
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Kaymakamım,  

Değerli misafirlerimiz, 

 

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nin bölgemiz ve Babadağ için 

hayırlı olmasını diler, şahsım ve Fethiye Ticaret ve sanayi Odası Yönetim Kurulu adına tüm 

katılımcılara saygılarımı sunarım. 

 

Bilindiği üzere Babadağ yamaç paraşütü sporu açısından dünyadaki gözde alanların 

içerisindedir. Ülkemizde yamaç paraşütü sporunun Babadağ’da doğduğunu söyleyebiliriz. İlk 

olarak 90’lı yıllarda keşfedilen Babadağ, yamaç paraşütü sporunun ülkemizde gelişmesi ve 

aynı zamanda turizm çeşitliliğinin arttırılması açısından bir ilk olmuştur. 

 

Günümüzde de ülkemizin birçok yerinde yaygın olarak yapılmaya başlanan yamaç paraşütü 

sporu ve bu sporu geliştirmek isteyen bölgelere öncülük etmiştir. 

Son 4 yıl içerisinde Babadağ’a gerek Melsa gerekse şirketimiz Güçbirliği eliyle yapılan 

yatırımlar ile Babadağ eşsiz bir uçuş merkezi haline gelmiştir. 

 

Babadağ Hava Sporları Merkezi,  

 

- Türk Hava Kurumu ile işbirliği içinde hazırlanan ve uygulanan Yamaç Paraşütü Uçuş 

Yönergesi’ne sahip, uçuş emniyet ve denetimlerinin ön planda tutulduğu, 

- Profesyonel 112 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve donanımlı ambulansın görev yaptığı, 

- Mevcut pistlerin altyapı eksiklerinin tamamlanarak standartlarının yükseltildiği, 

- Uçuş saatleri boyunca uçucuların ve gezicilerin yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 

tesis (kafeterya) alanına sahip bir alan olmuştur. 

 

Bugün Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Güç Birliği olarak Babadağ’ı bir adım 

daha ileri götürmek için çalışmalarımız sürmektedir. 2013 yılı içerisinde Babadağ’ı kış 

turizmine açmak ve her seviyedeki yamaç paraşütü sporcusuna hizmet vermek amacı ile 

alternatif pist alanları ileilgili çalışmalar tamamlanarak Güney Ege Kalkınma Ajansına 
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sunulan” Rotamız Babadağ”isimli projemiz onaylanmıştır. Proje kapsamında Babadağ’a 1 

milyon TL.’lik daha yatırım yapılacaktır. Bu proje ile 2013 yılı kış döneminde 1200 m. 

alternatif pisti ve 4 km.’lik stabilize yolun parke kaplanma işi tamamlanarak 2014 sezonuna 

hazır hale getirilmesi öngörülmektedir. Bu projenin de tamamlanmasıyla yamaç paraşütü 

sporunun tek rotasının Babadağ olacağına hiç kuşku yok. Çünkü Badadağ’da uçuş sayıları her 

yıl bir öncekine göre 10 binin üzerinde artış göstermektedir. Şöyle ki 2012’de 62 bin olan 

uçuş sayımız 2013 sezonunda 74 bin olmuştur. Bu rakamlar Babadağ’a yapılan yatırımların 

bölge turizmini ne kadar olumlu geliştirdiğini göstermek bakımdan da anlamlıdır. 

 

Bütün bunlara ek olarak şirketimizin hedefi olan Teleferik projesi ile ilgili çalışmalarda 

sürmektedir. Teleferik Projesinin tüm yasal izin süreci tamamlanmış ve sadece Orman 

Bakanlığı’nın onayı kalmıştır. Bu onay sürecinin tamamlanmasının hemen ardından teleferik 

yapımının önündeki en büyük engel kalkmış olacaktır. 

 

Teleferik projesini tamamlandığında Babadağ dünyanın ve ülkemizin marka değerine sahip 

bir uçuş merkezi ve turizm alanı haline gelecek ve hem bölgemize hem ülkemize ciddi 

kazanımlar sağlayacaktır. 

 

2000 yılından beri düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Dünyanın bir 

çok yerinden single/sportif uçucuları bölgemize çekmektedir. Yapılan 

organizasyonlar ile bölgemize turizm çeşitliliği kazandırmakta ve ülkemizden ve 

yurtdışından ilgi görmektedir. 

 

Bizler Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Güç Birliği olarak bu festivalin Babadağ’ın 

marka değerini artırdığı bilinci ile festivale gücümüz nispetince destek olmaya çalışmaktayız. 

 

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’ne destek veren başta Ölüdeniz 

Belediyesi ve Türk hava Kurumu olmak üzere tüm kurumlara, festivalimize katılan 

sporcularımıza ve misafirlerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

 

 

Akif Arıcan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 


