
Ulaşım 
Hizmetleri
* Kavşak Düzenlemeleri
* EDS ve MOBESE Sistemleri
* Parkomat Sistemi
* Fethiye Kart Sistemi
* Bisiklet Yolları
* Araç Cepleri 
* Bisiklet ve Motosiklet Parkları 

Kentsel gelişimin en önemli 
araçlarından birisi olan ulaşımın, 
daha sağlıklı olabilmesi için ulaşım 
alt ve üst yapılarını planlarken gü-
nümüz ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulundurduk. Özellikle ana ulaşım 
aksları üzerinde yürütülen reha-
bilitasyon ve yeniden yapım çalış-
malarıyla, şehir içi ve dışı ulaşıma 
nefes aldırdık.



Kavşak Düzenlemeleriyle 
Ölümlü Kazaları En Aza İndirdik

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzü kur-
duktan sonra, Fethiyemizde yaşanan can ve 
mal kayıplı kazaların önlenmesi için çalışma 
başlattık. “Trafikte İlke Kazasız İlçe” sloganıy-
la yürüttüğümüz çalışmalarda, Fethiye gene-
lindeki tüm kavşaklarda ihtiyaç olan düzenle-
meleri yaptık. 

Fethiyemiz de trafik kazalarını en aza in-
dirmeyi hedeflediğimiz çalışmaların sonucun-
da, Fethiye İlçe Trafik Komisyonundan alınan 
bilgilere göre trafik kazalarında ciddi düşüş 
yaşandığı görüldü.  



EDS ve 
MOBESE 
Sistemlerini 
Kurduk

Belediyemiz; trafiğin işleyişini sağlıklı bir şekilde sağla-
mak adına, Türkiye’nin ilk plaka tanımalı radar ve kırmızı 
ışık ihlal (EDS) sistemine geçen ilçe belediyesi oldu. Günü-
müzde çoğalan motorlu taşıtların denetlenmesi için olduk-
ça önemli olan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) siste-
minde 48 kamera hizmet veriyor. 

Belediyemiz aynı zamanda, ilçe genelinde bulunan 15 
kameraya ilave 33 mobese kamerasını da faaliyete geçirdi.

Sizi Düşündüğümüz Kadar, Sevdiklerinizi de Düşünüyoruz Parkomat Sistemiyle Şehir
Merkezine Düzen Geldi

İlçemizin en büyük sorunlarından 
olan gelişi güzel araç park etmenin 
önüne geçilmesi, ve bu nedenle 
yaşanan trafik sıkışıklığının engellen-
mesi için parkomat uygulamasına 
geçildi. İlçemizdeki trafik düzensi-
zliğini bir nebze de olsa gideren par-
komat sisteminden elde edilen gelir; 
Fethiyesporumuza, Fethiyeli sporcu-
larımızın yetiştiği Belediyespor’a ve 
ilçemizden üniversiteye giden ihtiyaç 
sahibi öğrencilerimize destek olarak 
kullanılıyordu.

Büyükşehir kanunundan son-
ra Belediyemizden alınan parkomat 
sistemi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kontrol ediliyor.



Avrupa Standartlarında Yapılan Bisiklet 
Yollarıyla Güvenli Sürüş Ortamı Hazırlandı

Marka şehir olma yolunda ilerleyen Fethi-
ye’mizdeki en önemli eksiklerden biri olan bi-
siklet yollarını yaparak halkımızın kullanımına 
açtık. Avrupa Birliği standartlarında yapılan bi-
siklet yolları, ilk etapta sahil şeridi başta olmak 
üzere, Babataşı, Çalış, Tuzla ve Cumhuriyet 
Mahallelerinin ana arterlerinde hizmete girdi. 

Belediyemizce yapılan bisiklet yollarında, 
diğer trafikle olabildiğince az kesişerek, güven-
li sürüş ortamı yaratılması için çaba gösterildi. 
İskeleden başlayan bisiklet yolculuğu; Çalış Pla-
jına kadar trafiğe çıkmadan güvenli bir şekilde 
yapılabilmektedir. Hedefimiz; bisiklet yollarını 
tüm mahallerimize yayıp, bisiklet kullanımının 
artırılarak hem vatandaşlarımızın sağlıklığına 
katkı sağlamak, hem de ilçemizdeki araç trafi-
ğinin azalmasını teşvik etmek.



Belediyemizce yol çalışması yapılan tüm mahalle-
lerde araç cepleri oluşturuldu. Araç cepleri sayesinde 
düzensiz araç parkının önüne geçilirken trafik akışı-
nın da rahatlaması sağlandı. Mahallelerimizin büyük 
çoğunluğunda artık araçlar gelişi güzel park ederek 
yolların daralmasına neden olmuyor. 

Araç Cepleri Trafik 
Akışını Rahatlattı

Ücretsiz Bisiklet ve Motosiklet 
Parkları Trafiği Rahatlattı

Şehir merkezindeki park alan-
larının belirli kısımlarında bisiklet 
ve motosikletler için park alanla-
rı oluşturularak, araçların düzgün 
park etmelerinin yanı sıra trafik 
akışında da düzenleme sağlandı. 
Oluşturulan park alanları sayesin-
de, bisiklet ve motosiklet sürücü-
leri, karışıklığa meydan vermeden 
araçlarını ücretsiz olarak park 
edebiliyorlar.

Fethiye Kart Sistemiyle Toplu 
Ulaşımda Avantajlı Yolculuk 

Ulaşımda Fethiye Kart Uygu-
laması başladı. Fethiye Belediye 
otobüslerinde ödemelerin kart 
ile yapılması amacıyla, Fethiye 
Kart adı altında kartlı sisteme 
geçildi. Fethiye Kart ile; gazi ve 
65 yaş üstü vatandaşlar ücret-
siz, tam bilet 1 TL’den, öğrenciler 
de 0,50 kuruştan yolculuk yapa-
biliyordu. Ulaşım hizmetleri de 
birçok değer gibi, Büyükşehir ya-
sasından sonra Muğla Büyükşe-
hir’in kontrolüne geçti.


