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Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programı kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından hazırlanan proje ile Babadağ’a 1200 mt bulut altı 
pisti ve piste giden yolları yapılmıştır. Açılan yeni pistle yaz 

sezonunda yapılan yamaç paraşütünün, 12 ay boyunca 
yapılması sağlanmıştır. Ayrıca proje ile mevcut yolun 3,7 

kilometresi parke taşı kaplanarak iyileştirilmiştir. Proje 12 ay 
içerisinde tamamlanmıştır.Proje kapsamında yapılan pistin 

açılış organizasyonu kamu ve özel sektörün geniş katılımıyla 12 

Kasım 2014 tarihinde yapılmıştır. 
 

Projenin Amacı 
Rotamız Babadağ projesinden önce Babadağ’da, 1700 m., 

1800 m., 1900 m., rakımlarında toplam 3 adet yamaç parasütü 
pisti bulunmaktaydı.Ancak hava koşullarının kış aylarında 

uçuşa imkan vermemesi sebebiyle bu 3 pist 

kullanılamamaktaydı ve yamaç paraşütü sporu sadece sezonda 
yapılmaktaydı. Proje kapsamında Babadağ’da 1.200 rakımında 

yapılan pist ile yamaç paraşütü sporunun sadece sezonda değil 
12 ay boyunca yapılması sağlanmıştır.  
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Ayrıca proje kapsamında 1700, 1800, 1900 m’de bulunan 
pistlere çıkış yolunun bozukluğundan kaynaklanan 

memnuniyetsizlikler mevcut yolun 3,7 km’sinin parke 
kaplanması ile giderilmiş ve Babadağ’ın ulaşılabilirliği ve 

çekiciliği bu çalışmayla beraber sağlanmıştır. 
 

 

Projenin Somut Çıktıları  

 1.200 metreye bulut altı pist yapılmıştır.  

 1.200 metreye giden yol (1+600 m) genişletilmiştir.  
 3 adet yeni ulaşım yolu yapılmıştır. (2+405m, 0+650m, 0+940m) 

 1.700m,1.800m ve 1.900m pistine çıkan yolun 3,7 kilometresi kilitli 
parke taşı ile döşenmiştir.  

 1.200m pistinin açılış organizasyonu yapılmıştır.  



 

Rotamız Babadağ Projesi ile Neler Yapıldı? 

Rotamız Babadağ Projesi ile Babadağ’da yapılan yamaç paraşütünün bulut 

altı uçuşlara imkân vermesini ve yamaç paraşütünün 12 ay boyunca 
yapılmasını sağlamak için 1.200 metreye atlayış pisti ve piste giden yollar 

yapılmıştır. Bu sayede Babadağ, hem amatör sporcuların da uçuş 
yapmasına uygun hale getirilmiş hem de bölgede konaklama süresinin 12 

aya yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca proje ile mevcut yolun 3,7 
kilometresi parke taşı kaplanarak iyileştirilmiştir.  

Yapılan bu çalışmalar sayesinde hem Babadağ’ın hitap ettiği sporcu sayısı 
çeşitlendirilmiş hem de bölgede yapılan yamaç paraşütü faaliyetinin süresi 

tüm yıla yayılmıştır. Ayrıca proje kapsamında iyileştirilen yol ile alternatif 
turizmin bölge ekonomisine olan katkısı artırılmıştır.    

Proje kapsamında yapılan hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının 
akabininde 12 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen pist açılışı ve proje 

kapanış organizasyonuna kamu ve özel sektör geniş katılım göstermiştir.  

 

 

Projenin Bütçesi 

GEKA Katkısı 742.382,72 TL %75 

FTSO Katkısı 247.460,91 TL %25 

TOPLAM 989.843,63 TL  

 


