
Doğal ve tarihi dokusu, kültürel zen-
ginliği ile Ülke turizminin gözbebeği olan 
Fethiye’miz, ihtiyacı olan yatırımların ya-
pılmasıyla, çeşitli ırkların, dinlerin ve ya-
şam biçimlerinin uyum içinde, yaşlıların, 
çocukların, engellilerin medeni ve güvenli 
bir şekilde yaşayabildiği modern bir kent 
konuma geldi.

Modern Şehir 
Projeleri
*Ece Marina
*Yeni Otogar ve İş Merkezi
*Hal ve Pazaryeri
*Belediye Çarşısı
*Sanayi Sitesi Düzenleme
*Et Entegre Tesisi
*Karagözler Camisi
*Yeni Şehir Mezarlığı ve Cenaze Sahip-
lerine Destek Verilmesi
*Semt Pazarları Düzenleme
*Şehir Girişlerine Estetik Operasyon
*Seyir Terasları
*Lostra Salonu Yenilendi
*Debboy Kültürparka Dönüşüyor
*Şat Burnu Düzenleme
*Numarataj ve Şehir Rehberi ile Adres 
Alma Devri Bitti



Fethiyemizin atıl vaziyetteki en önemli de-
ğerleri arasında yer alan Otel Likya, gerekli ya-
tırımların ardından Ecesaray Otel ve Marinaya 
dönüştürülerek, İlçemizin yat turizmine açılan 
kapısı konumuna geldi.

Avrupa standartlarında hizmet veren Ece 
Marina, Fethiyemizin ihtiyacı olan marina ek-
sikliğini önemli oranda giderdi. Her yıl yaklaşık 
20-22 bin turist Ecesaray Marina’dan Fethiye 
çarşısına geçiyor.

Yat Turizminin Gelişimesi 
Ece Marina’yla Başladı

Atıl alan; yat turizmine 
açılan kapıya dönüştü

Eski Hali



Balık Pazarı Bölgenin Turistik 
Çekim Noktası Haline Geldi

Balık Pazarı adıyla ünlenen Hal ve Pazaryeri, Belediyemiz ile 145 
esnafın katılımıyla tenekekondu görünümünden nostaljik bir görü-
nüme kavuşarak, tatil için bölgemize gelen misafirlerin en fazla rağ-
bet ettiği merkezlerden biri oldu.

35 yıldır tek bir çivi bile çakıl-
mayan, salaş barakalardan oluşan, 
gelişi güzel sıralanmış hantal tez-
gahları ile geçici barınakları andı-
ran bir görünümde olan Fethiye 
Hal ve Pazaryeri, şimdi ünü ülke 

sınırlarını aşmış, bölgemize Avrupa 
ya da Uzakdoğu’dan gelen tatilci-
lerin gezmek istedikleri alanların 

başında geliyor.
Belediye & Esnaf işbirliğinin 

en güzel örneğini oluşturan Hal ve 
Pazaryeri, nostaljik atmosferi ve 

işletmeleriyle 24 saat yaşayan bir 
çarşı haline geldi.



İlçemize karayolu ile ge-
len misafirlerimizin tüm ih-
tiyaçlarını karşılayabilmeleri 
amacıyla Fethiye otogarını, 
daha işlevsel ve modern bir 
hale getirdik. 

Yap-İşlet-Kiraöde-Dev-
ret modeli ile yapılan otogar, 
misafirlerin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamasının yanında görsel 
olarak da beğeni topluyor. 

Yeni Otogar ve İş Merkezi 
Yolculara rahat nefes aldırdı



Belediye Çarşısı yeni 
haliyle örnek konuma geldi

Belediye mülklerinin daha verim-
li kullanılması için başlayan çalışma 
kapsamında, Belediye çarşısı da yeni-
lenerek hizmete sokuldu.

Yılların yükünü çeken Belediye 
Çarşısı, eski yapısıyla Fethiyemizin 
atıl kalan alanlarından biri konumuna 
gelmişti. Belediyemizce gerçekleşti-
rilen çalışmanın sonunda kavuştuğu 
yeni haliyle Fethiye’nin örnek iş mer-
kezlerinden biri haline geldi.

Fethiye’mizin atıl vaziyetteki en önemli değerleri 
arasında yer alan ve geceleri her türlü kötü alışkanlık-
ların mekanı olan Çalış Şat Burnu, yeniden düzenlene-
rek turizme açıldı. Bölge daha güvenli ve görsel olarak 
daha güzel bir konuma gelirken, Kuş Cenneti de daha 
korunaklı hale getirildi.

Şat Burnu Şehrin En Güzel 
Noktalarından Biri Oldu



Belediyemiz, insan sağlığını önde tutan çalışmaları 
çerçevesinde yenilenmeye ihtiyacı olan Belediye Mezba-
hasının, Fethiye Et Entegre Tesisi haline gelmesini sağladı. 

Halkımızın daha sağlıklı gıda tüketmesinin amaçlan-
dığı çalışmaların sonunda Fethiye Et Entegre Tesisi; Av-
rupa Birliği standartlarında düzenlenerek, Muğla Bölge-
sinin en iyi et entegre tesisi haline geldi. 

Turizmin ve tarımın yanında ilçemizin hayvancılık po-
tansiyeline de hizmet etmesi için yapılan tesis, Fethiye’de 
et üretimini daha sağlıklı ve hijyenik hale getirdi.

AB Satandartlarında 
Et Entegre Tesisi Kuruldu Semt Pazarlarında Vatandaşın 

Ayağını Çamurdan Kurtardık 
Vatandaşlarımızın alış veriş ihtiyaç-

ları için tercih ettiği semt pazarlarını 
düzenleyerek, daha sağlıklı bir konuma 
getirdik.  

Bölgemizin en büyük semt pazarı olan 
Salı Pazarı’nın açık ve kapalı bölümleri 
baştan sona yenilendi. Daha önce toprak 
olan açık alanlar kilit parke ile kaplandı. 
Salı Pazarı Meydanı belediyemizin yaptı-
ğı düzenleme sonrası, ilçemizin en büyük 
açık hava konser alanına dönüştü. 

Cumartesi günleri kurulan Patlangıç 
Pazar alanı da kilit parke ile yenilenirken, 
Pazar günleri Günlükbaşı yolu içinde ku-
rulan pazar ise Akarca Mahallesi’nde kilit 
parke kaplanarak hazırlanan yeni yerine 
taşındı.



Cenazesi olan ailelerimizin her za-
man yanında bulunup acılarına orta-
koluyoruz. Belediyemizde oluşturduğu-
muz Mezarlıklar Müdürlüğü sayesinde, 
yıkama ve nakil aracından, cenaze evin-
deki ikramlara, hocalarımız tarafından 
Kur’an-ı Kerim okutulmasına kadar tüm 
defin sürecinde vatandaşlarımızın ya-
nında oluyoruz. 

Mezarlık bilgi sisteminin yanı sıra, 
insanlarımızın ebedi barınma mekanları 
olan mezarlıklarımızı görsel açıdan daha 
estetik bir hale getirip, ağaçlarla süsle-
yerek park niteliğine büründürdük.

Yeni Şehir Mezarlığı 
Artık Daha Düzenli

Belediyemizce; gün geçtikçe hızla nüfusu artan İlçe-
mizde Taşyaka Mahallesi’nde bulunan eski mezarlığımızın 
dolması üzerine, Çatalarık’ta 80 dönümlük bir arazi üzeri-
ne yeni bir şehir mezarlığı kuruldu. 

Hayatını kaybeden insanımızın ebedi barınma me-
kanları olan mezarlıklarımız, görsel açıdan daha estetik 
bir hale getirilip, ağaçlarla süslenerek park niteliğine bü-
ründürüldü ve daha düzenli hale getirildi.

İlçemizde camisi olma-
yan tek mahallemiz olan 

Karagözler Mahallesi’nde 
artık namaz vakitlerinde 
ezan sesleri yükselmeye 

başladı. 
Mahalle sakinlerinin 

yıllardır özlemle beklediği 
Karagözler Camisi hizmete 

açıldı. 
Aramızdan ayrılan, 

camimizin ilk imamı Ali 
Yurtkul Hocamızı da rah-

metle anıyoruz.

Camisiz Karagözler’e 
Cami Kazandırdık

Sanayi Esnafımız Toz ve 
Çamurdan Kurtuldu

Kışın çamurdan, yazın toz-
dan büyük sorunlar yaşayan Fet-
hiye Sanayi Sitesi, kanalizasyon 
ve diğer altyapı hizmetlerinin 
tamamlanmasının ardından, yol 
ve kaldırımları düzenlenerek kilit 
parke döşendi. 

Fethiye’nin yükünü çeken 
sanayi sitesi toz ve çamurdan 
kurtularak daha sağlıklı bir konu-
ma geldi.

Cenaze Sahibi Ailelere 
Destek Veriyoruz



Şehir Girişlerine Estetik Operasyon

Başta şehir girişlerimizdeki işyerleri olmak 
üzere, ilçemizde görüntü kirliliği oluşturan, Hal 
ve Pazaryeri bölgesi, Köprübaşı civarı, Patlangıç 
Süleyman Demirel Bulvarı ve Çalış’ta cephe dü-

zenlemeleri yapılmasına öncülük ederek, olumsuz 
görüntülerin giderilmesini sağladık. Bu sayede, il-
çemize gelen misafirlerimizin daha güzel bir görün-
tüyle karşılanmasına imkan  oluşturduk.

Körfezi bir gerdanlık gibi sa-
ran İlçemizin nefes kesen man-
zarasının, daha iyi izlenebilmesi 
amacıyla hazırlanan seyir teras-
ları, her geçen gün daha fazla ilgi 
görüyor. 

Abdi İpekçi Caddesi’nde ya-
pılan 780 metre uzunluğundaki 
kale görünümlü istinat duvarının 
ardından, Fethiye manzarasını 
kuş bakışı izlemek ve bu güzel-
liğin tadını doyasıya çıkarmak 
için hazırlanan 7 adet seyir terası 
halkımızın hizmetine sunuldu.

Fethiye Manzarasını İzlemek 
İçin Seyir Terasları YapıldıBelediyemiz tarafından so-

kaklarda düzensiz olarak çalışan 
ayakkabı boyacıları için, modern 
görünümlü lostra salonu açıldı. 
Turizm beldesi olan Fethiye’mize 
özellikle yaz aylarında gelen tatil-
ciler, düzenlenerek lüks ve güzel 
bir görünüme kavuşan lostra sa-
lonuna giderek ayakkabılarını bo-
yatıyorlar. Ayakkabı boyatmanın 
dışında lostra salonunda nostalji 
yaşayan tatilciler ve boyacılar bu 
durumdan hayli memnun.

Lostra Salonu Yenilendi

Debboy Kültür Parka Dönüşecek

İlçemizin manzarasının en güzel izlenebildiği alanların başında gelen Debboy Mev-
kii’nde oluşturulacak Kültür Parkı çalışmalarının bir bölümünü tamamlandı. 

Fethiye Müzesi’nin de taşınacağı bölge, Fethiyemiz’in Kültür Parkı haline gelecek.



İlçemizde adreslerin mahalle 
bakkalına sorularak bulunması dev-
rini, numarataj ve şehir rehberi ça-
lışmasıyla sona erdirdik. Göreve gel-
diğimiz ilk yıllarda kazandırdığımız 
numarataj ve yön levhaları sayesin-
de adres bulmak artık daha kolay. 

Numarataj ve yön levhaları ça-
lışmalarından sonra, ilçemize gelen 
misafirlerimizin ilçemiz hakkında 
daha hızlı bilgi sahibi olabilmeleri 
ve gitmek istedikleri yere daha hız-
lı ulaşabilmeleri için; Şehir Rehberi, 
“Fethiye Life” ve “Turizmin Yükse-
len Işığı Fethiye” isimli kitapçıkları 
yayınladık.

Adres Sorma Devri Numarataj 
ve Şehir Rehberi ile Sona Erdi


