
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Sayın Milletvekilim, 

Sayın Kaymakamım, 
Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım  
Sayın Başkan Adaylarımız, 
Değerli Bürokratlarımız, 
Değerli Komite Başkanlarım, 
Değerli Üyelerimiz ve Misafirlerimiz, 
Kıymetli Basın Mensupları,  
 

Odamızın yılda iki kez düzenlediği Meslek Komiteleri Müşterek 

Toplantılarının 2019 yılı ilk toplantısına hoş geldiniz. Sizleri 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. 

Yoğun çalışma tempolarına rağmen toplantımıza katılım gösteren 

başta Sayın Milletvekillerimiz olmak üzere Kaymakamlarımıza, 

Belediye Başkanlarımıza,  başkan adaylarımıza ve karar 

mercilerinin yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum.  

Değerli Konuklar, 

Bu toplantımızın amacı; Fethiye ve Seydikemer ile bölgemizde 

faaliyet gösteren sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin ilk 

elden karar mercilerine ulaştırılması.  

Dolasıyla sizlerin katılımı, bölgemiz ekonomisi ve sektörlerimizin 

sorunlarının çözüm ulaşması açısından çok önemli. Geleneksel 

hale getirdiğimiz bu toplantılarla, üyelerimizden Meslek 

Komitelerimize aktarılan sorunları ve beklentileri siz çözüm 

makamlarına ulaştırmak ve çözümleri noktasında harekete 

geçilmesine aracılık etmeyi hedefliyoruz.  

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı 

15 Mart 2019 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı 



Yaklaşan yerel seçimler öncesine denk gelen müşterek 

toplantımız bu açıdan daha da önem kazanıyor.  

Birazdan söz alacak meslek komiteleri başkanlarımız ve 

sözcülerimiz, bölgemizin sorunları ve çözüm önerilerini görevdeki 

başkanlarımıza ve göreve talip olan adaylarımıza iletme fırsatı 

bulacak. Bu nedenle bugünkü toplantımızın çok verimli olacağına 

inanıyorum.  

Saygıdeğer Konuklar,  

Fethiye ve Seydikemer ekonomisinin önündeki engellerin 

kaldırılması dolayısıyla çocuklarımıza, gelecek nesillere kalkınmış 

bir bölge, aydınlık gelecek bırakabilmek hiç kuşkusuz ki bizim en 

önemli hedefimiz. Bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak her türlü 

projeyi, beraber hayata geçirmek bizim en temel görevimizdir.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizin geleceğinin 

şekillenmesine yönelik yaptığımız çalışmalara, müjdeli bir haberi 

sizinle paylaşarak başlamak istiyorum.  

Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamlarım sizlerin ve bu 

konuda lobi çalışmalarımıza katkı verenlerin desteğiyle 

projemizde önemli bir adımı daha geride bıraktık ve teleferik 

kalkış istasyonunun yerinin değiştirilmesiyle ilgili ön izni aldık.   

Bildiğiniz gibi Babadağ Teleferik Projemizin daha rantabl olması 

ve Ölüdeniz manzarasıyla zirveye çıkılması amacıyla kalkış 

noktasında değişikliğe gittik. Daha önceki kalkış noktası dağın 

arkasında olduğu için teleferikle yukarıya çıkışta Ölüdeniz 

manzarası görünmüyordu.  

Değişikliğe dair Tarım ve Orman Bakanlığı’na gerekli 

başvurumuzu yaptık ve değişikliğin nedenini ve önemini 

anlatmak için Bakanlığımızla sürekli temas halinde olduk, gerekli 

görüşmeleri yaptık. Ve nihayet 1 Mart Cuma günü ön izne ilişkin 

onayın çıktığı müjdesini aldık. Teleferik Projemiz şimdi çok daha 

değerli hale geldi.  

 

 



Ön izin sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve 

Orman Bakanımız olmak üzere, eski ve yeni Milletvekillerimizle 

Odamızın eski yöneticileri ve bize inanan, destek veren herkese 

bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.  

Artık Babadağ Teleferik Projesi’nin önünde engel kalmadı. 

Bundan sonraki süreçte değişiklikle resmi kurumlardan görüş ve 

onay alınacak. Yine değişiklikler vaziyet planına işlenerek Orman 

Bölge Müdürlüğünün onayına sunulacak. 226 Rakımdaki yeni 

kalkış noktasına ilişkin imar planının onaylanmasının ardından ön 

izin kesin izne çevrilecek ve biz de o noktada inşaata 

başlayabileceğiz.  

İzin sürecinde de projemiz durmadı, hızla devam ediyor. Kış 

koşullarına rağmen 1.200, 1.700 ve 1.800 rakımdaki inşaat 

çalışmaları devam etti.  

Enerji nakil hattı Haziran ayında tamamlanacak. Böylece 1.200, 

1.700, 1.800 ve 1.900 metreye elektrik vermemiz mümkün 

olacak. Teleferik direklerinin dikimi devam ediyor.  

Diğer taraftan İsviçre’de vagonların yapımı sürüyor. Geçtiğimiz 

günlerde İsviçreli firma yetkilileri buraya geldi ve yerinde 

incelemelerde bulundu.  

Amacımız önce 2020 yılında yapılacağı açıklanan ancak 

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından 2022 yılına 

ertelenen Dünya Hava Oyunları ve öncesinde yine bu 

organizasyonun 2020 yılında Babadağ’da yapılacak kapsamlı ön 

hazırlıklarına teleferik projemizi yetiştirmek ve Babadağ’ı dünya 

markası haline getirmek. 

Bu noktada Odamız ve Babadağ için önemli olan bir konuya daha 

değinmek istiyorum. Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütünün 

iniş noktası olan Belcekız Plajı, herhangi bir plaj değildir ve 

bu nedenle de kamu yararı göz önünde bulundurularak 

işletilmelidir. 

Babadağ ve yamaç paraşütü sporu ile bağlantılı olan Belcekız 

plajında uygulanan işletmecilik anlayışı sportif faaliyetleri riske 

atıyor ve burada ciddi kazalara sebep oluyor. Nitekim 



Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başta olmak üzere 

son yıllarda özellikle inişlerde yaşanan kazaların sayısının giderek 

arttığına üzülerek tanık oluyoruz. Bu kazalar bölgemizin 

uluslararası alanda imaj ve itibarını zedeliyor.  

Hızla gelişen yamaç paraşütü sporunun güvenle yapılabilmesi için 

orada kamu yararı gözeten bir işletme anlayışına ihtiyaç var. 

Teleferik projesinin tamamlanmasıyla Babadağ’dan atlayış 

sayının en az iki katına çıkması bekleniyor.  

İniş noktası sorununu çözmek için Belcekız Plajının işletme 

hakkının, kar amacı gütmeyen Odamızın bağlı ortaklığı Fethiye 

Güç Birliği’ne verilmesi gerekliliğini bir kez daha sizlerle 

paylaşmak istiyorum.  

Belcekız Plajının işletmesinin önceliği çevreyi koruyarak, bölgenin 

turizm gelirini arttırmak olan Odamız iştirakine verilmesi, 

bölgemiz turizmine ve yamaç paraşütü sporuna katma değer 

sağlayacaktır.  

Değerli Konuklar,  

Babadağ Teleferik projemiz, hiç kuşkusuz ki Fethiye’de turizmin 

12 yayılmasında çok ciddi bir itici güç olacak. Odamız tarafından 

yaptırılan ve toplantımızın girişinde izlediğimiz tanıtım filminin de 

ortaya koyduğu gibi Fethiye ve Seydikemer alternatif turizm 

açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi 

şekilde kullanma vakti gelmiştir.  

Yine tarım ve hayvancılık açısından da coğrafi işarete sahip 

markalı ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarlarda yer almalıyız. 

Bunun için alt yapımızı da güçlendirerek el birliğiyle çalışmalıyız.  

Biz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu noktada üzerimize 

düşen görevi yapmanın gayreti içindeyiz.  

Sekretaryasını üstlendiğimiz gerek 19 meslek kuruluşunun 

temsilcilerinden oluşan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları 

Güç Birliği Platformu gerekse Fethiye Turizm Konseyi’ndeki 

uyumlu çalışmalarla bölgemize sahip çıkıyor vekillerimizin de 

yardımlarıyla sesimizi Ankara’ya kadar ulaştırıyoruz.  



Kıymetli Konuklar,  

Ülke olarak özellikle ekonomide zor bir dönemden geçiyoruz. Bu 

zor günleri üreterek, tarım potansiyelimizi daha da arttırarak ve 

turizm gibi döviz getirici bacasız fabrikamız ile aşabiliriz.  

Ülkemizin ve bölgemizin en önemli sorunlarından biri de 

istihdam. 21 Ocak’ta yapılan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda 

Cumhurbaşkanımız iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği 

çağrısında bulundu ve 25 Şubat 2019 tarihinde “Burası Türkiye 

Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası 

başlatıldı.  

İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası ile iş dünyamıza, 

girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu 

tarihi destekler.  

Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar 

muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de 

büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve 

uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. 

Sosyal medyada ve Odamızın web sayfasında da yayınlanan bu 

teşviklerle aklınıza takılan bir konu olursa, Odamıza ve İŞKUR 

Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz.  

Kıymetli Konuklar, 

Konuşmama müjdeli bir haberle başladım yine müjdeli bir 

haberle tamamlamak istiyorum. Çarşamba günü İzmir’deydik,  

Yunanistan İzmir Konsolosumuz ile görüştük ve vize işlemlerinin 

Odamız aracılığıyla yapılması konusunda sözümüzü aldık. 

Odamızın yaptığı girişimler sonuç verdi. Dolayısıyla Yunanistan 

vizesi için artık İzmir’e gitmemize gerek kalmayacak.  

Üyelerimiz ve Fethiyeli hemşehrilerimiz, Yunanistan vizesi 

başvurularını Odamıza yapabilecekler. Odamız bünyesinde 

Yunanistan vize işlemlerini randevu sistemi ile 

gerçekleştirebileceğiz.  

Vize kolaylığı sayesinde komşumuz Yunanistan ile hem turizm 

hem de ekonomik ilişkilerimiz daha da güçlenecek.  



Değerli Misafirlerimiz   

Verimli geçeceğine inandığım toplantımızın tüm sektörler için 

faydalı olmasını diler, katılımlarınız ve katkılarınızdan dolayı 

teşekkür eder, saygılarımı sunarım.  

 

 


