
Sosyal Hizmet 
Projelerimiz
* Huzurevini Kazandırdık
* Kadın Konuk Evi Kurduk
* Çocuk Bakım Merkezi Açtık
* Aile Sağlığı Merkezi Yenilendi
* Mahallelerimize Sosyal Tesis Kazandırdık
* Foça Emekliler Meydanını Yeniledik
* Köylerimize Sosyal  Tesisler Yaptık
* Esenköy’e çok amaçlı salon
* Dar Gelirliler Konutlarına Kavuştu
* Dernekler Binasını Büyüttük 
* Sosyal Dernek Binalarını yaptık
* Kızılay Kan Merkezine Bina Yaptık
* HAYED’e hizmet binası Yaptık
* Engelsiz İskele
* Göcek’e Sağlık Kabini
* Yeşilüzümlü’ye Dastarhane
* Dükkan Senin
* Köylerimizde tek tip proje
* İkinci El Pazarı
* İhtiyaç Sahiplerine Destek Verdik
* Göz hakkı
* İftar Çadır Sayısı Arttırdık
* Ramazan Yardımları

Fethiye Belediyesi’ne göreve geldiğimiz 
günden beri, Fethiyemizin çağdaş ve modern 
bir görünüme kazandırmak için altyapı ve 
üstyapı çalışmalarının yanında sosyal sorum-
luluk projelerimizle de halkımızın hayatına 
dokunduk. Bu güzel hizmetleri yaparken de 
yerel yönetim-vatandaş işbirliğinin en güzel 
örneklerini sergiledik.



Başta hayırsever İş adamımız Yusuf İzzet 
Gökçe olmak üzere, halkımızdan aldığımız 
destekle belediye- vatandaş işbirliğinin en gü-
zel örneğini sergileyerek ilçemize tam teşek-
küllü bir huzurevi kazandırdık. Huzurevinde 
kalan yaşlılarımız güvenli bir ortamda bulun-
manın mutluluğunu yaşıyor.

Yaşlılarımız
Huzurevıṁıżde
Daha Mutlu



Toplumsal konularda, görevimizdi değildi gibi tavırlara girme-
dik. İstismara uğrayan kadınlarımızın istedikleri her an hizmetin-
de olan Kadın Konukevimizi, başta Ali Hilmi Döğerli olmak üzere 
hayırsever iş adamlarımızın katkıları ile hizmete açtık.

FBKM’de sembolik açılış töreni ile faaliyete geçen Kadın Ko-
nukevimiz, şiddet gören, istismara uğrayan kadınlarımızın ikinci 
yuvası oldu.

Kadın Konukevıẏle
Yaraları Sarmaya Çalıştık

Yaşlılarımız ve istismara uğrayan kadınlarımızdan sonra, kimsesiz 
çocuklarımız için de, Çocuk Bakım Merkezi’ni kurduk. Onların artık 
ilk eğitimlerini almaları için, güvenilir bir bakım merkezi var. Ayrıca, 
Çocuk Bakım Merkezinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları da istih-
dam edilebiliyor.

Çocuk Bakım Merkezı ̇
Sıcak Bıṙ Eğıṫı̇m Yuvası 



Beledıẏemıżce Yenıl̇enen 
Aıl̇e Sağlığı Merkezi 

Hıżmete Başladı
Mekânsal sorunlar nedeniyle sağlıklı hizmet veremeyen

3 Nolu Sağlık Ocağı, Belediyemiz tarafından yenilenerek hizmete açıldı.
Görevimiz değil diyerek kenara çekilmek yerine,

Sağlık Ocağında yenileme çalışmalarını hızla tamamlayarak
hizmete açılmasını sağladık.  

İlçemiz Pazaryeri, Patlangıç ve Menteşeoğlu Mahallelerine
hizmet veren Aile Sağlığı Merkezimiz

yeni haliyle, daha iyi koşullarda hizmet veriyor.

Foça Emekliler Meydanı Yenilendi
Foça Mahallemizde bulunan vatandaşlarımızın bir araya gelerek nefes aldığı mekanlardan biri olan Emekliler 
Meydanı’nı yenileyerek, daha modern ve ferah bir hale getirdik.



Karagedik Mahallemizde yaşayan 
vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini 
yapabileceği, Karagedik Sosyal Tesisi’ni 
hizmete açtık. Sosyal tesiste mahal-
le sakinleri artık düğün, nişan, yemek 
gibi etkinliklerini rahat bir şekilde yap-
abilecekler.

Karagedik 
Sosyal Tesisi 
Hizmete 
Girdi

2009 yerel seçimlerinde verdiğimiz 
sözlerden bir tanesi olan Çatalarık - 
Yeni Mahalle Sosyal Tesisini hizmete 
açtık. Mahalle halkının düğün, nişan, 
yemek gibi sosyal etkinlikleri için 
kullandığı tesisimiz, aynı zamanda 
konferanslar, sergiler, el sanatları 
atölyeleri gibi birçok etkinliklere de ev 
sahipliği yapıyor.

Çatalarık ve Yeni Mahalle
Sosyal Tesisi Hizmete Girdi



Belediye Başkanımız
Behçet Saatcı tarafından 
köylerimize verilmiş olan sözler, tek 
tek yerine getirildi. 
Merkeze uzak mahallelerde 
toplantı, gösteri gibi etkinliklerin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla 
mahallelerin ihtiyacı ve 
isteği doğrultusunda yapımı 
tamamlanan sosyal tesisler tek tek 
hizmete açılıyor.
Bu kapsamda;
İncirköy, Kızılbel,
Koru sosyal tesisi ile
Esenköy Çok Amaçlı salonu 
hizmete girdi.
Sosyal tesislerin açılmasıyla 
mahallelerin büyük bir sıkıntısı da 
giderilmiş oldu.



İncirköy’e yapılan sosyal tesise de Fethiyeli gazeteci ya-
zar Cahit Beğenç’in adı verildi. Cahit Beğenç Sosyal Tesisi ile 
beraberinde kütüphane, muhtarlık binası da yapılarak İn-
cirköy ve bölge halkının hizmetine sunuldu.

İncirköy Cahit 
Beğenç Sosyal 

Tesisi Açıldı



Belediyemiz tarafından içerisinde gelin damat 
odası, lavabo gibi tüm detayların düşünüldüğü Kızılbel 
Sosyal Tesisi hizmete açıldı.

Kızılbel Sosyal 
Tesisi Açıldı



Çeşitli etkinlikler yapabileceği bir alanın ol-
maması nedeniyle başlayan çalışmalarda, atıl 
durumda olan okul düzenlenerek Koru Sosyal 

Tesisi olarak hizmete açıldı. 

Koru Sosyal 
Tesisi Açıldı



Esenköy’de Belediyemiz’e ait 
olan alan düzenlenerek çok amaçlı 
salon olarak Esenköy halkının kul-
lanımına kazandırıldı. İçerisinde 
muhtarlık binasının da bulunduğu 
salon, halkımız tarafından çeşitli 
aktivitelerde ücretsiz olarak kul-
lanılabilecek.

Esenköy’e Çok Amaçlı Salon



1.Etap İnşaat Projesıẏle 
Dar Gelıṙli Aileler 

Konutlarina Kavuştu
1. Etap İnşaat Projemizle yaptırdığımız konutların 69 adetini, kura ile 

belirlediğimiz dar gelirli ailelere teslim ettik. Yıllardır kendilerine ait bir ev 
hayali kuran dar gelirli 69 aile, şimdi kira öder gibi, taksitle ev sahibi ol-

manın mutluluğunu yaşıyor. 



Kötü Komşu
Mal Sahıḃı ̇Yaptırdı

Dernekler 
Bıṅasını Büyüttük!

Kamuoyunca açıkça bilinen kişilerin şikayetleri üzerine 1994 yı-
lından itibaren hizmette olan Muhtarlar Derneği Binası yıktırılmış-
tı. Belediye Başkanımız Behçet Saatcı’nın muhtarlara verdiği söz 
üzerine tekrar yapılan Dernekler Binası, şimdi aynı yerinde daha 
modern görünümüyle birçok derneğe hizmet veriyor.

Yıkım sırasında Muhtarlar Derneği taşınırken



Zıḣıṅsel Engellı ̇Kardeşlerıṁıże
Engelsıż Dernek Binası 

Fethiye’de yaklaşık 2 bin üyesi bulunan Fethiye Zihinsel Engelliler Derneği’nin hizmet binası 
eksiğini giderdik. İlçemiz Tuzla Mahallesi’nde bir çocuk parkı ile birlikte hizmete giren 

dernek binası, özellikle Fethiye’nin belde ve köylerinden gelen engelli vatandaşlarımız ve 
aileleri için de büyük önem taşıyor.

Gazıl̇er ve Şehıṫ Aıl̇elerıṅe
Dernek Bıṅasi ve Araç

Uğur Mumcu Parkı ve Beşkaza Meydanı dü-
zenlemeleri kapsamında, Fethiye Muharip Ga-
ziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği’ne, 
Şehitler Abidesi yanında hazırlanan dernek 
binası ile Fethiyeli gazilerimize ve şehit ailele-
rimize, ulaşımlarını sağlayabilecekleri araç tah-
sis edildi.



Altı Nokta
Körler

Derneğı’̇ne
Kafe

Engelli vatandaşlarımızın en büyük 
sorunları arasında bulunan bir araya 
gelememe ve dernek faaliyetleri için 
kaynak bulunamaması sorununa 
kayıtsız kalmayan Belediyemiz, görme 
engelli vatandaşlarımız için kafeterya 
yaparak hizmete açtı. Uğur Mumcu Parkı 
düzenlemesinde yer alan kafeteryada 
engellilerimiz hem gelir sağlıyor hem 
de boş vakitlerini güzel bir şekilde 
geçirebiliyorlar.



Selanık̇lı ̇Kardeşlerıṁıż 
İçıṅ Dernek Binası

Belediyemizce, Selanikliler Derneğinin 
sosyal faaliyetlerini daha sağlıklı yapılabilmesi 
amacıyladernek binası yapılarak teslim edildi.

Dernek binasına kavuşan Selanikli vatandaşlarımız 
faaliyetlerini daha sağlıklı yürütüyor.

Avcılar 
Atıcılar 

Derneğı’̇ne 
Hıżmet
Bıṅası

Fethiye Avcılar Atıcılar Spor 
Kulübü Derneği’nin, üyelerine 

daha iyi şartlarda hizmet vermesi 
amacıyla Belediyemiz tarafından 

dernek hizmet binası yapılarak 
teslim edildi. 



HAYED’e Hıżmet Bıṅası
Muğla’nın ilk hayvan bakım merkezini hizmete açan Belediyemiz tarafından, ilçemizdeki 

sokak hayvanları için ciddi hizmetleri bulunan Hayvan Destek ve Eğitim Derneği’ne (HAYED) 
hizmet binası hazırlanarak teslim edildi.

Belediyemiz & HAYED işbirliğinde gerçekleşen projelerle, özellikle sokak hayvanlarının 
bakımı konusunda önemli adımlar atıldı.

Kızılay Kan
Merkezıṅe 
Bina
Uğur Mumcu Parkı 
düzenlemesi kapsamında 
Kızılay Kan Merkezi’ne de yer 
ayırarak, Fethiye’mizde sabit 
kan alım merkezini hizmete 
açtık. Kan vermek isteyen 
vatandaşlarımız artık araçların 
ilçemize gelmesini beklemiyor, 
Kızılay Kan Merkezi’nde 
istedikleri zaman kan bağışı 
yapabiliyorlar.



Engelsıż İskeleyle 
Engellıl̇erıṁıż 

Daha Rahat
Belediyemiz tarafından engelli vatandaşların denize daha rahat girmesi 

için yapılan engelsiz iskele ve güneşlenme terası, vatandaşlarımızdan 
büyük ilgi gördü. Asansör sistemiyle engelli vatandaşları denize indiren 
mekanizmanın yanı sıra, deniz kıyısında yapılan özel lavabo ve soyunma 
kabinlerinin de yer aldığı proje, engelli vatandaşlarımız ile ailelerine 
büyük kolaylık sağlıyor. 



Göcek’e 
Sağlık Kabıṅi

Belediyemiz; görevi olmamasına 
rağmen Göcek’te ihtiyacı duyulan sağlık 

kabinini hazırlayarak hizmete açtı. 
Belediye hizmet binasının alt kısmına 

açılan ve Fethiye Belediyesi sağlık 
çalışanlarının görev yaptığı sağlık kabini 

özellikle yaz aylarında akşam saatlerinde 
de hizmet veriyor.



Dükkan Senıṅ’le Kullanmadığınız 
Eşyalar İhtı̇yaç Sahıṗlerıṅe Ulaşıyor

Belediyemizce; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının en aza indirilmesi 
için, Dükkan Senin projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, hem tekstil ürünleri 

hem de vatandaşlardan gelen kullanılabilir malzemeler, taleplere göre ihtiyaç sahi-
bi vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta 

Müdürlüğümüz işbirliğindeki proje şimdiye kadar çok sayıda vatandaşımızın gereksinim-
lerini karşılayarak derdine derman oldu.

En iyi kişi, kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının 
ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır.                                                                   Mustafa Kemal Atatürk



Köylerıṁıże
Tek Tıṗ Proje

Belediyemiz tarafından ÖÇK (Özel Çevre Koruma) 
alanı dışında kalan ve köyden mahalle statüsüne ge-
çen yerleşim yerlerinde inşaat yapmak isteyen dar 
gelirli vatandaşlar için ücretsiz proje imkanı sunul-
du. Belediyemizce hazırlanan tek tip projeler ile hem 
yöresel doku korundu hem de dar gelirli vatandaşlar 
mimari proje ücreti ödemeyerek rahat bir nefes aldı.

İkıṅcı ̇El 
Pazarı İlgı ̇

Görüyor
Belediyemizin öncülüğünde ku-

rulan 2. El Pazarı her ay Salı Pazarı’n-
da açılmaya devam ediyor. Alıcı ve 
satıcılardan yoğun ilgi gören ikinci 

el pazarında vatandaşlarımız kullan-
madıkları eşyalarını satarak, hem bir 
başkasının kullanımını sağlıyor hem 

de gelir elde ediyor.



Kadınlar
El Emeğı ̇Göz 
Nuru Ürünlerıẏle
Ev Ekonomıṡıṅe 
Katkı Sağlıyor

Fethiye’de yaşayan kadınların kendi emekleriyle 
yaptığı ürünler, El Emeği Göz Nuru Pazarında değer 
buluyor. Fethiye Kordon boyunda kurulan pazarda açılan 
stantlarda satış yapan kadınlar evlerinde ürettikleri 
ürünleri satarak, aile bütçesine katkı sağlamanın yanında, 
sosyal hayatın içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kış
Aylarında 
İhtı̇yaç 
Sahıṗlerıṅe 
Odun
Yardımı

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında 
olmayı ilke edinen Belediyemiz, yıllardır 
kış aylarında ihtiyaç sahibi, kimsesiz 
ve yaşlı vatandaşlarımıza yönelik odun 
yardımlarını sürdürüyor. Kış ayında 
hiçbir vatandaşımızın üşümemesi için 
çalışan Zabıta ekiplerimiz ihtiyacı olan 
vatandaşlarımızı yerinde ziyaret ederek 
odun yardımlarını gerçekleştiriyor



GÖZ HAKKI DİYOR 
DAĞITIYORUZ...

İftar Çadır 
Sayısını 4’e 
Çıkardık

Vatandaşlarımızın görüp de imrenebileceğini dü-
şüncesiyle hareket eden Belediyemiz; her yıl yaya 
kaldırımlarındaki meyve ağaçlarının meyvelerinin ol-
gunlaştığı dönemlerde, Belediye ekipleri tarafından 
toplanıp “göz hakkı” olarak, çevrede bulunan vatan-
daşlarımıza dağıtılıyor. 

Belediyemiz, dinimizce kutsal olan Rama-
zan ayında, birlik ve beraberliğin arttırılması, 
paylaşma kültürünün yaşatılması amacıyla, 
iftar çadırı geleneğini 15 yıldır geliştirerek 
sürdürüyor.  Ramazan ayı boyunca Köprübaşı 
mevkii, Menteşeoğlu ve Çatalarık Mahallele-
rimizde kurulan 3  iftar çadırlarının yanında, 
köy ve beldelerde kurulan gezici iftar çadırın-
da ezan sesiyle birlikte her gün yaklaşık 5 Bin 
vatandaşımız oruçlarını açıyor.



Ramazan 
Yardımları 19 
Yıldır Devam 
Edıẏor

Belediyemiz, yıl boyu gerçekleştirdiği 
yardımlarla, kimsesizlerin kimsesi olma-
ya devam ediyor. Belediyemizce, her yıl 
mübarek Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza erzak paketlerinin dağıtıl-
masının yanında, evlerinden çıkamayan, 
yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza da sıcak 
yemek servisi yapılıyor. 



Fuarlarda
Yerıṁıżı ̇Alıyoruz

Fethiye’mizin tanıtımı için çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmemizin yanında birçok fuara da katılarak 
ilçemizin tanıtımı için çaba sarf ediyoruz. Katılımcıları açısından turizm fuarları arasında önemli bir yer tutan 
EMİTT Turizm Fuarı’nda da başarılı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırladığımız stantta, Fethiye’mizin tüm 
kurum ve kuruşlarına yer vererek ilçemizin tanıtımını ‘yeni trend Fethiye’ sloganıyla gerçekleştiriyoruz”.


