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mücadeleyle kazandırılan Şehit Fethi-
bey Parkı ve Rekreasyon Alanı

Belediyemizce yaşanabilir bir kent ilke-
siyle başlayan çalışmalar ışığında; Fethiye 
İskelesinden Çalış’a kadar olan ve Fethi-
ye’yi gerdanlık gibi saran sahili, 1,2 ve 3. 
Etap sahil bantları projeleriyle modern bir 
görünüme kavuşturarak halkımızın hizme-
tine sunduk.

Spor, yürüyüş ya da bisiklet turu yap-
mak isteyen vatandaşlar, Fethiye İskelesin-
den araç trafiğine çıkmadan deniz kenarın-
dan Çalış Plajına kadar ulaşabiliyorlar.  



Şehit Fethibey Parkı 
ve Rekreasyon Alanı 
Ranta ve betonlaşmaya karşı verilen 
mücadelenin simgesi oldu



Ranta ve betonlaşmaya karşı çıktık, 
bölgenin en büyük parkını kazandırdık

Şehit Fethibey Parkı 
ve Rekreasyon Alanı 

Çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımıyla hazırladığı 
projelerle Fethiye’ye çağdaş ve modern bir görünüm 
kazandıran Belediyemizce; bölgenin en büyük rekre-
asyon alanı olan Şehit Fethi Bey Parkı hizmete açıldı. 
TOKİ binaları yapılacakken, Belediyemiz ve tüm STK 

temsilcilerinin karşı çıkarak ranta ve betona teslim 
edilmesi engellenen rekreasyon alanının yapıldığı ana 
kadar verilen mücadele, Fethiye tarihine geçecek ni-
telikteydi. 

Fethiye ve Fethiyelilerin hakkını gündeme geldiğinde her 
şartta Fethiyelilerin hakkını savunan Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı; dik durarak Fethiyelilerin nefes alacağı alanın rant ve 
betona teslim edilmesinin önüne geçerek örnek bir mücadele 
süreci yaşattı. Fethiye Devlet Hastanesi karşısında deniz kena-
rındaki alanın TOKİ tarafından toplu konut yapılarak betonlaş-
tırılmasının önüne geçildi. 

TOKİ ile verilen mücadele, parkın yapım ihalesine dava 
açan Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle devam etti. Uzun ve 
sıkıntılı geçen bir mücadele sürecinden mahkemelerce hak-
lılığı kanıtlanmış olarak çıkan Fethiye Belediyesi, örnek bir 
projeyle Fethiyelilerin nefes alacağı, bölgenin en büyük rek-
reasyon alanının yapılmasını sağladı.

Beton ve ranta karşı tarihe geçecek örnek mücadelede süreç şöyle gelişti; 



Parkta neler var; 120 bin m² alanın içerisinde Fethiye Belediyesi’ne ait 
68 bin m² modern peyzaj düzenlemesiyle dikkat çekti. Şehit Fethi Bey Par-
kı’nın açılmasıyla 1’inci, 2’inci ve 3’üncü etap sahil bantlarıyla başlayan Fet-
hiye’nin eşsiz körfez manzaralı altın gerdanlığı tamamlanmış oldu. 

68 bin m² alanda yapılan park alanı içerisinde 800 metre koşu bandı, 650 

metre sahil yolu, 800 metre bisiklet yolu, 5 bin m² çocuk oyun alanı, seyir te-
rasları, yel ve su değirmenleri, çeşitli aktivitelerin yapılacağı 3 bin m² meydan, 
35 bin m² yeşil alan, 126 çeşit bitki, bitki gösteri alanları, biyolojik doğal göletler 
ve açık hava kütüphaneleri, basketbol sahası, fitness istasyonları, kay kay pis-
ti, macera parkı, engelli bankları, köprüler ve giriş takları, wc ve Türk Bahçesi, 

Akdeniz bölgesinden yetişen bitkilerden oluşan Akdeniz bahçesi, 100 yaşından 
fazla olan zeytin ağaçları, günbatımı şezlongları, tulumba oyun alanı ve begonvil 
şemsiyeleri de yer aldı.  



Şehrin kalbinin attığı kent meydanları; insanların buluşup 
zaman geçirdiği, sanatsal gösteriler izleyebildiği, mitinglere, 
bayram kutlamalarına ev sahipliği yaparken, kenti gezmeye 
gelen turistlerin de uğrak noktasıdır. 

Fethiyemizin en önemli eksiklikleri arasında bulunan Kent Meydanı; adını Fethiyeli-
lerin halk arasındaki ismi olan “Beşkaza’ adıyla; 7000 m2 alanda, resmi törenler, konser-
ler, açık hava gösterileri, sergiler gibi birçok etkinlikte 10 bin kişiye ev sahipliği yapabile-
cek konumda tasarlandı.  

Beşkaza Meydanı, yıl boyu konser, gösteri ve sergi gibi etkinliklerin yanında,  paten 
ve bisiklet kullanan çocuklarımızın akşamüzerleri toplandığı buluşma yeri haline geldi. 
Yaşanan bu hareket şehrimizde ihtiyacı hissedilen en büyük eksikliklerden birinin daha 
ortadan kalktığına işaret ediyor. 

Kordon Boyuyla kesişen, Şehitler Anıtını barındıran Uğur Mumcu Parkı ve FBKM ile 
bütünleşen Beşkaza Meydanında, Atatürk’ümüzün sadece Fethiye’ye özel tasarlanan anı-
tı da bulunuyor.

Beşkaza Meydanı
Etkinliklerin adresi oldu

Eski Hali



Uğur Mumcu Parkı; 
yenilenen yüzüyle bir 
parktan daha fazlası 

Kent yaşamı ile iç içe konumuna uygun olarak alt ve üst yapı-
sındaki değişimle çağdaş bir görünüme bürünen Uğur Mumcu Parkı 
çocuk oyun parkı, müzikle dans eden havuz sistemi, sanat sokağı, bü-
feleri, saat kulesiyle modern bir görünüme kavuştu.

Dispanser Caddesi çevresi, Kent Meydanı ve Atatürk Anıtıy-
la bütünleşen Uğur Mumcu Parkı, Kordon Boyunun devamından 
yürüyenler ile çocuklarıyla yürüyüşe çıkan ailelere ev sahipliği ya-
pan bir park konumuna geldi.



 1. Etap sahil bandı çalışmaları kapsamında İskele’den DSİ Kanalına kadar 
olan bölüm yenilenerek Kordon boyunun daha işlevsel hale gelmesi sağlandı. Yü-
rüyüşe çıkan Fethiyeliler ile ilçemize gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kordon 
Boyu, çalışmaların ardından Şehitler Anıtı ve Uğur Mumcu Parkının da kapsanma-
sıyla daha fazla tercih edilmeye başladı.

Kordon Boyu 1. Etap Sahil Bandı 
Çalışmasıyla Daha Cazip Hale Geldi



Uğur Mumcu Parkından Balıkçı Barınağına kadar olan 2. Etap sahil bandı; kafeleri, restoranları, oyun 
ve spor alanları ve parklarıyla daha modern bir görünüme kavuştu. 

Fethiye’de deniz deyince ilk akla gelen yerlerden olan sahil bandı; ailece güzel zaman paylaşılabilen, gezer-
ken ciğerlerinizi tertemiz deniz havasıyla doldurabileceğiniz, eşsiz gün batımına karşı kahvenizi veya çayınızı 

yudumlayabileceğiniz bir konuma geldi.

2. Etap Sahil Bandı
Sahil Deyince

İlk Akla Gelenler Arasına Girdi 

Eski Hali



Belediyemizce 3. Etap Sahil Bandının tamam-
lanmasının ardından, Fethiye İskelesinden başlayan 
yürüyüşle; deniz kenarından araç trafiğine çıkma-
dan Çalış Plajına kadar ulaşıla biliniyor.  Yol boyunca 
466 farklı türden ağaç, seyir terasları, denizden ay-
dınlatmalı heykeller, spor ve çocuk alanları, engel-
liler için özel parklar, engelliler için akülü araçlarını 
şarj edebilecekleri cihazların bulunduğu alanlarla 
çağdaş bir işleve bürünen sahil bandı; romantik 
günbatımı ve yazın sıcak akşamlarında insanları 
cezbeden serin esintisiyle, yeşil alanlarda oturan, 
yemek yiyen, çayını yudumlamak isteyen her ke-
simden insanın ilgisine sahne oluyor. 

Yeşil alanlarda zaman geçirip akşamları yemek 
yiyen aileler, eski Fethiye’de yaşanan kordon gele-
neğinin sahil bandına taşıdılar. 

Lütfen burada çimlere basınız. 
Çünkü sizler için yapıldı.

3.Etap Sahil Bandıyla; eski Fethiye’nin 
kordon geleneğini yaşatıyoruz



3.Etap Sahil Bandı projesinin içine alınarak Belediyemizce yapımı tamamla-
nan D-10 Kanalı, amatör balıkçıların tekne bağlama merkezi haline geldi. 
Kanalın genişletilerek betonla kaplanması, çevresine korkuluk çekilmesi, 

ışıklandırması ve köprü çalışmasından oluşan D-10 Kanalı, 24 saat güvenlik 
görevlileri tarafından korunuyor. D-10 kanalı amatör balıkçıların tekne bağla-

dığı alan olmasının yanında görselliğiyle de beğeni topluyor.

D-10 Kanalı amatör 
balıkçıların güvenli adresi oldu 

Balıkçı tekneleri Balıkçı 
Barınağıyla daha güvende

Her fırtına ve lodosta sahile koşan balıkçıların en önemli ihtiyaçları ara-
sında bulunan Balıkçı Barınağı, yüzer iskelesi, güvenli ortamıyla ekmeğini 
denizden çıkaran balıkçılarımızın güven kaynağı oldu. 

Fethiyeli balıkçıların yıllardır kanayan yarası haline gelen güvensiz or-
tamlarda tekne bağlanması da belediyemizin çalışmasıyla sona ermiş oldu. 



Alt ve üst yapısı, yayalaştırılan sokaklarıyla örnek bir konuma gelen Dispanser 
Caddesi, değişim ve gelişimin en güzel örneğini oluştururken, gelecekte Fethi-

ye’nin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. 
Her yağmurda su baskını yaşanması nedeniyle haberlere konu olan Dispanser 
Caddesi ve çevresi, düzenlemelerin ardından rahat bir nefes aldı. Yayalaştırılan 

bölge, parke döşenip çiçeklendirilerek daha çağdaş bir görünüm kazandı. 

Dispanser Caddesi
ilçemizin yeni cazibe merkezine dönüştü
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Yapılan anketlerde Belediyemizden istenen yatırımlar arasında ilk sırada yer 
alan Alışveriş ve Yaşam Merkezi; 106 proje arasından seçildi. Halkımızın alışve-
riş için şehir dışına çıkma ihtiyacını ortadan kaldıran Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
çevresinde oluşan faaliyetlerle de vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını renklendi-
recekleri merkez görevini de üstlendi.

Bölgedeki ağaçların kesilmemesi için proje değişikliği yapılarak tek bir ağaç 
kesilmeden tamamlanan AVYM, aynı zamanda mimari yapısıyla Arkitera Mimar-
lık Merkezi tarafından Seçici Kurul Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Alışveriş ve Yaşam Merkezi; 
Siz İstediniz Biz Yaptık
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