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Seydikemer Belediye Başkanı AK Partili 
Yakup Otgöz, Ankara'da Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında 
bakanlarla yapılan toplantıda 
Seydikemer'e pek çok yatırımın 
kazandırılmasını sağladı. Seydikemer 
Devlet Hastanesi'nin ihale tarihinin 
belirlendiğini, TOKİ'den Millet Bahçesi 
projesine kadar pek çok yatırımın önün 
açıldığı öğrenildi.
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup 
Otgöz, Ankara dönüşü yaptığı 
bilgilendirme toplantısına İlçe 
Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, AK 
Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih 
Gümüş, Belediye Başkan Yardımcıları 
Ramazan Kaynak ve Mustafa Ali 
Türkan, belediye meclis üyeleri ve birim 
müdürleri katıldılar. Kardeşler 
Restoran'daki kahvaltılı toplantı sohbet 
havasında geçti. 
“CUMHURBAŞKANIMIZ DESTEK 
OLUYOR”
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup 
Otgöz konuşmasında, “31 Mart 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Seydikemer'e Müjdeli Haberler

seçimlerinin ardından projelerimizi 
hayata geçirmek adına gece gündüz 
çalışıyoruz. İlçemizin en önemli 
konularından birisi imar planının 
yapılmasıydı. Bu konuda ihalemizi 
yaptık. 23 Ağustos Cuma günü de 
sözleşmemizi imzaladık. İlçemiz için 
hayırlı uğurlu olsun. Hastanenin 
yapılacak yerin karşısında bulunan 
Tavşan Beleni olarak bilinen yerde, 
orman içinde mesire ve dinlenme yeri 
yapım çalışmalarımız devam ediyor. 
Vatandaşlarımız burada hem piknik 
yapabilecek hem de aileleriyle hoşça 
vakit geçirebilecekler. 
Cumhurbaşkanımız ile 17 Ağustos'ta 
yapmış olduğumuz toplantının, 
ilçemiz için hayırlara vesile 
olacağından kimsenin endişesi 
olmasın. Seydikemer'imiz, 
Cumhurbaşkanımız sayesinde hak 
ettiği hizmeti yine 
Cumhurbaşkanımızın destekleri ile 
alacaktır” dedi. 
İHALE 24 EKİM'DE
Ankara'daki toplantı hakkında bilgi 

veren Başkan Otgöz, “Biz Cumhurbaşkanı-
mız nezdinde bakanlarımıza Seydikemer'in 
sorun ve projelerini ilettik. Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Sayın Fuat Oktay başkanlığında Tarım ve 
Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri 
Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan, 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih 
Dönmez ve bakan yardımcılarından oluşan 
heyetle Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz 
Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem 
Mete ile yapılan toplantıda Muğla'mıza ve 
Seydikemer'imize yapılacak yatırımlar tek 
tek gündeme alındı. Birçok proje ilgili 
bakanlıklar tarafından çalışmalara 
başlanmasına karar verildi. eydikemer'imize 
yapılacak proje ve yatırımların takibini 
yapmaya devam edeceğiz. Bu görüşmeler 
neticesinde 150 yataklı Seydikemer Devlet 
Hastanesinin ihalesinin 24 Ekim 2019 
tarihinde yapılacağı müjdesini vermekten de 
mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.  
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Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet
Binası İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Seydikemer'in hasretle beklediği Hükümet Konağı 
ve Belediye Hizmet Binası'nın temel atma töreni 
coşkulu bir şekilde yapılmıştı. 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün 
uzun uğraşları sonucu Seydikemer Hükümet 
Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temel atma 
töreni 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Bu 
günden sonra çalışmalar tüm hızıyla devam 

ederken;
 Hükümet Konağı ve Seydikemer 
Belediye Hizmet Binası’nın en kısa 
sürede bitirileceği öğrenildi. Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 
Seydikemer İlçemize katkılarını 
esirgemeyen, ilçe için gece gündüz 
çalışan AK Parti Muğla Milletvekilleri 

Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, 
Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, 
Seydikemer Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu, 21., 22., 25 ve 26. Dönem 
Muğla Milletvekili Hasan Özyer, 
26. Dönem Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat 
Öztürk, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı 
Salih Gümüş’e teşekkür etti.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 
Seydikemer Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Salih 
Gümüş, Seydikemer Ak Parti ilçe yönetim kurulu 
üyeleri Murat Demir, Tezcan Marangoz, İsmet 
Saraç ve Arif Yıldız ile birlikte mahalleleri gezerek 
vatandaşların arz ve taleplerini yerinde dinledi. 
Başkan mahalle ziyaretleri kapsamında,Merkez 
Esnaf,Yakabağ,Demirler ,Çaykenarı mahalle 
sakinleriyle bir araya geldi. Seydikemer halkının 
söz sahibi olması adına mahalle ziyaretlerinin 
önemine değinen Başkan Yakup Otgöz, "Mahalle 
gezilerimizi düzenleme amacımız, 
vatandaşlarımızla bir araya gelerek, isteklerini 
taleplerini dinlemek, ilçemize ve bölgelerine 
yapılacak çalışmaların süreçlerini anlatmaktır. 
Bununla beraber yapılmış olan çalışmalar hakkında 
da fikir alış verişinde bulunuyoruz. Yapılan 
çalışmalarda eksiklikler varsa onları yerinde tespit 
ediyor ve çözüm arayışı içerisine giriyoruz. Her 
zaman söylediğim gibi vatandaşlarımız şehrin 
sakini değil sahibidir. Bizlerde şehrin asıl 
sahipleriyle bir araya gelerek fikirlerine 
başvuruyoruz.” dedi. 
2019 yılının Seydikemer ilçesi için yatırım yılı 

Mahalle ziyaretleri devam ediyor
olacağını belirten başkan, yapılan ve 
yapılacak çalışmaları, attıkları adımları 
vatandaşlarına anlatma yolu olarak bunu 
tercih ettiklerini belirtti. Bu sayede hem 
onların sorunlarını dinleme imkanı 
bulduklarını, hem de yapılan hizmetler ile 
ilgili bilgi sahibi olmalarına imkan 
sağladıklarını söyledi. Seydikemer'i güzel 
günlerin beklediğini ifade eden ve 
hizmetlerin vatandaşlara ulaşması için 
gerekli her türlü çalışmaların yapıldığını 
belirten Başkan Otgöz, vatandaşlara 
gösterdikleri sabırdan ve anlayışlarından 
dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, seçim 
olmamasına rağmen ilçenin daha iyi 
gelişmesi için çözüm arayışı içerisinde 
olan başkan ve beraberindekilere ayrıca 
teşekkür etti. Çalışmaları takip ettiklerini 
ve ziyaretlerinden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getiren mahalle halkı 
mahallelerine yapılan çalışmalardan 
dolayı Seydikemer Belediye Başkanı 
Yakup Otgöz'e ve beraberindeki heyete 
teşekkür etti. 
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eydikemer Belediye 

SBaşkanı AK Partili Yakup 
Otgöz, Ankara'da 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın Başkanlığında 
Bakanlarla yapılan toplantıda 
Seydikemer'e pek çok yatırımın 
kazandırılmasını sağladı. 
Seydikemer Devlet 
Hastanesi'nin ihale tarihinin 
belirlendiğini ve pek çok 
yatırımın önünün açıldığı 
öğrenildi
İHALE 24 EKİM'DE
Ankara'daki toplantı hakkında 
bilgi veren Başkan Otgöz, “Biz 
Cumhurbaşkanımız nezdinde 
Bakanlarımıza Seydikemer'in 

sorun ve projelerini ilettik. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Sayın Fuat Oktay başkanlığında 
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli, Kültür ve 
Turizm Bakanımız Mehmet Nuri 
Ersoy, Gençlik ve Spor 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Fatih 
Dönmez ve Bakan 
Yardımcılarından oluşan heyetle 
Milletvekillerimiz Mehmet Yavuz 

Demir, Yelda Erol Gökcan, İl 
Başkanı Kadem Mete ile yapılan 
toplantıda Muğla'mıza ve 
Seydikemer'imize yapılacak 
yatırımlar tek tek gündeme 
alındı. Birçok proje ilgili 
Bakanlıklar tarafından 
çalışmalara başlanmasına karar 
verildi. Seydikemer'imize 
yapılacak proje ve yatırımların 
takibini yapmaya devam 
edeceğiz.
Bu görüşmeler neticesinde 150 
yataklı Seydikemer Devlet 
Hastanesi'nin ihalesinin 24 Ekim 
2019 tarihinde yapılacağı 
müjdesini vermekten de mutluluk 

duyuyorum” ifadelerini 
kullandı.  
Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz, 
Ankara dönüşü yaptığı 
bilgilendirme toplantısına İlçe 
Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu, AK Parti 
Seydikemer İlçe Başkanı 
Ecz. Salih Gümüş, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Ramazan Kaynak, Mustafa 
Ali Türkan, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Birim Müdürleri 
katıldılar.

“24 Ekim 2019'da Seydikemer Devlet 
Hastanesi'nin” İhalesi Yapılıyor



Başarır'dan Bodrum'dan Sonra Saklıkent'te Muhteşem Sergi

Muğla'nın Seydikemer İlçesi 
Saklıkent Kanyonu'nda Ressam 
Ali Rıza Başarır tarafından 
yapılan "Işıklar Ülkesi Likya" 
resim ve heykel sergisi 
vatandaşlarla 
buluştu.Seydikemer Belediyesi 
destekleriyle Saklıkent Kanyonu 
girişinde açılan sergide, 35 
resim, strafor ve betondan 
yapılan heykel ile Likya dönemi 
lahitleri göz kamaştırdı. Serginin 
açılışına Likya dönemi 
kıyafetleriyle katılan Ressam Ali 
Rıza Başarır, yerli ve yabancı 
turistlerden yoğun ilgi gördü.
Saklıkent Kanyonu girişinde ilk kez 
yapılan serginin açılış törenine 
Seydikemer Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu, Belediye Başkanı 
Yakup Otgöz, Belediye Başkan 
Yardımcıları Ramazan Kaynak ve 
Mustafa Ali Türkan, Muğla eski 
Milletvekili Ali Boğa, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Harun 
Sağır, STK ve siyasi parti 
temsilcileri, belediye meclis üyeleri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Törende konuşan Seydikemer 
Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, 
serginin amacının Seydikemer'in 
güzelliklerini, tarihini bölgeye 
gelen turistlere tanıtmak olduğunu 
söyledi.
Serginin Seydikemer'in incisi doğa 
harikası Saklıkent'te açılarak daha 
fazla insana da ulaşılacağını 
belirten Gökçekuyu, "Serginin 
tanıtımı noktasında katkı 
sağlamasını ümit ediyoruz. Gelen 
misafirler de doğal güzelliğin 
yanında Seydikemer'in tarihini 
görmüş olacaklar" dedi.
Seydikemer Belediye Başkanı 
Yakup Otgöz de, “Kanyonda ilk 
kez bir resim sergisi yapılıyor. 
Saklıkent bölgemizin en önemli 
turizm merkezlerinden birisi. 
Buranın tanıtımı için bu tür 
faaliyetleri çoğaltmayı planlıyoruz. 
Ressam Ali Rıza Başarır bugüne 
kadar Seydikemer için pek çok 
sergi gerçekleştirdi. Bu sergi 
mutlaka amacına ulaşacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

Ressam Ali Rıza Başarır ise 
sergide milattan önce 150 ile 
milattan sonra 350 yıllarında 
yaşayan Likya uygarlığından 
eserlerin yer aldığını dile getirdi. 
Likya Uygarlığı'nın Seydikemer, 
Fethiye, Kaş ile Dalaman arasında 
yaşadığını anlatan Başarır, 

binlerce kişinin geldiği Saklıkent'te 
eserleriyle Likya dönemine ışık 
tutmak istediğini kaydetti. Sergi, 8 
Eylül'de sona erecek.
BAŞARIR'IN BODRUM SERGİSİ 
GÖZ KAMAŞTIRDI
Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza 
Başarır'ın 'Tarihi, Kültürel ve Doğal 
Zenginleriyle Seydikemer Resim 

Ve Heykel Sergisi' Muğla'nın 
Bodrum ilçesinde Muğla Valisi 
Esengül Civelek'in de kaldığı 
törenle açıldı. Serginin açılış 
törenine Vali Esengül Civelek'in 
yanı sıra Bodrum Kaymakamı 
Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer 

Esnaf Odası Başkanı Harun 
Sağır, Seydikemerli muhtarlar, 
Bodrum ve Muğla'dan çok 
sayıda davetli kaldı. 
Seydikemer'in Eren dağından 
gerilen kardan yapılan kar 
şerbetinin ikram edildiği açılış 
töreninde renkli görüntüler 
oluştu. Likya tarihinin resim ve 
heykele dönüştürülmesinde 
önemli isimlerden biri olan 
Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza 
Başarır, Fethiye ve 
Seydikemer'de çok sayıda esere 
imza atıp, sergiler 
gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz 
yıllarda Seydikemer'in tarihini 
yansıtan eserlerini Muğla'da da 
sergileyen sanatçı Başarır, bu 
kez eserlerini Bodrum'da Muğla 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün de destekleriyle 
Bodrum Su al Arkeoloji 
müzesinde sergiledi. Açılışa 
büyük ilgi olurken, serginin 26 
Temmuz Cuma gününe kadar 
açık kalacağı belirledi. Ressam 
ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır 
ise ”Sizlere, büyüklerimize ve 
Seydikemer'imize hizmet 
etmekten onur duyuyorum” 
ifadelerini kullandı. Vali Esengül 
Civelek ve beraberindekilere 
ressam ve heykeltıraş Ali Rıza 
Başarır tarafından eserler 
hakkında bilgiler aktarıldı.
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Şehidimizin Anısına Süper Enduro Yarışı Seki'de Yapıldı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş 
Süleyman Yasir Ağır anısına 
düzenlenen Süper Enduro Yarışı, 
8 ilden 50 motosikletçinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.
Seydikemer Belediyesi ile Fethiye 
Orman Spor Kulübü işbirliğinde 
organize edilen yarışlarda 50 
sporcu, Seki Mahallesi Zümrüt 
Çayırı'nda oluşturulan bin 150 
metrelik parkurda, toprak tepelerin, 
kütüklerin, kamyon lastiklerinin, 
odun parçalarının üzerinden ve 
kayalıkların arasından geçti.
Zorlu parkurda bazı sporcular 
zaman zaman güç anlar yaşarken, 
bazıları da düştü. Düşen sporculara 

çevredeki görevliler yardım etti.
Yarışta, "Hobi 1" kategorisinde 
İsmail Cantekin, "Hobi 2" 
kategorisinde Şaban Özdemir, 
"Genç" kategorisinde Kemal 
Durusoy, "Usta" kategorisinde 
Gökhan Kart, "Veteran" 
kategorisinde İbrahim Duraman, 
"Prestij ve GP" kategorisinde ise 
Emre Coşar birinci oldu.
Yarışın ardından, özel olarak 
yaptırılan ve üzerinde Şehit 
Süleyman Yasir Ağır'ın 
fotoğrafının bulunduğu kupalar, 
Seydikemer Belediye Başkanı 
Yakup Otgöz, şehidin babası 
Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ile 

kardeşleri tarafından verildi.
Şehit babası Ramazan Ağır yaptığı 
konuşmada, etkinlik dolayısıyla 
onur duyduklarını ifade etti.
Oğlunun vatanını çok sevdiğini 
vurgulayan Ağır, "Oğlum eve her 
gelişinde büyük bir bayrak getirirdi. 
Şehit olmadan da bayrak getirdi. 
'Oğlum her gelişinde eve bayrak 
mı getirilir?' demiştim. O da bana, 
'Baba bayrak aşktır.' demişti. 
Rabbim şehadetini kabul etsin." 
ifadelerini kullandı.
Geçen yıl ilkini düzenledikleri 
yarışın ikincisini yapmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını dile 
getiren Seydikemer Belediye 

Başkanı Yakup Otgöz, "Bu sene 
yarış şehidimizin anısına 
yapıldığı için büyük bir anlam 
taşıyor. 
Allah şehitlerimizden razı olsun. 
Bu vatan, millet ve bayrak için 
gözlerini kırpmadan şehit 
oldular. Şehit ailelerimizin her 
zaman yanındayız. Bundan 
sonra da yanlarında olmaya 
devam edeceğiz." diye konuştu.
Uzman Çavuş Süleyman Yasir 
Ağır, 14 Temmuz'da Hakkari 
kırsalında İl Jandarma 
Komutanlığınca 3 teröristin 
etkisiz hale getirildiği 
operasyonda şehit düşmüştü.

Narkotik Eğitim Tırı Seydikemer'deydi
Cumhuriyet Meydanı'na park edilen 
tırda, vatandaşlara uyuşturucu 
maddelerin zararları anlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğünce başlatılan "Hedef 
Olma-Hedefsiz Kalma" uyuşturucuyla 
mücadele projesi kapsamında 
hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" 
Seydikemer'e geldi.
Tırın içinde özel olarak oluşturulmuş 
40 metrekarelik eğitim salonundaki 
12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu 
maddenin insan vücudundaki etkileri 
yaşanmış hikâyelerle ziyaretçilere 
aktarıldı.
Narkotik eğitim tırına Seydikemer 

Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Ali Türkan, Seydikemer 
Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, 
Seydikemer Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu, Milli Eğitim Müdürü 
Ferah San, Okul Müdürleri, 
Öğretmenler, Muhtarlar ve 
Seydikemer halkı katıldı.
Tırı gezen vatandaşlar, uyuşturucu 
madde kullananların hikâyeleri ile 
uyuşturucunun sağlık ve psikolojik 
sonuçlarını gösteren anlatımların 
yer aldığı akıllı ekranlardaki 
videoları ilgiyle takip etti.
"Narkotik Eğitim Tırı"nın 15 gün 
süreyle Muğla'nın ilçelerini gezerek 
eğitim verecek Seydikemer'den 

sonra Beşkaza meydanında 
Fethiye'lilerle buluşacak.
Seydikemer Emniyet Müdürü 
Muzaffer Yüceur bugün buraya 1 
gün ayırabildik. Günümüzde ki 
uyuşturucuyla mücadele konusunda 
halkımızı, öğrencilerimizi ve 
vatandaşlarımızı bilinçlendirme 
amacıyla yaptığımız bir faaliyet 
eğitmen arkadaşlarımızın 
nezaretinde narko eğitim tırımızı 
birlikte ziyaret ederek gerekli bilgileri 
alacağız.
Seydikemer Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu bağımlılıkla mücadele 
son derece önem veriyoruz. Değerli 
Öğretmenlerimiz, değerli 

Müdürlerimiz. Yıl içerisinde bizler 
Kaymakamlık olarak Emniyet, 
Jandarma ve Milli Eğitim olarak 
bağımlılıkla mücadele noktasında 
özellikle gençlerimizi ve 
çocuklarımızı, belirli yaş gurubu 
içerisine giren öğrenci 
kardeşlerimizi bu noktada hem 
uyarmak, hem bilinç düzeyini 
artırmak hem de bir farkındalık 
yaratabilmek için gerekli tedbirleri 
almaya zarf ediyoruz. 
Öğretmenlerimiz öğrenciler ile 
bizlerden daha çok hemhal 
olduğunuz için sizlerin vasıtasıyla 
daha doğru, daha hızlı bir şekilde 
aktarılır diye konuştu.
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Beşkaza Yaylaları Yörük Türkmen Şöleni

Seydikemer ilçesinde 21. 
Uluslararası Beşkaza Yaylaları 
Boğalar Yörük Türkmen Kültür 
Şöleni düzenlendi. Boğalar 
Mahallesi'nde düzenlenen şölene, 
Seydikemer Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK 
Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan ile protokol üyeleri ve 
birçok ilden Yörük Türkmen Dernek 
başkanları çok sayıda vatandaş 
katıldı. Türk Dünyasında Birlik 
temasıyla düzenlenen şölende, 
temsili Yörük göçü yapıldı. Deve ve 
atlarla Yörüklerin gerçekleştirdiği 
göç sırasında ilginç görüntüler 
oluştu. Beşkaza Yaylaları Boğalar 

21. Yörük Türkmen Kültür 
Şöleninde Yörüklerin gelin alma 
töreni de canlandırıldı.
Yaylaya yapılan temsili göç ile 
birlikte burada çadırlar kuruldu. 
Çadır kurma işlemi sırasında 
Türküler söylendi. Bu arada gelin 
alma töreni için temsili gelin 
giydirilip duvak takıldı. Damat ise 
at ve develerle oyun havaları 
eşliğinde geldi. Gelinin alınması 
sırasında kız ve damat aileleri 
arasında ilginç diyaloglar oluştu. 
Temsili olarak gelin alma merasimi 
ardından, Özbekistan, Kırım, 
Kosova, Türkmenistan'dan gelen 
ekipler, halk oyunları gösterisi 
yaptı. Şölene gelen vatandaşlar, 

çadırlarda sergilenen 
Yörüklerin kullandığı 
eşyaları gün boyu 
inceleme fırsatı buldu.
Şölende konuşan 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın 
Topçu, 
“Cumhuriyetimizin 
Kurucusu, İstiklal 
savaşımızın 
başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün şu sözlerini 
tarih kaydetmiş. 
“Yörükler Türk 
milletinin çalışkan ve 
üretken evlatlarıdır. 
Babam Ali Rıza Efendi 
yerli olarak Selaniklidir. 
Kendileri Yörük 
sülalesinden gelir. Annem her 
zaman Yörük olmaktan iftihar 
ederdi. Oğuz Atanın evlatları, 
Birliğimizin, dirliğimizin, 
geleceğimizin teminatı 
kardeşlerim, yaptırdığınız şüheda 
pınarı'nın üzerine büyük bir tarih 
şuuru ile bize ait üç kadim 
sembolü nakşetmişsiniz. O 
sembollerden Çift Başlı Kartal, 
Selçukluyu, Üç Hilal Osmanlı'yı, 
Ayyıldız ise Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini temsil ediyor” diye 

konuştu.
 Seydikemer Belediye Başkanı 
Yakup Otgöz ise, etkinliğin 
21'incisini düzenledikleri için 
mutlu olduğunu ifade etti. 
Şölenle Türk dünyasının bir 
araya geldiğini belirten Otgöz, 
"Şenliği ilerleyen yıllarda daha 
uzun süreye yaymayı 
planlıyoruz. Böylece bir panayır 
havası yaratacağız. Şölenle 
kültüler arası paylaşım 
sağlanıyor. Önemli olan 
kültürümüzü gelecek nesillere 
aktarmak" dedi.

Seydikemer Dont Mahallesi Desti Şenliği'ne Yoğun İlgi Oldu
Seydikemer İlçesi Yayla Dont 
Mahallesinde “6. Yayla Dont Desti 
Şenliği” yapıldı. Yayla Dont 
Mahallesi Muhtarı “Mıgırı” lakaplı 
Mustafa Köse'nin girişimiyle 
yapılan şenliğe mahalle sakinleri 
ile çevre mahallelerden yoğun bir 
katılım oldu.
Buzdolabı ve soğutucular 
yokken, yıllar önce kadınların su 
ve benzeri içecek maddelerini 
koymak için kilden yaptığı 
destilerin yaşatılması amacıyla 
Dont Mahallesinde düzenlenen 
şenliğe Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz, Başkan 
Yardımcısı Ramazan Kaynak, 
Seydikemer  Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Harun Sağır, 
Seydikemer Muhtarlar Odası 
Başkanı Mehmet Güven, AK 
Partili ve MHP'li Seydikemer 
Belediye Meclis Üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.
Desti şenliği, Yörük Kültürü 
simgelerinden olan “Yörük 
Göçü” ile başladı. Mahalle 
Meydanından şenliğin yapıldığı 
alana kadar yaklaşık 3 
kilometrelik  bir mesafede yapılan 
Yörük Göçü, davul zurna 
eşliğinde gerçekleştirildi. Deve ve 
eşekler de göç yürüyüşüne 
katılırken, vatandaşlar yıllar önce 
üretimini yaptığı hala da 

kullandıkları 
destilerden soğuk 
sular içtiler. 
Şenliğe katılan 
vatandaşlara 
teşekkür eden Yayla 
Dont Mahallesi 
Muhtarı Mustafa 
Köse, Desti 
Şenliğinin bu yıl 
6'sını 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. 
Her geçen yıl şenliği 
daha büyük 
organizasyonlarla 
devam ettirdiklerini 
söyleyen Mahalle 
Muhtarı Mustafa Köse, ''Daha 
önce şenliği sahil Esenköy 
Mahallesinde 
gerçekleştiriyorduk. 6 yıldan bu 
yana da Yayla Dont Mahallemizde 
bu şenliği sürdürüyoruz. Ömrüm 
yettiğince ve muhtarlığım devam 
ettikçe bu organizasyonu 
yapacağım. Benden sonraki 
nesillere aktarmada da çaba sarf 
edeceğim” dedi. 
Seydikemer Belediyesi olarak 
kültüre ve tarihe önem 
verdiklerini söyleyen Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz 
ise “İlçe genelinde tüm 
mahallelerde yapılan ve 

geleneksel hale 
getirilen tüm şenlik 
ve festivallere 
katkıda bulunmak, 
yardımcı olmak bizim 
görevimiz. Çünkü 
örf, adet, kültür ve 
tarihine 
önemsemeyen, 
unutan millet, 
milletler arasına 
giremez. Açıkçası 
yozlaşırlar. Onun için 
biz bu kültürlerimizi 
unutmayacağız” 
dedi. 
6'ıncı Yayla Dont 
Mahallesi Desti 

Şenliğine katılımın da oldukça 
güzel olduğuna değinen başkan 
Otgöz, “Seydikemer ve Fethiye 

İlçelerimiz yaz ayları nedeni ile 
oldukça sıcak olduğu için 
vatandaşlarımızın çoğu 
yaylalarda yaşıyorlar. Bir çoğu 
da hafta sonu tatillerini 
geçirmek için yaylalara 
geliyorlar. Bundan dolayı da 
şenliğe ilgi ve alaka çok  
güzel” ifadelerini kullandı. 
Dont Mahallesi bir dönem ismi 
dolayısıyla tabelasının önünde 
öz çekim yapanların akınına 
uğramıştı. Fethiye-Antalya 
karayolu üzerindeki Dont 
Mahallesi tabelası önünde bol 
bol öz çekim yapanlar 
paylaştıkları fotoğraflarla 
sosyal medyada ''Dont'' 
mahallesinin tanıtımına destek 
olmuşlardı. 



Seki'de Başpehlivan Ali Gürbüz

Alİ GÜRBÜZİSMAİL BALABAN

28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı 
Güreşleri'nde başpehlivan Ali 
Gürbüz oldu. Ali Gürbüz, finalde 
İsmail Balan ile karşılaştı. 
Gürbüz büyük çekişme içinde 
geçen karşılaşmayı kazanarak 
Seydikemer'in başpehlivanı 
oldu. Seki Yağlı Güreşleri, Tarihi 
Kırkpınar Güreşleri'ni de 
aratmadı. Güreşlerde 
başpehlivanlık için Ali Gürbüz 
ile İsmail Balaban karşılaştı. 
İzleyenlerin büyük heyecanla 
izlediği final güreşi yaklaşık 1 
saat sürdü. Puanlamaya giden 2 
güreşçi dakikalarca birbirlerine 
üstünlük sağlamaya çalıştı. Ali 
Gürbüz, rakibi İsmil Balabanı 
puanlama içerisinde yaptığı 
atakla yenmeyi başardı. Gürbüz, 
karşılaşma sonrasında büyük 
bir sevinç yaşadı. Türkiye'nin 5 
büyük güreşlerinden birisi olan 
Seki Güreşlerini Ali Gürbüz 
Kazandı.
Seydikemer Belediyesi'nin 
düzenlediği geleneksel Yayla Seki 
Yağlı Güreşleri'ne saygı duruşu, 
İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim 
okunarak başlandı. Yaklaşık 10 bin 
kişinin izlediği güreşleri çevre il ve 
ilçelerden gelen yüzlerce kişi, Seki 
mahallesinde buluştu.
Güreşleri Muğla Valisi Esengül 
Civelek, Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Gürün, 
Fethiye Kaymakamı Muzaffer 

Şahiner, Seydikemer Kaymakamı 
Haktan Gökçekuyu'nun yanı sıra 
çok sayıda sivil toplum kuruluşu 
başkan ve üyeleri izledi. Yağlı 
güreşlere Kırkpınar'ın 47 
başpehlivanı ile birlikte 527 
güreşçi katıldı. Çekişmeli, 
heyecanlı ve kıran kırana geçen 
güreşlerde pehlivanlar izleyenlere 
heyecanlı anlar yaşattı.
Güreş Ağalığı ihalesine 5 iş 
adamı katılırken, ihaleyi 200 bin 
TL veren iş adamı Bayram Önder 
Akdenizli kazandı. Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 
yaptığı açıklamada, ata sporu 
yağlı güreşin devamını sağlamayı 
amaçladıklarını. Genç nesillere 
sevdirmek için geleneksel olarak 
etkinliği düzenlediklerini söyledi. 
Üç yıl üst üste ağalığı alan kişi 
aynı zamanda altın kemer sahibi 
oluyor.
Ağalığı Bayram Önder 
Akdenizli Kazandı
Güreş Ağalığı ihalesine 5 iş 
adamı katılırken, ihaleyi 200 bin 
TL veren iş adamı Bayram Önder 
Akdenizli kazandı. Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 
yaptığı açıklamada, ata sporu 
yağlı güreşin devamını sağlamayı 
amaçladıklarını. Genç nesillere 
sevdirmek için geleneksel olarak 
etkinliği düzenlediklerini söyledi. 
Otgöz; “2018 ve 2019 yılları 
güreş ağası Önder Akdenizli'ye 

güreşe ve belediyemize verdiği 
destekten dolayı teşekkür ederim” 
dedi.
Seki Yağlı Güreşleri, Tarihi 
Kırkpınar Güreşleri'ni de 
aratmadı. Güreşlerde 
başpehlivanlık için Ali Gürbüz ile 
İsmail Balaban karşılaştı. 
İzleyenlerin büyük heyecanla 
izlediği final güreşi yaklaşık 1 saat 
sürdü. Puanlamaya giden 2 
güreşçi dakikalarca birbirlerine 
üstünlük sağlamaya çalıştı. Ali 
Gürbüz, rakibi İsmil Balabanı 
puanlama içerisinde yaptığı atakla 
yenmeyi başardı. Gürbüz, 
karşılaşma sonrasında büyük bir 
sevinç yaşadı.
Ali Gürbüz ve İsmail Balaban 
mücadelesine yapılan 
yorumların bazılar
** Ben böyle muhteşem bir güreş 
izlemedim her anı oyunlarla dolu 
süper
**Balaban yaw ne güzel adamsın 
Ali gürbüz taraftarıyım ancak yağlı 
güreşleri zirveye taşıdınız altın 
çağını yaşıyor bu kadar kaliteli 
başpehlivanlar hepsi bi arada 
hepsi favori
**Ali sevdiğim bir Baş pehlivan 
ama bu sefer çok farklı bir İsmail 
pehlivan gördüm süper bir 
müsabaka yaptılar heriki
Pehlivanı canı gönülden tebrik 
ederim
***Varya mükemmel bir güreş 

müsabakası sporun güzelliği 
kardeşliği hepsi vardı
***Şu adamdaki ciğerden sayılı 
insanda vardır demir-adam 
ciğer-adam şu daha iyi bu daha 
iyi tartışmalarına
gerek yok her ikisininde 
kendine has özellikleri var her 
ikisi de birbirine denk ve 
fazlalar
***Ne güreş olmuş helal olsun
*** İsmail guardiola'nın 
Barcelona 'sı gibi göze hoş 
gelen hücum futbolu gibi 
oynarken Ali ise Aykut 
kocaman'nın taktiği gibi sıkıcı 
defansif karşıdaki takın bir 
hatası ile maçı 1-0 almaya 
çalışıyor
***En sevdıgim güreşçi Ali 
gürbüz dür ama rakip olacaksa 
ısmail balaban gibi olsun mert 
dürüst cesur bu adam gibi Allah 
herkese mücadele eden bir 
rakip versin böyle mert bir 
sporcu güreşçi zor gelir zaten 
bu 2 güreşçi her zaman başı 
çeker diğer rakiplere bakın 
geçmişte hepsi hakemlere 
ağlıyor ama bu 2 yiğit ve aslan 
pehlivanlarda hiç görmedim var 
olun Rabbim ayağınıza taş 
değdirmesin helal olsun valla 
Ama ALİ

** GÜRBÜZ büyük efsane 
Büyük ŞAMPİYON
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