
Belediyemiz, Fethiye’nin daha sağ-
lıklı, yaşanabilir bir kent olması amacıyla 
yürüttüğü çalışmalar kapsamında, başta 
kanalizasyon ve arıtma tesisi olmak üzere 
yağmur drenaj sistemleri, yeni içme suyu 
hattı gibi çalışmaları tamamlayarak, sel 
baskınları gibi altyapı eksikliği nedeniyle 
yaşanacak problemleri ortadan kaldırdı. 

Fethiye artık; altyapısının büyük bölü-
mü tamamlanmış çağdaş bir kent. 

Altyapı 
Projeleri
* Atık Su ve Arıtma Tesisi
* Kanalizasyon Hattı
* İçme Suyunda 50 Yıllık Güvence
* Yağmur Drenaj Kanalları
* Dere ve Kanallarda Islah Çalışması



Fethiye’nin 129 Yıllık 
Rüyasını Hayata Geçirdik

Atık Su ve 
Arıtma Tesisi 

Kentimizin daha yaşanabilir olması amacıyla Fethiye’nin129 Yıllık 
rüyası Fethiye Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisini 2002 yılında fa-
aliyete geçirdik. 

Atık Su Arıtma Tesisinin yapımıyla; denizlerimizin daha temiz ol-
ması ile insanlarımızın daha sağlıklı şartlarda yaşamasının yanında 
Fethiye Körfezinin kanalizasyon suyu nedeniyle de kirlenmesinin 
önüne geçtik. 

Türk-Alman ekonomik işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Atık Su Arıt-
ma Tesisimiz, faaliyete geçtiği dönemden devir ettiğimiz döneme ka-
dar birçok değerlendirmede ödül alarak örnek sistem gösterildi. 

Şu anda Muğla Büyükşehir Belediyesince işletilen Atık Su ve Arıt-
ma Tesisinde 2013 yılında planladığımız büyüme için hiç bir çalışma 
yapılmadı. 



Fethiye’de 161 Bin Metre 
Kanalizasyon Hattı Döşendi

Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Te-
sisleri’ni hayata geçiren Belediyemiz, 
Fethiye’nin altyapı sorununa köklü 
çözümler üretmek için başladığı ça-
lışmalarda evsel bağlantılar hariç yer 
altına 161 bin metre kanalizasyon bo-
rusu döşedi. 

Fethiye tarihinin en büyük sorunu 
olarak görülen kanalizasyon alt yapı 
sistemlerini ilçenin büyük bir bölü-
münde faaliyete soktu.

Kanalizasyon; 
çözülemeyecek 
sorun olmaktan 
çıkarıldı

Fethiye tarihinin en fazla 
kanalizasyon hattını döşedik



Fethiye Belediyesince; sağlıklı içme suyu temini 
amacıyla başlanan çalışmalarda ilk olarak 1957 yı-
lından kalan şebeke hatları değiştirildi. Fethiye’nin 
su ihtiyacının karşılanmasında kullanılan ve sık sık 
patlayarak vatandaşları mağdur eden borular baş-
tan sona yenilendi. Fethiye’nin aldığı göç nedeniy-
le nüfusunun hızla artmasıyla kentin su ihtiyacı da 
arttı. Fethiye Belediyesince yapılan çalışmalarla, 
kentimizin ihtiyacı olan saniyede 600 litre suyun 
şehre girmesi sağlandı. 

Aynı zamanda 2012 yılında Taşyaka Ahat mevki-
inde 2 adet 250 metreküp, yine Taşyaka’da mevcut 
700 metreküplük deponun yanına ilave 250 metre-
küp depo, hidrofor binası ve sistemi yapıldı. Beledi-
yemizin çalışmalarıyla Fethiye’nin, içme suyu 50 yıl 
güvence altına alındı.

İçme suyunda 
50 yıl güvence 
için çalıştık

Su sıkıntısı yaşamayan 
bir Fethiye hedefledik



Yağmur Drenaj Hatlarıyla 
Sel Baskınlarını Önledik

Yağmur drenaj çalışma-
sını zamanında yaptığımız 
için, her yağmurun ardın-

dan sel baskınları oldu diye 
ah vah etmiyoruz. Yıllardır 
yüksek oranda yağış alma-
sına rağmen İlçemizde sel 

baskını yaşanmadı.  

Fethiye’nin alt yapı sorununa köklü çözümler getiren Belediyemiz, 135 bin metre yağmur 
drenaj hattı döşedi. Kış aylarında yağmur sonrası birçok çevre şehirde yaşanan sıkıntılar, dre-
naj kanalları sayesinde Fethiyemizde yaşanmadı. Metrekareye belli dönemlerde yaklaşık 150 
kg yağmur düşmesine rağmen Fethiye’de su birikintisi dahi meydana gelmedi.

135 Bin Metre Yağmur Drenaj Hattı Döşendi



135 Bin Metre Yağmur Drenaj Hattı Döşendi

Fethiye Körfezi’nde kirliliğin önüne 
geçilmesi amacıyla Belediyemizin yet-
kisinde bulunan dere ve kanalların ıslah 
çalışmaları, her yıl belirli dönemlerde 
aksatılmadan yapılıyor. 

Islah çalışmasıyla; yağmur suyu ile 
birlikte Fethiye Körfezine dökülen kirli 
suyun körfezi balçıkla doldurması az da 
olsa engellenmiş oluyor. 

Drenaj kanalları sayesinde sel 
baskınlarının önüne geçtik

Dere ve Kanallarda 
Islah Çalışmaları Yapıldı


