
 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Kaymakamım,  

Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, 

Sayın Belediye Başkanım, 

Değerli Konuklar 

 

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nin bölgemiz 

için hayırlı olmasını diler, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına tüm 
katılımcılara saygılarımı sunarım.  

Öncelikle barış pınarı harekatında hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, 
Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum.  

Ölüdeniz Hava Oyunlarının bölgemizde gerçekleştirilmesinde önder olan 
dönemin Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, Muğla Büyükşehir 
olduktan sonra devamlılığını sağlayan Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatçı ile festivali kaldığı yerden devam ettiren Alim Başkanım başta olmak 
üzere;  

-Uçuş güvenliği açısından önemli olan uçuş kontrol heyetlerinin kurulması 
için çaba sarf eden Sayın Kaymakamlarımıza,   

- Festival organizatörlerinden Kadri Tuğlu ve destek veren otelcilerimize,  

-Yurt dışından ve yurt içinden festivalimize katılan değerli sporcularımız ile 
tüm Fethiye sevdalılarına, 20 yıldan bu yana bölgemizin tanıtımına ve 
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turizminin gelişmesine sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum.  

Bu yıl 15-20 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Festival, 70 
ülkeden katılım sağlayan 1200 sporcunun buluşma noktası olacak. Festival 
kapsamında Ölüdeniz Belcekız Plajı’nda motorlu yamaç paraşütü, uzaktan 
kontrollü uçakla akrobasi gösterisi, yelken kanat ve serbest yamaç paraşütü 
gibi birçok etkinlik yapılacak.  

Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, hiç kuşkusuz ki Fethiye’nin marka 

değerinin artmasında ve hava oyunlarının bölgemiz için öneminin 
anlaşılmasında önemli rol oynuyor. Ulusal ve uluslararası bu tür etkinlikler 
halkımız ve belediyemizin desteğiyle devam edecek, gelecek nesillere 
aktarılacak. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın takip ettiği çalışmalar sonucu yamaç 

paraşütü pilotluğu meslek olarak kabul edildi. Bundan sonraki aşamada 
tandem yamaç paraşütünün işin ehli pilotlar tarafından yapılması için 
iştirakimiz olan Fethiye Güç Birliği şirketinin belgelendirme merkezi 
olmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz hava sporlarının 
daha güvenli hale gelmesini sağlamak.  

Babadağ ve Ölüdeniz, dünyada sayılı yamaç paraşütü kalkış noktalarından biri 
olarak her geçen gün daha da değerleniyor. Babadağ’dan her mevsim 

uçulabilmesi ve Ölüdeniz’in iklimi, bölgemizi yamaç paraşütü sporu için eşsiz 
kılıyor. 

Ülkemizin tanıtım yüzü olan Ölüdeniz, tatil merkezi olmasının yanı sıra 
yamaç paraşütü sporu ile farklı bir noktaya taşınıyor. Buna Babadağ Teleferik 
Projemiz de ciddi bir katkı sunacak.  

Babadağ Teleferik Projesi ile bölge turizminin  artması bekleniyor. 

Babadağ Teleferik Projesi, ayrıca dağa araç ile ulaşımı azaltacağı için çevreyi 
koruma rolü de üstlenecek. 



 

                                                                                                                                  

 

 

Amacımız Babadağ ve Ölüdeniz’i dünyanın 1 numaralı Hava sporları merkezi 
haline getirmek. Böylece bölgemizin ve ülkemizin turizm gelirinin artmasına 
katkı sağlayacağız. 

Babadağ teleferik projesi, 2023 Dünya Hava Olimpiyatlarında Fethiye'yi çok 
daha farklı noktaya getirecek.  

ÖÇK’dan ihale tarihi 15 Haziran 2011 olan Teleferik projesinde sona 
yaklaşıldı.                                                                                

Odamız tarafından 3 Nisan 2017’de Yap-İşlet-Devret modeli ile çıkılan ihale 
sonunda KIRTUR şirketi tarafından kazanılan,  BABADAĞ TELEFERİK 
PROJESİ’nde yer teslimi 12 Haziran 2017 tarihinde yapıldı.  

Teleferik projemizin daha rantabl ve değerli hale gelmesi için kalkış 
istasyonunun yeriyle ilgili değişikliğe gittik. Bu değişiklik sayesinde 
teleferikle Babadağ’a çıkanlar Ölüdeniz, Fethiye ve adaların yanı sıra havanın 
açık olduğu zamanlar Rodos Adası da izlenebilecek.  

Kalkış istasyonundaki yer değişikliği ile ilgili ön izni aldık geçen cuma 
günüde çevre şehircilik bakanlığımız tarafından son imzamız atıldı.  

Askı süresi bitiminin ardından orman bakanlığındaki imza süreci 
tamamlanacak ve artık önümüzde engel kalmayacak.            

Yasal izinlerin alınmasının uzaması nedeniyle yüklenici firmaya süre uzatımı 
verildi. Daha önce 13 Haziran 2019 olan işin tamamının teslim süresi 31 
Aralık 2020 olarak revize edildi. Ancak hedefimiz 2020 Haziran ayında 
projemizi bitirmek.   

Başlangıç noktası ile zirvesi arası 4235 metre ve 1504 rakım farkı olan proje 
tamamlandığında Babadağ’a çıkmak isteyenler, 10 kişilik panoromik 
kabinlerle 1200 rakımdaki ara istasyona ve devamında 1700 rakımdaki varış 
istasyonuna 13 dakikada ulaşacak. Teleferik hattıyla saate 1500 kişi seyahat 



 

                                                                                                                                  

 

 

edebilecek. İlk yıllarda 1 milyon kişinin Babadağ’ı ziyaret etmesini,  sonraki 
yıllarda bu rakamın daha da artmasını hedefliyoruz.  

Sistem talep olması halinde gece-gündüz çalışabilecek. 

1200 rakımda restoran, kafe,  anfi tiyatro,  atlayış pisti,  wc olacak  

1700 rakımda restoran, kafe,  atlayış pisti, 1800 pistine giden telesiyej wc 
mevcut.  

Teleferik çıkış istasyonu 226 rakım hariç diğer istasyonlarda enerji hatları 
tamamlandı ve elektrik verildi, biyolojik arıtma üniteleri ile temiz su depoları 
tamamlandı. Su tankerle sağlanıyor. Su için dağın bazı bölümlerinde jeologlar 
tarafından arama yapıldı.  

İsviçreli BARTOLET  firmasından kalkış istasyonu,  10  kişilik  kabinler,  13  
adet  direk  haricinde tüm  ekipmanlar  geldi.  

Yurtdışı ekipmanlarının  %  80’i alana geldi.  

1200 rakımda teleferik istasyon kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.   

Yurt dışı elektromekanik ekipmanlarının montaj çalışmaları devam ediyor.  

1200/1700 arası halat çekim ve örümü bu ay tamamlanacak.  

1000 kişilik amfi tiyatro çalışmaları ile kır kahvesi ve lokantanın proje 

çalışmaları devam ediyor 

1700 rakımda Teleferik dönüş istasyonu mekanik ekipman montajı  
tamamlandı. Teleferik dönüş binasının kaplama işleri devam  ediyor. 

Mescit binası ekim ayında tamamlanacak. 

Peyzaj çalışmaları yapılıyor. 

1800 rakımda satış büfesi ve pergola çalışmaları devam ediyor.  Alanın 
peyzajı hariç,  diğer yapılar tamamlandı 



 

                                                                                                                                  

 

 

1900 rakımda helikopter pisti ve teknik hacimlere ait yapılar tamamlandı.   

Yıkımı yapılan eski  orman  gözetleme  binası,  telesiyej  kontrol binası ve  
büfe  inşaatı devam ediyor. 

Bütün çalışmalarımız bitse bile iniş alanının düzenlenmesi Belcekız plajının 
işletmesinin Odamıza verilmesi en önemli konumuz bu konuda hepinizden 
destek bekliyoruz.   

Adını hava şehidimizden alan Fethiye'ye hava oyunlarıyla anılmak yakışıyor. 
Festivalin kazasız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyor,k Festivalimize 
katılım sağlayan herkese bir kez daha hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum. 

 


