin yanı sıra, yurt dışından 
ve ülkemizin dört bir yanından 
gönderilen kapaklar sayesinde 
elde edilen tekerlekli sandalye-
leri ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza ulaştırmanın mutluluğunu 
yaşadık.

Mavi Kapakları Engelleri
Kaldırmak İçin Kullandık



Fethiyemizde çevreye ve insana 
saygılı, geri dönüşümün önemini bilen, 
atık yönetiminde daha bilinçli bir tüke-
tim kültürünün oluşumunun sağlan-
ması amacıyla, Belediye Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğümüz aracılığıyla 
10 yıldır okullarda verdiğimiz eğitimle 
yaklaşık 32 bin öğrenciye ulaştık. 

Öğrencilerimize; çevreyi koruma-
nın gerekliliklerini, neyi yapıp neyi 
yapmamaları gerektiği anlatılmaya 
çalışıldı. Çocuklarımızın dikkatlerinin 
çevreye odaklanması için; tohumlu 
kalemler, biyobozunur silgiler, çevre-
ci boyama kitapları ve çevreci çocuk 
ajandası gibi birçok hediye verdik.

Daha Temiz Bir Fethiye’de 
Uyanmanız İçin Çalışıyoruz

Fethiye Belediyesince; Fethiye’nin yaşamaktan keyif alınan bir 
merkez olması için çevre temizliğine büyük önem verildi. Bu kapsam-
da Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce 7/24 devam eden temizlik 
çalışmaları sayesinde vatandaşların pırıl pırıl bir Fethiye’de uyanmala-
rı sağlandı. 

Düzenlenen temizlik kampanyalarıyla çevre temizliği konusunda 
farkındalık yaratarak, vatandaşların da çevrelerini temiz tutması teş-
vik edildi.

Çevre Bilinci 
Eğitimle 

Başlar


