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Patara 2020 Ekibi Seydikemer’de

Patara yılı sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından incelemeler de
bulunmak üzere ilçemize gelen ekip, Patara bölgesinde yapılacak
çalışmalar hakkında incelemelerde bulundular.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı Patara yılı ilan edilmişti.
Patara yılı sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından incelemeler de bulunmak üzere Muğla’nın Seydikemer İlçesine gelen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Daire Başkan Vekili Dr. Beyhan Oktar ve ekibi Patara bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında incelemelerde bulundular.
Bakanlık ekipleri önce Antalya’nın Kaş İlçesi Kalkan mahallesinde Kaş Belediye Başkanı
Mutlu Ulutaş, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, Patara Muhtarı
Arif Otlu ve yetkililerinde katıldığı toplantıda Seydikemer’e Patara yılı sebebiyle gelecek olan misafirlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tedbirlerin alınması hususunda görüş alışverişinde bulundular. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Seydikemer
Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile birlikte Patara Özel Çevre Koruma bölgesinde olan
Seydikemer’in Karadere, Karaköy ve Kumluova mahallelerinde incelemelerde bulun-

Seydikemer’de Yol Çalışmaları
Devam Ediyor
Yol çalışmaları kapsamında Seydikemer İlçesi genelinde devam eden yol çalışmaları aralıksız, hız kesmeden devam ediyor. Atlıdere mahallesi yol çalışmaları kapsamında dar olan yollar genişletilip, çakıllanıyor. Silindir yardımıyla sıkıştırılan yol çalışmalarından mahalle sakinleri ise sevinçli. Çamurlu ve
dar yoldan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri Seydikemer Belediye
Başkanı Yakup Otgöz’e teşekkür ederek yol sevinçlerini dile getirdiler.
Seydikemer Belediyesinin hizmetleri devam ettiğini belirten Atlıdere Mahalle
Muhtarı Yusuf Gönen, “Karagedik sokak ve Ali Hoca yolumuzu genişleterek
çakıllanıyor. Belediye Başkanımız Otgöz’e ve Belediye personellerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

dular. Bölgeye yapılacak olan yatırımlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerine Seydikemer Belediye başkanı Yakup Otgöz bilgilendirmelerde bulundu. Patara Likya uygarlığının Kumluova Mahallesi’nde bulunan Letoon antik kentinin Likya’nın dini
merkezi konumundadır. Bu kutsal alandaki Leto, Apollon ve Artemis tapınakları tarihi
açıdan çok önemlidir. 09.12.1988 tarih ve 484 sıra numarasıyla UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alan antik kent, Likya yürüyüş yolu rotasındadır. Kaş, Fethiye, Kalkan ve
Patara gibi çevre turizm merkezlerinden her gün yüzlerce turist bu alanı keşfetmek için
gelmektedir. 2020 Patara yılı için Seydikemer’e gelecek olan ziyaretçiler için Saklıkent
başta olmak üzere Karadere-Kumluova plajları, Letoon antik kenti, Tlos, Sidyma, Pınara, Karanlık içi kanyonu, Seydiler Kilimi, Seki yaylası, Camalan yaylası, Yayla Girdev gölü
gibi tarihi, turistik ve kültürel bir çok yeri ziyaretçilerini beklemektedir.

Matmara Yaylasında Karla Mücadele
Seydikemer Belediyesi, Temel mahallesi 3 bin metre rakımlı Matmara
Yaylası’nda yer yer 1-1 buçuk metreyi bulan karla kaplı yolları yaz aylarında
yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açmak için çalışma yapıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, temel mahallesinin Matmara Yaylası’da karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte Seydikemer’de yaylalarda karla mücadele hız kazandı. Toros Dağları’nın
eteklerinde 1-1 buçuk metreyi bulan karlı yolları açmak için Seydikemer
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile kesintisiz çalışıyor.
Ekim ayından Mayıs ayına kadar yaklaşık 7 ay karla kaplı olan yayla yolunda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolun birçok kısmını
ulaşıma açtı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak
kullandığı Matmara Yaylasının yolu Yörüklerin göç zamanına yetiştirilecek.
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“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m”
Kampanyasına 86 Bin 250 TL

“Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Kampanyasına Seydikemer Belediye
Başkanı Yakup Otgöz ve belediye personeli, toplamda 86 Bin 250 TL
destekte bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m”
yardım kampanyasına Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve belediye personeli
destekte bulundu.
Başkan Otgöz 3 maaşını bağışladığını ifade ederek, Belediye başkan yardımcıları ve
belediye personeli de 56 Bin 250 TL bağış yaparak, toplamda 86 Bin 250 TL “Biz Bize
Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına katkıda bulundular.
Seferberlik Görmüş, Depremler Görmüş Bir Şehrin Evlatları Olarak
Kampanyaya katkıda bulunan personellere teşekkür eden Başkan Otgöz bu esnada
yaptığı konuşmada; “Çok değerli Seydikemer’li hemşehrilerim Cumhurbaşkanımızın

Başlatmış olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyası ile birlikte milli dayanışma
günü olaraktan bütün Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın katkı sunabileceğini, bugünde Seydikemer Belediyesi olarak bizde Belediye personellerimiz ile birlikte bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. Bütün imkânı olan hemşehrilerimin bu
kampanyaya destek vermesini rica ediyorum. Yıllardır çile çekmiş, seferberlik görmüş,
depremler görmüş bir şehrin evlatları olaraktan ve böyle kara günlerde birbirine dayanışma ruhuyla hareket etmiş bir neslin evlatları olaraktan bu girdaptan çıkabilmemiz
için destek kampanyamıza mutlaka katılım sağlanmasını rica ediyorum” dedi.

Seki 112 Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonu törenle hizmete açıldı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Seki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış töreni
kurban kesilip dualar edilerek gerçekleştirildi.
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Törene Muğla Sağlık İl Müdürü İskender Gencer, İlçe
Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Ak Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ecz. Salih
Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş,
Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Mahalle Muhtarları, İlçe Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, son yıllarda acil
sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişme yaşandığını
ifade ederken, Seki’ye açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun bölge için gerekliliğine vurgu yaptı.
Tören esnasında ve sonrasında vatandaşlar ile bir araya gelen İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz’e vatandaşlar, 24 saat esasına dayalı sağlık hizmetleri alabilmeleri hususunda
memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.
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Seydikemer Devlet Hastanesi’nin
Yapımına Başlanıldı

Seydikemer’e yapılacak 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi ihalesinin
inceleme ve itiraz süresinin tamamlanmasının ardından şirket yetkilileri
Seydikemer’e gelerek gerekli çalışmalara başladılar.

Seydikemer’e yapılacak 150 yataklı Seydikemer Devlet miz yapılıyor. Araçlarımızda birkaç güne kadar çalışmaya
Hastanesi ihalesinin inceleme ve itiraz süresinin tamam- başlayacak. Seydikemer’e şimdiden hayırlı olsun,” dedi.
lanmasının ardından şirket yetkilileri Seydikemer’e gelerek gerekli çalışmalara başladılar.
Hükümet Seydikemer’e Önem Gösterdi
AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ecz. Salih Gümüş hastaHastane yapılacak alanda AK Parti Seydikemer İlçe Baş- ne yapılacak alanda inşaat firması yetkilileri ile incelekanı Ecz. Salih Gümüş ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz melerde bulundu.
incelemelerde bulunarak Hastane inşaatını yapacak Başkan Gümüş: ’’Hükümet Seydikemer’e Önem Gösterinşaat şirketi yetkililerinden bilgi aldılar. Hastane inşa- di. En büyük emek takdir edersiniz ki Belediye Başkaatının 700 güne kalmadan en kısa sürede bitirileceğini nımızındır. Bu süreci biz 16 Eylül 2017 de kongremizde
ifade eden şirket yetkilisi Can Özsoy; “7 katlı 150 yataklı Hastane yapacağımızın sözünü vermiştik. Akabinde
hastane yapacağız,” dedi.
Belediye Başkanımızla birlikte Ankara’ya ziyaretlerimiz
gerçekleşti. Ankara ziyaretimizde dönemin sağlık Baka7 katlı 150 Yataklı Hastane Yapacağız
nı Ahmet Demircan beyle kahvaltı yaparak Seydikemer
Hastane İhalesini alarak Seydikemer’de çalışmalara Devlet Hastanemizin sözünü aldık. Hastane geç kaldı
başlayan Özsoy İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim diye eleştiriler var. İlk hedefimiz fethiye ve Seydikemer’i
Şirketi yetkilisi Can Özsoy açıklamasında: “İhalesi 28 düşünerek buraya bölge hastanesi yapmaktı. Sağlık baEkim 2019’da yapılan Seydikemer Devlet Hastane in- kanlığı bu konuyla alakalı olarak eldeki verilerle bölge
şaatı diğer şirketlerin Kamu İhale kurumuna ve idareye hastanesi yapılamayacağını söyleyince bizde o zaman
yapılan itirazları sonucu 8 Nisan’da belli oldu. Bu süreç Seydikemer’e büyük bir hastane yapalım dedik. Diğer
daha uzunda sürebilirdi. Süreç sonuçlanınca bizde he- ilçelerde 50, 125 yataklı hastane yapılacakken, Hükümen çalışmamıza başladık. 33 Bin metrekarelik kapalı metimizin Seydikemer’e gösterdiği ayrıcalık nedeniyle
alanlı, bodrum dahil 7 katlı ve 150 yataklı bir hastane İlçemize 150 yataklı Hastane yapılacak. Seydikemer’e
yapacağız. 700 iş günü süremiz var. Bizler çalışmaları- tanınan bu imtiyazdan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın
mızı devam ettirerek daha erken bitirmeye çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle teşekkür ediyorum.
Arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Şuanda ölçümleri- Tahsis yapıldıktan sonra da çalışmalar başladı. İnşallah

Gerişburnu mahallesindeki alana Güzel bir devlet Hastanesi yapılacak. Seydikemer’in düzenli ve dengeli büyümesi açısından Hastanenin buraya yapılması planlandı.
Burası Ormanlık alandır. Burada kimsenin rantı yoktur.
Halkımızın da %90’a yakınının doğru yer dediği bir noktaya yapılıyor. Bazı itirazlar da vardı fakat en uygun yer
burası görülmüştür. Bu Hastane yapımı sürecinde önceki
dönem milletvekillerimiz Hasan Özyer ve Nihat Öztürk’e,
Şimdiki milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ,Mehmet
Yavuz Demir’e, Ak Parti İl Başkanımız Kadem Mete’ye ve
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreci baştan sona Belediye
Başkanımız Sayın Yakup Otgöz’le birlikte götürdük. En
büyük emek takdir edersiniz ki Belediye Başkanımızındır. Ben özellikle kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Başkan Gümüş ayrıca; ‘’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclisimizin açılışının 100. yılı nedeniyle
coşkulu bir kutlama düşünülüyordu. Pandemiden dolayı
düşündüğümüz coşkulu kutlamayı yapamayacağız. gönlümüz yine coşkulu bir şekilde 23 Nisanı Kutlayacağız.
Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclisimizin açılışının 100. yılını kutluyorum.
Aramızda mesafelerin olmadığı günlerin biran önce gelmesini temenni ederek hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, dedi.
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Vatandaşlarımıza Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz
Belediye Başkanı Yakup Otgöz: ‘’Devlet hastanesinin yapılması için uzun süre bekledik. Sonunda yer teslimi yapıldı. 700
günlük iş süresi bugün itibariyle başladı. Burada emeği geçen
Eski Vekillerimiz Hasan Özyer, Nihat Öztürk, İl Başkanımızın,
İlçe Başkanımın, Milletvekillerimin, Eski Müsteşarlarımızın,
Genel Müdürlerimizin, Daire Başkanlarımızın, Bakanlarımızın
ve en büyük emekte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ındır. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür
ediyorum.
Hastanenin Hiçbir Yere Gittiği Yok
Belediye Başkanı Yakup Otgöz: “Söz verdiğimiz gibi yine aynı
yere yapılıyor. Bu yerin belirlenmesi imarı sadece 2 yıl sürüyor.
Seydikemer’in çok güzel bir yeri. 51 dönüm alana yapılıyor
hastane. Özsoy inşaat isimli firma ihaleyi aldı. İnşallah cenab-ı
Allah kaza bela vermeden biter diyorum. Seydikemer için güzel bir hastane oldu. 150 yataklı hastane az değil. Birde eski
Sağlık Bakanımın hakkını ben hiç ödeyemem. Önceki dönem
Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a da ben çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok fazladır. Seydikemer’e yakışır güzel bir
hastane 700 gün içinde bitecek. Seydikemer’liler de güzel bir
hastaneye yakın zamanda kavuşmuş olacaklar. Bu görünüm
olarak 7 katlı bir hastane olacak. Bu bölgede çok güzel bir
hastane olacak. Seydikemer yeni ilçe olmanın meyvesini şimdi alacak. Bizim 2 buçuk 3 yılımız Bölge Hastanesi olsun diye
geçti. Seydikemer ve Fethiye’nin ortasına çırpı mevkiine bir
Bölge Hastanesi olsun istedik. Hastanenin yapılması için biz
çok uğraştık. Nüfus oranı yetersiz kaldı. Gece ve gündüz nüfusu hepsini hesapladık. Geç oldu ama güç olmadı. 150 yataklı
Seydikemer Devlet Hastanesi Seydikemer’li vatandaşlarımıza
hayırlı uğurlu olsun. Belediye hizmet binamız ve hükümet
konağımızın inşaatının çalışmaları devam ediyor. İnşaat durdu mu diye vatandaşlarımızın içinde bir tedirginlik var. İnşaat
devam ediyor. Belediye hizmet binası ve hükümet konağımıza
önümüzdeki aylarda taşınacağız,” dedi.
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“100 Kişilik Ekiple

Salgınla Mücadele Ediyoruz”

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, “pazar yerlerinde ek önlemler
alınarak, ilçe genelinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını” söyledi.
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz,
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda pazar yerlerinde ek önlemler alınarak, ilçe genelinde tedbirlerin en üst seviyeye
çıkarıldığını söyledi.

65 Yaş Üstü Büyüklerimizin İhtiyaçlarını Biz
Karşılıyoruz.
İçişleri bakanlığımız, valiliğimizin emrinde,
kaymakamımızın önderliğinde Vefa Destek
Ekibi kuruldu. Belediye olarak da biz 30 kişi
destekliyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor. Büyüklerimizin ihtiyaçlarını
En Önemli Konu Hijyen ve Temizlik
Vefa Destek gurubu gerekeni yapıyor. Şuanda
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sal- da yaşlılarımızın da maaşlarını evlerine kadar
gınına karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla götürüyorlar. Eksiği olan vatandaşlarımızın ihmücadele yürüttüklerini belirten Başkan Otgöz, tiyaçlarını da biz karşılıyoruz.
“Salgın nedeniyle bütün işlerimizi durdurduk.
En önemli burada hijyen ve temizlik konusuydu
buna önem verdik. Seydikemer’de bütün resmi Seydikemer’de Dezenfekte Çalışmaları
kurumlar, kaymakamlık binası, belediye hizmet Aralıksız sürüyor
binası, okullar, camiler, haller, bütün yerleri biz Tüm dünyayı etkisine altına alan Covid-19’a
ilaçlamasını, dezenfekte çalışmalarını yapıyo- karşı Seydikemer Belediyesi ilçede vatandaşlaruz. Tamamen bütün mahallelerimize girdik rın sağlığı için gerekli tedbirleri almaya devam
artık ikinci etaba dönüyoruz. Vatandaşlarımızın ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavisağlığı bizim için her şeyden önemli zabıta ekip- rüs geçtiğimiz hafta Türkiye’de de görülmesinin
lerimiz de 7/24 saat vatandaşlarımızın denetle- ardından belediyelerde önlem almaya devam
mesini yapıyor. Eksikleri gideriyoruz.”
ediyor. Seydikemer Belediyesi korona virisü
tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli yerlerinde
dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. KoroEn İyi Korunma Yönetimi Evde Kalmak
salgınına karşı ilçede bulunan cadde“İnşallah bu süreci en az hasarla atlatırız. Ben navirüs
ler,
yollar,
sağlık ocakları, dükkanlar, okullar,
bütün Seydikemer’li vatandaşlarımıza Evde Kal camiler, Cuma
ve parti binaları SeydikeSeydikemer diyorum. En iyi korunma yöntemi mer Belediyesi pazarı
Temizlik
İşleri Müdürlüğünce deEvde Kalmak. Torununuz var, çocuğumuz var, zenfekte edildi. Seydikemer
özellikle
bunları seviyorsak devletimizin önerdiği kural- yaşlı vatandaşların mümkünBelediyesi
olduğunda
lara, en önemlisi 14 hijyen kurallarına uyduktan ya çıkmaması konusunda da uyarıyor. Ötedışarıyansonra inşallah Seydikemer bu işi en az hasarla dan Seydikemer Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçede
atlatır diye düşünüyorum.”

bulunan restoranları tek tek gezerek masaların
azaltılmasını ve aralıklı şekilde konulması konusunda vatandaşları uyardı.
Vatandaşların Yoğun Olduğu Bölgelerde
Maske Dağıtımı
Seydikemer Belediyesi, yeni tip Koronavirüs’e
(Covid – 19) karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Mücadele kapsamında Seydikemer
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlarda denetlemelerde bulunarak maske dağıtımı
gerçekleştirdi. Pazar yerlerinde maske ve sosyal
mesafe denetimi gerçekleştiren ekipler, pazarcı
esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara maske
dağıtılırken 65 yaş üstü ve 20 yaş altı pazarcı esnafı evlerine gönderildi.
Öte yandan Pandemi süreci geçene kadar esnafa ve vatandaşa yönelik maske dağıtımının da
devam edeceği belirtildi.
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Başkan Otgöz, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz Mahalle Muhtarlarıyla bir
araya gelerek sorunlarını dinledi.
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz mahalle
Muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
“Daha Sağlıklı Bir Şekilde Hizmet İçin”
Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven: “Sorunlarımızı yönetim olarak başkanımıza, yardımcılarımıza
ilettik. Onlarda bizim sorunlarımızı dinlediler. Yakup
başkanım muhtarlarımızla tekrar bir araya gelip karşılıklı konuşalım, orta yolu bulup daha sağlıklı bir
şekilde hizmet vermeyi sağlayalım dediler. Bugün
bu maksatla burada toplanmış bulunmaktayız. Başkanım hem bir araya gelelim, hem de yemek yiyelim
dedi. Kendisine şahsım, yönetimim ve hepiniz adına
teşekkür ediyorum. “
“Biz Burada Biz Aileyiz.”
Biz burada bir aileyiz 5 sene başkanımla, yaklaşık 4
sene kaldı. Başkanımızla, muhtarlarımızla Seydikemer için el ele gönül gönüle verip elimizden geleni
yapmaya çalışacağız. Geçen 5 sene öyle oldu. Bu
dönemde öyle olacağını ben inanıyorum. Muhtarlar, Muhtarlar Müdürümüzün yetkisinin artırılmasını
talep ettiler. Bundan sonra bütün muhtarlarım ilk
sıkıntısını Muhtarlar Müdürümüz Fahri Can Beye sunacak. Fahri Can beyde olumlu veya olumsuz bize
işleri takip edip bizlere dönecek. Başkanımız bizleri
buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Unutmayalım
biz bir aileyiz.” dedi.

yapacağız. Stabilize çalışmalarında giriyoruz köye,
köyün durumuna göre ama malzemeyi buradan çekiyoruz. Sağlam dayanıklı. Bundan sonra bizim daha
fazla işimiz olmayacak girdiğimiz yeri bitirip çıkacağız. İlk başladığımızda 6 yıl önce işimiz masanın üstü
kadarsa şimdi kaldı; yuvarlandı kaldı çok fazla bir yer
kalmadı. Hiçbir art niyetimiz yok. Zaman yetişmiyor,
kışında hava şartlarından dolayı ara ara aksaklıklar
oluyor. Bir mahalle 3- 4 gün çalışıp diğer mahalleye
geçmektense girilen mahallelerimizin tüm işini bitirip çıkıyoruz.
Bu sene biz 50- 60 Kilometre Asfalt yapacağız. Geçen yıl giremediğimiz yerlerin alt yapısı hazırlandı
oralra da asfaltımızı dökeceğiz. Kilitli parke ihalemiz
bitmek üzere tekrar ihale yapacağız. Verdiğimiz sözlerin hepsini yapacağız. Ama şu da bir gerçek bu yıl
merkeze Seydikemer’in içine giremedik. Biraz ağırlığımız buralara vereceğiz.

“Verdiğimiz Sözler Var, Onları Bir Bir
Yapacağız.”
Seydikemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz ise;
“Ara ara buluşmakta fayda var. Eksik hata olabilir,
önemli olan hatadan dönmek, hatayı anlamak ve bir
daha yapmamak.
Çalışmalarda, kilitli parke çalışmalarında yayladan
başladık. Neden soğukda çalışma imkanın olmuyor. Kayabaş kaldı işte yetiştiremedik. Ama orayıda
tamamlayacağız. Verdiğimiz sözler var onları bir bir

Vefa Sosyal Destek

Kapıda Maaş Ödemesi

İlçemizde “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına aralıksız
devam ediyor
Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ve Seydikemer Muhtarlar Derneği, 65 yaş üstü ile kronik
rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını devam ettiriyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evden dışarı
çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Seydikemer’de de Vefa
Sosyal Destek Gurubu oluşturuldu.Oluşturulan bu gurup, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor

Saklıkent Kanyonu

Tüm Güzelliği ile Ziyaretçilerini Bekliyor
Sosyal mesafe kuralları ve yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm
tedbirlerin alındığı Saklıkent Kanyonu, ziyaretçilerini karşılamaya hazır.

