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Kentlerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için, fizik-
sel altyapının yanında, kültürel altyapısının gelişmesi de 
önemli bir yer tutar. 

Belediyelerin görevi sadece yol, su, altyapı gibi hiz-
metlerin yapılması değil, sosyo-kültürel faaliyetlerin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımla-
rının yapılmasını da kapsamaktadır. 

Bu amaçla, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezini ha-
yata geçirdik. Her yıl yüzlerce öğrencinin sanatsal ve 
kültürel kurslara katılmasını sağladık. Konserler, semi-
ner ve konferanslar düzenledik. 



Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür 
Merkezi; kültürel etkinliklerin adresi oldu

1989 yılında temeli atılan, ancak daha sonra çü-
rümeye mahkûm edilen kültür merkezi binası, ta-
mamlanarak 23 Şubat 2004 tarihinde Fethiye Bele-
diyesi Kültür Merkezi (FBKM) adıyla hizmete açıldı. 
Kültür Merkezinin ismi; temelini atan rahmetli eski 
Belediye Başkanı Özer Olgun’un anısına, Fethiye Be-
lediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi adını aldı. 500 
kişilik konferans salonu, açık hava gösteri alanı, kü-
tüphane, sergi salonları, resim, heykel, folklor, mü-
zik atölyeleri, kafeterya ve dükkânlar bulunan FBKM, 
açıldığı günden beri etkinliklerin adresi konumuna 
geldi. FBKM  

Yılda En Az 500 Kişiye 13 Ayrı 
Dalda Kültür ve Sanat Kursu

Ebru, çini boyama, piyano, 
saz, gitar, resim, bale, heykel, 

fotoğraf, bilgisayar gibi 13 ayrı 
dalda, yılda yaklaşık 500 kur-
siyere eğitim verilen FB Özer 

Olgun KM, hem çocuklarımızın 
hem yetişkinlerimizin kültürel 

eğitimlerine katkı sağlıyor.  
FBKM, belediyemizce 

düzenlenen etkinliklerin yanın-
da, ilçemizdeki tüm kurum ve 
kuruluşların etkinliklerine de 

ev sahipliği yapıyor.



FB Özer Olgun KM’de 
Yılda 210 Etkinlik  

Fethiye’de kültür merkezinden çok 
Kültürün Merkezi konumuna gelen 
Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür 
Merkezi (FB Özer Olgun KM) yılda en 
az 210 etkinlik düzenleyerek, ilçemizin 
kültürel hayatına ciddi katkı sağladı. 
Kendi bünyesinde oluşturduğu tiyat-
ro topluluğunun profesyonel sahnesi 
bölgemizdeki diğer illerden de davet 
alırken, kuruluş yıldönümlerini festi-
vallerle kutlayarak, bölgemizin en faal 
kültür merkezi haline geldi.



Zülfü Livaneli Kültür ve Sanat 
Günlerinde Hemşehrimiz Oldu

Belediyemizin destekleriyle 
her yıl yapılan Kültür ve Sanat 
Günleri, Fethiyeliler ve ilçemize 
gelen tatilcilerin keyifli bir hafta 
geçirmesini sağlıyor. 

Resim sergilerinden konser-
lere, tiyatrolardan konferans-
lara kadar birçok etkinliğin yer 
aldığı Kültür ve Sanat Günleri’n-
de, Belediye Meclisimizin aldığı 
kararla sevilen sanatçılarımız-
dan Zülfü Livaneli de fahri hem-
şehrimiz oldu.

Benyamin Sönmez Anısına; 
Klasik Müzik Festivali

Belediyemizin destekleriyle ger-
çekleşen Uluslararası Fethiye Klasik 
Müzik Festivali, dünyaca ünlü sanatçı 
ve orkestraları ilçemize getirdi. Çellist 
Natalia Gutman, Piyanist Fazıl Say gibi 
ünlü isimler, Klasik Müzik Festivalleri 
kapsamında ilçemizde konserler verdi. 
Fethiyeli Viyolonsel sanatçısı Benyamin 
Sönmez anısına gerçekleştirdiğimiz Kla-
sik Müzik Festivali aynı zamanda, ilçe-
miz tanıtımına da büyük katkı sağladı.



Fethiyeli Yazarların 
Kitaplarını Yayınladık 

Başta Rahmetli Cahit Beğenç’in kaybolmaya yüz 
tutmuş eserleri olmak üzere, Fethiye’de yaşayan 

yazarlarımızın eserlerinin yayınlanmasını sağladık. 
Bastırdığımız 26 kitabın ülkemiz genelinde dağıtımını 
sağlayarak, Fethiye Kültürünün tüm Türkiye’de tanın-

masına destek olduk.

Konserlere Gençlerimizin 
İstediği Sanatçıları Getirdik

Her yıl Atamızın gençleri-
mize armağan ettiği, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda geleneksel 
olarak Gençlik Konserini dü-
zenledik. Konser verecek sa-
natçıyı; ilçe genelindeki okul 
temsilcileri ile yapılan anket 
sonucuna göre belirledik.



Ramazan Şenliklerinde Eski 
Geleneklerimizi Yaşatıyoruz

Belediyemizce Feshane Şen-
likleri adıyla düzenlenen Ramazan 
Şenliklerinde; Ramazan kültürü-
nün bir parçası haline gelen Haci-
vat Karagöz, Aşuk Maşuk, Tasavvuf 
Musikisi, Halk Müziği konserleri 
gibi etkinlikler vatandaşlarımızdan 
büyük ilgi görüyor. Ramazan şen-
likleriyle gelenek ve kültürümüze 
sahip çıkmaya devam ederken, 
iftar sonrasında vatandaşlarımıza 
da eğlenceli anlar yaşatıyoruz.

Geleneksel Şenlikle Hayata Engelsiz 
Bağlanmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz

Belediyemiz ile Zihinsel Engel-
liler Derneği işbirliğinde her yıl 
Aksazlar koyunda düzenlediğimiz 
şenlikler engellilerimiz ve ailele-
rinden büyük ilgi görüyor. Engel-
li vatandaşlarımız ve ailelerinin 
birlikte güzel vakit geçirdiği şen-
liklerde; onlarla birlikte engelleri 
aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Çalışma Arkadaşlarımız Olarak Gördüğümüz 
Gazetecilerin Gününü Birlikte Kutluyoruz

Fethiye’de görev yapan ba-
sın çalışanlarımızın ne kadar zor 
şartlarda ve fedakarlıklarla çalış-
tıklarının bilincindeyiz. Kendileri-
ni çalışma arkadaşlarımız olarak 
gördüğümüz ve sizlerle aramızda 
köprü olan basın çalışanı arka-
daşlarımızla, her yıl 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nde bir 
araya geliyoruz.

İşçi Bayramını Her Yıl Çalışma 
Arkadaşlarımızla Birlikte Kutladık

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı her yıl 
geleneksel olarak çalışanlarımızla 
birlikte kutluyoruz. İşçilerimizin 
aile ve çocuklarıyla katıldığı pik-
nikte güzel bir gün geçirmelerini 
sağlıyoruz. Aynı zamanda çalışma 
arkadaşlarımızın haklarını so-
nuna kadar savunuyor ve 19 yıl 
boyunca maaşlarını bir gün bile 
geciktirmeden ödeyerek emek-
lerinin karşılığını almalarını sağ-
lıyoruz.



Yeni Yıla ‘Büyük Ailemiz’ 
ile Birlikte Giriyoruz

1999 yılında başlattığımız 
geleneği bugüne kadar aksat-
madan sürdürdük. Her yılbaşı 
akşamı, yeni yıla girerken hasta-
larımızın, yaşlılarımızın, kimsesiz 
çocuklarımızın ve yeni yıla göre-
vi başında giren emniyet, itfaiye 
ve zabıta görevlilerinin yanında 
oluyoruz.

Kent Orkestrasını Yıllar 
Sonra Yeniden Kurduk

İlk kez 1930’lu yıllarda rahmetli 
eski Belediye Başkanı Baha Şıkman 
tarafından bando-mızıka adıyla ku-
rulan Kent Orkestrasını; yeniden 
kurarak faaliyete geçirdik.

Kent orkestrası; ilçemizde yapı-
lan resmi törenlerde, ramazan ay-
larında, sosyal etkinliklerde, milli 
bayramlarımızda vatandaşlarımızı 
coştururken, mehter takımı ile de 
adeta Osmanlı rüzgarı estiriyor. 
Kent Orkestrası faaliyete geçtiği 
günden beri ilçemize renk kattı.



Kadın Meclisi Kadınların 
Gelişmesi İçin Çalışıyor

“Kadına öğretirsen çocuğuna da 
öğretir. Kadın bilinçlenirse, toplum 
güçlenir. Bir toplumun gelişmesi, ka-
dının toplumsal hayata katılımıyla 
mümkündür.” düşüncesiyle Fethiye 
Belediyesi Kadın Meclisi’nin kurulma-
sına öncülük ettik. 

İlçemizdeki STK’ların temsilcileri 
ve gönüllü kadınlardan oluşan Fethiye 
Belediyesi Kadın Meclisi, kurulduğu 
günden beri, kadınların sosyal, kültü-
rel ve ekonomik anlamda gelişmeleri-
ne yönelik faydalı projeler üretmeye 
devam ediyor. Zaman zaman kapalı 
mekanlarda bilgilendirme toplantısı 
düzenleyen Kadın Meclisi üyeleri, za-
man zaman da sokak sokak, ev ev ge-
zerek kadınların bilgilenmesi için çaba 
sarf ettiler.

İlçemiz Adına Önemli Kararları 
Kent Konseyiyle Birlikte Alıyoruz

Demokratik katılımın yaygınlaştırıl-
ması, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam 
bilincinin geliştirilmesi amacıyla Fethiye 
Kent Konseyini kurduk. 

Katılımcı demokrasiyi esas alan Fet-
hiye Kent Konseyi, Fethiye’deki tüm pay-
daşları bir araya getirerek, belediyemiz 
tarafından ilçemiz adına alınacak kararları 
görüşüp karara bağlayarak, kentimizin ge-
lişimine önemli katkılar sunuyor. 



TEMA Fethiye’de Buluştu
Türkiye’nin 81 ilinden gelen TEMA Gönüllüleri, toprağın 

koruması, erozyonla mücadele ederek ağaçlandırma çalış-
malarının sürdürülmesine dikkat çekmek için Fethiye’mizde 
toplandı. Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşen etkin-
likte “Toprağa Saygı Yürüyüşü” yapan temsilcilere, Fethi-
ye’mizde çevre adına yapılan örnek çalışmalar aktarıldı.

Türk Kültür Kurultayına 
Ev Sahipliği Yapıyoruz

Düzenlediğimiz Türk Kültür 
Kurultayında; Türk Cumhuriyet-
leri ve topluluklardan temsil-
cileri Fethiye’de ağırladık. Son 
olarak yapılan 4’üncü Türk Kül-
tür Kurultayına, 23 ülkeden 115 
akademisyen katıldı. Kurultayın 
düzenlenmesi nedeniyle Azer-
baycan Asya Üniversitesi tara-
fından Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı’ya Fahri Doktora unvanı 
verildi. 



Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali’nde vatan-
daş-belediye işbirliğinde on binlerce insan 3 günlük festivalde ağır-

lanıyor. Konserler, söyleşi ve seminerlerle oldukça renkli geçen festi-
valler, sokak şenliğine dönüşüyor. Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen 

festivalde, Üzümlülü vatandaşlar, ürettikleri dastardan yapılmış 
ürünlerini, zeytin, nerdek ve şarap gibi ürünleri hem tanıtıyor hem de 

satarak ev ekonomisine katkı sağlama imkanı buluyor. 

Yeşilüzümlü Dastar ve 
Kuzugöbeği Mantar FestivaliFestivaller Bölge 

Turizmine Katkı Sağlıyor
Büyükşehir Yasasının ardından mahalleye dönüşen belde-

lerde yapılan festivaller, Belediyemiz tarafından geliştirilerek 
devam ettirildi.  Bu kapsamda belediyemizce verilen destekle 
gerek Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, ge-
rekse Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde geçtiğimiz 

yıllara göre katılımcı sayısında ciddi artış yaşandı.



Nif  Kiraz Festivali
Daha önce Nif Muhtarlığı tarafından 

başlatılan Nif  Kiraz Festivali de Belediyemizce 
geliştirilerek devam ettiriliyor. Nif halkı ve 

muhtarlığın talepleri doğrultusunda belirlenen 
sanatçılar festivale dacet ediliyor. Festivalde 
üreticilerin kaliteli ürünlere yönlendirilmesi 

amacıyla kiraz yarışması da yapılarak, kazanan 
üreticilere çeşitli hediyeler veriliyor.

Bu sene 19’uncusu yapılan Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyu-
nları Festivali, Belediyemizin desteğiyle gerçekleştirildi. 56 
ülkeden 900 paraşüt pilotunun katıldığı festival, oldukça renkli 
görüntülere sahne oldu. Bölge tanıtımı açısından da önemli bir 
konumda olan festivali geliştirerek devam ettiriyoruz.

Uluslararası Ölüdeniz 
Hava Oyunları Festivali


