
 

 

 

Sayın Milletvekillerim  

Çok Değerli Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlarımız   

Odalarımızın ve Borsamızın Çok Kıymetli Yöneticileri 

Ve Sayın Misafirler, 

 

2006 yılından bu yana yapılan ve bu kez Muğla Ticaret Borsası’nın ev 

sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Muğla Odaları ve Borsası Müşterek 

Toplantısının verimli olması diliyor,  sizleri şahsım ve Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. 

TOBB camiasına da örnek olan bu toplantılarımızın amacı Muğla İli odaları 

olarak birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanmasının yanı sıra 

bölgemizdeki tüccar ve sanayicilerimizin sektörel ve bölgesel sorunlarını 

tespit ederek, çözüm önerileriyle birlikte ilgili makamlara ilk elden ve 

“Birlikten Kuvvet Doğar” düşüncesi ile ulaştırılmasını sağlamak ve çözüme 

katkıda bulunmaktır.  

Saygıdeğer Misafirler Muğla Odaları olarak gerçekleştirdiğimiz bu 

toplantılarda ne kadar başarılı olursak İlimizin ve üyelerimizin de kazancı o 

kadar büyük olur. Bir araya gelmenin getirdiği güç ile ortak gayemiz 

şüphesiz ki,  üyelerimizin ticari hayatlarının kalkınmasına katkı sağlamak ve 

dolayısıyla bölge ve ülke kalkınmasını desteklemektir. 

Bu çerçevede Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fethiyemizin acil 

çözüm bekleyen 3 önemli sorununu sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Bunlardan ilki Babadağ Teleferik Projesinin Ön İzniyle ilgili… 

Hepinizin yakından takip ettiği gibi Fethiye Teleferik Projesi’nin ihalesi yap-

işlet-devret modeli çerçevesinde 3 Nisan 2017 tarihinde, Odamız tarafından 

gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firma, ön görülen tarihte projeyi 

bitirebilmek için proje inşaatına başladı. Firma diğer taraftan kullanılacak 

kabinlerin imalatında da önemli bir yol aldı.  

Bu arada İşveren olarak biz projenin daha rantabıl olması için en başta 

düşünülen teleferik kalkış noktasında değişikliğe gittik. Ovacık mevkiinden 
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Ölüdeniz’e giden yolda seyir tepesi olarak bilinen ve 226 metre yükseklikte 

yerin kalkış noktası olmasına karar verildi ve bununla ilgili hazırlanan ‘Ön 

İzin Dosyası’, yeni adıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunuldu.  

Fethiyemizin 25 yıllık hayali olan Babadağ Teleferik Projesi’nin planlandığı 

gibi 2019 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulabilmesi, 

sağlayacağı yararlar dikkate alındığında büyük önem arz ediyor. Ancak 

projenin hızlanarak süresinde tamamlanabilmesi için elzem olan izin ‘Ön 

Onay Dosyası’ uzun bir süredir Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde bekliyor. 

Babadağ, ülke ve bölge turizmi açısından her geçen gün daha da önemli 

noktaya geliyor. 22 Ekim tarihi itibarıyla Babadağ’dan yapılan yamaç 

paraşütü atlayış sayısı 154 bini geçti. Yılsonuna kadar uçuş sayısının 170 

bini bulmasını bekliyoruz. Babadağ’dan 2015 yılında 121 bin 585, 2016’da 

95 bin 857, 2017’de 117 bin 200 yamaç paraşütü atlayışı oldu. Rakamlar 

da gösteriyor ki Babadağ’ın marka değeri her geçen gün daha da artıyor. 

Dolayısıyla Teleferik projesi ile birlikte hem Babadağ’ın hem bölgemizin hem 

de ülkemizin marka değeri artacak. Babadağ, Ölüdeniz’den sonra, yurt dışı 

tanıtımlarında Türkiye’nin ikinci tanıtım yüzü olacak.  

Ülkemiz ve bölgemiz turizmine, dolayısıyla da ekonomimize sağlayacağı 

faydalar dikkate alındığında, projenin zamanında tamamlanabilmesi için ‘Ön 

İzin Dosyası’nın ivedilikle inceleme ve onay süzgecinden geçirilmesini 

bekliyoruz. Kamu ve özel sektör işbirliği içerisinde tüm kurumların üzerine 

düşen görevi layıkıyla ve zaman kaybetmeden yerine getireceğine 

inancımızı koruyoruz.  

Değerli Konuklar,  

Fethiyemizin bir başka sorunu ise Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış 

yapanların inişlerini gerçekleştirdiği Belcekız Plajının İşletilmesi…  

Belcekız Plajı, doğal güzelliğinin yanı sıra, yamaç paraşütü sporunun 

dünyadaki öncü iniş noktalarından biri. Dolayısıyla Belcekız Plajı, yamaç 

paraşütü alanında dünyaca üne sahip Babadağ’dan ayrı düşünülemez.  

Ancak, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı işbirliğinde 

kurulan MUÇEV himayesindeki Belcekız Plajı, 12 ay boyunca turizme katkı 

sağlayan yamaç paraşütü sporunun önemli bir iniş noktası olduğu gerçeği 

göz ardı edilerek, klasik turizm alışkanlığı olan deniz-kum-güneş anlayışla 

işletiliyor ne yazık ki.  

Nitekim iniş alanlarında büfelerin konuşlandırılması, çalılık alanlar 

oluşturulması uçuş güvenliğini ciddi derecede sekteye uğratmakta ve 

bölgemizin imaj ve itibarını da zedelemektedir. Nitekim Uluslararası 

Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başta olmak üzere son yıllarda yaşanan 

kazalar ve sayısı incelendiğinde inişlerde yaşanan kazalar giderek artıyor. 

Bu noktada Belcekız Plajı sadece bir plaj olarak düşünülmemeli, aynı 

zamanda sportif faaliyetler için de kullanılan bir alan olduğu 

unutulmamalıdır. Hızla gelişen yamaç paraşütü sporunun güvenle 



yapılabilmesi için orada kamu yararı gözeten bir işletme anlayışına ihtiyaç 

var.  

Kaldı ki, teleferik projesinin tamamlanması ile birlikte Babadağ’dan atlayış 

sayının en az iki katına çıkması bekleniyor. Bu da gelecekte pistlerin ve 

Belcekız Plajındaki iniş yerlerinin yetmeyeceği anlamına geliyor. Yatırımcı 

firma bunun önlemini almak için 1800 ve 1900 pistlerinde yeni pistler açtı. 

Ancak iniş noktası sorununu çözmek için Belcekız Plajının işletme hakkının, 

2011 yılından bu yana Babadağ Yamaç Paraşütü Pistlerinin işletme hakkına 

sahip ve kar amacı gütmeyen Odamızın bağlı ortaklığı Fethiye Güç Birliği’ne 

verilmesini talep ediyoruz.  

Belcekız Plajı işletmesinin bölgeyi bilen, önceliği çevreyi koruyarak, bölgenin 

turizm gelirini arttırmak olan Odamız iştirakine verilmesi bölgemiz 

turizmine, yamaç paraşütü sporuna katma değer sağlayacaktır.  

Öte yandan plajdan elde edilen turizm gelirinin tümü, yine bu bölgenin doğal 

güzelliğinin korunmasına, altyapısının iyileştirilmesine ayrılması mümkün 

olacaktır.  

Saygıdeğer Konuklar, 

Fethiye’yi Seydikemer’den ayrı düşünmediğimizi her platformda dile 

getiriyoruz. Bu bağlamda son olarak bölgemizin bir diğer eksiği olan İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili talebimizi paylaşmak istiyorum.  

Bölgemizin, diğer turizm bölgelerinden farklı ve üstün bir yanı da tarım ve 

hayvancılık olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde 

kullanmak ve geliştirmek durumundayız. Özellikle hayvansal üretim 

konusunda Fethiye ve Seydikemer’den gelen talepler, bu sektörün sağlıklı 

gelişimi için bölgede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

kurulması ihtiyacını doğurdu.  

Başvuru sürecinde Müteşebbis Heyet’te yer alacak kurumların 

netleştirilmesi ve önerilecek yerle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

desteği gerekmektedir. 

Bölgemize turizmin yanı sıra katma değer katacak olan Tarıma Dayalı 

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için öncelikle Muğla Valiliği’nin, Valilik 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 

desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ayrıca, söz konusu Organize Sanayi Bölgesi için, mevzuat kapsamında %75 

hazine arazisi şartına uyan önerilecek yer ile ilgili Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın olumlu görüşüne ve desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tüm bu konularda çözüme yönelik işbirliğinin sağlanması adına Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazır 

olduğumuzu bildirmek isterim.  

Kıymetli Konuklar, 



Toplantımıza her bir odamızın saygıdeğer yöneticilerinin değerli 

katkılarından dolayı teşekkür ederek, toplantımızın ilimiz ve üyelerimiz için 

verimli ve hayırlı geçmesini temenni eder, şahsım ve Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası adına saygılarımı sunarım. 

 

 


