
 
 

 
 

 

 

 

Sayın Valim 

Sayın Muğla Vekillerim 

Sayın Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcım  

Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcım  

Sayın Belediye Başkanlarım, 

Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım   

Protokolümüzün değerli üyeleri  

Çok saygı değer konuklar 

 

Fethiyemizin 30 yıllık hayalini, bugün birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu mutlu 

günümüzde, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür eder, sizleri şahsım ve Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlarım. 

 

Kıymetli konuklar; 

Babadağ teleferik projesinde, zorlu bir mücadelenin ardından bu aşamaya geldik. 2011 

yılında Babadağ teleferik projesi ihalesine girme kararını veren, dönemin meclis üyeleri 

başta olmak üzere,  projemizin bu aşamaya gelmesinde bütün samimiyetini, yüreğini 

ortaya koyarak çalışan, tüm yönetim kurulu, meclis üyesi ve diğer ekip arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum.  

 

Ayrıca, bu projenin altına imzasını atarak sorumluluk üstelenen, şirketimizin müdürler 

kurulu üyeleri, Sayın Günay Özütok’a, Sayın Ahmet Gürsu Özdemir’e, Sayın Mehmet 

Adnan Bakırcı’ya, Sayın Ömer Eriz’e, hepinizin huzurunda özel teşekkürlerimi 

sunuyorum. Bu ekip,  her türlü engelleme ve zorluğa rağmen yılmadı ve bu projenin 

arkasında, aslanlar gibi durdu.  

 

Zaman zaman yorgun düştük ama hiçbir zaman umudumuzu, azmimizi, inancımızı 

kaybetmedik, pes etmedik. Kuşkusuz, en büyük desteği üyelerimizden ve Fethiye 

halkından aldık. 6 yıllık mücadelemiz, bugün, yerini tatlı bir yorgunluğa bıraktı. Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak temel ilkemizin eleştiren değil; gerçekleştiren olduğunu 

ifade etmek isterim. 

 

Değerli konuklar; 
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Babadağ Teleferik Projesi; Fethiyemizi, dünyanın en önemli hava sporları merkezinden 

birisi haline getirecek.  

 

“Vatanını seven, ona en çok hizmet edendir.” Bizler bu toprakları seviyoruz ve hizmet 

etmek için, var gücümüzle çalışıyoruz. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tüccarın, 

sanayicinin ve yatırımcının önünü açmak için, mücadele ediyoruz. Teleferik projesini bu 

görev bilinciyle hayal olmaktan çıkardık, gerçeğe dönüştürdük.   

 

Çabalarımıza destek veren, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na,  

Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, daire başkanlarımıza, genel 

müdürlerimize, il ve ilçe müdürlerimize, Muğla Milletvekillerimiz Sayın Hasan Özyer’e, 

Sayın Nihat Öztürk’e, Sayın Ömer Süha Aldan’a, Sayın Nurettin Demir’e, Sayın Akın 

Üstündağ’a, Sayın Mehmet Erdoğan’a, Eski Milletvekilimiz Sayın Ali Boğa’ya, Babadağ’ın 

yolunu asfaltlayarak, temel atma törenine yetiştiren, Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Sayın Osman Gürün’e, ilçe belediye başkanımız Sayın Behçet Saatcı’ya ve ekiplerine 

huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca, Teleferik Projesi’nin yapımını üstlenerek, 

büyük cesaret gösteren, yatırımcımız Kırtur Şirketi sahibi Sayın Kenan Kıran’a, 

projemizin her aşamasında desteklerini bizden esirgemeyen Fethiye’nin saygıdeğer 

basın mensuplarına şükranlarımı sunarım.  

 

Öte yandan, bu projenin sahibi olan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın saygıdeğer 

üyelerine, oda meclisine, yönetimine, bu süreçte bize her zaman destek olan 

Fethiyemizin oda başkanlarına, sivil toplum örgütü temsilcilerine sizlerden bir alkış 

istiyorum. Muğlamızın ve Fethiye’nin bu büyük projesine sahip çıkan arkadaşlarımız bu 

alkışı fazlasıyla hak ediyor.   

 

Sözlerime son verirken, Babadağ Teleferik Projemizin, ilçemiz ve ülkemiz turizmine 

hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.   

 

Bugün, Fethiyemizin bu mutluluğunu, paylaştığınız için hepinize teşekkür eder, 

Babadağ Teleferik Projesinin açılışı başta olmak üzere bölgemize değer katan daha pek 

çok projede, yeniden bir araya gelmek dileğiyle saygılarımı sunarım.  


