
 
 

 

 

 

 

 

Sayın Valim, 

Muğlamızın Kıymetli Milletvekilleri, 

Saygıdeğer Belediye Başkanlarım, 

Değerli Oda Başkanlarım, 

Değerli Misafirler ve Üyelerimiz, 

Kıymetli Basın Mensupları, 

 

Odamızın bağlı ortaklığı Fethiye Güç Birliği Şirketi tarafından projelendirilen, Babadağ 

Teleferik Projesi’nin tanıtım toplantısına hoş geldiniz diyor, sizleri şahsım ve Fethiye Ticaret 

ve Sanayi Odası ailesi olarak saygıyla selamlıyorum. 

 

Hepinizin de bildiği üzere Odamız 2011 yılında, Fethiye’nin bir hayali olan Babadağ 

Teleferik Projesini gerçekleştirmek üzere bir sorumluluk aldı. 6 yıl boyunca, Fethiye’miz, 

Muğla’mız ve ülkemiz adına üstelendiğimiz bu sorumluluğun hakkını verebilmek için, gece 

gündüz çalıştık. Çalışmalarımız nihayet bir sonuca vardı. 

 

Bugün bu toplantıyı yapmamızın amacı, çalışmalarımızın sonuçlarını sizlerle paylaşmak, 

Babadağ’a yapılacak bu projenin, inşa aşamasında Fethiye ve Muğla olarak tek bir ses, tek bir 

yürek olmayı sağlamaktır. Böylesi büyük projelerin gerçekleştirilmesinde birlikte olabilmek 

ve birlik olabilmek başarmanın en önemli adımı. 

 

Kıymetli Konuklar,  

İlçemizin ekonomisi 3T olarak adlandırdığımız turizm, tarım ve ticarete dayanıyor. Eşsiz 

doğal ve tarihi güzelliğe sahip olmamıza rağmen turizmde maalesef 6 aylık bir sezona sahibiz. 

Bu uzun vadede bizi geleceğe taşıyacak bir turizm anlayışı değil.  

 

Ben işim gereği dünyanın 73 ülkesini gezdim. Bu ülkelerde gördüm ki ülkemizin tarihi, doğal 

güzellikleri ve zenginlikleri o ülkelerden kat be kat üstün. Biz bu kadar güzelliğe ve tarihi 

zenginliğe sahipken niye otellerimiz, lokantalarımız boş, niye gençlerimiz işsiz, niye benim 

üyem borçlu sorusunun cevabını hep aradım.  

 

Oda yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne, turizmden aldığımız payı 

yükseltecek, emeğimizin ve yatırımlarımızın karşılığını alabildiğimiz bir turizm anlayışını 

bölgemize kazandıracak çalışmalar üzerinde durduk.  

 

Burada gördüğüm en önemli sorun, Allah’ın bize bahşettiği bu güzellikler üstüne, aklımızı, 

emeğimizi ve sermayemizi koyarak, bir ekonomik değer haline dönüştürememek.  

Akif Arıcan-Yönetim Kurulu Başkanı 

06.03.2017/ Babadağ Teleferik Projesi 
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Konuşması 



 

Teleferik projesine girmekteki temel gayemiz, Babadağ’ın güzelliğini somut bir proje ile, bir 

turizm değeri haline getirmek ve ilçemiz ekonomisine kazandırmaktır. 

 

Değerli Misafirler, 

2011 yılının Temmuz ayında aldığımız bu projenin izinlerini 2016 yılının sonunda 

tamamlayabildik. Bu süreçte 3 genel, 1 yerel seçim geçirdik. 

 

İki tane Orman Genel Müdürü, üç tane de ÖÇK başkanı değişti.  Böyle büyük projelerin 

izinleri ülkemizde maalesef kolay alınmıyor. Dileğimiz bu süreçlerin daha kolay bir şekilde 

aşılması. Yaklaşık 70 milyon lira tutarındaki projemizin imar planının hazırlanması, 

projelendirilmesi ve ihale aşamasına gelmesinde başta kendi ekibim olmak üzere 

• Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na, 

• Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, 

• Muğla Valimiz Sayın Amir Çiçek’e,  

• Sayın Nihat Öztürk, Sayın Hasan Özyer ve Sayın Ali Boğa başta olmak üzere tüm 

Muğla Milletvekillerimize 

• Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Osman Gürün’e, 

• Fethiye Kaymakamımız Sayın Ekrem Çalık’a 

• Fethiye Belediye Başkanımız Behçet Saatcı’ya ve 

• Orman Genel Müdürümüz Sayın Osman Kurtulmuş ve Hüseyin Üzmez’e 

• Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanı olarak görev yapan Osman İyimaya, Osman 

Öztürk ve Kemalettin Cengiz ile   

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Uğur Şeren ve ekibine 

• Muğla Orman Bölge Müdürü Sayın Mehmet Çelik ve Ekibine 

• Adını burada anamadığım pek çok bürokrat ve yöneticiye teşekkür ediyorum.   

Onlar bu projenin gerekliliğine, bizim samimiyetimize inandılar. Bize güvendiler.  

 

Allah’ın izniyle 3 Nisan’da projemizin ihalesini yapacağız.  Projemizin detayları ile ilgili 

biraz sonra yapacağımız sunumda sizleri bilgilendireceğiz.     

 

Bu projenin finansmanının yapım işi karşılığı kiralama yöntemi şeklinde olmasını uygun 

gördük. Odamızın şirketi vasıtasıyla böyle büyük bir projeyi yapmak ve işletmenin uzun 

vadeli olamayacağını değerlendirdik. Ülkemizde kamuya bağlı şirketlerde maalesef özel 

sektörün verimliliğini sağlayamıyoruz. Böyle büyük bir projenin işletilmesi profesyonel bir 

bakış açısı gerektiriyor. Bu profesyonel bakış açısının Fethiye’ye kazandırılması gerekiyor. 

 

Bizim Oda olarak yapmamız gereken yatırımlara öncü olmak. Biz bu projeye girerek, 

izinlerini tamamlayarak öncü olduk.  FTSO olarak yapım işi karşılığı kiralama yöntemi ile biz 

bu projenin Fethiye’ye karşı sorumlusu, işletmeciye karşı ise ortağı olduk.  

 

Kıymetli Misafirler, 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken destekleriniz ve katkılarınız ile Fethiye 

turizmini ve ekonomisini zirveye taşıyacak daha nice projelerin el birliği ile yapılmasını diler, 

katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım.  

 

 

 


