
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

24 Temmuz 1908 tarihinde, Meşrutiyetin ilanıyla, Türk basınından sansürün 

kaldırılmasının 112. yıl dönümünde, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda siz basın 

emekçisi dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı mutluyuz.  

Bu yıl Basın Bayramında sizleri Fethiyemiz için çok değerli olan ve dünya markası 

haline gelen Babadağ’da ağırlamak istedik. Babadağ 1700 rakıma hepiniz hoş 

geldiniz.  

Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, içinden 

geçtiğimiz bilgi ve teknoloji çağında çok daha önemli hale geldi.  

Halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlama görevini tarafsızlık ilkesiyle kişilik 

haklarına saygı çerçevesinde özveriyle yerine getiren siz basın emekçilerimize 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak teşekkür ederiz.   

Yerel basının dinamik olması bölgemizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve 

çözüme kavuşturulması noktasında bizlere ciddi katkı sağlamaktadır.  

Özellikle yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde üyelerimizin ve Odamızın 

sesinin duyurulmasında verdiğiniz destek dolayısıyla hepinize ayrı ayrı 

teşekkürlerimi sunarım.   

Halk sağlığını tehdit eden küresel salgının önlenmesi için alınan tedbirlerle, 

bölgemizde de ticari ve sosyal hayat durdu.  

Bu süreçte, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de üst kuruluşumuz Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde pandemi sürecindeki gelişmeleri, alınan 

tedbirleri üyelerimiz adına yakından takip ettik ve üyelerimizi sizlerin de desteğiyle 

kesintisiz bilgilendirdik.  

Üyelerimizden bize ulaşan sorun ve önerileri bekletmeden anında üst kuruluşumuz 

TOBB aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik.  

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı  

24 Temmuz Basın Bayramı Etkinliği 24 Temmuz 2020 

Babadağ 1700 Restoran 



 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pandemi süreci öncesi bölge olarak 2020 Turizm sezonu ile ilgili ciddi hedeflerimiz 

vardı.  

Dijital alandaki tanıtımlara ağırlık vermenin yanı sıra uluslararası fuarlara katılım 

sağlayarak bölgemiz için tanıtım atağı yapmayı planlamıştık.  

15-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleştirilen Utrecht Seyahat ve 

Turizm Fuarında ve Şubat ayındaki EMITT fuarında bölgemizi etkili şekilde tanıttık.  

Almanya (Berlin) Rusya (Moskova) İngiltere (Londra) ve Çin fuarlarına 

hazırlanıyorduk ki Covid-19 salgını nedeniyle bütün fuarlar iptal oldu.  

Hiç kuşkusuz ki bölgemiz ekonomisi açısından bu süreçte yarası en zor sarılacak 

sektörümüz turizm sektörü.  

Şimdi yeni bir dönemdeyiz, “Yeni Normal” adı verilen bu süreci iyi yönetmeliyiz.  

Sizlerin de aracılığıyla doğru bilgilendirme ile maske, sosyal mesafe ve hijyen 

kurallarına uyarak salgını kontrol altında tutabilirsek, çok daha iyi günlerin bölgemizi 

ve ülkemizi beklediğine inanıyorum.  

Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayatın en kısa zamanda normale dönmesini 

en büyük temennimiz. 

BABADAĞ TELEFERİK PROJESİ  

Tüm bu süreçte Ölüdeniz’den sonra ülkemizin tanıtım yüzü olacak Babadağ’ın 

gerdanlığı Teleferik Projemiz ara vermeden devam etti.  

Bu yılın sonunda başlangıç noktası 226 Rakım seyir terasından, 10 kişilik kabinlerle 

Ölüdeniz, Fethiye, Adalar, havanın açık olduğu zamanlarda Rodos adasını 

seyrederek Babadağ’a çıkacağız.  

1200 rakım ara istasyona 9 dakikada,  devamında 1700 rakım varış istasyonuna 14 

dakikada ulaşacağız.  

Saate 1500 kişi aşağı yöne, 1500 kişi de yukarı yöne seyahat edebilecek. Sistem, 

talep olması halinde gece ve gündüz çalışabilecek. 

1200 rakımda inşaat çalışmaları devam ediyor. 1200’de restoran, cafe, anfi tiyatro, 

atlayış pisti, wc gibi mekânlar yer alıyor.  



 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şu an bulunduğumuz 1700 rakımda restoran- kafenin yanı sıra mescit, atlayış pisti, 

1800 pistine giden telesiyej, wc, 1900 pistinde restoran kafe, wc, atlayış pistleri, 

orman gözetleme kulesi, anıt olacak.  

Halen inşaatı devam eden teleferik çıkış istasyonu 226 rakım hariç 

1200/1700/1800/1900 rakımlarda elektrik mevcut.  

226 -1200 arası taşıyıcı halat montajı işi devam ediyor. İşin % 90 tamamlanmış 

durumda. 2020 yılı sonuna kadar teleferiğin açılması planlıyoruz.  

Kalkış istasyonunun yerini değiştirilmesiyle belki Teleferik Projemizin tamamlanması 

biraz gecikti ama teleferik daha rantabl ve değerli hale geldi.  

Babadağ Teleferik projesi,  bölgemizde turizmin 12 aya yayılmasında çok ciddi bir 

itici güç olacak. Küresel salgının ardından bu sürecin daha da hızlanacağına 

inanıyorum.  

Bölgemiz artık deniz-kum-güneş eksenine dayalı bir turizm anlayışını aşarak bir üst 

noktaya çıkıyor. Artık misafirlerimiz bölgemize gelmişken Babadağ’dan yamaç 

paraşütü yapmayacak, yamaç paraşütü yapmak için özel olarak Babadağ’a 

gelecekler.  

Değerli Basın Emekçisi Dostlarım,  

Konuşmamın sonunda, başta ilçemizde faaliyet gösteren siz ulusal ve yerel gazete, 

radyo, dergiler ile haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın 

çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, iş hayatınızda 

başarılar diliyorum.  Saygılarımla, 


