
 
 

 
 

1 22. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali  
19 Ekim 2022 

 

Sayın Kaymakamım,  

Sayın Belediye Başkanım  

Değerli Konuklar ve katılımcılar, 

2000 yılından bu yana yapılan, Belediyemiz öncülüğünde Odamızın da katkılarıyla 

bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’ne hoş 

geldiniz. Festivalimizin bölgemiz için hayırlı olmasını diliyor, Odamız adına tüm 

katılımcılarımızı ve Fethiye sevdalılarını selamlıyorum.   

Yurt dışından ve yurt içinden festivalimize katılan değerli sporcularımız ile bize 

destek vererek, 22 yıldan bu yana bölgemizin tanıtımına ve turizminin 

gelişmesine katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.  

Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, hiç kuşkusuz ki bölgemizin uluslararası alanda 

tanıtılmasında ve Fethiye’nin marka değerinin artmasında önemli rol oynuyor. 

Hava oyunları kapsamında yapılan sporlar ve etkinlikler bölgemizin alternatif 

turizmdeki potansiyelini de ortaya koyuyor.   

Bu yıl 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Festivale geçen 

yıl 60 ülkeden 2 binin üzerinde kişi katılmıştı. Bu yıl da Festivalimiz binlerce 

sporcunun buluşma noktası olacak.  

Fakat 22 yıldır yapılan bu kadar köklü ve geniş katılımlı festivalimizi 

engelleme girişimlerine tanık oluyoruz. Özellikle aynı tarihlere farklı 

organizasyonlar denk getirildi ve bilinçli olarak Ölüdeniz hava oyunlarının bu yıl 

yapılmaması gündeme geldi. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Odamızın ve 

Belediyemizin ısrarlı girişimleriyle 22’nci Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalimizi 

gerçekleştiriyoruz. Destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.  

Bu Festivalin üç önemli noktası var. Ölüdeniz, Babadağ ve Belcekız Plajı. 

Ülkemizin tanıtım yüzü olan Ölüdeniz ve Belcekız Plajı, tatil merkezi olmasının 

yanı sıra yamaç paraşütü sporu ile farklı bir noktaya taşınıyor.  

Babadağ ise dünyadaki sayılı yamaç paraşütü kalkış noktalarından biri olarak her 

geçen gün daha da değerleniyor.  

Babadağ’dan yılın büyük bölümünde uçulabilmesi ve Ölüdeniz manzarası 

bölgemizi yamaç paraşütü sporu açısından eşsiz kılıyor. 

Odamızın, bölgemize değer katan projesi Babadağ Teleferikle yamaç paraşütüne 

ilgi daha da arttı. Bu eşsiz değeri bölgemize kazandırılmasında emeği geçen 

herkese minnettarız.  
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Amacımız Babadağ ve Ölüdeniz’i dünyanın 1 numaralı Hava sporları merkezi 

haline getirmek. Böylece bölgemizin ve ülkemizin turizm gelirinin artmasına katkı 

sağlayacağız. 

Babadağ’dan Ölüdeniz manzarası eşliğinde Belcekız’a yamaç paraşütüyle inen kişi 

sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Bu tür organizasyonlar da bu sayının 

artmasında ve bölgemizin tanıtımında çok etkili.  

Babadağ’dan bu yıl, 18 Ekim 2022 tarihi itibarıyla 107.331 tandem 

54.982 single olmak üzere toplam 162.313 kişi uçtu.  

2021 yılında 167 bin uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Görünen o ki 

Babadağ’da bu yıl yeni bir rekor daha kırılacak.  

Bölgemize gelen turist sayısının artması, Babadağ’a teleferikle çıkışların 

ve yamaç paraşütünde uçuş sayısının artmasıyla elde edilen gelirin 

bölgemizde kalması Odamızın en önemli hedefi.  

Babadağ’dan elde edilen gelirden bölgemizin hak ettiği payı alması için 

mücadelemiz devam edecek.  

Bu konudaki haklı mücadelemize görerek, Odamız seçimlerinde bizi oylarıyla 

takdir eden ve tam yetki veren tüm üyelerimize de şükranlarımızı 

sunuyorum.   

Değerli katılımcılar,  

Yamaç paraşütünde marka olmak kadar yamaç paraşütünün güvenle 

yapılabilmesi de önemli. Bu amaçla Odamızın yürüttüğü 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.  

Festivalin devam edeceği 5 gün boyunca Babadağımız ile bütünleşen yamaç 

paraşütünün yanı sıra akrobasi gösterileri, Türk Hava Kurumu’nun sıcak balon 

uçuşları, akşam saatlerinde ise konserler düzenlenecek.  

Özellikle sezon sonunda bu tür organizasyonlar yapılıyoruz ki sezon biraz daha 

uzun sürsün turizm sektöründeki işletmecilerimiz de kazansın istiyoruz.  

Adını hava şehidimizden alan Fethiye'ye hava oyunlarıyla anılmak yakışıyor. 

Festivalimizin coşkuyla geçmesini ve kazasız bir şekilde tamamlanmasını temenni 

ediyorum. Saygılarımla. 


