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Belediyemiz; “Yerel yönetimler ar-
tık çağdaş dünya kentlerinin hizmet ve 
proje standardını yakalamalı, teknolojik 
gelişme ve sistemleri kamu hizmetinde 
kullanmalı, yönetimde ve karar mekaniz-
malarında katılımı ve ortak aklı oluştur-
mayı başarmalıdır” düşüncesiyle hareket 
ederek, merkezden en uzak noktadaki 
vatandaşlarımıza ulaşarak, tüm beledi-
ye hizmetlerinden eşit yararlanmalarını 
sağladık. 



Yeni Belediye 
Binasıyla Hizmet 
Kalitemiz Arttı

Göreve geldiğimiz 1999 yılında; büyü-
yen, gelişen ve neredeyse her gün göç alan 
Fethiyemizin gelişmesini sağlayabilmek için, 
çalışmaya idari kadronun güçlendirilmesinin 
yanında, iyi hizmet verebilmek adına önce fi-
ziki koşulların iyileştirilmesi gerektiğinden yola 
çıktık. Fethiyelilerin hak ettiği hizmeti daha iyi 
koşullarda alabilmesi amacıyla Yeni Belediye 
Hizmet Binamızı kazandırdık.

Binamızın zemin katını ihale ile kiraya ve-
rerek, Belediyemizin bütçesine katkı sağladık.

Belediye İrtibat Bürolarıyla Hizmeti 
Vatandaşın Ayağına Götürdük

Geniş bir alana yayılan 
İlçemizde vatandaşlarımıza 
daha sağlıklı hizmet veril-
mesi amacıyla, Belediye bi-
namıza uzak kalan Patlangıç 
ve Günlükbaşı gibi nüfusu 
kalabalık bölgelere belediye 
irtibat büroları açtık. Bölge 
sakinleri, belediye ile ilgili 
müracaat ve ödemelerini Be-
lediye Binamıza kadar yorul-
madan yapabiliyorlar. 



Belediye Atölyesi Günün 
Koşullarına Uygun Hale Getirildi

Vatandaşlarımıza hizmet verilmesinde kullanılan Belediye araçlarının bakım ve 
tamirinin yapıldığı Belediye atölyemizi çağın gereklerine uygun hale getirdik. Beledi-
ye atölyemizde, vatandaşa verilen hizmetin aksamaması için araçlarımızın bakım ve 
tamiri en kısa sürede tecrübeli personellerimizle yapılıyor.

Yeni İtfaiye Binasıyla 
Afetlere Hazırlıklıyız

İtfaiye Teşkilatımıza 40 yıldan bu 
yana Çarşı Caddesi’nde bulunan ve nüfu-
su artarak gelişen İlçemizin ihtiyacını kar-
şılayamaması nedeniyle yeni binasını ka-
zandırdık. Belediyemiz tarafından Tuzla 
Mahallesi’nde yapılan, aynı anda 5 ara-
zözü dolduracak yer altı suyu kapasitesi 
ve gözetleme kulesi olan modern bina, 
İtfaiye Teşkilatımızın kullanımına açıldı.

Allah yangın ve afet göstermesin di-
yoruz. Ancak olası bir yangın ve afete 
karşı da vatandaşlarımızın can ve mal 
kayıplarının önlenmesi için önlemimizi 
alıyoruz.



IPS Kodu İle Artık Büyük Gemiler 
İskeleye  Daha Rahat Yanaşabiliyor

İskelenin Fethiye turizmi ve 
sosyal hayatına daha iyi katkı sağ-
laması amacıyla, yolcu gemilerinin 
yanaşabilmesi için gerekli olan IPS 
Kodunu kazandırdık. Artık Fethiye 
Limanındaki deniz trafiği daha dü-
zenli ve kontrollü hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kul-
lanımına geçen İskelemizin günün 
şartlarında hizmet verebilmesi için 
tüm, esnaf ve turizmcilerimiz olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın hizme-
tine sunmuştuk.

Güçlü Araç Parkıyla 
Kesintisiz Hizmet

Vatandaşlarımıza verilen 
hizmetin kesintiye uğramama-
sı amacıyla, belediye otobü-
sünden, zabıta araçlarına, ce-
naze aracından, cenaze yıkama 
aracına, modern çöp kamyon-
larından, arama kurtarma ara-
cına, itfaiye aracından, zabıta 
motosikletlerine kadar daha 
birçok alanda kullanılmak üze-
re araç parkımızı güçlendirdik. 
Güçlenen araç filomuzla 7/24 
Fethiye’nin hizmetindeyiz.



Zabıtadan Ceza 
Yerine Yapıcı Hizmet

Şehrin düzenini ve sağlığını ilgilendiren her konuda ön 
planda olan zabıta teşkilatımız, sık sık denetim ve faaliyetle-
riyle Fethiye’de görülen sağlıklı şehir yaşamının baş aktörü 
oldu. Ceza yazmak yerine, yapıcı ve yönlendirici anlayışıyla 
hareket eden Zabıta ekipleri, esnafların korkulu rüyasından 
çok danışabileceği bir birim haline geldi.

İtfaiye 7/24 Görev Başında

İtfaiye ekiplerimiz yangın ve afet duru-
munda acil müdahale ederek can ve mal 
kaybının önüne geçmek için, 7 gün 24 saat 
görev başında hazır bekliyor. 

Sık sık tatbikatlar düzenleyerek, vatan-
daşlarımıza da olası afetlere karşı alınacak 
önlemleri anlatıyorlar. Özellikle okullarda 
yapılan uygulamalı eğitimler sayesinde, 
öğrencilerimizin olası bir yangın veya afet 
durumunda hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

İtfaiye hizmetleri gerek personelin yet-
kinliği gerekse araç gereç olarak İlçemizin 
tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.



Akut ve Afet Yönetimiyle 
Doğal Afetlere Önlem Aldık

Fethiye’nin deprem kuşağında bulunması 
nedeniyle, olabilecek bir afet durumunda 
vatandaşlarımızın can ve mal kaybının önüne 
geçmek için görevimizin olup olmadığına 
bakmaksızın gerekli önlemleri aldık.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathane-
si işbirliği ile ilçemize iki adet Anlık Deprem 
İzleme İstasyonu kurduk. Belediyemiz bünye-
sinde oluşturduğumuz Afet Koordinasyon 
Merkezi bir yandan ilçemizdeki eğitim faa-
liyetlerini yürüttük. Diğer yandan kurulan 
Fethiye AKUT’a da destek verdik. AKUT olası 
bir felakete karşı Belediyemizin hediye ettiği 
araç ile her an hazır durumda.


