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İlgili Makama

Konu : Şehiriçinde Bulunan Okulların Halka Açık Otopark 
Yeri Olarak Kullanılması

Malumları olduğu üzere, COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başta bölgemizde yaşayan yerli halk, 
çarşıda dükkan sahibi olan birçok esnaf ile yerli ve yabancı tüm misafirlerimiz toplu taşıma aracı kullanımından 
kaçınarak, gidecekleri yerlere kendi özel araçlarıyla ulaşım sağlamaya başlamışlardır. Bu durum da, halihazırda 
trafik sıkışıklığı ve otopark probleminin yaşandığı ilçemizdeki şehir içi trafiği sıkıntılarını daha da büyük ve zorlu 
boyutlara ulaştırmış ve hatta  aciliyet arz eden durumlarda trafikte geçişi ve ulaşımı hayli imkansız kılmaya 
başlamıştır. Örneğin, acil durum yönetiminde önemli rol oynayan ambulans, polis ekip araçları, vb. araçlar trafik 
sıkışıklığından büyük oranda etkilenmekte ve şehir içi ulaşımında zorlanmaktadırlar. Ayrıca, alışveriş amaçlı şehre 
gelen ve park yeri bulamayan insanların şehir içinde defalarca tur atması trafik sıkışıklığını daha fazla artırdığı gibi, 
park yeri bulamayanların alışveriş yapmadan şehri terk etmesi, bölgedeki esnafımızın ekonomik durumunu olumsuz 
etkilemiş ve özellikle COVID-19 sürecinde bir an önce telafi edilmesi gereken mali kayıpları daha da artıran bir 
başka etken olmuştur. 

Bu kapsamda, hem bölgemiz halkı, hem şehir içi esnafımız, hem de bölgemize turistik faaliyet ve/veya alışveriş 
amacıyla gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi zor duruma düşüren otopark sorununun ivedilikle çözülmesi gerektiği 
aşikardır. Bu çerçevede, ilçemizdeki şehir içi trafiğini bir nebze olsun rahatlatmak,  ambulanslar başta olmak üzere 
geçiş üstünlüğü bulunan araçların trafikte rahat hareket edebilmesini sağlamak, zaten pandemi nedeni ile kapanması 
zor yaralar alan bölge ekonomisinin bir de otopark sorunu ile daha çok yara almasını önlemek,  yerli ve yabancı 
misafirlerimizin ve halkımızın otopark ihtiyacı nedeni ile  mağdur olmaması açısından, bölgemizde teknik ve fiziki 
şartları elverişli olan okul bahçelerimizin hafta sonları ve eğitimin uzaktan(online) yapıldığı günlerde  otopark olarak 
kullanılması  yukarıda ifade ettiğimiz sorunların bertarafı için büyük önem arzetmektedir.  Bu kapsamda, 
özellikle  Fethiye Gazi İlkokulu ve Ortaokulu, Fethiye Merkez Atatürk İlkokulu, Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 
başta olmak üzere, şehir içinde bulunan, teknik ve fiziki şartları elverişli olan okulların bahçelerinin, COVID-19 
sebebiyle uzaktan eğitim yapılan günlerde ve hafta sonlarında halka açık park yeri olarak kullanılması hususunda 
gereğini bilgilerinize  arz ederim. 

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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Fethiye Kaymakamlığı
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