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BAYRAM TATİLİNDE SAKLIKENT KANYONU DOLDU TAŞTI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bulunan Saklıkent Kanyonu, 9 günlük Kurban 
Bayramı tatilinde bölgeye gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Yemyeşil doğası ile 
kendine hayran bırakan Saklıkent Kanyonu, adrenalin tutkunlarının da bu sene 
vazgeçilmezi oldu. Kanyon içerisinde bulunan rafting sporuyla tatil anılarına renk 
katan ziyaretçiler, aynı zamanda çamur banyosu da yapabilme imkânı buldu.
 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent’in bir dünya markası 
olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Kurban Bayramı tatilinde böl-

gemize gelen ziyaretçiler, dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu’na akın etti. Yerli 
ve yabancı binlerce misafiri ağırlayan Saklıkent Kanyonu, doğa güzelliği ile 
ziyaretçileri cezbediyor. 9 günlük bayram tatilinde 55 bin ziyaretçiyi ağırlayan 
Saklıkent Kanyonu’na olan ilgi bayram sonrası da devam ediyor. Ziyaretçileri-
miz Saklıkent’e geldikleri zaman 18 kilometrelik kanyon yürüyüşünden yak-
laşık 2 kilometresini yaya olarak parkurlarımızda yürümektedirler. Yaklaşık 
5 dereceyi bulan su sıcaklığında serinlemek için suya giriş sağlamaktadırlar. 
Kanyonumuzda ayrıca rafting faaliyetleri ve çamur banyoları yapılmaktadır.” 

Seydikemer’in dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonunu, 9 günlük bayram tatili boyun-
ca 55 bin kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Saklıkent 
Kanyonuna gelenler, doğanın sunduğu eşsiz güzelliğe hayran kaldılar.

SAKLIKENT KANYONU ULUSAL BASININ GÜNDEMİNDE
Seydikemer’de bulunan dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu, ulu-
sal basının gündeminde. Her yıl binlerce misafiri ağırlayan Saklı-
kent Kanyonuna gelen A Haber ekibi, kanyon içinde canlı yayın yaptı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bulunan Saklıkent Kanyonu (Saklıkent Milli 
Parkı), ağustos ayında da dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce ziya-
retçiyi ağırlamaya devam ediyor. Bir gelenin bir daha geldiği, ilk defa gelen-
lerin ise hayran kaldığı Saklıkent Kanyonunu ziyaret eden misafirler, hava sı-
caklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yaz aylarında kanyonda 
serinleme fırsatı buluyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Sak-
lıkent Kanyonu, ulusal medyanın da gündeminde yer almaya devam ediyor. 
Her yıl birçok yerel ve ulusal basın temsilcilerini ağırlayan Saklıkent Milli Parkı 

bu kez A Haber ekibini ağırladı. Kanyon içerisinde canlı yayın yapan A Haber 
ekibi, kanyonun güzelliklerini canlı yayınla tüm Türkiye’ye ve dünyaya anlattı. 
Canlı yayında kanyonun 18 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten A Ha-
ber Muhabiri, Saklıkent’in tarih ve doğayla tatil fırsatı sunduğunu dile getirdi.

BAŞKAN OTGÖZ TEŞEKKÜR ETTİ
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, A Haber Ekibine teşekkür ede-
rek, “Saklıkent, Seydikemer’imizin en önemli değerlerinin başında yer 
alıyor. Doğa harikası bu kanyona gelen misafirler, burada unutulmaz 
anılar biriktiriyor. Yeşili, buz gibi suyu ve sarp kayalıklar arasından akan su-
yuyla kendine hayran bırakan Saklıkent Kanyonuna herkesi bekleriz” dedi.  
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Seydikemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumluova Plajına gi-
den yolda çevre temizliği yaptı.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında temizlik 
çalışmalarına devam eden Seydikemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin denize açılan 
mahallesi Kumluoava Mahallesinde çevre temizliği yaptı. Kumluova Plajına giden yolda temizlik yapan ekip-
ler, yol boyunca devam eden akasya ağaçlarının bulunduğu noktada da budama çalışması gerçekleştirdi. 

SEYDİKEMER BELEDİYESİ’NDE 
BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, beraberinde Belediye Başkan 

Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak ve Mustafa Ali Türkan ile 

birlikte Kurban Bayramı münasebetiyle belediye personeli ile bayramlaştı.
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SEKİ ER MEYDANI KIRAN KIRANA 
MÜCADELELERE SAHNE OLDU

Seydikemer Belediyesi 29. Geleneksel Seki Yağlı 
Pehlivan Güreşleri Zümrüt Çayırında saygı duru-
şunda bulunulup, İstiklal Marşı’mızın okunma-
sıyla başladı. Güreşçilerin kıran kırana mücade-
lesinden önce Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.  
Çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi Seki Mahal-
lesinde buluşarak güreşleri izledi. Güreşlere AK Parti 
Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet 
Yavuz Demir,  Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer 
Kaymakam Vekili Ayhan Yazhan, Seydikemer Bele-
diye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardım-
ları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak ve Mustafa 
Ali Türkan’ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti il ve ilçe 
temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve üye-
leri, Seydikemer Belediyesi Meclis üyeleri,  kurum 
müdürleri, belediye birim müdürleri, muhtarlar ve 
vatandaşlar izledi. Yağlı güreşlere Kırkpınar’ın 67 
başpehlivanı ile birlikte yaklaşık 600 güreşçi katıldı. 
Sabah erken saatlerde başlayan güreşlerde Minik 
1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, 
Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta 
Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve 

Baş olmak üzere toplamda 14 boyda 600’a yakın 
aşkın güreşçi er meydanında kol bağladı.  Seydi-
kemerli sporcular Muhammed Enes Özcan birinci 
ve Cemal Cumbur da üçüncü olarak Seydikemer’e 
gurur yaşattı.  Seydikemer Belediye Başkanı Ya-
kup Otgöz, daha sonra Seydikemerli sporcula-
rı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BAŞKAN OTGÖZ; “KIRAN KIRANA GÜREŞLER 
OLDU”
Başkan Otgöz; “Seki Zümrüt Çayırında kıran kıra-
na güreşler oldu. Biz vatandaşlarımıza söz verdik. 
Kırkpınar’da ne varsa pehlivanlarımızın hepsini 
buraya getireceğiz dedik. Sizin Kırkpınar’a gitme-
nize gerek yok dedik, sözümüzde de durduğumu-
za ben inanıyorum. Allah’ın izniyle önümüzde-
ki yıl panayır havasında 1 haftaya uzatmak için 
biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ ÜÇÜNCÜ KEZ GÜREŞ 
AĞASI OLDU
Seydikemer Belediyesi 29’uncu Geleneksel Seki Yağ-

lı Güreşlerinde Güreş Ağalığını 1 Milyon TL bedelle 
iş insanı Bayram Önder Akdenizli kazandı. Bayram 
Önder Akdenizli böylece üst üste 3 kez Seki Yağlı 
Pehlivan Güreşlerinin Güreş Ağası oldu. Akdenizli’ye 
altın kemer takdim edildi. Güreş ağalığını kazanan 
Akdenizli daha sonra yaptığı açıklamada; “Seki Er 
Meydanında çok güzel bir güreş oldu. Konserlerle 
başlayan güreşimiz muhteşem bir şekilde sonuç-
lanıyor. Biz bu güreşlerde şunu anladık ki gelecek 
yıllarda 1 haftaya yayacağız ve panayır şeklinde bir 
güreş yapacağız. Benim güreş ağalığıma dönersek 
bunun adı sadece isim. Ben bu katkının Seydike-
mer Belediyemize, Ata Sporumuz Yağlı Pehlivan 
Güreşlerine bir katkı olarak düşünüyorum” dedi.
Seki Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık için Ali 
Gürbüz ile Mustafa Batu karşılaştı. İzleyenle-
rin büyük heyecanla izlediği final güreşinin 
başpehlivanıı Ali Gürbüz oldu. Final müsaba-
kasının ardından başpehlivan Ali Gürbüz’e 
şampiyonluk madalyasını Başkan Otgöz taktı. 

Seydikemer Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Seki Yağlı Peh-
livan Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Kıran kırana geçen güreşlerde 
final müsabakasında rakibi Mustafa Batu’yu yenen Ali Gürbüz, er meydanında 
büyük coşkuya neden oldu.
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Seydikemer Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Gele-
neksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında konser veren Mustafa 
Yıldızdoğan, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

SEKİ’DE MUSTAFA YILDIZDOĞAN RÜZGARI

Seydimemer Belediyesi tarafından geleneksel 
hale getirilen Seki Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 
29’uncusu halk konseriyle başladı. Güreş festi-
vali kapsamında sevilen sanatçılar Elif Avcı ve 
Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Vatandaşlar 
konsere büyük ilgi gösterdi. 

BAŞKAN OTGÖZ: “GÜREŞLERDE KIRKPINAR’DA NE 
VARSA BU BÖLGEYE GETİRDİK”
Konser öncesi açılış konuşması yapan Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer’in özle-
diği etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini kay-
detti. Başkan Otgöz konuşmasında şunları söyledi; 
“Seki Zümrüt Çayırında 29’uncu Geleneksel Seki Gü-
reşlerimizi yapacağız. Hiçbir masraftan kaçınmadık. 
Kaç pehlivan gelecekse hepsini getirdik. 64 tane 
başpehlivan var. Hepsi burada kol bağlayacaklar, 
sizler için güreşecekler. Bugün bu konseri de hep be-
raber yapıyoruz. Mustafa Yıldızdoğan ve Elif Avcı bu 
akşam sizlerle olacaklar. Bu sosyal bir etkinlik. Bunu 
hepimiz özledik. Güreşlerde Kırkpınar’da ne varsa bu 
bölgeye getirdik, konserimizi de yapıyoruz. Güzel 
vakit geçirmek, eğlenmek sizlerin en doğal hakkı. 
Huzurlarınızda ekibime de teşekkür ediyorum. Allah 
onlardan razı olsun.”
BAŞKAN OTGÖZ: “ASFALT ÇALIŞMALARIMIZI ÖNÜ-
MÜZDEKİ HAFTA BAŞLATACAĞIZ”
Başkan Otgöz; “30 Ağustos Zafer Bayramına da az 
bir zamanımız kaldı. Ben şimdiden 30 Ağustos Za-
fer Bayramını kutluyorum. Biz bu bölgede belediye 
olarak çalışıyoruz. Parke ekibimizin hepsi burada. 
Asfalt ekibimiz burada. Burada bitirdikten sonra 
sahile doğru ineceğiz. Her mahallemizde parke ça-
lışmasına gireceğiz. Eylülün sonuna kadar buradan 
çıkacağız. Asfalt çalışmalarımızı önümüzdeki hafta 
başlatacağız. Yaklaşık 75-80 kilometre Seydikemer’e 
asfalt yapıyoruz. Çemberi tamamen daralttık. Eksik-
lerimizi gidermek için ekiplerimiz çalışıyor, onları da 
en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu. 
MİLLETVEKİLİ GÖKCAN: “DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”
Başkan Otgöz’ün konuşmasının ardından Muğla Mil-

letvekilleri Yelda Erol Gökcan konuşma yaptı. Gök-
can; “Bu gece Seki yaylası bir başka güzel. Festiva-
limiz hayırlı uğurlu olsun. Bu festivaller çok önemli, 
tabi öncesinde de çok hazırlık var. Yapılacak olan gü-
reşlerin Kırkpınar’dan bir farkı yok dedi. Maddi ma-
nevi ne gerekiyorsa yaptık dedi. Kıymetli Belediye 
Başkanım sağ olsun Seydikemer için çalışıyor. Başka-
nımız Ankara’da sürekli Seydikemer’in işlerini takip 
ediyor. Seydikemer, Fethiye’den ayrıldıktan sonra 
daha çok yeni bir ilçemiz ama eski ilçelere baktığı-
mız zaman onları geçti. Bugün Belediye Başkanım ile 
birlikte Seydikemer Devlet Hastanesini ziyaret ettik. 
Hastanenin bitmesine çok az kaldı. İnşallah yılsonu 
itibariyle Seydikemer Devlet Hastanesi’nin açılışını 
yapacağız. Gerçekten son teknoloji ile yapılmış akıllı 
bir hastane. Bu hastane Muğla bölgesinin en güzel, 
yıldız hastanelerinden biri olacak. Artık Seydikemerli 
hemşehirlilerimiz Fethiye’ye, Muğla’ya gitmeye ge-
rek kalmadan yerinde, ilçesinde bu yatırımları, bu 
sağlık hizmetlerini alacak. Daha yapacak çok işimiz 
var, gidecek de çok yolumuz var” şeklinde konuştu.

MUSTAFA YILDIZDOĞAN HAYRANLARI ZÜMRÜT 
ÇAYIRINI DOLDURDU
Konuşmaların ardından Türk halk müziği sanatçısı 
Elif Avcı ilk olarak konserde sahne aldı. Birbirinden 
güzel türküleri seslendiren Elif Avcı’ya zaman za-
man izleyiciler de danslarıyla eşlik etti. Elif Avcı’nın 
ardından sahneye sevilen sanatçı Mustafa Yıldızdo-
ğan çıktı. Yıldızdoğan 7’den 70’e herkes tarafından 
ezbere bilinen ‘Ölürüm Türkiyem’ türküsüyle konsere 
başladı. Konserde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan şarkı-
larını seslendirirken izleyenler de Yıldızdoğan’a eşlik 
etti. Büyük ilgi olan konserde zaman zaman izleyi-
ciler ile sohbet eden Yıldızdoğan; “Eşini sevmeyen, 
evladını sevmeyen, anasını sevmeyen, babasını sev-
meyen, vatanını, milletini, bayrağını ezanını zaten 
hiç sevemez” dedi.
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MUĞLA MİLLETVEKİLİ GÖKCAN, SEYDİKEMER’DE 
MUHTARLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN; “SEYDİKEMER BİRÇOK 
İLÇENİN ÖNÜNE GEÇTİ”
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 
Seydikemer’de mahalle muhtarları ile toplantıda 
bir araya geldi. Muğla Milletvekili Gökcan burada 
yaptığı konuşmada; “Yakup Başkanım gece gün-
düz Seydikemer için çalışıyor, koşturuyor. Seydi-
kemer yeni kurulan bir ilçe olmasına rağmen çok 
uzun yıllardan beri ilçe olan birçok ilçenin önüne 
geçmiş durumda. O yüzden çok şanslısınız” dedi.

Seydikemer’de bir dizi ziyaret için gelen AK Parti 
Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İlçe ziyaret-
lerine mahalle muhtarları ile bir araya gelerek 
başladı. Teras Kafede düzenlenen toplantıya AK 
Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Seydikemer Bele-
diye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yar-
dımcıları Mustafa Karakuş ve Ramazan Kaynak, 
AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, AK 
Parti Seydikemer İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep 
Yalçınsoy, AK Parti Seydikemer İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, Seydikemer Muhtar-
lar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri, Belediye Birim Müdürleri, 
65 mahalle muhtarı ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti Seydikemer 
İlçe Başkanı Gümüş; “AK Parti Muğla Milletvekilimiz 
Sayın Yelda Erol Gökcan Hanım bugün ilçemize gele-
rek muhtarlarla bir araya geldi. Muğla’da her iki ve-
kilimiz Seydikemer için çok çalışıyor. Seydikemer’in 
ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmek için 
Ankara’da ilgili bakanlıklarla görüşmelerini sür-
dürüyor. Belediye Başkanımız Sayın Yakup Otgöz, 
seçim zamanında verdiği sözleri yerine getirmek 
için gece gündüz çalışıyor. Seydikemer’imizde ça-
lışmaları devam eden Seydikemer Devlet Hastanesi 
inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizme-

tine açılacak. Seydikemer Belediye Başkanımız Ya-
kup Otgöz’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN OTGÖZ: “BİRLİKTE SEYDİKEMER OLDUK, 
BU İŞİ DE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”
Konuşmasında Seydikemer’deki çalışmalarından 
ve projelerden bahseden Başkan Otgöz; “1800 
metre Eşen Çayının kenarında bisiklet ve yürüyüş 
yolunu yapacağız. Yaya köprüsünün ihalesi oldu.  
Kısa zamanda inşallah bitirir. Arkasından biliyor-
sunuz 75-80 kilometre sathi kaplama yapacağız. 
İhalemiz oldu. Önümüzdeki hafta başlayacağız. 
Arsa’da elma bahçeleri tozun içinde. Onları o böl-
geden kurtardıktan sonra yayla bölgesine, ondan 
sonra sahillere doğru uzanacağız. Parke kalan ma-
hallelerimizde şu an yayla bölgesindeyiz. Paşalı, 
Çayan ikisi kaldı. Ondan sonra Kıncılar tarafından 
başlayıp uzanacağız. Hepsini mart sonuna ka-
dar bitirmek için çaba sarf edeceğiz. Ondan sonra 
ağırlığı merkeze ve kapanan beldelere verece-
ğiz. Bu işlerde bugüne kadar bize destek oldunuz. 
Çark eşit şekilde dönüyor. Birlikte Seydikemer ol-
duk, bu işi de birlikte başaracağız” diye konuştu.
 
BAŞKAN OTGÖZ, HALK KONSERİNE VE GÜREŞLE-
RE DAVET ETTİ
Başkan Otgöz konuşmasında bu akşam Seki züm-
rüt Çayırı’nda düzenlenecek olan ücretsiz halk 
konseri ve 29’uncu Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan 
Güreşlerine herkesi davet ederek; “Bu akşam kon-
serimiz var. Mustafa Yıldızdoğan ve Elif Avcı kon-
serleri var. Yarın da güreşlerimiz var. Kırkpınar’dan 
eksiği yok. Kırkpınar’da dereceye giren güreşçilerin 
hepsini getirdik. 60’ın üzerinde Başpehlivan var. 
Güreşlerimiz ve konserimiz ücretsizdir. Tüm dost-
ları orada görmekten mutluluk duyacağız” dedi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, 

Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’a böyle 
bir toplantı düzenlemesinden dolayı teşekkür 
ederek; “2014 yılında ilçe olduk. Ama bu süre 
zarfında ilçemize pek çok hizmetler sunuldu. 
Resmî kurumlarımız geldi. Bunda geçmiş dönem 
ve şu an ki vekillerimizin emekleri var. Hepsi-
ne teşekkür ediyorum” diye konuşmasının ar-
dından mahalle muhtarlarının sorunlarını iletti. 
MİLLETVEKİLİ GÖKCAN: “SİZLERİN TA-
LEPLERİNİN TAKİPÇİSİ OLUYORUZ”
Muğla Milletvekili Gökcan, Seydikemer’in birçok 
ilçenin önüne geçtiğini işaret ederek; “Dün itiba-
riyle Fethiye’ye geldim. Yine aynı şekilde muhtar-
larımızla bir araya geldik. Akabinde programlar 
devam etti. Bugün ve yarın Seydikemer’deyim. 
Özellikle bu yöreye geldiğimde muhtarlarımla bir 
araya gelmek, sizleri dinlemek, hasbihal etmek 
ve sizlerin sorunlarına yerinde dinleyip, çözüm 
bulmak milletvekilleri olarak bir arada bulunmak 
bizleri oldukça mutlu ediyor. Dönem dönem te-
lefonda görüşüyoruz. Taleplerinizi ben alıyorum, 
danışmanlarım alıyor. Zaten Yakup Başkanım gece 
gündüz Seydikemer için çalışıyor, koşturuyor. Sey-
dikemer yeni kurulan bir ilçe olmasına rağmen çok 
uzun yıllardan beri ilçe olan birçok ilçenin önüne 
geçmiş durumda. O yüzden çok şanslısınız. Hasta-
nesinden Hükümet Konağına, Millet Bahçesi’nden 
OSB’sine kadar, imar planlarına kadar, vatandaşı-
mızın istediği kamu projeleri ve şahsi konularıyla 
ilgili her türlü konuda belediye başkanım gece 
gündüz çalışıyor. Bizlerde Milletvekilleri olarak 
Ankara’da Başkanımızın taleplerinin, sizlerin ta-
leplerinin takipçisi oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Milletveki-
li Gökcan, tek tek muhtarların taleple-
rini dinleyerek yetkili mercileri arayıp 
muhtarların ve vatandaşların sorunlarını iletti.

Seydikemer’de bir dizi ziyaret için gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan, İlçe ziyaretlerine mahalle muhtarları ile bir araya gelerek başladı.
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VALİ TAVLI VE BAŞKAN OTGÖZ, VATANDAŞLARIN 
İSTEKLERİNİ DİNLEDİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı, beraberinde Muğla Vali Yar-
dımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydike-
mer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve 
Ramazan Kaynak ve beraberindeki heyet ile birlikte 
Seydikemer’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

Muğla’da gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında 
Seydikemer’e gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı, gün boyu 
süren ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Seydikemer 
Kaymakamlığına gelen Vali Tavlı’yı Muğla Vali Yardım-
cısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer 
Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Ra-
mazan Kaynak, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Osman Çıralı ve Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği 
Başkanı Turgut Tokmak karşıladı. Kaymakamlık toplantı 
salonunda Seydikemer Tarıma Dayalı Süt İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Muğla 
Valisi Tavlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda kuruluş 
protokolü Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi 
tarafından geçtiğimiz aylarda onaylanarak tüzel kişilik 
kazanan Seydikemer Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmalarla ilgili görüş alışveri-
şinde bulunuldu. 
Seydikemer Kaymakamlığındaki ziyaretin ardından 
Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği’ni ziyaret eden 
Vali Tavlı, Kaymakam Vekili Yazgan, Bakan Otgöz ve 
beraberindeki heyet, Birlik Başkanı Turgut Tokmak’tan 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİNDİ
Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği’ndeki ziyare-
tin ardından mahalle ziyaretlerine geçildi. Ziyaretler 
kapsamında Bekçiler, Çaltılar, Çobanisa, Seki ve Arsa 
Mahalleleri ziyaret edildi. Mahalle muhtarları eşliğin-
de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tavlı, Seydikemer 
Kaymakam Vekili Yazgan, Başkan Otgöz, başkan yar-
dımcıları Karakuş ve Kaynak ile beraberindeki heyet 
vatandaşların taleplerini dinleyip, not aldı. Çözüme ka-
vuşacak sorunlar için hemen ilgili kişilerle irtibat kuran 
Vali Tavlı ve Başkan Otgöz, vatandaşların isteklerinin 
kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptılar.

6 BİN YILLIK HÖYÜKTE İNCELEME YAPTILAR
Çaltılar Mahallesi ziyaretinde kazı çalışmaları devam 
eden Çaltılar Höyüğünü de ziyaret eden Vali Tavlı, Kay-
makam Vekili Yazgan, Başkan Otgöz, başkan yardım-
cıları Karakuş ve Kaynak ile beraberindeki heyet, 6 bin 
yıllık Höyük hakkında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Profesörü ve kazı başkanı Ayşegül Aykurt’tan 
bilgi aldılar. Kazı alanındaki incelemelerin ardından 
kazı evine geçen heyet, burada kazı sırasında bulunan 
eserleri inceleme fırsatı buldular.
Çaltılar Mahallesindeki Höyük’te devam eden kazı çalış-
malarının turizme büyük katkı sunacağına işaret eden 
Vali Tavlı; “Çaltılar’da aynı zamanda Höyük çalışması 
var. Turizme katkı sağlayacak. Mahallelerin gelişmesini 
sağlayacak. Devlet-Millet iş birliği ile yatırımları hayata 
geçirmek önemli” dedi.
Mahalle ziyaretleri Arsa Mahallesi’ndeki vatandaşlarla 
bir araya gelinmesi ile sona erdi. 
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SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞMALAR 
SONA YAKLAŞIYOR

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, ilçe ziya-
retleri kapsamında Muğla’nın Seydikemer ilçesini 
ziyaret etti. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Ot-
göz, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, 
AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye 
meclis üyeleriyle birlikte gün boyu ilçede ziyaret-
ler gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Mete, inşaatı 
devam eden, özel hastane konsepti taşıyan 150 
yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi’nde de incele-
melerde bulundu. Başkan Otgöz, AK Parti İl Başkanı 
Mete ve İlçe Başkanı Gümüş ve beraberindekiler 
Seydikemer Devlet Hastanesi Kurucu Müdürü Oğuz-
han Akdenizli ile birlikte hastanenin tüm alanını ge-
zerek gelinin son aşamalar hakkında bilgi aldılar. 
Hastanedeki incelemelerin ardından Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl 
Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Seydikemer İlçe 
Başkanı Salih Gümüş birer açıklamada bulundular. 
AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Sa-
lih Gümüş; “Seydikemer’e yakışan en gü-
zel hastaneyi Seydikemer’e burada-
ki ekip Milletvekillerimiz kazandırmış 
olduğumuzu düşünüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar 
söyleminin tam olarak kelime bulduğu bina ol-
muştur. İnşallah Seydikemer’e hayırlı olur” dedi.

Hastane inşaatını yerinde inceleyerek, yapılan ça-
lışmaları yakından görme fırsatı bulan AK Parti Muğ-
la İl Başkanı Kadem Mete, hastanenin fiziki olarak 
yüzde 95’inin tamamlanmış olduğunu dile getirdi.
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete; “Tamamıyla 
bittiğinde herkes görecek ki gerçekten son zaman-
larda bu konsepte yapılan hastanelerin en iyisi ya-
pılıyor burada. Tabi ki sadece Seydikemer’e değil 
civar, yakın komşu illerimizin komşu ilçelerinden 
de ciddi bir hasta akışı olacağını düşüyoruz. Ve Fet-
hiye Devlet Hastanesinin yükünü alma konusunda 
da oldukça fonksiyonel olacak. Bundan dolayıdır ki 
biz C kategorisinden B kategorisine geçirmek için 
sayın Bakanımızla, başkanlarımızla beraber yap-
tığımız ziyarette bu talebimizi iletmiştik ve sayın 
bakan yardımcımız Şuayip Birinci Bey de talimat-
larını vermişlerdi. Biz bu minvalde hastanemizi 
bir kez daha yerinde görelim, son geldiği noktaya 
bakalım dedik. Fiziki olarak yüzde 95’i tamamlan-
mış durumda. Alt katlarda biraz daha henüz kaba 
inşaat gözüküyor ise de üst katlardan aşağıya doğ-
ru inildiği için yukarılarda çok daha üst noktalara 
ulaşılmış, bitirilmeye çok yaklaşılmış, aşağılarda 
da yoğun bir çalışma var. Çok da profesyonel bir 
hastane müdürümüz var. O da bizim bir şansımız, 
Seydikemer’in bir şansı. Hastaneyi bir özel hasta-
ne konseptinde hazırlıyorlar. Bittiğinde sıradan 

bir devlet hastanesi değil çok daha farklı bir sağlık 
ünitesi olduğunu herkes görecek. Ben emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN OTGÖZ: “FETHİYE’NİN YÜKÜNÜ YÜZDE 
40 AZALTACAK”
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; “Ne 
zaman başladık ne zaman bu seviyeye geldik, 
zaman su gibi akıp gidiyor ama biz 2 sene Fethi-
ye-Seydikemer arasında bir bölge hastanesi ol-
sun diye uğraştık. Ama Fethiye’de iki tane özel 
hastane olunca yetersiz kaldı. Sonunda da bura-
da karar verdik. Tavşanbelen’de bir 60 dönümlük 
alanda yapmaya karar verdik. Geç oldu ama güzel 
oldu. Her işte bir hayır vardır dedikleri bu oldu. Bu 
bölgeye yakışır bir hastane olacak. Sadece bura-
nın değil Kaş’tan bu yana, Kalkan’dan bu tarafa, 
Dirmil tarafı o bölgeler komple buraya gelecek. 
Fethiye’nin yükünü alacak. Ben Fethiye’nin yüzde 
40 yükünü azaltacağını tahmin ediyorum. Bu böl-
ge için inşallah hayırlı olur. Başkanımın dediği gibi 
C’den B sınıfına atladıktan sonra da her şey daha 
güzel olur. İnşallah en kısa zamanda bu bölgeye 
hizmet vermeye başlar diye düşünüyorum. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Seydikemer’e bir dizi ziyaret dolayısıyla gelen AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih 
Gümüş ile birlikte Seydikemer Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundular. 



YAYLA KARAÇULHA, YÖRÜK ŞENLİĞİYLE COŞTU

Seydikemer’e bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi’nde 
Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından organize 
edilen, Seydikemer Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve 
Yayla Karaçulha Mahalle Muhtarlığının destekleriyle 
bu yıl 8’incisi gerçekleşen Yayla Karaçulha Yörük Şöle-
ni renkli görüntülere sahne oldu. Şölene Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Ankara’da olmasından 
dolayı katılamadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
şölene; Seydikemer Belediye Başkan Vekili Ramazan 
Akbal, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mus-
tafa Karakuş ve Mustafa Ali Türkan, AK Parti Fethiye İlçe 
Başkanı Turgay Öztürk, Karaçulha Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Halil Hancı, Yayla Karaçulha Mahalle Muhtarı 
Mustafa Kaşıkçı, Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri, 
Seydikemer Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Çe-
tin, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Yö-
rük Türkmen Derneği Temsilcileri ve davetliler katıldı.
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ OYUNLAR OYNANDI
Yayla Karaçulha Mahallesi Güreş sahasında yapılan 
ve çevrede halk pazarı da kurulan şölen iki gün sür-
dü. Şölenin ilk gününde mahalli sanatçıları sahne aldı.
Şölenin ikinci günü temsili gelin alma ve Yörük göçüy-
le başladı. Temsili gelin alma ve Yörük göçü Güreş Sa-
hasında son bularken, alanda çocuklar ve yetişkinler 
tarafından dev Türk Bayrağı açılıp, alanda gezdirildi.
Orta oyunlarının sergilendiği şenlikte halat çekme, ba-
lon patlatma, çuval, yumurta taşıma, sandalye kapma-
ca, yoğurt yeme, eş taşıma gibi unutulmaya yüz tutmuş 
oyunlar hem çocukların hem de yetişkinlerin katılımıyla 
yapıldı. Yarışmalarda ilk üçe girenlere ödülleri Seydike-
mer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve 
Mustafa Ali Türkan ile protokol üyeleri tarafından verildi.
BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKAN: “MÜLKİYET SORUNU 
ÇÖZÜLÜYOR”
Şölende konuşma yapan Seydikemer Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz’ün selamını iletti. Başkan Yardım-
cısı Türkan; “Karaçulha 1970’li yıllarda rahmetli Mustafa 

Severoğlu’yla, Kadir Özdemir’le, Mehmet Kocatepe’yle, 
rahmetli Mustafa Kiremitli’yle, Turhan Kovancı ve Yusuf 
Çaylı’yla devam eden bir belediye döneminden 2014 
yılında Büyükşehir Yasası’yla Mahalle konumuna geldi. 
2015 yılında Seydikemer ilçemizde mahalle olarak tes-
cil edildi. O günden bugüne kadar da Yayla Karaçulha 
Mahallesi ve Seydikemer Belediyesi olarak Karaçulha 
Muhtarlığı olarak hep beraber sizlere hizmet etmeye, 
mücadele etmeye, sizlerin yaz dönemlerinde burada-
ki yaşamınızı kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Mutla-
ka eksikliklerimiz var ancak bir ve beraber olarak yaz 
döneminde burada misafir ettiğimiz Karaçulhalılar, 
sabit yaşayan arkadaşlarımızla beraber Seydikemer’i, 
Yayla Karaçulha’yı daha güzel, daha yaşanılabilir bir 
yer haline getirmeye gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi 
yıllardır devam eden mülkiyet sorunu çözülüyor. 2B 
çalışmalarının sonuna geldi. Bugüne kadar sahiplik 
belgesi olmadan yani ceplerinizde bir tapu olmadan 
kullandığınız bu toprakları, bu arazileri, çok kısa bir 
süre sonra tapuları cebinizde olacak. Ben hepinize te-
şekkür ediyorum. Bu şenliğin düzenlenmesinde emek 
sarf eden, mesai harcayan herkese şahsım ve Seydike-
mer Belediyesi adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk; “Bu etkinliği 
düzenleyen Karaçulha Gönüllüleri Derneğine, yönetimi-
ne, burada görev almış, sahada çalışan bütün kardeşle-
rime ve muhtarlarıma, başkanlarıma hepsine teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu etkinlik sonsuza kadar gider. Biz-
de duygulanıyoruz. Geçmişte yaşadığımız bazı gelenek-
lerimizi burada görmüş oluyoruz. Seydikemer’de misafir 
olduğumuz için Başkanımıza teşekkür ediyoruz, hem 
muhtarıma ve derneğimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yayla Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Kaşık-
çı; “Burada Yayla Karaçulha, Sahil Karaçulha yok, 
sadece hizmet var. Gönüllüler Derneğinin yap-
mış olduğu bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz” dedi.
Karaçulha Gönülleri Derneğinden sipsi sanatçı-
sı İsmail Peynirci; “Bizleri kırmayan, bu güzel şö-

lene katılım sağlayan bütün gönül dostlarına te-
şekkür ediyorum. En önemlisi çocuklarımız. Bu 
çocuklarımız bugün burada yarışırsa geleceği iple 
çekerler, gelecekte anlatacak hikayeleri olur” dedi. 
Çeşitli etkinliklerle gün boyu devam eden Şölenin ak-
şamki bölümünde de sevilen yöresel sanatçı Özlem Şa-
hin sahne aldı. Özlem Şahin’den önce bir konuşma yapan 
Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı; “Biz 
Karaçulha Gönüllüleri Derneğine her yıl aşuremizi, keş-
keğimizi, 18 Mart Çanakkale Şehitler Günümüzü, Kadın-
lar Günümüz gibi birçok etkinlik yapıyoruz. Bunları Kara-
çulha halkımızın esnaflarımızın desteğiyle yapıyoruz. Bu 
süreçte yaylamızda 2 gün süren yörük şöleni yapıyoruz. 
Kolay bir şey yapmıyoruz. Çok zorluklar çekiyoruz. Allah 
hepinizden razı olsun. Eksiğimiz vardır önemli olan bi-
zim eksikliğimizi gören bir kardeşimizin kapatmasıdır. 
Bu şölen tamamen Karaçulha halkımızın adınadır” dedi.
Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı’nın ko-
nuşmasının ardından birbirinden güzel türküleri seslen-
diren Özlem Şahin’e vatandaşlar danslarıyla eşlik ettiler.

Yayla Karaçulha’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Yayla Karaçulha Yörük Şöleni renkli 
görüntülere sahne oldu. 2 gün süren şenliğe Seydikemer ve Fethiye’den yoğun 
katılım oldu.
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BAŞKAN OTGÖZ, AŞURE İKRAMINDA BULUNDU 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure 
Günü’nde, Pazar Yerinde hazırlanan stantta, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Bereket ve birliğin sembolü olan Muharrem Ayı’nın en 
güzel örneği, huzur kenti Seydikemer’de de yaşandı. Sey-
dikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün talimatı üze-
rine Pazar Yerinde kurulan stantta Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Mus-
tafa Karakuş ve Ramazan Kaynak, AK Parti Seydikemer 
İlçe Bakanı Salih Gümüş, Meclis üyesi Yusuf Bağırcı ve Le-
vent Tosun vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. 

BAŞKAN OTGÖZ: “BİRLİĞİMİZ VE BEREKETİMİZ DAİM 
OLSUN”
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure stadında aşure 
ikramının ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden 
Başkan Otgöz; “Bugün Seydikemer’de birliğin, bereke-
tin, bolluğun simgesi Muharrem Ayında vatandaşlara 
aşure ikramında bulunduk. Rabbim bu ayda oruç tutan 
vatandaşlarımızın inşallah oruçlarını kabul eder. Bir-
liğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olsun, aşure-
miz, sofralarımız bereketli olsun” ifadelerini kullandı. 

SEYDİKEMER BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE YAPILAN GİRİŞ KAPISI TAMAMLANDI
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün destekle-
riyle Arsa Mahallesi’ne özel yapılan Giriş Kapısı tamam-
landı. Ressam ve Heykeltraş Ali Rıza Başarır tarafından 
yapılan Giriş Kapısı, Arsa Mahallesi’ndeki yerine taşındı.
Seydikemer Belediyesi hayata geçirdiği yatırım ve 
projelerle adından sıkça söz ettirirken, ilçeye ka-
zandırılan eserler de ön plana çıkıyor. Daha önce 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün des-
tekleriyle Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Kapıla-
rının yanı sıra Dont Testisi kültürünü yansıtan çeş-
me yapan Ressam ve Heykeltraş Ali Rıza Başarır, bu 
kez de Arsa Mahallesi’ne özel çalışmaya imza attı. 
Üzümü, elması ve kirazıyla ünlü Arsa Mahallesi’ne 
özgü motiflerle çalışma yapan Başarır, evinin önün-
de kurduğu atölyede Arsa Mahallesi için tasarla-
dığı Giriş Kapısını 20 günde tamamladı. Strafor 
malzemelerle kapıyı yapan Başarır, daha sonra bo-
yalarla renklendirdi. Giriş Kapısının tamamlanması-
nın ardından Seydikemer Belediyesi ekipleri, 4 metre 
yüksekliğinde ve 4 metre genişliğindeki kapıyı, Arsa 
Mahallesi’ne dikilecek olan yere taşıyıp yerleştirdi.

RESSAM VE HEYKELTRAŞ BAŞARIR: “ARSA’YI TANI-
TAN BİR ANIT YAPTIK”
Ressam ve Heykeltraş Ali Rıza Başarır, Başkan 
Otgöz’ün destekleri sayesinde Giriş Kapısını yaptığı-
nı ifade ederek; “Cennetin Yedinci Katı Arsa Köyünde 
Arsa’yı tanıtan bir anıt yaptık. Bu çocuklarımıza kala-

cak. 4 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde 
güzel bir anıt oldu. Aynı Selçuklu, Osmanlı, Cumhu-
riyet Kapıları gibi bu da güzel bir Arsa Kapısı oldu. 
Allah güle güle kullanmak nasip etsin inşallah. Bu 
işin mimarı Yakup Başkan ve muhtar bey. İkisinin 
gayretleri ile oldu. Köyün en güzel yerinde, en güzel 
şekilde yapmaya gayret ettik. Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz’e çok teşekkür ederim” dedi. 
Arsa Mahalle Muhtarı Cüneyt Uçar, mahalle sakin-
lerinin Giriş Kapısını çok beğendiklerini ve sık sık fo-
toğraf çektirmek isteyenlerin olduğunu belirterek; 
“Seydikemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz’ün 
destekleriyle Arsa Mahallemize güzel bir giriş kapı-
sı yapıldı. Vatandaşlarımız bu eseri çok sevdi. Sayın 
Başkanımız Yakup Otgöz’e ve giriş kapısını yapan 
Ressam ve Heykeltıraş Ali Rıza Başarır’a ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

BAŞKAN OTGÖZ: “SEYDİKEMER’İN DEĞERLERİNE 
ÖNEM VERİYORUZ”
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 
Seydikemer’in değerine değer katmak için gece 
gündüz çalıştıklarını dile getirerek, Ressam ve Hey-
keltraş Ali Rıza Başarır’a teşekkür etti. Seydikemer’in 
tarihiyle, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle bir bütün 
olduğuna işaret eden Başkan Otgöz, bu değerleri ön 
plana çıkartacak ve gelecek nesillere aktarmasında 
aracı olan her projeye destek olacaklarını kaydetti. 
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SEYDİKEMER’E “YÖRESEL SANATLAR ATÖLYESİ” GELİYOR
Seydikemer Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Seydikemer Belediye 
Başkanlığı’nın proje ortağı olduğu “Yöresel Sanatlar Atölyesi” projesiyle unutul-
maya yüz tutmuş yöresel ürün ve zanaatlar tekrar canlandırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP) 2022 yılı kapsa-
mında, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ko-
ordinasyonunda yürütülen proje teklif dönemi 
sonucunda Seydikemer Kaymakamlığı tarafından 
hazırlanan Yöresel Sanatlar Atölyesi projesi onay-
landı. Seydikemer Belediyesi, Muğla Olgunlaşma 
Enstitüsü, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası (FTSO) 
ve Seydikemer Ziraat Odası proje ortaklığını yü-
rütürken, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve TÜRSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Baş-
kanlığı da proje iştirakçileri arasında yer alıyor.
“Yöresel Sanatlar Atölyesi” projesi ile Saklıkent yolu 
üzerinde kurulacak Yöresel Sanatlar Atölyesinde; iş 
bulmada zorluk yaşayan, dışarda çalışma imkânı 
olmayan, maddi zorluk çeken ev hanımları, okula 
gitmeyen 15-24 yaş arası işsiz gençler ve engelli 
bireylerin gelir düzeylerinin artırılması amaçlanı-
yor. Proje ile unutulmaya yüz tutmuş, Seydikemer’e 
özgü Seydiler Kilimi, Dont Testisi, Kök Boyacılığı 
gibi yöresel ürün ve zanaatların yeniden canlan-
dırması amacıyla uygulamalı atölyeler kurularak, 
bu ürünlerin üretilmesi ve satışı hedefleniyor.

ÜRETİLEN ÜRÜNLER ONLİNE PAZARDA DA SATI-
ŞA SUNULACAK

Proje uygulama yeri olarak ise şu an atıl durumda 
olan Könteş İlkokulu binası ve önünde bulunan üstü 
kapalı alan, tadilattan geçirilerek proje kapsamın-
da ayağa kaldırılacak. Ürünlerin satışı; başta proje 
alanında olmak üzere, Saklıkent Kanyonu girişinde 
bulunan satış alanında, Tlos Antik Kenti girişin-
de, Kayadibi Mahallesi’nde bulunan, Seydikemer 
Belediyesi’ne ait satış alanında ve Seydikemer Hü-
kümet Konağı yerleşkesinde bulunan alanlarda ya-
pılması hedefleniyor. Proje faaliyetleri kapsamında 
bir kooperatif kurulmasının ardından kooperatif tü-
zel kişiliği üzerinden, ulusal alanda faaliyet göste-
ren çevrimiçi alışveriş siteleri ile anlaşma yapılarak 
bu platformlarda mağaza açılması da planlanıyor. 

SEYDİKEMER’DE BÜYÜK ZAFERİN 100’ÜNCÜ YILI GURURLA KUTLANDI
Seydikemer’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. 
Seydikemer Hükümet Konağı ve Seydikemer Belediyesi önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla devam etti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Za-
fer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Sürücü yaptı.
Sürücü; “Tarihte emsali görülmemiş eşsiz kahramanlık zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümünü ilk gün-
kü gurur ve heyecanıyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 Ağustos Zaferi, Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde yüce Türk Ulu-
su emperyalist güçlerin işgalci ordularını yendiğimiz, esaretin son bulduğu, kahramanlıkların şaha kalktığı, bağımsızlığa ve özgürlüğe ka-
vuştuğumuz, Anadolu’nun sonsuza kadar Türk yurdu olacağının belgesi, istikbalimizin ölümsüz abidesi olmuştur” ifadelerini kullandı. 
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SEYDİKEMER ‘TÜRKİYE AŞKINA’ DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTU
Seydikemer’de FETÖ Terör Örgütü’nün hain darbe teşebbüsüne karşı verilen şanlı zaferin 6’ncı 
yıldönümünde ‘Türkiye Aşkına’ temalı 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü do-
layısıyla Seydikemer Kaymakamlığı’nın öncü-
lüğünde Seydikemer Belediyesi’nin katkılarıy-
la düzenlenen ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma’ 
Programında duygu dolu anlar yaşandı. Gün boyu çeşitli 
etkinliklerle anılan 15 Temmuz Şehitleri için Seydike-
mer Hükümet Konağı önünde de program düzenlendi.
Fotoğraf ve video gösterimiyle başlayan programa Muğ-
la Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan 
Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Sey-
dikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Seydike-
mer İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, Belediye Baş-
kan Yardımcıları Mustafa Karakuş, Ramazan Kaynak ve 
Mustafa Ali Türkan, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih 
Gümüş, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, bele-
diye meclis üyeleri, Seydikemer Müftü Vekili Adem Demi-
rel, STK Temsilcileri, muhtarlar, daire amirleri, kurum mü-
dürleri, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Fotoğraf ve video gösteriminin ardından tüm şehitlerimiz 
için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’mız okun-
du. Daha sonra şehitlerimiz için ilçe vaizi Yasin Bildirici 
tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunup dualar edildi. 
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; “15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik gününde 1970’li yıllar-
dan beri gizli bir şekilde örgütlenmeye çalışan FETÖ 
terör örgütü 6 sene önce bugün hain darbe girişimi te-
şebbüsünde bulunmuştur. 15 Temmuz gecesi ‘FETÖ’cü 
hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefes-
lerini veren 251 şehidimize bu ‘vesile ile bir kez daha 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeş-
lerimize de Rabbimden sağlık temenni ediyorum” dedi.

BAŞKAN OTGÖZ: “TÜRKİYE GEÇİLMEZ”
“Türkiye’nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ 
başta olmak üzere tüm terör örgütlerine, gizli-açık her 
türlü fitne-fesat ile varlığımıza ve birliğimize kasteden 
tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdürece-
ğiz” diyen Başkan Otgöz; “Bu ihanet zincirinde her şeyi 
düşünen, her şeyi inceden inceye planlayanlar tek bir 
şeyi hesaba katmamışlardı; Bu oyunu kuranlar Türk mil-
letinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, 
en modern savaş araçlarının karşısında göğsünü siper 
ederek ezanına, bayrağına, Meclisine, Cumhurbaşka-
nına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdi. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin FETÖ’nün veya kendini onun sahibi zanne-
denlerin değil, Türk milletinin ordusu olduğunu düşüne-
memişlerdi. Bizim milletimiz tarih boyunca sayısız defa 
her şey bitti denildiği anda adeta küllerinden yeniden 
doğarak çok daha büyük atılımlar içerisine girmiş bir mil-

lettir. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi aynı dirayeti, aynı 
kararlılığı, aynı azmi, aynı cesareti bir kez daha göster-
miştir. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için so-
kaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp 
kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye’nin ge-
çilmez olduğu bir kez daha görülmüştür” diye konuştu.

BAŞKAN OTGÖZ; “ŞEHADETE YÜRÜMEK İÇİN BİR AN 
BİLE TEREDDÜT EDİLMEYECEKTİ”
FETÖ’cü alçaklar tarafından şehit edilen 251 kardeşimizin 
her birinin hikâyesi tek başına bu millete asırlarca ilham 
verecek ayrıntılarla dolu olduğuna işaret eden Başkan 
Otgöz şunları söyledi: “İşte bunlardan bir tanesi de Ömer 
Halisdemir kardeşimizdi. Cumhurbaşkanımızın en yakın 
çalışma arkadaşı Erol Olçok, bunlardan bir tanesiydi. Prof. 
Dr. İlhan Varank yine bunlardan bir tanesiydi. Pek çok şe-
hitlerimiz oldu. Allah şahittir, milletimiz emin olsun ki eğer 
o gece darbeciler Marmaris’te veya İstanbul’da Atatürk 
Havalimanı’nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek 
için bir an bile tereddüt edilmeyecekti. Çünkü o gün ha-
valimanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi.”
BAŞKAN OTGÖZ GENÇLERE SESLENDİ
Konuşmasında gençlere de seslenen Başkan Otgöz; 
“Gerekirse kan kusar kızılcık şerbeti içtik deriz, ama ül-
kemizi ve milletimizi böyle bir ayıbın içine sokmayız. 
Dışarıda veya içeride her kim FETÖ’cülerle, PKK’lılarla 
veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet 
edebiyatı yapıyorsa, bilin ki kafasının arkasında ülke-
miz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır. Bize 
bu şekilde nasihat çekenler var, o nasihati kendinize 
saklayın. 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl 
dönümünde milletimizin huzurunda bu kararlılığı-
mızı bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM VEKİLİ YAZGAN: “TÜRK DEVLETİ BAŞKAL-
DIRANIN BAŞINI EZER!”
Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan; “Şunu 
bilmek lazım ki Türk Devleti her zaman güçlüdür. Baş-
kaldıranın başını ezer! En son başkaldırı da bundan 6 
yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet 
Yapılanması tarafından bir baş kaldırı, adeta bir işgal 
girişimi şeklinde hepimizi şoka sokan bir başkaldı-
rı şeklinde cereyan etti ve başları ezilmiş oldu. O gün 
tüm Türkiye’de kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ekseriyeti belki yüzde 95’i, kahraman polis teşkilatı-
mız ve milletimiz bu menfur, hain darbe girişiminin 
karşısında oldu ve göğsünü siper etti.  O gün 251 şehit 
verdik. O şehitlerimizin ruhları şad olsun. Fedakarlık-
larına ve vatana adanmışlıklarına minnettarız” dedi.

KAYMAKAM VEKİLİ YAZGAN: “SEYDİKEMER’İMİZİN 
HAKKI ÖDENMEZ!”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz 
gecesi Marmaris’te olmasından dolayı Marmaris’in çok 
daha ayrı bir yeri olduğuna değinen Kaymakam Vekili 
Yazgan; “O gün Cumhurbaşkanımız buradaydı ve sui-
kast girişimi tertip edildi, tüm Türkiye’de meydanlarda 
olduğu gibi daha neredeyse Cumhurbaşkanımız çağrı 
yapmadan, milletimiz demokrasi için meydanlara indi. 
Burada da Marmaris’i akın ettirdi. Milli birliğimizi o gün 
göstermiş olduk. Demokrasimizi, halkın iradesine sahip 
çıkma azmimizi ve kararlılığımızı bir kere daha göstermiş 
olduk. Muğla’mızın, Seydikemer’imizin o yönüyle hak-
kı ödenmez! Yörüklerimiz bu memleketimizin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletimizin asli unsurları, belki de çimen-
tosu, harcı diyebileceğimiz vatandaşlarımızdır. Onun için 
hepinize ayrı ayrı tekrar şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Kaymakam Vekili Yazgan; “Bugünün adı Milli birlik ve De-
mokrasi günü kondu. Neden? Demokrasimiz, ekmeğimiz, 
aşımız gibi. Demokrasi olmazsa, seçim olmazsa milletin 
iradesi yok sayılmış olur. Dolayısıyla günün adı ‘Demok-
rasi’ oldu. Vatandaş demokrasisine sahip çıktı. Ve milli 
birliğimizi gösterdiğimiz için bir daha da temkinli olalım, 
böyle tuzaklara tekrar düşmeyelim diye ‘Milli Birlik Günü’ 
de konulmuş oldu. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var: 
‘Tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet’ diye. Vatanda-
şımızın, Anadolu insanının temiz duygularını, İslamiyet’i, 
ezanı, bayrağı, Türklüğü kullanarak ciddi bir taban edindi 
FETÖ. Bizim yumuşak karnımızı adeta istismar ederek, biz-
den görünerek netice itibariyle o günlere gelindi. Aslında 
bir anlamda CIA’nın, Amerika’nın ne kadar da bu yönüyle 
uzman bir örgüt ortaya çıkardığını da görmüş oluyoruz. 
Bizim temiz duygularımızı istismar ederek. Bunun için 
bundan büyük dersler almamız lazım. Bizim bu ülkeden 
başka, devletten başka gidecek yerimiz yok” diye konuştu. 
Protokol konuşmalarından sonra Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği konuşması izlenip ar-
dından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırla-
nan ‘Türkiye Aşkına’ temalı sinevizyon gösterisi sunuldu. 
Program 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel 
hazırlanan sinevizyon gösterisiyle devam etti.  Gecenin 
ilerleyen saatlerinde ise Seydikemer’in vatan için verdiği 
16 şehidinin slayt gösterisi sunuldu. Saatler 00.13’ü gös-
terdiğinde de tüm Türkiye’de olduğu gibi Seydikemer’in 
tüm mahallelerindeki camilerde selalar yükseldi. 
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SEYDİKEMER’DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ 
ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016 gecesindeki darbe girişiminin püskürtül-
mesinin altıncı yıldönümü ‘Türkiye Aşkına’ slo-
ganıyla ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. Türk 
Milleti’nin demokrasisine ve vatanına sahip 
çıkması bilincinin canlı tutulması amacıyla  “15 
Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Bir-
lik Günü” çerçevesinde gerçekleşen etkinlikler 
Seydikemer’de Seydiler Mezarlığında bulunan 
şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle başladı.  
Düzenlenen anma programına Muğla Vali Yar-
dımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan 
Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup 
Otgöz, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Mu-
zaffer Yüceur, Seydikemer İlçe Jandarma Ko-
mutanı Sadık Çetin, Belediye Başkan Yardım-
cıları Mustafa Karakuş ve Ramazan Kaynak, AK 
Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, AK 
Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıt-
kı Ülker, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet 
Güven, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Levent 

Tosun, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ferah San, Seydikemer Müftü Vekili Adem De-
mirel,  Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı Müdürü Kenan Köse, İlçe Yazı İşleri Müdürü 
Halit Dündar, Seydikemer Belediyesi Özel Ka-
lem Müdürü Hasan Çetin, Seydikemer Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kasım Gür-
büz, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKILDI
Seydiler Mezarlığı’ndaki şehit mezarlarını zi-
yaret eden Kaymakam Vekili Yazgan, Belediye 
Başkanı Otgöz ve beraberindeki protokol üye-
leri tarafından Şehit Alper Seven ve Şehit Osman 
Tosun’un mezarlarına karanfil bırakılıp tüm 
şehitler için dua edildi. Daha sonra Şehit Gür-
can Akan’ın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba 
evine ziyaret gerçekleştirildi. Kaymakam Vekili 
Yazgan, Başkan Otgöz ve beraberindeki proto-
kol üyeleri Şehit Gürcan Akan’ın babası İsmet 
Akan’ın geçmiş Kurban Bayramını da kutlaya-

rak bir süre sohbet etti. Şehit ailesine ziyaretin 
ardından Merkez Camiine geçildi. Burada öğle 
namazı öncesinde 15 Temmuz şehitlerimiz ile 
tüm şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okutuldu. 
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokra-
si ve Milli Birlik Günü programı Seydike-
mer Hükümet Konağı önünde düzenlene-
cek etkinliklerle devam edecek. Etkinlikler 
kapsamında saatler 00.13’ü gösterdiğinde il-
çede bulunan tüm camilerde sela okunacak. 

Seydikemer Kaymakamlığı öncülüğünde ve Seydikemer Belediyesi’nin katkılarıyla “15 
Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı kapsamında 
yurdun dört bir yanında olduğu gibi Seydikemer’de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 


