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Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır. 

Ocak, 2016

w w w. ke n t s e l s t r a t e j i . co m  
i n fo @ ke n t s e l s t r a te j i . co m

Eylem Planı
'MUĞLA

BiR'



4 5

01 11

45

85

207Muğla Bİr; On Üç İlçe Bİr

13 İLÇE, 13 PROJE

Söylemden Eyleme; 
TAKtİk adımlar 

Stratejik Şemalar

13; Rakamların Bereketi
Muğla Bir, On Üç İlçe Bir

Kavramsal Çerçeve & Tasarım Çerçevesi

Atölye İçinde Atölye

 Tasarım, Araştırma, Katılım 

4 Bölge, 13 İlçe
13 İlçe Kimlik Kartları

Atölye Tasarımı
 Kurumsal Kimlik

En Büyük Bölge

ATÖLYE 'MUĞLA BİR'

02

03
04
05



6 7

Değerli Hemşehrilerim ve Sevgili Başkanlarım,

Muğla Büyükşehir Belediyesi; sınırları, nüfusu, 
sektörel çeşitliliği ile bölge ölçeğinde bir Büyükşehir. 
Diğer Büyükşehirler ile karşılaştırdığımızda stratejik  
göstergeleriyle farklı.

‘Farklı Bir Büyükşehir’

Farklılığımız, Anadolu ve Ege kültürlerinin buluştuğu 
coğrafya. Yani, kültürel coğrafyanın zengin çeşitliliği olan 
bir Büyükşehiriz. Bereketin ve birikimin coğrafyası. Felsefe 
ve mitolojinin coğrafyası. Benzer ve farklı kimliklerin ve 
kişiliklerin yaşadığı coğrafyayız. Kısacası, kültürel mirasımız 
çok zengin ve çeşitli.

Farklılığımız, yalnızca kültürel miras değil, doğal çeşitliliğin 
ve zenginliğin coğrafyası. Yani, kıyı ve kırsalındaki tabiatın 
doğallığı, mavi ve yeşilin bütünleştiği, gizemli coğrafya.

Farklılığımız, yalnızca doğal miras değil, kıyı ve kır 
üretiminin yarattığı katma değerin coğrafyası.  Yani, turizm 
ve tarımın tetikleyici ve birleştirici güç olduğu ekonomilerin 
yaratıldığı değerli coğrafya.

Farklılığımız, bunların yanı sıra, geniş coğrafyada BİR olma, 
BİRlikte olma heyecanı.

Bütün bu farklılıklar, en büyük şehir, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin ortak bir hedef ile yönetilmesini gerektiriyor.

Önsöz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Osman Gürün

‘Muğla Bir, Hedef Bir’ 

Muğla, on üç İlçe Belediyesi ve her bir ilçenin farklılığı 
ile çeşitlilik içinde bütünlüğünü korumalı. Her ilçenin 
farklılıkları ve benzerliklerini, bir hedef doğrultusunda 
ortaklaştırmalı, ortak hedefimizi, kalkınma ve üretim 
üzerine kurgulamalıyız.

‘BİRlikte kalkınma için BİRlikte üretim’

Birlikte kalkınmak için birlikte üretim yaklaşımını 
benimsemeliyiz. Turizm ve tarımın tetikleyici güç olduğu 
bölgemizde, tarımsal çeşitliliği ve katma değeri destekleyen 
program ve projeleri, üreten ve tüketenler ile birlikte 
geliştirmeliyiz.

‘Farklı BİR şey yapalım, Keyfi BİRlikte yaşayalım’ 

Farklı bir Büyükşehir olan Muğla’da farklı bir şey yaparak, 
keyfi birlikte yaşayacak program ve projeleri geliştirmeliyiz. 
Birlikte yönetim ilkesi ile on üç Belediye Başkanımızın 
birikimleriyle en büyük Büyükşehir, Muğla yönetilmeli.

Bu nedenle, program ve proje bazında BİRliktelikleri 
sağlayacak Muğla BİR Atölyesini kuruyoruz. Amacımız, 
sorunları birlikte tespit etmek, çözüm yollarını birlikte 
bulmak ve uygulamaları birlikte hayata geçirmek.
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Stratejik Şemalar
4 Bölge, 13 İlçe
13 İlçe Kimlik Kartları

En Büyük 
Bölge 

01



2 3

131
koy

110
antİk
kent

St
ra

te
jik

 Şe
m

ala
r
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BO
DR
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S

Mİ
LAS

Milas

Marmaris

132 mahallede yaşayan
nüfus132.445 

zeytincilik ve 
zeytinyağı

antik başkentin 
mirası

tarımsal değer:
istiridye mantarı

2,067 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

          
yörük 

mutfağı

 Milas 
halısı

5 özgün değer

BOD
RUM

Bodrum

Datça

42 mahallede yaşayan
nüfus152.440 

gulet 
yapımı

Bodrum 
evleri

Halikarnassos 
Mouseleum'u

650 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

Bodrum 
mandalinası

Bodrum 
sandaleti

5 özgün değer
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MA
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İS 

- D
AT

ÇA

MARMA
RİS

Marmaris

Fethiye

25 mahallede yaşayan
nüfus88.621 

kırsal mimari ve 
taş evler

çam balı

906 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

        kıyı turizmi

deniz ürünleri

5 özgün değer

Marmaris Kalesi

DAT
ÇA

Datça

Menteşe

12 mahallede yaşayan
nüfus20.156

3B:
 Bal, Badem, Balık

 Knidos 
Aslanı

kırsal miras: tarım terasları, 
mimari, yeldeğirmenleri

436 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

eşsiz doğa: 
Koylar ve oksi jen

5 özgün değer

Knidos 
Aphroditesi
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MENTE
ŞE U

LA

Menteşe

Ula

66 mahallede yaşayan
nüfus102.414 

Muğla evi ve
bacası

dokumacılık

yayla kavunu

ormanla çevrili 
yaylalar

1.659 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

göç göç çiçeği

5 özgün değer

yörük kültürü

Ula

30 mahallede yaşayan
nüfus23.610

dokumacılık

Ula pabucu

doğa:
Ula kanyonu

Gökova körfezi

479 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

spor:
su sporları, kitesörf,

bisiklet turları

Ula evleri

5 özgün değer

Kavaklıdere
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YATA
ĞAN

KAVAKLI
DERE

35 mahallede yaşayan
nüfus58.771

Antik kentler:
Stratonikeia

& Lagina

Yatağan 
evleri

851 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

deve 
güreşleri

linyit
Yatağan 
mermeri

5 özgün değer yörük mutfağı: 
et ve süt 
ürünleri

Kavaklıdere

14 mahallede yaşayan
nüfus10.814 

bakır işçiliği:
leblebi tavası

mermercilik

mutfak: kuzu 
göbeği mantarı

eşsiz 
yaylalar

302 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

çam 
ormanları

5 özgün değer
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KÖYCE
ĞİZ

Köyceğiz

Bodrum

25 mahallede yaşayan
nüfus34.027

sığla ağacı

Kaunos kaya 
mezarları

narenciye  
bahçeleri

termal 
turizm

1.329  km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

mutfak:
çam balı, et, süt, 

balık5 özgün değer

ORTA
CA

Ortaca

27 mahallede yaşayan
nüfus44.827

coğrafi işaret: 
Ortaca limonu

sığla ağacı

Ortaca mutfağı: 
Ege - Akdeniz 

sentezi
Dalyan 
deltası

285 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

5 özgün değer

caretta caretta 
yumurtlama alanı: 

İztuzu sahili

Yatağan
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DALA
MAN

Dalaman

25 mahallede yaşayan
nüfus35.958

sığla 
ormanları

narenciye ve 
nar suyu

608 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

Dalaman Çayı: 
rafting

Kapıdağ yarımadası 
antik yerleşimleri

yöresel otlar5 özgün değer

Ortaca

FETHİ
YE

Fethiye

Seydikemer

41 mahallede yaşayan
nüfus145.643

yamaç 
paraşütü

Fethiye koy ve 
kumsalları

kuzugöbeği 
mantarı

875 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

kaya 
mezarları

 halı ve 
yorgancılık

5 özgün değer
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SEYDİ
KEMER

?
Seydikemer

35 mahallede yaşayan
nüfus58.771

çömlekçilik

yayla turizmi

dokumacılık

2.208 km lİk İlçe
İçİndekİ kent merkezİ

2

  pancar turşusu

   mağaralar

5 özgün değer

Bodrum
650

Fethiye
875

Milas
2.067

Menteşe
1.659

Marmaris
906

Seydikemer
2.208

Ortaca
285

Yatağan
851

Dalaman
608

Ula
479

Datça
436

Kavaklıdere
302

Köyceğiz
1.329

Alan Büyüklükleri (km²)



24 25

Bodrum Fethiye Milas

Menteşe Marmaris Seydikemer

Ortaca Yatağan Dalaman

Köyceğiz DatçaUla Kavaklıdere

152.440 145.643 132.445

102.414 88.621 58.771

44.827 44.783 35.958

34.027 23.610 20.156 10.814

Nüfus Büyüklükleri

Yatağan

Menteşe

Ortaca

Bodrum

Seydikemer Milas

Marmaris

Köyceğiz

Ula

Dalaman

Kavaklıdere

Fethiye

Datça

İlçe Merkezleri Makroformları
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Muğla Bir; On Üç İlçe Bir
13, Rakamların Bereketi

muğla bİr
02

on üç İlçe bİr
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Amaç

BİRikim ve bereket coğrafyasında; 

kültür ve doğa ile  turizm ve tarım BİR arada, 

on üç ilçe BİR yeni yönetim modeli oluşturmak.

Mu
ğla

 Bi
r; 

On
 Ü

ç İ
lçe

 Bi
r
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Bir Muğla;
On Üç İlçe;

İki Güç;
İtici Güç;

ÜçTema;

Dört Bölge

BeşKomşu;

Altı Karakter; Yedi
Hemşehri;

Sekiz
Körfez;

Dokuz + 7
Antik Kent;

On + 6
Yıl

Onbir
Uygarlık Oniki

Mil

Onüç
İlçe

13
; R

ak
am

lar
ın 

Be
re

ke
ti

Bir Muğla;
On Üç İlçe;

Bodrum, Milas, Yatağan, 
Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Datça,

Marmaris, Köyceğiz, Ortaca,
Dalaman, Fethiye, Seydikemer1
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2 İki Güç;
İtici Güç

Turizm ve Tarım

Üç Tema;

Birlikte (mavi ve yeşil, kıy ve kır, 
tarih ve kültür), Geçmişle (tarih, 
kültür, felsefe), Üretimle (tarım, 

sanayi, enerji)

3
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4Dört Bölge
Bodrum Yarımadası, Merkez, Datça 
Yarımadası Çevresi, Fethiye Körfezi 

ve Çevresi 5 Beş Komşu;

Aydın, Denizli, Burdur, Antalya ve 
Akdeniz-Ege
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6 AltıKarakter;

Baca, Yayla, Türkü, Dokuma, Tat, Efe 7 Yedi
Hemşehri;

Halikarnaslı Herodot, Hipokrat, 
Knidoslu Eudoxus, Halikarnas 
Balıkçısı, Azra Erhat, Can Yücel, 

Turgut Reis...
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8 Sekiz
Körfez;

Fethiye, Datça, Gökova, Güllük, 
Marmaris, Karaağaç, Sömbeki, 

Hisarönü 9 Dokuz + 7
Antik Kent;

Kaunos, Stratonikeia, Lagina, 
Amos, Euromos, Hydai, İasos, 

Labraunda, Telmessos, Mylasa, 
Tlos, Knidos, Daidala, Pedasa, 

Pınara, Halikarnas...
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10On + 6
Yıl

Deneyim ve Birikim 11Onbir
Uygarlık

Karya, Hitit, Frig, Dor, Pers, Helen, 
Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, 

Osmanlı, Cumhuriyet
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12Oniki
Mil

Sınır Ötesi, Ege, Akdeniz 13Onüç
İlçe
Onüç Proje
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Atölye İçinde Atölye
Atölye Tasarımı
Kurumsal Kimlik

atölye
muğla bİr 

03
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At
öly

e İ
çin

de
 At

öly
e

muğlaBİR’i 
anlamak.

NEDEN?

NASIL?

NE? modeli.

yapıyoruz.

yapıyoruz.

yapıyoruz.

sorunları alışılagelmemiş paydaşlar ile düşünülmemiş şekillerde 
çözmek ve devamlı bir süreç tasarlamak için. 

Işbirliğini destekleyen ortak 
çalışma alanları yaratıyoruz.

NEDEN?

NASIL?

NE?
Çalışmayı destekleyen programlar tasarlıyoruz.

yapıyoruz.

yapıyoruz.

yapıyoruz.

sorunları alışılagelmemiş paydaşlar ile düşünülmemiş şekillerde 
çözmek ve devamlı bir süreç tasarlamak için. 

Işbirliğini destekleyen ortak 
çalışma alanları yaratıyoruz.

NEDEN?

NASIL?

NE?
Çalışmayı destekleyen programlar tasarlıyoruz.
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BİR keşif atölyesi BİR tasarım atölyesi

Gercek sorunları 
keşfetmek

Tasarım araştırması 
ile 

Tasarım veya üretimden önce gerçek 
sorunları çözdüğümüzden emin 
olmak adına sürekli araştırma 
programları gerçekleştirerek.

Sorunlara çözüm 
getirmek

Tasarımcılar ile 
yerel halkı biraraya 

getirerek

Yerel, ulusal, uluslararası 
tasarım programları ve 

çalıştayları ile
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Geliştirilen 
çözümleri hayata

geçirmek

Kamu, sivil ve özel 
ortaklıklarla

Sistem, servis, strateji, 
ürün ve mekan tasarımları 

BİR üretim atölyesi BİR doğa atölyesi

Muğla ve 
doğasını 
anlayarak 

uygun sistemler 
tasarlamak 

Doğa keşif 
programları ve 
ekipleri kurarak

Keşiflerden çıkan bulgular 
doğrultusunda doğa koruma 
ve yakınlaşma deneyimleri 

tasarlayarak.
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Kavramsal Çerçeve & Tasarım Çerçevesi

13 İLÇE
13 PROJE 

04
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SARIKIZ YEŞİL YOLCULUK

SARNIÇ GÜZERGAHSEFERTASI TASARLA TAKMİTOLOJİ HEMŞEHRİ KATMAN

KIR ÇİÇEĞİ BAHÇE KENTÇAM BALI SEPET

Ka
vr

am
sa

l Ç
er

çe
ve

  &
 Ta

sa
rım

 Çe
rçe

ve
si
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SARIKIZ
Hayvan Toplulaştırma ve Sütte Soğuk Zincir

Sorun
Farklı yörelerde yaşayan köylü örgütlü olarak ürününü pazara ulaştıramıyor, köylünün sütünü 
toplulaştıracak sistemler gerekli.

Engel
Köylü, kısa süre içinde sütü tüketiciye sunacak olanaklara sahip değil, genç nüfus yok, yaşlı 
nüfusun desteğe gereksinimi var.

Bulgu
“Geleneklerimizde imece kültürü vardı, şimdilerde yok.”

İstek
Köylerde genç nüfusun kalmaması nedeniyle, yaşlı nüfusun talebi var.

Soru
İmece kültürünü canlandırarak, sütü pazara en hızlı ve sağlıklı sunarak, köylünün gelirini nasıl 
artırabiliriz?
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SAĞIMDAN FABRİKAYA SOĞUK ZİNCİR
SAĞLIKLI, KALİTELİ SÜT VE PEYNİR

Süt toplamada soğuk zincirin kesintisiz kurulması, süt kalitesi ve sağlığı açısından çok kritiktir. Modern tesislerde soğuk zincir 
sağımdan itibaren başlar; süt hava teması olmayacak şekilde memeden vakumlanarak sağılır ve doğrudan soğutma tankında 
depolanır. Soğutma tankları ve mekanik sağım sistemleri belirli ölçekteki mandıralar için daha erişilebilirken, az sayıda hayvanı olan 
süt üreticileri bu ekipmanı karşılayacak güçte olmayabilir. Bu küçük üreticilerin önemli bir sayıda olduğu düşünülürse sistemin onları 
modernize etmeye yönelik iyileştirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de farklı illerde yapılan soğuk zincir çalışmaları incelenerek, Muğla’da uygulanabilecek bazı uygulamalar tespit edilmiştir:

1 saatte 
2 kat bakteri

Plastik yerine 
Nikel krom

Yalnızca sağım değil, 
bütün süreçler kontrol 

edilmeli

1. Süt toplama saatlerine bir standart getirilebilir. Her köyde, 
toplama kamyonunun köye/çiftliğe geliş saatine göre sabah 
ve akşam sütü için belirli sağım saatleri koyulabilir. Böylece 
sağılmış sütün soğutma tankına en geç bir saat içinde girmesi 
sağlanabilir. Çiğ sütte, sütün soğutulmadığı her saat bakteri 
sayısı iki katına çıkar. Sütün içinde -25°C’de dahi 10 saat 
yaşayabilen bakteriler mevcuttur. Soğutma işlemi, sütün 
içindeki bakterileri öldürmek için değil, bu bakterilerin çoğalmaya 
başlamasını engelleme amaçlıdır. Sütün soğutulmasının 
kullanıcıya sağladığı en önemli avantaj, sütün sağımında ve 
taşınması sırasında hızla ilerleyen mikroorganizma sayısını 
aynı seviyede tutarak, ısıl işlemine girmemiş sütün sağlıklı bir 
şekilde soğutulup depolanmasını sağlamaktır. 

2.  Sütün temas ettiği bütün kapların, araçların nikel/krom ile 
değiştirilmesi, plastik ürünlerin kullanılmaması önerilir. Krom/
nikel kaplar bakteri yayılımını engeller, plastik kaplar ise hijyen 
açısından oldukça zayıftır.

3. Hayvanların bulunduğu alanlar, süt sağımı esnası, öncesi, 
sonrası, sütün sağıldıktan sonra soğuk tanka girene kadarki bütün 
süreci için ayrı hijyen koşulları belirlenmelidir. AB normlarının bu 
konuda detaylı kuralları vardır ve Avrupa Pazarı’na girebilmek 
için bu şartların sağlanması gerekmektedir. Sağılan sütler, 
düzenli olarak kalite kontrol laboratuarlarında mikrobakteriyel 
kontrolden geçirilmeli, kalitenin sürekliliği sağlanmalıdır. 
Son olarak sağlıklı sütün, sağlıklı hayvanlardan geleceği 
unutulmamalıdır; hayvan yetiştiriciliği, beslenmesi ve bakımı da 
aynı şekilde kontrollü yapılmalıdır.

4. Konu yalnızca süt olarak değil, bütün süt ürünleri yelpazesi 
açısından da düşünülmelidir. Diğer kalkınma projelerinde sürekli 
teşvik edilen yerel üretimin merkezileştirilmeden de kârlı bir 
şekilde satışa çevrilebilir olması bu projede de geçerli olabilir; 
mandıra sahipleri, hangi ölçekte olurlarsa olsunlar kendi süt 
ürünlerini üretip satabilmelidir. Gurme (artizan) peynircilik 
gittikçe yaygınlaşan bir zanaattir ve turizmi de paralel olarak 
artmaktadır. 

5. Bu organizasyon kurulurken tüm ilgililerin bir araya gelmesi ve 
ortaklaşa çalışması önemlidir; Valilik, İl Özel İdaresi, Büyükşehir ve 
İlçe Belediyeleri, Kalkınma Ajansı, üniversiteler, odalar, birlik ve 
kooperatifler, sanayiciler işbirliği yapmalıdır. Kamu organları ile 
üreticinin birlikte çalışması mühimdir, MuğlaBİR atölyesi bir aracı 
organizasyon olarak tüm bu grupları bir araya getirebilir.
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Muğla’da halihazırda aktif olan dört adet süt kooperatifi olduğu 
görülmüştür, bunlar Milas, Bodrum, Fethiye ve Yatağan ilçelerine 
hizmet vermektedir. Süt sığırı ve sütçülükle uğraşan aktif 
işletme sayıları göz önünde bulundurulduğunda bu dört ilçenin 
süt üretiminde başı çektiği görünmektedir, ek olarak Merkez 
ilçede neredeyse Yatağan’daki kadar süt sığırı bulunduğu ve Köyceğiz 
ilçesinin de potansiyelinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu 
ilçelerde de aktif hale getirilecek süt birlikleri, soğuk zincirle süt 
toplama altyapısı oluşturabilirler. 

Süt ve süt üretiminin üretiminin yalnızca sığırdan değil, koyun 
ve keçiden de yapıldığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, 
önceki sayfalarda yer alan tablolara bakıldığında Ula ve Dalaman 
ilçelerinin de işletme ve hayvan sayıları açısından öne çıktığı 
görülmektedir. Özellikle keçi sütünden yapılan ürünlerin yurt içinde 
ve yurt dışında gittikçe popülerleştiği göz önünde bulundurulursa, bu 
işletmelere de büyükbaş hayvanlara olduğu kadar önem vermek 
gerektiği düşünülebilir. 

SÜT VARSA
KOOPERATİFİ DE OLMALI

Milas Süt Birliği internet sitesi,

http://sutbirligi.org/yatirimlarimiz

Süt toplama merkezleri olan köyler

Sütün en yakın merkeze taşındığı köyler



94 95

BİR İNEKTEN, BİN İNEĞE
MODERN TESİSTE SÜT BİRLİĞİ
Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, aslen ideal sistem 
memeden itibaren sütün hiç hava teması olmadan soğutma 
tankına gönderilmesidir. Küçük mandıra sahiplerinin de sağımı 
bu şekilde yürütebilmesi için, belirli süt toplama merkezleri 
oluşturarak hayvan toplulaştırma organizasyonu oluşturmak 
seçeneklerden biridir. 

Bu sistemin başlıca avantajları şu şekilde olacaktır:

1. Toplulaştırma ile süt kalitesi artacağı için bakteri miktarı Avrupa 
normları seviyesine düşürülebilir. Bu sayede sütün birim satış fiyatı 
önemli oranda artacak ve pazar potansiyeli genişleyecektir.

2. Süt toplama hizmeti, bazı bölgelerde ücret karşılığında 
yapılmaktadır (araştırmalara göre bu ücret 0.03 TL/kg ila 0.05 
TL/kg arasındadır), artık bu hizmete ihtiyaç duyulmayacağı için 
giderden kar edilecektir. 

Önceki sayfada yer alan harita, Milas Süt Birliği internet sitesinden alınan süt toplama organizasyonunu görselleştirmektedir. Toplam 
28 köyde süt toplama merkezi kurmuş olan birlik, 20 köyden de günlük olarak süt toplayarak en yakın merkeze ulaştırmaktadır. 
Muğla içinde en aktif süt birliği olarak görünen organizasyon, aynı zamanda laboratuarlarında kalite kontrol çalışmaları da 
yürütmektedir. Halihazırda kurulu bu altyapı geliştirilmeye müsaittir ve diğer ilçeler için de model teşkil edebilir. 

Örnek uygulamalar ülke çapında, özellikle bölge ölçeğinde de araştırılabilir: Örneğin İzmir yakın zamanda Tarım Bakanlığı ve Güney 
Ege Kalkınma Ajansı desteği ile sağım süreci dahil soğuk zincire geçmiştir ve Muğla için bu konuda işbirlikçilerden biri olabilir.

3. Toplulaştırmanın sağladığı merkezi yapı sayesinde gider 
kalemleri hem azalacak, hem de toplu alımlar vesilesiyle birim 
maliyet düşürülecektir.

4. Süt birliklerine üye olan hayvan sahiplerine yapılan devlet desteği, 
üye olmayanlara göre çok daha yüksektir. Hayvan toplulaştırma 
sayesinde küçük işletmeciler de süt birliklerine mensup olarak 
bu destekten faydalanabilecektir.

5.  Süt kalitesinde artış, sütün birim fiyatını etkilediği gibi 
satılabilir süt miktarını da arttıracaktır. Toplulaştırma projelerinde 
süt miktarının %50’lere varan oranlarda arttığı belirtilmektedir. 

6. Toplu sağım merkezleri, dağınık halde işletilen küçük 
işletmeleri toparlayarak kayıt altına alacaktır. Bu birlikteliği 
oluşturmak, kalite kontrolü sağlamaya ek olarak hayvan 
sahiplerini bir araya getirerek informal bir imece ortamı 
oluşturabilir. 

Muğla İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği web sitesi, 

http://mugladsyb.org.tr/index.asp?sayfa=sayfa&ad=ilchaysay
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KIR ÇİÇEĞİ
Alım Garantili Süs Bitkisi Üretimi 

Sorun
Bölgede potansiyel bir pazar olmasına rağmen süs bitkisi üretimi pazara ulaşım sağlanmadığı 
için gerçekleşmiyor.

Engel
Büyük otel işletmecileri ve yazlık ev sahipleri talepleri dış pazardan gelen ürünlerden karşılıyor.

Bulgu
“Nereden aldın, komşu köyden, yerinden” sözü hep belleklerimizde.

İstek
Yazlıkçılar ve turistik işletmeciler başta olmak üzere tüm bölge kentlerinin bölge iklimine 
uygun peyzaj bitkilerine gereksinimi var.

Soru
Köylüye alım garantisi verilerek süs bitkiciliğini geliştirerek, bölge köylerini nasıl 
kalkındırabiliriz?
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İKLİM KUŞAĞIMIZ UYGUN, HER ŞEYİMİZ VAR.
İTHAL DEĞİL  İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ!
Bitki, onu ilk yetiştirenin çocuğu gibidir. Bitki satmak, onu bir 
başkasına hediye edip “Al, bu çocuğun gelişiminden artık sen 
sorumlusun.” demeye benzer.

İnsan sevdiği şeyi birine hediye edince, fırsatı olduğunda onu 
görmek ister.

Uzaklardan gelen bitkiyi yetiştiren ilk kişi, onun varlığını çoktan 
unutmuştur bile. Komşu köydeki Ayşe Teyze’nin bahçesinden 
gelen çiçek ise teyzenin hala aklındadır. Ayşe Teyze çiçeklerinin 
dikildiği bahçenin önünden geçerken, “Benim çiçekler ne de güzel 
büyümüş...” der, gülümser. Bu, insanidir ve bugün çok ihtiyaç 
duyduğumuz içtenliktedir.

Muğla’da doğup doğal koşullarında büyümekte olan bitki, yine 
Muğla’da yaşar ise, mutlu ve sağlıklı yaşar.

Uzakların ikliminde doğmuş bitki (oraların iklimiyle doğal, veya 
buraya uygun şekilde serada doğsa dahi), gurbet hissedecektir.

UZMAN

KÜÇÜK/ORTA
ÇAPLI

YETİŞTİRİCİ

BÜYÜK
ÇAPLI

YETİŞTİRİCİ

AR-GE

ÇİÇEK
ALICISI

soğan, canlı bitki,
kesme çiçek, yaprak, dal

İTHALAT: 9x
İHRACAT: 8x

2014 TOPLAMI

Her ilçedeki her bir yetiştiricinin 
(küçük/orta/büyük) toplanma, 
tanışma, alışveriş, bilgi paylaşım 
noktaları: MUĞLA’NIN ÇİÇEK PAZARLARI.

* Her ilçenin pazarı, komşularıyla 
sürekli iletişim halinde. Bu sayede 
bilgi ve ürün paylaşımı olur, üretimin 
yoğunlaşacağı türler de ortak 
kararlaştırılır.

13 İLÇE 
13 ÇİÇEK 
PAZARI

3 FARKLI ERİŞİM BİÇİMİ:
TEKERLEKLİ / AYAKLI / YÜZER 
GEZİCİLER

13 ÇİÇEK PAZARI
SINIRSIZ YETİŞTİRİCİ:

* Alıcı, yetiştiriciye gitsin diye...

* Yetiştirici, alıcıya gitsin diye...

tekerlekli ve ayaklı gezici rotaları

yüzer gezici rotaları

* Alıcı, yetiştiriciye gitsin diye...

çiçek pazarı

pazar ana rotaları

büyük çaplı yetiştirici

orta/küçük çaplı yetiştirici
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TEKERLEKLİ GEZİCİ RÖMORK:
Bir araç, römorkları her sabah çiçek pazarına, bir köşebaşına veya bir meydana bırakır. Park halindeki römork tüm gün satış yapar, bilgi 
verir, göz önünde günbegün bitki yetiştirir. *Konvansiyonel römorklar, küçük müdaheleler ile bu işlevi karşılar hale gelebilir.

YÜZER GEZİCİ TEKNE/KANO:
Sahil hattını satış, atölye ve bakım amaçlı gezebilir, Dalyan gibi bölgelerdeki kanallarda Çiçek Turları düzenleyebilir.

TEKERLEKLİ GEZİCİ EL ARABASI:
El arabaları, dar çemberlerde turlayarak satış yapmak, bilgi vermek 
için idealdir. El arabalarının yardımıyla, evlere servis şeklinde 
direkt satış ve bakım hizmeti de sağlanabilir.

AYAKLI GEZİCİ SEPETLİ ÇİÇEKÇİ:
Az miktarda bitki taşıyarak kısa mesafe kat edilecek durumlar için 
idealdir. Bilgi de verebilir. Ağırlıkla, günlük/taze kesme çiçek satışı 
yapabilir.

ÇEŞİT ÇEŞİT ÇİÇEK ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜN

* Sokak kapı 
numarası

Gelin tacı *

* Damat çiçeği

* Gelin buketi
* Kurutulmuş çiçekten kitap ayracı

* Çiçek desenli 
kumaştan masa 
örtüsü, gömlek, 
fular...

Kenarları delikli üst kapak

Bitki ve toprak

Su yalıtım katmanı

Köşe takozu

Tak/çıkar su tıpası (süzgeçli)

AVUÇ İÇİ SAKSISI:
Pratik bir hediye, harika bir koleksiyon objesi. * Kutuyu uzun süre kapalı tutmamalısınız.
Topraktan süzülen su, tıpası çıkarılmış süzgeçten geçerek tabağa iner (kapalı kutu halindeyken tıpa takılıdır).
Tabak, ortada basık olduğundan, tabağa akan su kenarlardaki deliklere ulaşmaz.
* İşleyiş açısından, konvansiyonel bir saksıdan farklı çalışmaz.

ÖRNEKLER_1:

kataloggelin buketi kartvizit buket sokak kapısıdamat çiçeği
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Onopordum
Caricum

Globularia
Dumulosa

Cyclamen
Trochopteranthum

Campanula
Fruticulosa

Sternbergia
Candida

ENDEMİK BİTKİLERDEN BEZ ÇANTALAR:
* Bu bitkiler yalnızca Muğla bölgesinde doğal bir şekilde yetişebiliyorlar.

DEĞİŞEN ZAMANLAR DEĞİŞEN PEYZAJ:

Sene içi belli dönemlerde dönüşen 
Petunya Mevsimi, Papatya Mevsimi, 
Begonya Mevsimi... Yol kenarlarıyla 
sınırlı kalmayıp, tüm kente, tüm 
ilçelere yayılarak izlerini hissettirebilir.
Yol kenarlarıyla sınırlı kalmayıp, tüm 
kente, tüm ilçelere yayılarak izlerini 
hissettirebilir.

ÖRNEKLER_2:

römork içi

römork içi otel odası

taşıma

MUĞLA ÇİÇEK KİTAPÇIĞI:

1- ÇİÇEKÇİLER ROTASI
     Bir üzüm rotası benzeri, durak durak gezilebilsin diye.
2- ÇİÇEK KATALOĞU
     Muğla’da yetişen tüm türler, yetiştirme/bakım bilgileri.
3- BİLGİ KARTLARI ve TOHUMLAR
     Yerel çiçekleri yetiştirmek için tohum+bilgi kartlarından oluşan paketçikler.
4- ENDEMİK TÜRLER
     Muğla’ya has bitkilere dair bilgiler.
5- ÇİÇEK UYUMU
     Örneklerle, çiçeklerin bir arada kullanımı, buket tasarımı bilgileri.
6- ÜCRETSİZ PEYZAJ TASARIMI HİZMETİ
     Ev, otel vb. bahçeleri için sunulan ücretsiz hizmete dair bilgiler.
7- ÜRÜNLER
     Çiçekle ilgili hangi ürünün, nereden alınabileceğine dair bilgi.
.  .  .

ÖRNEKLER_3:

evler, bahçeler,
sokaklar

dükkanlar,
oteller

“ Sevdiğimiz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bulunsa bile, yıldızlara bakmak mutluluğumuz için yeterlidir... ”
Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens, 1943
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ÇAMBALI
Genç Arı, Erkek Arı, Ana Arı

Sorun
Muğla coğrafyasına özgün çam balının üretim ve kullanım biçimleri çeşitlenmeli, köylü 
desteklenmeli ve bilinçlendirilmeli.

Engel
Yeni tarımsal üretim biçimleri, yanlış ilaçlama vb uygulamalar devam ediyor, yapay arıcılık 
üretimi artıyor.

Bulgu
“Şarkılara konu olan arım, balım, peteğim üçlemesi, mazide kalmamalı ” 

İstek
Arıcılık sektöründe deneyim kazanmak isteyen genç üreticiler var.

Soru
Geleneksel arıcılık deneyimini ve ürün çeşitliliğini, ekonomik kalkınmayı sağlayacak biçimde 
nasıl yeniden ele alabiliriz?
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Çam Balı 

Çam balı, arıların çiçek poleni yoluyla değil, Akdeniz iklimine 
özgü, bazı çam ağacı türlerinin gövdesinde yaşayan aracı bir 
böcek olan basra böceğinin salgısını kullanarak üretilen, özgün 
bir baldır. Dünyada sadece Türkiye ve Yunanistan’da bulunur. 

Dünya’daki çam balı üretiminin %90’ı Türkiye’de yapılmaktadır. 
Bu üretimde %80’lık pay Muğla’ya ait olup, büyük bölümü AB 
ülkelerine ihraç edilmektedir.

Arıcılığın Geliştirilmesi

Muğla coğrafyasının %68’i ormanla kaplı olsa da, çam balı 
üretimi ormanlık alanların sadece %8’lik bölümünde yapılıyor.

Sektörün gelişmesi için altyapıların geliştirilmesi ve arıcıların 
çam balı üretimine yönlendirilmesi gerekiyor. 

ÇAM BALI ÜRETİMİ
ÇAM BALI ARICILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

Ortak Üretim Yerleri

Arıcıları Muğla’ya yönlendirebilmek için üretim standartları 
belirlenerek üretim yapılabilecek yerlerin haritalanması 
yapılabilir. 

Ekipmanların satın alınması için ortak üretim alanları 
oluşturularak maliyetlerin düşürülmesi gerçekleştirilmelidir.

Aile fertlerinin tamamını - özellikle de kadınların bu sektörde 
istihdamı için özel eğitimler verilerek yerel üreticilerin kalkınması 
sağlanmalıdır.
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Marka Yaratmak!

Muğla Çam Balına özel bir marka yaratılmalı. 
Yerel üreticinin ürünlerini bu marka altında toplanarak balın 
pazarlama değeri artırılmalıdır.

Muğla Çam Balına Özel Tasarlanan Ambalaj ve Ürünler

Muğla Çam Balına özel tasarlanacak ambalaj ile Muğla Çam 
Bal’ının uluslararası tanınırlılığı arttırılmalı, bal, marka ile 
özdeşleşmelidir.

Çam Balı ile birlikte satılabilecek ve ürün çeşitliliği ile (polen, 
propolis vb.) katma değer katacak ürünler tasarlanmalıdır.

MUĞLA ÇAM BALI MARKASINI OLUŞTURMAK
ÖZEL KAVANOZ VE LOGOLU ÜRÜN TASARIMI

Benim Balım, Benim Dükkanım

Şehrin farklı noktalarına ve otellere Muğla Balı Satış Noktaları 
kurularak , parekende ürünlerin satışı yerel üreticiden, direk 
tüketiciye yapılmalıdır. Üretici, pazarlama ekonomisi sağlanarak 
motive edilmeli, üretimini geliştirmesine aracılık edilmelidir.



110 111

Arıcılık Atölyeleri

Kuşaklararası bilgi aktarımları yapılacak atölyeler, yerel arıcılığın 
geliştirilmesi önceliği ile gerçekleştirilebilir.

Çağdaş üretim tekniklerinin yöresel üretime entegrasyonu için 
uluslararası niteliklerde çalışmaların yapılabilir.

Arıcılık Atölyeleri

Kuşaklararası bilgi aktarımları yapılacak atölyeler, yerel arıcılığın 
geliştirilmesi önceliği ile gerçekleştirilebilir.

Çağdaş üretim tekniklerinin yöresel üretime entegrasyonu için 
uluslararası niteliklerde çalışmaların yapılabilir.

Çağdaş Konaklama Alanları

Arıcılar, araştırmacılar ve uluslararası misafirler için yörede 
üretim alanları çevresinde belirli konaklama alanlarının tahsisi, 
gelebilecek potansiyel kişileri çeker. 

DENEYİM TASARIMI VE ETKİNLİKLER
SAHA GEZİLERİ, BAL HASADI, TADIM TURLARI

Tanıtım ve Tadım Turları

Turizm şirketleri ve oteller işbirliğinde, yerel arıcılarla buluşmalar 
düzenlenebilir. Gezi rotalarına üretim alanlarının dahil edilerek 
gelen kişilerin arıcılık ve bal üretimi deneyimine ortak olması, 
pazarlama stratejisinde önemli bir yer tutar.
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YEŞİL YOLCULUK 
Kırsalın Keşfi

Sorun
Mavi yolculuk ile Muğla kıyıları tanınırken, kırsal alanlar yeterince tanıtılmıyor, kırsalı 
keşfedecek yeni rotalar ve deneyimler gerekli.

Engel
Kıyıya gelen turistlerin kırsal ile iletişimi yok, çünkü turistler sadece mavi turlar ile keşfe 
çıkıyorlar.

Bulgu
“Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür’ özlemi var hepimizde.

İstek
İnsanlar, ağacı, toprağı, canlılarıyla birlikte doğayı okumak, efsaneleri keşfetmek isterler. 

Soru
Mavi yolculuk ile yeşil yolculuğu entegre ederek, yeni rotaları nasıl kurgularız?
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Muğlada Kır Yolculuğu 

Muğla kuzeyinde volkanik oluşumlar, orta kısımlarında
derin vadiler, güneyinde denizden itibaren aniden dikleşen
topoğrafyasıyla, ve bu topoğrafyanın içinde serpilen gerek
tarihi gerek kültürel miraslarıyla kır yolculuğu için büyük 
potansiyele sahip bir bölge. Fakat bölgeye gelen ziyaretçilerin 
çok büyük bir kısmı tatil siteleri veya turistlik tesislerde 
vakitlerini geçiriyorlar,  gezmek için ise sadece tekne üzerinde 
mavi yolculuğa çıkıyorlar. Ziyaretçiler için özgün bir deneyim 
olacak ve bölgeye katma değeri daha fazla kalacak kır yolculuğu 
ise, az sayıda bu gezilere meraklı insanlar tarafından yapıyor.

Cesaret Edilmeyen, Keşke Denip Sözde Kalan Bir Etkinlik

İnsanların zaten şehirde de ilişki kurduğu altyapıya sahip 
turistlik tesislere nazaran, imgesi çok daha etkileyici kır 
yolculuğu, şehir insanı tarafından çoğunlukla fotoğraflarına 
iç çekilip, gezi ortamının nasıl olacağının belirsizliği ve 
belirsizlikten kaynaklanan güvenlik ve vaktin ulaşım, birşeyleri 
bekleme gibi sebeplerle boşa geçeceği hakkındaki kuşkular 
nedeniyle yapılmayan bir aktivite. Kır yolculuğu yapan meraklılar 
ise daha önce buraya giden ziyaretçilerden, sohbet ederken veya 
internet paylaşımları üzerinden öğrendikleri üzerine gezi planı 
yapıyorlar ve bazı şeyleri ise şansa bırakıp geldikleri zaman yerli 
halkın yardımıyla çözüyorlar.

KIRDA DOLAŞMAK CESARET İSTER Mİ?
KIR YOLCULUĞU YAPMAK İSTEYEN KİŞİ NE
İSTER, NE YAPAR?

Kır, Potansiyel Ziyaretçi İle Nasıl Buluşuyor

Kır, birçok kez oraya hiç gitmemiş birisi tarafından internet 
üzerinde gördüğü bir fotoğrafla veya birisiyle yaptığı bir sohbet 
sonrasında aklına takılan, sonra araştırarak hakkında bilgi sahibi 
olduğu bir dünya. Bu ilk karşılaşma ve bilgi sahibi olma işinde 
internet ve sosyal medya bugün en önemli kaynağı oluşturuyor. 
İnsanlar gezi rehberi gibi statik kaynaklar yerine, internet 
üzerinde oraya bizzat gidenlerin oluşturduğu kaynakları merak 
ediyorlar. Çünkü, bunlar bir geziye ait tüm teknik detayları 
( gelirken yanlarına ne almaları gerektiği, ulaşım için araç 
kiralamaları gerekip gerekmediği, o yerin kültüründe dikkat 
edilmesi gereken noktalar, kalınacak yerler hakkında tavsiyeler, 
fiyatlar, gezi uzun tutulacakca etrafta gidilebilecek diğer yerler 
vb...) ve bütün önemli deneyimleri paylaşıyor. Ayrıca, bilgilerini 
paylaşan ziyaretçi sayısının çokluğu ve bu çokluğun getirdiği 
çeşitlilik ( ziyarete gelen misafirlerin çok az bir oranı dene-
yimlerini paylaşsa bile o yer için bu onlarca yorum demek oluyor. 
Tek bir kurum tarafından hazırlanan kitapçık, internet sitelerinde 
ise yorum çeşitliliği daha az ve tek bir profildeki ziyaret-
çiye hitap ediyor) birçok profildeki ziyaretçinin kendisine 
yakın hissettiği tatil biçimine ait tavsiyeleri kendine klavuz 
edebilmesine olanak veriyor.

Ziyaretçi Kıra Gelince Neyi Arıyor ?

Ziyaretçiler, internet üzerindeki anonim bilgi dışında
da, ancak oranın yerlisinin bilebileceği (yer tarifi, araç 
kiralanması, gittikleri yerde bir organizasyon yapmaları gerekirse 
gerekli mobilya,elektrik vb. ihtiyaçların temini, eşyalarını emanet 
edebileceği yerler, kamp malzemesi temini vb.) şeylere de 
ihtiyaç duyuyorlar. Fakat, bunun için kendilerine rehber tutmayı 
çok tercih etmiyorlar(yeşil yolcuğa çıkan kişinin en büyük 
motivasyonundan birisi bu yolculuğun verdiği özgürlük hissi. 
Kişi kendisi ve tanıdıklarından başka kimsenin olmadığı, istediği 
heryerde istediği sürece durabildiği ve her kısmına gidebildiği, 
kendini rahat hissettiği bir gezi istiyor. Rehber bu hissiyatı ister 
istemez engeleyebiliyor) ve genelde karşılaştıkları insanlarla 
konuşarak kendileri çözmeyi deniyorlar. Ayrıca, ziyaretçiler bu 
özgür atmosferde sadece gezmek dışında yaşamak ( çalışmak, 
kamp yapmak, yemek yapmasını öğrenmek, halı dokumasını/
ipek yapmasını öğrenmek, kendi yiyeceğini kendisi tarladan 
toplamak, kendi aralarındaki organizasyonlarıburalarda yapmak, 
manzarasını sevdiği bir tepeye sandayesini çıkarıp burada 
kahve içmek ) da isteyebiliyor. Bu da Muğla yerlisini bu yeşil tur 
aktivitesinin önemli bir aktörü yapıyor.

Potansiyel ziyaretçi, sosyal medya ve internet üzerinden çok hızlı 
şekilde merakını giderip, yapabileceği bir kır gezisi için program 
oluşturabiliyor.

Ziyaretçilerin, kır gezisi yaptığı rotaları harita üzerinde, fotoğraf 
mesafe, zorluk gibi birçok bilgiyle beraber kolayca paylaşabildikleri
internet üzerinde mecralar mevcut
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KIRA ULAŞMAK NASIL KOLAYLAŞIR?
TANITIM VE AĞIRLAMA İÇİN YENİ BİR MODEL 
Hedef 1

Sosyal medyada ‘yeşil yolculuk’ ile ilgili anonim 
olarak oluşturulan zengin içeriğin, Muğla ilinin her noktası için 
bir düzen içerisinde oluşturulması.
Bunu, kendiliğinden güncellenen, devamlılığa sahip 
(güncellenmesi gereken statik internet siteleri yerine, sosyal 
medyanın etkin şekilde kullanımı. Google earth, foursquare, 
mapmywalk üzerinde birbiriyle aynı kimliğe sahip birbiriyle ilişik 
içerik oluşturulması gibi ) fakat düzenli de büyük bir masrafa 
sebep olmayacak bir sistemde kurgulamak.
Ve bu içeriğin belli bir standart, kimlik ve disiplinle (internet 
üzerine konan fotoğrafların, yemek ve konaklama mekanlarının 
tanıtımı ve seçkisinin, yeşil yolculuk rotalarının seçkisinin ortak 
bir standart/kimlik ile yapılması) üretilmesini sağlamak, 
uzaktan denetlemek.

Öneri

Muğlanın tanıtım işini düzenlemek küçük bir ekip oluşturulacak. 
Bu ekip isteyen yöre halkına temel rehberlik, ilk yardım, gezi 
kültürü, sosyal medya, fotoğraf çekme eğitimi verecek. Daha 
sonra bu kursu alanlar yörelerine döndüğünde yakın çevrelerini 
yeni kazandıkları perspektifle gezip bunları kayıt altına alacak. 
Fotoğraf rota bilgisi, rota üzerindeki yerlerin anlatımı gibi bilgileri 
merkez ekibe gönderecek. Merkez ekipte bu içerği kontrol edip 
bir disiplinle internet üzerinde yayınlayacak.

Öneri

Hedef 1(muğlada kırın tanıtım için açılan sosyal medya 
platformu) de kurulan sosyal medya platformu üzerinden, 
incelenen içeriği oluşturan yerel halk ile potansiyel ziyeretçiler 
iletişim kurabilecekler. Bilgilenip kafalarında soru işareti 
kalmadıktan sonra cüzi bir miktar ücreti platform üzerinden 
içeriği oluşturan ve onlara ziyaretlerinde ağırlayacak/rehberlik 
yapacak yöre insanına verecek. Bu sosyal medya platformu 
kendisi bağımsız bir site/yazılım olabileceği gibi, diğer sosyal 
medya araçlaryla da bağlantılı/onlara saçak atmış olacak. Diğer 
sosyal medya araçları üzerinde hoşa giden bir içerik üzerinden 
asıl siteye ulaşılabilinecek

Hedef 2

Rehberliğe benzeyen fakat ziyaretçinin arzu edeceği
kadar (tüm gezi boyunca illa yanında olmadığı, ziyaretçinin 
bilmediği ve zorlandığı noktalarda müdahil olan, ziyaretçinin 
her daim telefonla ulaşabildiği) gezisine müdahil olan, yerel bir 
danışmanlık/rehberlik mekanizmasının kurulması .
Bu rehberlik hizmetini yapabilecek köy halkı normal 
hayatlarındaki işleri (tarım, ev işleri, yerel imalat, hayvancılık vb.) 
iptal etmeden, araya alarak ziyaretçiyle ilgilenebilir (çünkü evi 
zaten yeşil yolculuk rotasına yakındır).
Bu rehberlik hizmetini yapanlar, ziyaretçiyi yöresindeki
faaliyetlere (yeme-içme, köyde konaklama, köydeki imalat 
üretim rutinleri paylaşma/öğretme vb.) yönlendirerek yöre mikro 
ekonomisine katkıda bulunabilirler. 
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SANKİ GİDECEĞİZ YERDEKİ TANIDIĞINIZ
YEREL MİHMANDARLIK
Yerel mihmandarın, o yöreden olması, basit sağlık güvenlik ulaşım 
gibi birçok problemi kolayca çözabilmesine izin verir. Ayrıca yıllarca 
o coğrafyada yaşamış olmasının verdiği tecrübe, ziyaretçiler için çok 
değerli bilgiler olarak geziye yansır. Yerel mihmandarlar sayesinde 
ziyaretçi, ziyaret ettiği yeri daha fazla “yaşar”.

Yerel mihmandarın kötü niyetli olduğu düşünen ziyaretçi, tekrar 
merkezle iletişime geçip telefonla derdini anlatabilir, gerekirse 
merkezdekiler duruma müdahil olur. Zaten ziyaretçilerin gezileri 
sonrasında bıraktığı yorumlar, bir oto-kontrol vazifesi görecek, 
bunu bilen yerel mihmandarlar böyle birşey yapmayacaklardır.

Rehber gezinin yapılacağı rota yakınlarında yaşamadığı için tur 
düzergahına ziyaretçilerle beraber gelip, tüm vaktini onlarla geçirir. 
Bu yüzden bu hizmet daha pahalıdır

ÖNERİ MODELDEN ÖNCEKİ DURUM ÖNERİ MODEL İLE OLUŞACAK YENİ DURUM

Rehber birçok yeri bilir ve gidebilir

İnsanların okuması için gezi bilgisi oluşturanlar veya tanıtım 
yapanlar, çoğunlukla tanıdıkları yerle organik bir bağ 
bulundurmazlar ve direkt bir  iletişimleri yoktur

Muğlayı merak edenler, kır gezisi hakkında sosyal medya üzerinden 
veya statik gezi rehberleri aracılığıyla bilgilenirler, fakat bu 
bilgilenme birbirinden kopuk ve boşluklu olur.

Rehber, rehberlik hizmeti dışında ulaşım konaklama yemek yerel 
zanaatlik hizmeti için tavsiyeler verir.

Yerel mihmandarlar, yerel işletmeler ve sosyal medya ile direkt 
iletişim halindedir.Internet üzerinde kır gezisi modasının nasıl 
olduğundan işletmecilerin çok daha çabuk haberi olur.

Muğlayı merak edenler internet üzerinden, buranın yerlisi 
tarafından içeriği devamlı büyüyen güncel birbirine zincir gibi bağlı 
bir bilgi havuzunda keşif yaparlar

Yerel mihmandar, rehberlik dışındaki ulaşım konaklama yemek yerel 
zanaatlik hizmeti verebilecek insanlarla beraber ortak iş yapabilir, 
bunlarla beraber program şekillendirebilir

Yerel mihmandar ise sadece yakın çevresi için rehberlik yapar. 
Devamlı aynı rotada insan gezdirmek, bu rotayı sahiplenmesine yol 
açar. Sahiplenen burada geziyi iyileştirecek basit eklemeler yapar

Yerel mihmandarlar gezinin yapılacağı yere çok yakın yaşarlar, bu 
yüzden ziyaretçilere yapacakları yardım ve yol göstermeden sonra 
işlerine geri dönebilirler. Böyle bir hizmet çok daha ucuza mal olur.
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BAHÇE KENT
Kentsel Tarım

Sorun
Kentlerimiz yeterince kompakt ve yoğun, kent içinde bahçeli kentler yaratılmalı.

Engel
Kent çeperinde, kırsal alanlarda  yaşam var fakat yapılaşma  düzensiz, kentten uzaklaştıkça 
kentsel hizmetler azalıyor.

Bulgu
“Çocukluğumuzda en büyük eğlencemiz yaylalarda oynamak ve bahçe sulamaktı” 

İstek
Kent geriliminden uzaklaşmak isteyen, belli ödeme gücünün üstündekilerin talepleri var.

Soru
Muğla’da kent ve kır birlikteliğini sağlayan bahçe kentler akımını nasıl başlatabiliriz?
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BAHÇE-KENT MUĞLA 
MUĞLA’DA ALTERNATİF BİR YAŞAM SENARYOSU

Bahçe-Kent: Kent Tarım Yerleşkesi

Bahçe-Kent projesi Muğla il merkez sınırlarının periferisinde 
iki karayolu aksının arasında, güneybatı yönünde kalan alanda 
örgütlenecek “bahçe-ev” üst başlığında planlanacak olan kent 
parçasında düşük yoğunluklu konut yerleşimi, organik besin 
üretimi ve doğa turizmi üzerinden ekonomisini büyük ölçüde 
döndüren bir kent-tarım yerleşkesidir.

Bu yerleşke planlaması yeşil doku ile içiçe bir yaşam anlayışı 
ve tarımsal üretimin kent yaşamı ile entegrasyonu ana fikri 
üzerinden kurgulanacaktır. Kurgulanan kentsel planlama, az 
yoğunluklu bir konut yerleşimi ile tarımsal üretimin yoğunluklu 
olduğu, kırsal turizmin desteklendiği kent parçacıklarının organik 
bir şekilde iç içe geçmesinden oluşmaktadır.

Mevcut parselizasyon düşük oranda bir kamulaştırma hedefiyle, Bahçe-Kent’in planlamasında altlık olarak alınmıştır.  Alanı iki ana 
parçaya bölen halihazır yol ve bu yolu dikine kesen ana akslar oluşturularak alanın kuzey-güney bağlantıları oluşturulmuştur.

Ana ulaşım aks kesiti

Ana akslar ve parsel sınırlarının birleştirilmesi ile ilk olarak tali akslar, tali aksların kesiştirilmesi ile de yaya yolları ile oluşturulmuştur. 
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BAHÇE-KENT YERLEŞİM PLANI
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Tali taşıt yolu kesiti
Bahçe-Kent Yerleşim Plan Kurgusu

Bahçe-Kent yerleşim planı ile ulaşılmak istenilen ilk hedef, Muğla 
kent merkezinin genişlemekte olan kent içi yapılaşmasını, 
geniş yeşil alanlar ile bütünleştirip, homojen yerleşim ve tarım 
alanlarının yaratılmasıydı.

Bu doğrultuda ilk olarak halihazır kent yoğunluğu, merkezde 
1 m² alana düşen kişi sayısı hesaplanarak belirlenmiş ve bu 
yoğunluğun %30  ve % 15’ine denk gelen değerlerin yoğunluk 
katsayıları olarak ele alınması kararlaştırılmıştır. Halihazırda 
Bahçe-Kent projesi alanını doğu-batı yönünde ikiye bölen ana 
taşıt aksı kuzeyinde kalan alan, %30 yoğunluklu, yeşil doku ile 
içiçe geçen 2 ve 3 katlı konut yerleşimi ve sosyal bileşenleri ele 
alınarak planlanmıştır. Bu aksın güneyinde kalan alan ise %15 
yoğunluğa sahip kent çeperi tarım üretiminin ve tarım turizminin 
gerçekleştirildiği bir kent-kırsal geçiş alanı olarak ortaya 
konulmuştur. 

Kuzeyde kalan konut alanında, doğaya talan edercesine 
genişleyen kent yapılaşması daha homojen ve geçirgen bir kent 
planlaması üzerinden kurgulanırken, güneyde kalan tarımsal 
üretim ve turizm alanında ise kırsal nüfusun üretim bileşenleri 
ile kentsel nüfusun doğa ve organik tarım turizmi aynı düzlem 
üzerinde bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Kent merkezinde 
yaşayan nüfusun kolayca ulaşabileceği bir kır-tarım ve yeşil 
turizm alanı planlanmıştır.

Bahçe-Kent yerleşim planı genelinde ulaşım sistemaiği, ana ulaşım 
alanlarında düşük yoğunluklu taşıt ulaşımı ile kurgulanırken, 
güney alan ve parsel birleşimlerinde daha çok bisiklet ve yaya 
ulaşımına ağırlık verilmiştir.

Bis
ikl

et
 Yo

lu

Ya
ya

 Yo
lu

Yaya aksı kesiti
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Bahçe-Kent

Muğla’ nın mevcut yapılaşma alanının Güney batı yönünde kalan 
yeni kent alanı, 2 - 3 katlı ve Muğla’ nın halihazırdaki yoğunluğunun 
%30’ una tekabül eden bir yapılaşma alanını barındırmaktadır. 
Denize doğrudan kıyısı olmayan Muğla il merkezine tarım ile içiçe, 
yeşil ve ferah bir yaşam alanı sağlamak istenmiştir. 

Kent içi Tarım Alanları

Bahçe-Kent’ in bitişiğinde, başta Muğla ili olmak üzere tüm Ege 
Bölgesi’ nin başlıca gelir kaynaklarından olan Tarımsal Üretim için 
ayrılmış, düşük yapılaşma yoğunluklu ve geniş ekili alanlara sahip 
tarım bölgesidir. Muğla’ nın Bahçe-Kent ile yanyana kurgulanacak 
bu yeni ekili alanı, ilin sadece kıyı turizminden beslenen imajına 
aslında yıllardır süregelen ancak gözden uzak kalmış olan tarım 
faaliyetleri ile Muğla’ nın yepyeni bir çekim ve Yeşil Turizm alanı 
haline gelmesinde rol oynayacaktır.
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SEPET 
Kollarda Sepet, Kırlarda Lezzet

Sorun
Turistler, Muğla’da üretilen taze sebze ve meyveye kolay ve sağlıklı biçimde ulaşamıyor, yerel 
üretim desteklenmiyor.

Engel
Gelen turistlerin kırsal üretim ile iletişimi yok, çünkü turistler otellerin servisleri ile yetiniyorlar.

Bulgu
“Çocukluğumuzda, boy boy sepetlerle, ailemizle birlikte meyve toplardık” 

İstek
Her yaştan turistler ve Muğlalılar yerel deneyimi yaşamak ve yaşatmak için farklı deneyimlere 
açıklar. 

Soru
Yerel deneyimi yaşatarak, yerel üretimi nasıl kalkındırabiliriz? 
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TÜKETİCİYİ ÜRÜNE GETİREMİYORSAK
ÜRÜNÜ TÜKETİCİYE GÖTÜREBİLİRİZ

Otel ve pansiyonlarda konaklayan kısa süreli ziyaretçiler ve 
yazlıklarda kalan mevsimlik ziyaretçiler Muğla’yı farklı şekilde 
deneyimler, alışveriş alışkanlıkları farklıdır. bu nedenle yerel 
mahsulün tüketicilere ulaştırılması için, farklı tüketici profilleri 
için farklı yöntemler kullanılmalıdır.

Yazlık sitelere ulaşmak için, yerel ürünlerin satışının yapılacağı 
bir traktör belirli güzergahlarda siteler arasında dolaşır. Bir 
traktörün arkasında, meyve, sebze, baharat gibi ürünler 
sepetler içinde satılır, bu traktörlerin güzergahları bellidir ve site 
sakinleri hangi gün hangi saatler arasında MuğlaBİR traktörünün 
kendi sitelerinde olacağını bilir. Bu rotalar, halihazırda kurulan 
pazarların günleriyle örtüşmeyecek şekilde ayarlanır, böylece 
Çarşamba günü yakınlardaki bir pazara gidebilen site sakinleri, 
Pazar günü alışverişlerini MuğlaBİR traktöründen yaparlar. 

Bu traktörler Belediye ile MuğlaBİR Atölyesi işbirliğinde organize 
edilebilir. Günlük olarak çiftçiler tarafından Atölye’ye getirilen 
mahsüller traktörlerle buradan sitelere/yerleşim birimlerine 
dağılır. Sistem bir nevi Çiftçi Kooperatifi gibi çalışır, Belediye 
Atölye işbirliğinde organize edilir. Kurulan bir websitesi, sisteme 
dahil olmak isteyen çiftçileri, traktörlerin rotalarını öğrenmek 
isteyen Muğla sakinlerini ve organizasyonu sağlayan kişileri bir 
araya getirip bilgilendirebilir.

Traktörler, satılacak tüm ürünler kasaya yerleştirildikten sonra 
merkezden yola çıkar ve günlük rotasındaki siteleri/durak 
noktalarını gezmeye başlar.

Durak noktasına ulaşan traktörler, kasanın yanlara doğru 
açılmasıyla bir satış birimine dönüşür. Traktör tasarımının pratik 
kullanıma elverişli olması önemlidir; bu sistemin mümkünse tek 
bir kişi tarafından işletilmesi (traktörün kullanımı, kasanın satış 
için açılması, satışlarla ilgilenilmesi, sonraki durak için kasanın 
tekrar toplanması) istenen senaryodur. 
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Üretimin yalnızca tüketim aşamasına getirilmiş halini değil, tüm 
süreçlerini de deneyimletmek adına tüm yıla yayılmış bir hasat 
takvimi çıkarılabilir. Farklı zamanlarda farklı ürünler, şenliklerle 
toplanır. Örneğin Nisan ayının üçüncü haftası Mandalina Şenliği 
düzenlenir, katılmak isteyen herkes ellerine Muğla sepetleriyle 
bahçelerde dolaşır ve istediği kadar ürün toplar. Endüstriyel 
bir süreç haline gelmiş, tüketicinin tamamen görebileceği, 
erişebileceği yerlerden uzakta gerçekleşen gıda üretim, toplama, 
işleme, paketleme ve dağıtım süreci bu sayede tekrar insani bir 
seviyeye gelir ve insanların gıda üretimi konusundaki farkındalığı 
artar.

Bu şenlikler özellikle aileler için uygun aktiviteler olacaktır: 
Ailelerin her yaştan/farklı jenerasyonlardan bireyleri, hem 
teknoloji çağında toprakla uğraşmanın zevkini tadacak, hem de 
birbirleriyle kaliteli vakit geçirmiş olacaktır. Çocuk ve ninenin 
birlikte meyve toplaması, ortak aktivite bulma zorluğu çekilen 
bir çağda onları bir araya getirmenin yanı sıra, çocukların 
toprakla temasını arttırmak, ninenin kendi zamanından 
tecrübelerini çocuğa aktarabileceği bir vesile yaratmak için iyi 
bir fırsattır.

Toplanan ürünler karşılığında üreticiye ücret ödenir, böylece 
üretici doğrudan para kazanır. Bu şenlik tek bir lokasyonda değil, 
sisteme kayıtlı tüm üreticilerin bahçelerinde/tarlalarında 
yapılabilir. Benzer şekilde, bu aktivite MuğlaBİR atölyesinin 
devamındaki tarlalarda yıl boyunca yapılabilir.

ÇOCUKLARIMIZ YALNIZCA TÜKETİMİ DEĞİL
ÜRETİM AŞAMASINI DA DENEYİMLESİN

Sepetlerin, Muğla sepeti kimliğini oturtmak amaçlandığı için 
mümkün olduğunca çeşitli şekilde kullanımı teşvik edilmelidir. 
Bahçelerde meyve toplamak, traktörlerde satılan meyveleri 
sergilemek, marketlerde alışveriş sepeti yerine Muğla 
sepeti kullandırmak, otellerde açık büfelerde ve çeşitli satış 
noktalarında yerli mahsulleri sepetler içinde sergilemek, kimliğin 
yaygınlaşması için önerilen kullanımlardan bazılarıdır. 

Bu nedenle tasarlanan sepetin farklı ihtiyaçlara uyum 
sağlayabilmesi gerekir. İç içe geçebilen sepetler, hem farklı 
ürün grupları için pratik olabilir, hem de küçük boy sepetler 
çocuklar için uygun boyutlarda olur. Sepetin malzemesi ve iç içe 

geçme sistemi korunarak, farklı boyut ve oranlarda yapılması 
mümkündür. Hatta Muğla sepeti bir marka haline getirildikten 
sonra turistik bir aktivite olarak MuğlaBİR Atölyesi’nde sepet 
yapımı atölyeleri düzenlenebilir.
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YEDİĞİMİZ ŞEYLERİ
FABRİKALAR DEĞİL İNSANLAR ÜRETİYOR

Satılan ürünlerin ambalaj tasarımı, ürünlerin üst ölçekli bir proje kapsamında olduğunu göstermek için belirli bir formatta yapılmalıdır. 
Bu sayede daha çok ürünle, daha kuvvetli bir kampanya yaratılabilir.

Ambalaj/Etiket tasarımında üreticinin ve tarlanın fotoğrafı, ürünün ne zaman toplandığına dair bilgilerin yer alması, normalde endüstriyel bir 
hale gelmiş gıda tedarik sisteminde hümanist bir dokunuş yarattığı için yerel, organik, çevre dostu gibi hisleri destekler. 

Otellerde konaklayan kısa süreli ziyaretçilere ulaşmak için, 
otellerin lobilerinde, restoran bölümlerinde, açık büfelerinde 
yerli ürünlerin özel tasarlanmış Muğla sepetlerinde sergilendiği 
özel köşeler ayarlanabilir. Bu sepetler yine aynı etiket ve ürün 
isimlendirme sistemini devam ettirir. 

Bütün sistem birbirini tamamlayacak şekilde işler; bir satış 
noktasından bir sepet meyve alındığında, sepetin içinden üretici 
etiketlerinin yanında o üreticiden veya başka bir çiftçiden 
hediyeler sunulabilir; örneğin 1 sepet elma aldığınızda sepetin 
içinde çıkan hediye kartında, o elmaların üreticisi Emine 
Teyze’nin Fethiye’deki tarlasından 1 sepet mandalina toplama 

hakkı elde edilebilir. Bu sayede tesadüfen kaldığı otelde Muğla 
sepetleri ile alışveriş yapmış olan ziyaretçi, bahçelerden 

sepetlerle meyve toplama sistemi olduğundan haberdar olur 
ve bu sistemi deneyimlemek için teşvik edilir. 

İngiltere ve Avustralya’da, markette satılan gıda ürünlerinin 
üzerlerinde o ürünleri yetiştiren çiftçilerin fotoğraflarının ve 
ürünün toplandığı tarlanın/bahçenin bilgilerinin bulunması 
gittikçe yaygınlaşan bir uygulamadır. Ürünü yetiştirmek için emek 
sarfeden kişinin yüzünü görmek tüketicilerde empati duygusunu 
tetiklediği için gıda sarfiyatının azaldığı belirtilmiştir.

Benzer şekilde, endüstriyel, jenerik sunumlardan ziyade 
kişiselleştirme stratejisi ürün isimlerinde de kullanılabilir: 
Örneğin “tarla domatesi” değil “Osman Amca’nın mandalinaları”, 

“Mert Efendi’nin üzümü” gibi ifadeler hem daha akılda kalıcı olacak, 
hem de yerel vurguyu arttıracaktır. Bu ifadeler, ürünler markette, 
otellerde veya traktörlerde sepetler içinde satılırken sepetlere 
iliştirilmiş etkiket kartlarında kullanılabilir.



136 137

SARNIÇ
Damlaya Damlaya Göl Olur

Sorun
Yağışlı iklime rağmen, binalarda yağmur suyu toplanmıyor, içme ve kullanma suyu olarak 
değerlendirilmiyor.

Engel
Yeterince farkındalık yaratılmıyor, şebeke suyu kolaylık sağlıyor.

Bulgu
‘Damlaya damlaya göl olur’ atasözü tasarruf için en önemli farkındalık yaratma biçimi idi.

İstek
Yerel yönetimler, apartmanlar ve kamu yapılarında örnek çalışmaları yapmak için öncü olabilirler.

Soru
Susuz yaz yaşanmaması için yağmur suyunu nasıl değerlendiririz?
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GELENEKSEL SU HASADI: SARNIÇ
1 SARNIÇ 1 RÜZGAR GÜLÜ

Tarihi Sarnıçlarda Su Toplama

Muğla’nın il ve ilçelerinde toplam 250 adet sarnıç bulunuyor. 
Bu sarnıçların bir kısmı yıkık, bir kısmı onarılmış, bir kısmı da 
restore edilip yeniden kullanıma geçmiş durumda.

Tarihi sarnıç yapılarında kubbe şeklindeki çatıdan toplanan sular, 
su oluğundaki deliklerden içeri akar. Depolanan su, arazi ve 
hayvan sulamada kullanılır.

Bir Farkındalık Projesi

Her sarnıça 1 rüzgar gülü tasarlanarak Muğla için sarnıçların 
kent simgesi haline gelmesi sağlanacak. Sarnıçlar renkli rüzgar 
gülü imgesi ile güçlendirilecek. 

1 Sarnıç 1 Rüzgar Gülü

Sarnıçlar arası oluşturulacak rota ile fotoğraf ve tanıtım turları 
düzenlenecek. Sarnıç durumları ve yapım tarihlerine göre renk 
kodlaması yapılacak.
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Yeniden Canlandırma için Katılımcı Etkinlikler

Su hasadı yöntemlerini insanlara tanıtmak, bu konuda toplu 
farkındalık oluşturmak üzere katılımcı etkinlikler düzenlenmeli. 
Çeşitli yaş ve gelir gruplarından katılım sağlanacak etkinlikler, 
turistlerin de üretim ve sergi yapacakları alanlar olabilir.

Uluslararası Sanat Çalışmaları ve Mimarlık Araştırmaları 

Varolan sarnıç yapı strüktürlerinin araştırılması, yerli ve yabancı 
turistlerce ilgi çekilen alanlara dönüştürülmesi hedefi ile 
sarnıçlarda ve çevrelerinde çalışmalar yapılabilir.

Uluslararası sanat çalışmaları ile sarnıç içlerinde enstelasyonlar, 
yerleştirmeler, boyamalar, vb. yapılabilir.

Mimarlık araştırmaları ile su depolama alanları, strüktürel 
çözümler ile ilgili araştırmalar yapılarak yörenin yenilikçi 
tasarımlara kavuşması sağlanabilir.

KORUMA VE CANLANDIRMA
SU HASADI ŞENLİKLERİ, ULUSLARARASI SANAT            ÇALIŞMALARI VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI

KATILIM
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Ortak Depolama Alanları

Su depolaması yapmak isteyen kişiler,  kamu ve sivil toplum 
kuruluşları ortaklığında tasarlanacak bilgilendirme föyünden 
yararlanabilir.

Yerel idarelerce, toplu konutlarda, otellerde veya sulama 
alanlarında, su toplama ve kullanım kriterleri belirlenebilir. Bu 
konuya yatırım yapanlara özel kolaylıklar sağlanabilir.

Toplanan suyun filtrelenmesi ve sağlıklı muhafazası için çağdaş 
altyapı yöntemleri ile önlemler alınabilir.

Depolama Alanı Maliyeti

1 su depolama alanı, yatırım maliyetini yaklaşık 5 senede amorti 
ediyor.

MUĞLA YAĞIŞ MIKTARI M2YE: 1180 mm ile 775 mm arasında
x

DEPOLARIN 1 m2 DE YAKLAŞIK SU TOPLAMA MİKTARI 
= 1 TON / YIL

Konut Gruplarına Yönelik Su Sarnıçları

Su depolama alanlarında en fazla maliyet suyun yukarı 
pompalanma maliyeti olduğundan, depolar, yerüstü ve yeraltı 
depoları olarak ayrılmıştır. Yerüstü deposu, bahçe ve hayvan 
sulamaları için önerilir. Yeraltı deposu ise filtrelenip depolanacak 
suyun uzun süreli kullanımı için tasarlanmıştır. Depoların 
üstünde buharlaşan suları yakalamak ve havadaki nemden de 
yararlanabilmek üzere bir sistem tasarlanmıştır.

Turizm ve Kamu Yapılarına Su Sarnıçları

Turizm ve kamu alanlarında peyzaj alanları için harcanan su 
öncelikli konu olarak belirlenebilir. Tasarlanan sarnıçlar, 1 
Rüzgar Gülü 1 Sarnıç projesine uygun olarak ilgi çekici, metal bir 
strüktür sahibi olabilir.

YENİ YAPIM 
ORTAK SU DEPOLAMA VE KULLANIM YERLERİ

Yapı adası bazında su depolama alanlarının tahsisi
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SEFERTASI
Kıyı ve Kır Yolculuğu

Sorun
Yöresel yemekler turistler tarafından bilinmiyor ve yöresel yemeklerle yerel ekonomi 
canlandırılmalı.

Engel
Yöre halkı ile turizm sektörünün buluşma ortamları yok, çünkü köylü turistlere ulaşamıyor.

Bulgu
“Bir zamanlar, sefertası ile ev yemeklerin iş yerlerine taşınıyordu.” 

İstek
Yöresel yemek bir sektör haline geldi, turistler için yeni bir pazar var.

Soru
Kıyı ve kırlarda kültürel ve doğal turlara katılan turistlere yöre mutfağını nasıl tattırırız?
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RESTORANDA YEMEK YEMEYE ALTERNATİF:
SEFERTASINDA SATIN AL, EVİNDE YE

Otel ve pansiyonlarda konaklayan kısa süreli ziyaretçiler ve 
yazlıklarda kalan mevsimlik ziyaretçiler Muğla’yı farklı şekilde 
deneyimler, alışveriş alışkanlıkları farklıdır. Bu nedenle yerel 
yemeklerin tüketicilere ulaştırılması için, farklı tüketici profilleri 
için farklı yöntemler kullanılmalıdır.

Yazlık sitelere ulaşmak için, Sepet başlığı altında önerilen 
MuğlaBİR traktörleri, hazır bir altyapı oluşturduğu için Sefertası 
projesi için de kullanılabilir; her sabah pişirilen yöre yemekleri 
sefertasları içinde traktörlere koyulur, gün boyunca sıcaklığını 
yitirmeyeceği için traktörlerin gittiği tüm noktalarda satın alınıp 
tüketilmeye hazır halde kalır. 

Yazlık veya devremülklerde yaşayan dönemlik ziyaretçiler, 
genelde Muğla’ya dinlenmek için gelmiş olur ve çoğu belli bir 
gelir seviyesinin üzerindedir; bu profilin yazlık evlerinde yemek 
yapmak yerine mümkün olduğunca dışarıdan yemeyi veya pratik 
çözümleri tercih edeceği varsayılmaktadır. Bu varsayımdan 
sefertası ile evlerin önüne kadar getirilen ürünlerin satışı için 
uygun bir pazar olduğu çıkarımı yapılmaktadır; haftanın belirli 
günlerini restoranlarda yemek yiyerek geçiren insanların önemli bir 
kısmı, MuğlaBİR traktörü sitelerine/evlerinin yakınına geldiği zaman 
buradan alacakları yemekleri doğrudan sofralarında servis ederek yeni 
bir alışkanlık geliştirebilirler. 

İçine sepetlerde meyve/sebze/baharat yüklenmiş traktörler, 
sefertaslarını da alarak merkezden durak noktalarına doğru yola 
çıkar. 

Durak noktasına ulaşan traktörler, kasanın yanlara doğru 
açılmasıyla bir satış birimine dönüşür. Kasanın arka taraftaki 
flapı bir servis tezgahına dönüşür; traktörün kullanımından 

sorumlu kişi, kasadan çıkaracğı birkaç tabureyi tezgahın 
etrafına yerleştirerek bu mekanı hızlı yemek yenebilecek bir 
yer haline dönüştürür. Traktör, hem Sepet, hem de Sefertası 
projelerinin işler hale gelebilmesi için mümkün olduğunca sosyal 
bir çekim merkezi haline getirilmelidir, burada ne kadar çok vakit  
geçirilirse marka kavramı o değerlenir ve insanların bu ürünleri 
benimsemesi o kadar kolaylaşır.
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Sepet projesi ile oluşturulan bahçelerden meyve/sebze toplama 
sistemi, bazı mekanlarda bir adım daha öteye götürülerek yerel 
mutfakla entegre edilebilir; çevredeki bahçelerin ortak kullanımı için 
tasarlanmış açık mutfaklar, ziyaretçilerin bahçelerden topladıkları 
mahsulleri Muğla mutfağından yemeklere dönüştürmeleri için 
imkan yaratabilir. açık mutfaklarda yer alan yerli aşçılar (ki 
bunlar yalnızca gastronomi bölümlerinden mezun profesyonel 

KENDİN TOPLA, KENDİN PİŞİR
SEFERTASINA KOY EVİNE GÖTÜR

aşçılar olmak zorunda değildir, tam tersine yıllardır ailesine 
bu yemekleri yapan teyzeler ile profesyonel aşçılar birlikte 
bulunmalıdır), ziyaretçilere topladıkları ürünlerle hangi 
yemekleri yapabilecekleri gösterebilir. 

Kendi yemeklerini yapan ziyaretçiler, dilerse bu yemekleri 
sefertaslarına koyarak evlerine/otellerine götürebilir veya orada 
da tüketebilirler. 

Önerilen “tarladan mutfağa” sistemi, profesyonel mutfaklarda/restoranlarda da 
uygulanabilir: Restoranların menülerinde yer alan her bir yemek için bir tarif yer alabilir, 
örneğin bir porsiyon patates salatası sipariş edecek olan bir ziyaretçi, siparişini verebilmek için 
restoranın etrafında yer alan bahçeden bir kilo patates, yarım kilo taze soğan, istediği kadar baharat, 
bir demet maydanoz, birkaç limon, birkaç adet de domates toplamalıdır. Bu uygulama hem iyi bir 
reklam aracıdır, hem de insanlardaki tarımsal üretim farkındalığını arttırma yöntemlerinden 
biridir.
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YEREL LEZZETLER
GLOBAL DENEYİMLER
Yerel mutfak reçetelerinin günümüze taşınması önemli bir 
gereksinim olsa da, bu tarifleri oldukları gibi kullanmaya 
devam etmek de bir zorunluluk değildir. Aksine, günümüzde 
yemek yapmak deneysel bir sanata dönüşmüşken, dünya 
globalleşmişken, üstelik Muğla ziyaretçilerinin de önemli 
bir kısmını yabancı turistler oluşturmaktayken, füzyon 
mutfağı oluşturmanın denemeye değer bir girişim olduğu 
düşünülmektedir.

MuğlaBİR Atölyesi’nde kurulabilecek bir merkez mutfak, 
Muğla gastronomi kültürünün zenginleşmesi, yeni yemek 

yapma yöntemleri ile tekrar ele alınması, dünya mutfakları ile 
birleştirilmesi gibi konuları araştırabilir. Türkiye ve dünyadan 
bu atölyeye gelecek gastronomi uzmanları ve/veya öğrencileri, 
bu konular üzerine yerli aşçılarla çalışıp yeni yemekler 
geliştirebilirler. Bu yemekler Muğla restoranlarına tanıtılabilir, 
menülere girebilir, atölyenin restoran kısmı oluşturularak 
doğrudan mutfaktan tüketiciye sunulabilir. Muğla mutfağının 
genel olarak Ege mutfağından ayrıldığı belirgin özellikleri yoktur, 
fakat bu tarz füzyon denemeleri kesinlikle gurme turizmine 
altyapı oluşturacak ve Muğla yöresel mutfağını benzerlerinden 
ayrıştırarak farklı bir yere taşıyacaktır. 

MUĞLA YEMEKLERİ
İSTEDİĞİNİZ AN YANINIZDA

Otellerde konaklayan kısa süreli ziyaretçilere ulaşmak için, 
otellerin restoran bölümlerinde ve açık büfelerinde yöresel 
yemekler menüye entegre edilebileceği gibi vurgusunu 
arttırmak amacıyla ayrı bir köşede de sergilenebilir. Otel 
konukları buradan beğendikleri yemekleri restoranda yiyebileceği gibi, 

günlük gezi planlarına göre sefertaslarına koydurup yanlarında 
götürebilirler.

Sefertasları depozitolu kullanılabilir; bir kez sefertası 
içinde yemek satın alan bir ziyaretçi, bundan 
sonraki yemeklerini indirimli bir şekilde sefertasına 
koydurarak gün boyunca yanında taşıyabilir. Bu imkan, 

aslında turistler için rota oluşturmada serbestlik de sağlar, 
zira gün boyunca yemek yiyebileceği bir restoran bulma derdi 
olmadan, belki de hiçbir binanın olmadığı, Muğla’nın yemyeşil 
kırlarını keşfe çıkmaya cesaret edebilir.

Yöresel yemeklerin hazır gıda/yemek şeklinde satılması, her ne kadar traktörler Muğla’ya özgü bir mizansen yarattığı için öncelikli olarak 
traktör satışları üzerinden ön plana çıkarılsa da, marketlerde ve internet üzerinden de yapılabilir. Sefertasları içinde ısıtılıp yenmeye 
veya direkt pişirilmeye hazır bir şekilde satılan yemekler, Sepet projesinde olduğu gibi üreticilerin bilgilerini içerecek şekilde 
etiketlenmelidir. Sefertasları ile yöresel yemek satışı yapılan marketler, oteller ve diğer mekanlar, diğer projelerde de bahsedildiği 
gibi merkezi bir internet sitesi üzerinden görülebilir. 
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MİTOLOJİ
Düşünsel Yolculuk

Sorun
Coğrafyalar farklı olsa bile bir çoğunun anlattığı mitolojik hikaye benzer ögelerle dolu. Düşün 
coğrafyasının mitolojik değerleri günümüzde değerlendirilmeli.

Engel
Mitolojik yayınlar her yaş grubunun anlayacağı yalınlıkta değil.

Bulgu
“Her şey mitoloji ile başlar, mitolojiye başvurma gereği duyarız.” 

İstek
Yeni kuşak, kimi mitolojik hikayeleri, en azından kahramanlarını biliyordur. Her yaş grubu 
düşünsel yolculuk deneyimine hazır. 

Soru
Geçmişin kökeni olan mitoloji ile günümüz arasında bir köprü oluşturup, coğrafya ile 
bütünleşmiş düşünsel yolculuklar kurgulayabilir miyiz?
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MİTOLOJİ 
BAHÇELERİ

YAŞAYAN 
BELLEK

MİTOLOJİ KAMYONU

Kuş sesleri ve yasemin kokuları eşliğinde mitolojik okumalar
Müzik dinletileri, heykel, seramik, resim atölyeleri
Edebiyat sohbetleri, zeka oyunları ve 
dahice fikirler için ideal bir mekan
Muğla ürünlerinin sunulacağı tadım günleri
Oteller ve okulların sık sık uğradıkları bir durak
Efsanelerin canlandırıldığı deneyim dükkanları.

Tarih yollarda adlı bir Kamyon... 
Gezici kamyonlar Muğla’nın köylerinde
Müzik eşliğinde efsaneleri sahneler, Heredot gibi anlatıcılar
Köy meydanında oyunlar 
Heykel,resim,müzik atölyeleri
Manzumeler yaratılır, fasiküller, okuma yazma eğitimleri
Çocuklar için hikaye yazımı, boyama kitapları ve kostümlerle 
hayal kurma deneyimi, Arkeolojik kazı oyunları

Antik kentlerde yerinde konserler, tiyatrolar, 
dinletiler, okumalar, canlandırmalar 
Parkurlar, tarihin sessiz izlerinde yürüyüşler,
Denizde düşünsel yolculuk, tekne turları, senaryo yazımı,
Kalıntıılar üzerinden hayal kurmaya teşvik ,
Festivaller...

KARYA /     MUĞLA ANTİK KENTLERİ

12 OLİMPUS TANRISI

MİTOLOJİ BAHÇELERİ
HER BAHÇE BİR KEŞİF

ZHer ilçeye bir bahçe! Mitoloji bahçeleri birer kampüs gibi 
çalışacak. Okumalar, dinletiler, heykel, seramik, resim atölyeleri 
yapılacak. Bu sırada tezgahlarda muğla mamulleri de sunulabilir. 
Yöresel otlar, zeytin, zeytin yağı kültürünü ve şifalı otlar, üzüm 
bağları ve şarap kültürü, defne, tütün...  Artemis zeytinyağı, 
Apollon şarabı gibi...

Oteller bu bahçelere gezi düzenler, yerliler ürünlerini satabilir. 
Okullar buralarda ders işleyebilir, öğrencilerin ayağı alıştırılır. 
Sosyal merkez gibi çalışır. Antik kent yakınlarındaki boş köyler 
bu bahçeler değerlendirilebilir, konaklama gibi işlevler de 
eklenebilir. 

Bahçe sadece bir bahçe değildir, insanlık tarihine dair temel 
bilgilerin eğlenceli bir şekilde öğretildiği bir okul gibidir. Eski 
mesleklere dair şeyler öğretilir, hikayelerle mekanlar 
ilişkilendirilir....terzi, berber, marangoz, demirci vs bütün eski 
aletler ve bir de otantik giysilere, takılara dair örnekler olur. 
Üretim desteklenir. Örnek: Tanrıça Heketa’nın rozeti.

Tanrıça Heketa’nın rozeti

Giyisiler için iğneBir heykel

Apollon ve liri
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MİTOLOJİ KAMYONU
TARİH YOLLARDA

Tarih yollarda adlı bir Kamyon... Yazın üzeri açılıyor.... 
Tarih kostümler giyen oyuncular köy köy dolaşıyor. Bu bir 
farkındalık ve bilinç aşılama yolculuğu ... 

Gezici kamyonlar  Muğla’nın köylerine kadar girer. Bu kamyonlar 
durdukları yerde heyecanla karşılanır. Müzik eşliğinde 
kahramanlik efsaneleri sahneler, hikâyelerin anlatıcıları olur, 
Heredot’u çağrıştırır bize. Köy meydanında oyunlar oynanır. 
Hikayelerden esinlerek tasarlanan bu oyunlara köy halkı 
katılır, kahkahalar atılır. Neşe içinde birkaç saatlik veya günlük 
heykel,resim,müzik atölyeleri düzenlenir.
Efsanelerden manzumeler yaratılır, fasiküller çıkartılır, dağıtılır. 
Sanatçılar gelir, gençler dahil edilir. Arkeolojik kazı oyunları 
hazırlanır çocuklara. Eşyalarını önce gömerler, sonra bulup 
temizlerler. Boyama kitapları için çizimler hazırlanır, çocuklar 
içlerini doldurur, değişik kostümler giyer ve kendilerini 
efsanelerin içinde bulurlar. Herşeyden önemlisi hayal kurmayı 
öğrenirler.

GEZGİN EKİP ATÖLYLER VE GÖSTERİLER ÖNCESİNDE DUYURULAR 
YAPILIYOR.

Antik kentlerde, yerinde dinletiler, okumalar, canlandırmalar 
yapılır. Parkurlar belirlenir, tarihin sessiz izlerinde yürüyüşe 
çıkılır. Antik kent rotaları üzerinde kamplar kurulur, tekne ile 
gezilir, meditasyonlar, sohbetler gerçekleştirilir.
Çocuklara, büyüklere, hikaye yazma, yazdıklarını görselleştirme, 
boyama karalama, en önemlisi de hayal kurma öğretilir. 
Festivaller düzenlenir, yeme-içme ile entegre edilir.  

Tapınaklarda, amfi tiyatrolarda, Muğla’nın 13 ilçesinden, 
Türkiye’nin diğer şehirlerinden hatta yurtdışından  gereln 
sanatçılar konserler verir, oyunlar sahnelenir. Geceleri de gezip 
görülebiliecek sergiler yapılır. Uluslararası etkinlikler düzenlenir.

YAŞAYAN BELLEK
HAYAL KURMAK



158 159

İLÇE MERKEZLERİNDE BİNALARIN SAĞIR CEPHELERİNE MİTOLOJİ TEMALI DUVAR BOYAMALARI
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HEMŞEHRİ
Halikarnaslı Herodot, Hipokrat, Knidoslu Eudoxus, 
Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat, Can Yücel, Turgut Reis ...

Sorun
Birikimli coğrafyada yaşayanlar yeterince bilinmiyor ve anılmıyor, farkındalık yaratılmalı.

Engel
Anma zamanları yapılmıyor, tematik buluşmalar sağlanamıyor.

Bulgu
“ Günümüzde selamlaşmanın ardından hala nerelisin? diye soruyoruz. Aynı memleketli isek 
hemşehrim diyoruz, memnun oluyoruz’’

İstek
Kimlikler ve kişiliklerimizi değer veren anma vb etkinliklere yaşayanların özellikle gençlerin 
gereksinimi var.

Soru
Anadolu ve Ege coğrafyasının buluştuğu bu özellikli coğrafyadaki kimlikler ve kişiliklerle yeni 
bir hemşehrilik bilinci geliştirebilir miyiz?
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TURİSTLER GELİR GİDER
MUĞLALI HEP MUĞLA’DA KALIR
Muğla, turizm sezonu aktif olduğunda belki de yerli nüfus 
kadar yabancı nüfus (burada yabancıdan kasıt Muğlalı olmayan 
anlamındadır, başka şehirlerde Muğla’ya akın eden Türkler de 
bu gruba dahildir) barındıran bir kenttir. Bu durumun Muğlalı 
kimliğine zarar vermemesi, yerli Muğlalının kendini ikinci planda 
hissetmemesi ve Muğla’yı daha güçlü sahiplenmesi için projeler 
geliştirilebilir. 

Anlaşmalı restoranlarda 
rezervasyon önceliği!

Muğla Kart hemşehrilerimize ne gibi 
avantajlar sağlar?

Ücretsiz otopark kullanımları, 
toplu taşımada ödeme 
kolaylıkları!

Anlaşmalı kafelerde sürpriz 
indirim ve kampanyalar!

7/24 kesintisiz telefonla 
sağlık danışmanlığı, acil 
durumlarda ambulans hizmeti!

Anlaşmalı kuruluşlarda 
indirimli ve taksitli alışveriş 
fırsatları!

Şehrin çeşitli noktalarında 
kablosuz internet kullanım 
imkanı!

Belediyelerin sosyal tesislerini 
daha uygun fiyatlarla kullanma 
şansı!

Belediyelerin düzenlediği 
etkinliklerden önceden haber 
olma ve erken ve indirimli kayıt 
yapma şansı!

Bu bağlamda önerilen Muğla Kart projesi, ikametgahı Muğla ilinde 
olan herkesin alabileceği, Muğlalıya ayrıcalıklar ve öncelikler 
tanıyacak bir sistem kurgusu önerisidir. Benzer uygulamalar 
daha çok belediye bazında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
kullanılmaktadır.

Muğla Kart, Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olan bir sistemdir. 
Örnek uygulamalarda görüldüğü üzere, bu kartların sahipleri 
belediyeye bağlı kafe, restoran, tiyatro gibi işletmelerde belirli 
oranlarda indirim kazanma, etkinliklerde öncelik hakkına sahip 
olma, sürekli olarak ambulans servisi, telefonla tıbbi destek 
ve evde bakım gibi sağlık hizmetlerinden kolayca yararlanma, 
anlaşmalı işletmelerde alışverişlerde indirim imkanı, şehir içi ring 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanma, sistem entegre edilebilirse 
toplu taşımada kullanılan Kent Kart’ı da kapsayacak bir hale 
gelmesi önerilebilir. Muğla Kart aynı zamanda online platformlarda, 
mobil aplikasyonlarla desteklenirse genç kesimin de günlük olarak 
kullanacağı bir sisteme dönüşebilir. Bunlara ek olarak, belediye ile 
ilgili online işlemleri kullanmak için bir kullanıcı adı/şifre kaydı 
yerine de geçmesi mümkündür. Bu örnekler halkın ihtiyacına, 
talebine ve altyapıların müsaitliğine göre çoğaltılabilir. 

Bu avantajlara ek olarak Muğla Kart, MuğlaBİR kalkınma atölyesi 
kapsamında önerilen projelerin pek çoğu için birleştirici bir 
sistem haline gelebilir: Örneğin sütçülük ile uğraşan hayvan 
sahipleri, sahip oldukları Muğla Kartları ile süt birlikleri veya 
tarım müdürlükleri ile daha rahat ve hızlı iletişime geçebilirler. 
Muğla Kart sahibi olmak, aynı zamanda bu kalkınma projeleri 
sisteminde yer almak anlamına gelebilir.
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KARYALI, LİKYALI,ROMALI, FRİGYALI, HİTİTLİ:
MUĞLALI HEPSİYLE HEMŞEHRİ 

Muğla’da ilk yerleşimlerin ne zaman başladığı hakkında önemli 
bir bilgi yoktur. Fakat kentin eskiden İç Karya olarak adlandırılan 
bölgede yer aldığı bilinmektedir. Karya’nın M.Ö.2000’de Hititlerce 
de bilinen bir medeniyet olduğu göz önüne alınırsa Muğla’da 
yerleşimin bu tarihlere kadar geriye gittiği söylenebilir. Bazı 
kaynaklarda da bu bölgeye ilk yerleşenlerin Hititler olduğu 
yazılıdır. Sırasıyla Frig, Lidya, Pers, Makedon, Bergama Krallığı 
ve Roma hakimiyetini yaşayan şehir, Menteşe Bey tarafından 
1284’de alınmasıyla ilk defa Türk hâkimiyetine girmiştir. 

Oinoanda’lı Diogenes,  
Maussolos, Osman Hamdi Bey, 
Aşkıdil Akarca, Kraliçe 
Artemisia, Kraliçe Stratonikeia

“ 

”

Yıldırım Beyazıd tarafından 1391’de Osmanlı hâkimiyetine 
giren Muğla’daki bu ilk Osmanlı hakimiyeti geçici olmuş, şehir 
1402’de Timur tarafından alınmış ve nihayetinde 1425 yılında 2. 
Murat devrinde tam anlamıyla Osmanlı devletine bağlanmıştır. 
1923 yılından itibaren de Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olduğu 
düşünüldüğünde, Muğla’da 10’u aşkın medeniyetin izi olduğu 
fark edilmektedir. Muğlalı olmak, bu medeniyetlerin hepsinin 
devamında yaşayan, geçmişten kopuk olmayan bir kavram olarak ele 
alınmalıdır.

Bu nedenle Muğlalılar aslında 1470’da Muğla’da doğmuş Mevlevi 
Şeyhi Şahidi İbrahim Dede ile, 1882 yılında doğmuş Osmanlı 
Generali Mustafa Muğlalı ile, 1849 yılında doğmuş ünlü silah 
taciri Basil Zaharoff ile, Neyzen Tevfik ile, karşı komşuları ile 
oldukları kadar hemşehri sayılırlar. 

Bu bakış açısının yaygınlaşması, Muğla aidiyetini kökleştirmek 
için önemlidir. Ulaşımın kolaylaşması, internet ve bilişim 
teknolojileri sayesinde iletişimin lokasyondan bağımsız hale 
gelmesi globalleşmeyi arttırmış, dolayısıyla mekansal aidiyet 
duygularını zayıflatmıştır. Genç nüfusun şehre duyduğu aidiyet 
hissini arttırmak için, geçmişinin bu zenginliğini ön plana 
çıkarmak bir cazibe unsuru olabilir.

Bahsi geçen Muğlalılar, her gün karşılaşılan ürünlerde, 
halihazırda düzenlenen etkinliklerde, organizasyonlarda 
ön plana çıkarılabilir. Örneğin Muğla Kartların arka yüzlerinde 
Muğlalıların geçmiş hemşerileri hakkında kısa bilgi notları, anekdotlar, 
illustrayonlar yer alabilir. Böylece Muğlalılar günlük olarak 
kulladıkları, cüzdanlarında taşıdıkları bir üründe sürekli olarak 
bu bilgileri taşırlar. 

Buna ek olarak halihazırda yapılmakta olan anma törenlerini 
daha etkili hale getirmek için, başka konularda yapılan etkinlik, 
şenlik ve festivalleri de, etkinliğin temasına göre ünlü biri Muğlalı 
ile ilişkilendirilebilir. Böylece şu an yalnızca ölüm yıldönümlerinde 
anılan kişiler, artık festivallerde, insanlar geçmiş hemşehrilerini 
eğlenirken anma şansı bulur.
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MUĞLALI OLMAK İÇİN
MUĞLA’DA YAŞAMAK GEREKMEZ

Hemşehri, aynı coğrafi kökenden gelenlerin kentte aidiyet, kimlik 
ve dayanışma ihtiyacını giderme amacıyla birbirlerini tanıtma 
sıfatı olarak kullandıkları bir kavramdır. Hemşehrilik ise, birincil 
ilişkilere dayanan ve hemşehriler için kentte karşılaştığı sorunları 
çözmede tampon işlevi gören ilişkiler bütünüdür. Bu yönüyle, 
kentte kırsalla olan bağı anlatan en kapsayıcı cemaatsel ilişki 
ağlarını ifade eder. Zira, memleket olarak tanımlanan kırsal mekanda 
insanlar birbirlerini akrabalık, komşuluk gibi bağlarla tanımlarken, 
hemşehrilik ise, göçten sonra kentte keşfedilen bir kimliktir*. 
Hemşehrilik ilişkileriyle, kentte adeta kırsalla ilintili bir cemaat 
ruhu gelişmiş ve göçmen hemşehri cemaatiyle bütünleşmiştir. 

Birey yaşadığı toplumda kendini ifade etme ortamı bulduğu 
zaman o toplumdan kopamaz. Bu savın en önemli destekçisi 
hemşehricilik olgusudur. Hemşehricilik olgusunun dayanışma 
gibi pozitif etkilerinin yanı sıra toplumsal bütünleşmeyi 
sağlamadığı yönünde negatif etkileri de bulunduğu ileri 
Büyükşehirlerde Hemşehri Dernekleri sürülmektedir. Bugün 
İstanbul’daki toplam dernek sayısının yaklaşık olarak yüzde 56’sını 
hemşehri dernekleri oluşturmaktadır**. Bu veriden hareketle şöyle 
diyebiliriz: Ülkemizde duygusal dayanışma ve dernekleşme 
ile hemşehricilik toplumsal hareketliliğin önemli aktörlerinden 
biridir. 

* Gürbüz Özdemir, Tampon Mekanizmadan Siyasal Aktörlüğe Hemşehri 

Dernekleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, s. 943-

959, Ankara

** Eyüp D. Ergür, İstanbul İl Dernekler Müdürü, Büyükşehirlerde Hemşehri 

Dernekleri, s. 1

Hemşehricilik duygusunun oluşmasındaki ana etken; yerleşik 
toplumun göçeri dışlaması sonucunda bireyin kendine 
benzeyen bireylerin içerisinde kendi değerlerini maksimum 
düzeyde yaşayacağını görmesidir. Büyükşehirlere gelenler 
dışlanmışlıklarının acısını, kendilerine benzeyen insanların 
içinde bulunmakla/kalmakla unutmaya çalışmışlardır. Sonuçta 
da yeni yaşam tarzlarının oluşması gerekirken aynı yerde 
birbirine kilometrelerce uzak ve sanki farklı zamanlarda yaşayan insan 
toplulukları ortaya çıkmıştır. 

Tampon mekanizmalar arasında, özellikle biçimsel olmayan 
hemşehrilik ağları önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede, 
hemşehrilik ağlarının biçimsellik kazanmış hali olan hemşehri 
dernekleri de tampon mekanizma görevi yerine getirmişlerdir. 

Bu nitelikleriyle, barınmadan iş bulmaya, geleneksel değerlerin 
korunmasından kentlileşmeye kadar birçok işlev yerine 
getirmişlerdir. Tampon işlevler sayesinde, kendi değerleriyle 
kente uyum sağlayabilen ve hatta “kentte biz de varız ve 
söz sahibiyiz” diyebilen güçlü kitleler oluşturmuşlardır. 
Günümüzde bu kitleler, hemşehri derneklerinin simgesel gücü 
altında kentte söz sahibi olabilecek, karar alma süreçlerine 
katılabilecek ve hatta çıkarlarının pazarlığını yapabilecek bir 
konuma gelmiştir. Zaten bir demokrasinin performansını 

belirleyen en önemli gösterge, o toplumda bilinçli yurttaşlık 
kültürünü içselleştirmiş bireylerin siyasetin her kademesine 
aktif olarak yer alması ve kendi yaşamlarını etkileyecek siyasal 
kararları etkileyebilmeleridir. Bu amaçla, yurttaşların kendilerini 
aktifleştirmeleri, bilinçlendirmeleri ve kapasitelerini artırma yolunda 
seferber olmaları gerekir. Göçmen bireylerin, bu niteliğe sahip 
birer yurttaş olmalarında, bir aktör olarak hemşehri derneklerinin 
yürütükleri faaliyetler önemli bir adımdır.

Bütün bunlar göz önünde bulundurularak, Muğla dışında da 
güçlü Muğlalı yapılaşmaları olduğu, veya olması gerektiği 
düşünülmelidir. Bu şehir dışı hemşehri dernekleri, Muğla ile 
gerçek bir bağlantıya sahip oldukları ve üyelerinin bu gerçek 
bağlantıyı kurmalarını sağlayabildikleri sürece başarılı olacaktır. 
Bu nedenle Muğla’nın, Muğla dışındaki hemşehrilerine de el uzatması, 
yurt çapında geniş bir iletişim ağı kurması önerilir.
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GÜZERGAH
Yön Tayini

Sorun
Büyük bölge içinde özellikle kırsal yerleşmelere ve antik kentlere turistlerin ulaşımı için 
yeterince yönlendirme işaretleri yok, olsa bile görsel bütünlük algısı yok. Bilgilendirme ve 
yönlendirme gerekli.

Engel
Yön ve tanıtım için kurumlar arası iletişim eksik, turistler kendi çabaları ile yön tayin ediyorlar.

Bulgu
“Eskiden, şuraya nasıl gidilir diye soruyorduk, ancak şimdi araştırma yapmadan yola 
çıkmıyoruz’’.

İstek
Büyük coğrafyayı keşfetmek isteyen turistlerin gereksinimi var.

Soru
Turistlerin keyif ve keşif duygusu içinde Muğla’nın değerlerini fark etmeleri için, evrensel bir 
iletişim dili geliştirebilir miyiz?
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GÜZERGAH 
MUĞLA’YI BİR  DE BİRLİKTE GEZELİM

Muğla BİRtek deniz demek değil, BİRtek Karya turu değil, BİRtek 
mavi yolculuk değil! Muğla’yı keşfetmek, yerli üretimi tanımak, 
tarihimizle BiRikimimize birikim katmak için kendimize BİR yol 
çizelim, bir güzergah tasarlayayıp BiRlikte gezelim! 

Deniz rotalari : Bodrum, Marmaris, Datca, Fethiye cevresi ve 
kismen Yunan adalarini kapsayan turlar, mavi turlar

Karadan olan rotalar: Karya yolu ve Likya turu

Öneri
* Muğla’ya gelen farklı ziyaretçi gruplarını düşünerek 
aşina olunan ve kitlesel cazibe olan mevcut rotalara bağlantılı 
alternatif rotalar düzenlemek.

* Rotaların ilgiye, süreye, ulaşım araçlarına göre kişiye özel hale 
getirebilmek için araçlar tasarlamak. 

...Hepimiz biriz, ama farklı şeyleri sevebiliriz, farklı şeyleri 
sevdirebiliriz! 

Mugla kimlik

Dünyadaki cam balinin %90ini karşılayan Türkiye’nin cambalı 
üretiminde de yaklaşık %70lik paya sahip Muğla’nın kimlik 
kartının bir petek ile, birbirine kenetlenmiş onüç ilçe BİRMuğla 
konseptiyle vurgulanıyor. 

Mugla ve mevcut güzergahlar

Muğla’nın kıyı kesiminde yoğunlaşan ziyaretçi yoğunluğundan 
dolayı, bilgilendirici araçların (harita, kitap, broşür) de yine bu 
bölgeler için oldukça yeterli miktarda olduğunu, ancak geri 
kalan bölgeler için bilgi araçlarının eksik ve yetersiz olduğunu 
görüyoruz.  İç kesimleri ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler 
rotalarını belirlemek için uzun bir bilgi taraması yapmak zorunda 
kalıyor ve gezileri sırasında da yön bulmada da zorluklarla 
karşılaşıyorlar. 
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BİR MUĞLA, DÖRT BÖLGE
ÜÇ TEMA, ÜÇ GÜZERGAH, BiNBiR ÇEŞiT ROTA

Geçmişle, birlikte, üretimle temasıyla Muğla’nın onüç ilçesi 
onüç ayrı odak ila belirleniyor, ve ilçeler dahil olduğu coğrafi 
bölgenin rengiyle güzergah araçlarında belirleniyor. (haritalarda 
gösterilen rotalar, tabelalar)

Gecmisine BiRbak

[bodrum ve cevresi]

tema: Tarih, mitoloji

Güzergah alternatifleri :

a. + tarih
b. + tarih + doga +aktivite

üretimi BiRtat

[merkez, mentese]

gör: tarim, gurme

Güzergah alternatifleri :

a. + lezzet turlari
b. + lezzet + tarih

Birlikte BiReglen, BiR dinlen

[Datca bolgesi, Dalyan, Köycegiz + Fethiye ve Seydikemer]

tema: doga , spor + tarim

Güzergah alternatifleri :

a. + trekking + dogal besinler
b. +trekking + tirmanis + kamp

GEÇMİŞİNE BİR BAK: Bodrum bölgesi ve batı Muğla bölgesini 
kapsayan güzergahta alışıldık turistik güzergahlara ilave olarak  
iç kesimleri kapsayan alternatif rotalar ekleniyor. 

ÜRETİMİ BİR TAT: Tarım ve hayvancılık üretimininin tanıtılmasını 
içeren güzergah, Muğla ve çevresini, Ula, Ortaca ilçelerini 
kapsıyor. Organik tarım, aracısız tarım gibi diğer temalarla 
desteklenen temada amaç üretici ile ziyaretçiyi buluşturmak. 

BİR EĞLEN, BİR DİNLEN: Datça ve Fethiye bölgesini kapsayan 
tema,  hem dinginlik arayan hem de macera arayan ziyaretçilerin 
odaklarının toplandığı bölgeler yer alıyor. Ayrıca ek turlarla, yerel 
üretim, dokumacılık ile de üretici ve tüketici buluşturuluyor. 
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NASIL VARDIN ?

NASIL DEVAM 
EDiYORUZ ?

SÜRE

ZORLUK DERECESi

A

B

5-10 km                                           20-30 km
30-50 km

50 km +

+ + +(             ,            )

BIR kac saat gunu BIR lik BIR hafta BIR kac hafta

GUZERGAHI PLANLAMAK

Muğla’ya gelen her ziyaretçi, kendine özel bir deneyim 
yaşaması ve bu deneyime en verimli şekilde ulaşması için 
kişiye özel güzergahlar olmalıdır.  Günümüzde farklı amaçlar 
için  oldukça sık kullandığımız farklı dataların girilip bize özgü 
sonuçlar çıkaran uygulamaların yeni bir versiyonunu kişisel 
güzergahımızı tasarlamak için de kullanabiliriz. 

Güzergahımız gezimizi yönlendiren 3 öğe ile belirleniyor:
Ulaşım, süre ve ilgi alanlarımız

Süre:  Süre genel çerçeve olarak en ilk belirleyici faktörümüz; ne 
kadar görebiliriz, ne kadar keşfedebiliriz...

Ulaşım: Varış bilgisi ile Muğlaýa ilk giriş yaptığımız yer ve rotamız 
arası mesafeyi de güzergahımıza dahil edebiliyoruz.
Gezimize devam ederken seçeceğimiz ulaşım aracı, nerelere 
gidebileceğimiz hakkında seçimlerimizi genişletip, daraltabiliyor. 
(örneğin, araç ile girilemeyen rotalarda, bisikletin seçeneği daha 
geniş olabilir)

İlgi alanları: Ulaşım ve süre bilgisiyle güzergahımızın 
sınırları belli olduktan sonra ilgi alanlarımızı çoklu girerek 
kendimize alternatif rotalar oluşturabiliriz. Ayrıca daha önce 
düşünmediğimiz ilçelerde gizli kalmış, ilgimizi çekecek noktaları 
görüp, güzergahımızı şekillendirebiliriz. 

NASIL VARDIN ?

NASIL DEVAM 
EDiYORUZ ?

SÜRE

ZORLUK DERECESi

#muglabir

DIJITAL kaynaklar

Websitesi: Temel turistik bilgilerin yanısıra, interaktif harita 
ile çalışan websitesi ile Muğla sınırları içindeki farklı odakları 
tanıtan ve etkinlikleri gösteren sayfalar. Ayrıca Muğlalının 
ziyaretçiye ulaşabilmesi için üretimle ilgili faaliyetlerin 
ulaşılabildiği bir portal. 

Uygulama: Kisiel güzergah tasarlanması tamamen Muğla için 
geliştirilmiş, arayüzü düşük çözünürlüklü mobil uygulama.

Online haritalar / gps: Muğlanın yüksek çözünürlüklü haritaları, 
ve ana sokakların görünümünü içeren haritaların geliştirilmesi

Sosyal medya ve hashtag: MuğlaBİR sloganı ile Muğla’nın herkes 
tarafından keşfedilmemiş görüntülerinin paylaşılması, cazip hale 
getirilmesi

BASILI kaynaklar

Haritalar: Ana güzergah rotalarının renklerle belli edilmesi, yer 
imlerinin (odakların) üç boyutlu bir görselinin bulunması. 

Tabelalar: Bölgesel rotalar ve güzergahtaki ilçelerin renk 
temasıyla devam etmesi. Alternatif rotaların farklı odakların 
farklı ikonlarla tabelalara işaretlenmesi. 
Yürüyüş parkurlarındaki her kesişim noktasına harita 
panosunun yerleştirilmesi
Brosürler: Basit bir dille, kolay algılanabilir dille hazırlanmış 
bilgilendirme broşürleri
Kitap:  Kapsamlı ve belgelere dayanan rehber kitap.

CANLI kaynaklar

Turist info: Info desk harita verme ve yön gösterme dışında, 
Güzergah uygulaması ile ziyaratcıye rota çıkarabilir. Ayrıca 
rehber, köylü ve turist arasındaki bağı kurmaya yardımcı olur. 

Rehber köylü:  Üretim, hasat, tarım hakkında bilgiye sahip köylü 
turist info, ve internet portalın desteği ile ziyaretçiye ulaşabilir, 
ya da ziyaretçi ulaşabilir. Üretim temasındaki rotalara eşlik 
eden köylü, diğer üreticilerle bölgesini ziyaretçiye cazip kılarak, 
aracısız satışa destek olmuş olur. 
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TASARLA TAK
Eski İzler, Yeni Çizgiler

Sorun
Bölge, kent ve kır kimliğini ele alan ürün tasarımlar yerine taklit ve benzer ürünler pazarda 
satılıyor, yaratıcı ürünler tasarlanmalı.

Engel
Tasarımcılarla, geçmişin değerlerini buluşturma ortamları yeterince yok.

Bulgu
“Deneyimler, hikayeler, anılar, kimlikler ve kişilikler her biri kent kimliğini oluşturan önemli 
ögeler.’’

İstek
Yaratıcı ve tarihsel mirası ele alan ürün tasarımları için bir pazar talebi var. 

Soru
Geçmişin izleri, geleceğin çizgilerini buluşturan yaratıcı ürünleri nasıl tasarlayabiliriz?
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sarıkız

kır çiçeği

çam balı

yeşil yolculuk

yeşil yolculuk güzergah

sefer tası tasarla tak

katman

hemşehri

mitoloji

bahçe kent

sepet

13 PROJE
13 DESEN
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hemsehri
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bahçekent

sefertası

güzergah

çam balı

yesil yolculuk
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muğla
antik kentler
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yerel lezzetler
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KATMAN
Kültürel Coğrafya

Sorun
Anadolu ve Ege kültürünün buluştuğu medeniyetlerin katmanlaşmış ortak mirası yeterince 
değerlendirilmiyor, derinlikli miras iyi yönetilmeli.

Engel
Kültürel miras yönetim planımız yok. Kurumlar arası işbirliği zayıf.

Bulgu
Halikarnas Balıkçısının ‘Ege bölgesinin bir kısım efsaneleri Yunanistan’a ama çoğu Anadolu’ya 
aittir, batılılarca hemen hepsi Yunanistan’a mal edilmiştir’ sözü önemsenmeli.

İstek
Ortak kültürel coğrafyanın katmanlaşmış kültürel miras zenginliğinin bilinmesi herkes için 
önemli.

Soru
Ortak coğrafya ve katmanlaşmış kültürleri bütünleştirici süreçlerini nasıl bütünleştirebiliriz?
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Kent, tarih boyunca farklı kültürlerin, medeniyetlerin etkisi
ile evrilmiş, fakat bu evrimi yeni kültürlerin etkisiyle tarihe
gömmüş yaşayan bir organizmadır. Muğla, gerek tarihçesi,
gerek coğrafi konumu ile oldukça zengin katmanlara sahip
bir kenttir. Fakat güncel durum kontrol edildiğinde bu
katmanların bütünlük sergilemediğini, bir çoğunun
kent kültüründe geri planda kaldığını görüyoruz. Kentin 
kültürel zenginliğini vurgulayan bir çok unsur, zamansal ve
etnik gelişim, değişimler doğrultusunda geri planda kalmış,
eski-yeni birbirinden ayrışmıştır.

Ayrışmış Katmanlar Katmanların Birleşimi

Muğla BİR, zengin, katmanlı bir yapıya sahip olan kentin
kültürel çeşitliliğini ortaya koymak ve değerini göstermek
için katmanların birleşimi ve gün yüzüne çıkarılmasını
önermektedir.
Muğla; etnik, kültürel katmanlar, doğal katmanlar, tarihi
katmanlar, ve turistik katmanlar içermektedir. Kalkınma planı
çerçevesinde bu katmanların çeşitli temalarda rotalar ile
birleştirilip, hem gezginlerin aktarımı, hem de belediyenin
yapacağı çalışmalar ile tanıtılması,
Dünya’ya yayılması öngörülmüştür.

Kent.Anı.Tarih.Medeniyet.Adet.Nesil
NESİLLERİN BİRLEŞİMİ
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* Kültürel, coğrafi haritalar hazırlanmalı
* Bilgilendirme panolarının tasarlanmalı
* Tanıtıcı dökümanlar, ürünlerin sunulmalı
* Gezi rotaları ve aksların kurulmalı
* Tarih araştırması ve envanterinin yapılmalı
* Yerel halkın bilgilendirilmeli
* Kültürel miras envanterinin hazırlanmalı
* mitolojik öyküler derlenmeli
* Çocuklar için eğitici seriler hazırlanmalı
* Turistler bilgilendirilmeli
* Eğitim kampları düzenlenmeli
* Düzenli yayınların oluşturulması

NASIL ?

doğal katmanlar

turistik katmanlar

etnik,
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Tarih, turizm, kültür rotaları kurgulanıp, kent üzerinde
Rota döngüleri oluşturmak.

Amaç:

Gezi döngülerinin tasarım harilarının, mitoloji, lezzet, kent
kartlarının oluşturulması ve yayılması.

Araç:

Seçilen rotanın haritaları gezginlere verilir. Rotalar arası kesişimler
kurgulanır. Kesişim noktalarında bilgi aktarımı ile yayılım sağlanır.

Yöntem:

ROTA - HARİTA - ÖDÜL
NASIL?

ÖNERİ: Kültür, tarih, turizm, lezzet rota harita, kartları belli miktara
ulaştığı zaman “Gezgin Sertifikası” almaya hak kazanmak.
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SI

TU

RİZM ROTASI

TARİH ROTASI

LEZZET ROTASI

TABİAT RO
TASI

iletişim kampları

1. gün - 77km

2. gün - 54km

bisiklet rotası

3. gün 13+13km

4. gün - 68km 5. gün - 48km
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ÖNERİ: Kent kartları gidilen noktalarda akıllı
okuyucularda taratılarak bölgede ne kadar
turist, gezgin olduğu; kent içindeki herhangi
bir informasyon merkezinden
gözlemlenebilecek. Yoğunluk noktaları
tespit edilebilecek.
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Ege'nin en dramatik efsanelerinden biridir 

Marsyas Efsanesi. Çine'den Muğla yönüne 

giderken Yatağan'a ulaşmadan bir anda göktaşı 

yağmuru başlamış sanırsınız. Üst üste yığılmış 

kayaların oluşturduğu bir koridordan, bir vadiden 

geçersiniz. 

İnsanın başını döndüren ve ilginç gnays 

kayalarıyla 
hayranlık 

yaratan 
bu 

vadinin 

arasından, mitolojik bir efsane olan Marsyas 

Efsanesi'ne konu olan Çine çayı geçer. Bu vadinin 

bilimsel açıklamasının yanında bir de mitolojik 

efsanesi vardır. Yerel halkın Marsyas (Marcyas) 

çayı olarak tabir ettiği Çine çayının, son derece 

dramatik hikayesi, en az kayaçların şekli kadar ilgi 

çekicidir.

Marsyas, Yunan mitolojisinde, Frigyalı ünlü bir 

satyrdir. Armoniyi icat ettiği söylenen Hyagnis'in 

oğludur. Efsaneye göre, milattan önce 4000 

yıllarında, Tanrıça Athena, geyik kemiği (ya da bir 

başka söylenceye göre Büyük Menderes çayının 

kaynağındaki bir gölde yetişen uzun sazlar) 

üzerine delikler açarak ilk �ütü icat eder. Buluşu 

ile gurur duyan Athena, tanrılar önünde çalmak 

için tanrıların ziyafetine katılır. Şölende Aphrodite 

ve Hera, �üt çalarken yüzünün aldığı şekille alay 

edince Athena sinirlenir ve toplantıyı terk eder. 

Ida dağı eteklerinde bir su kaynağına gidip 

yansımasında, çalarken yanaklarının şiştiğini ve 

çirkinleştiğini görünce, �ütü lanetleyip atar ve 

onu tekrar kullananın çok büyük cezalara 

çarptırılmasını diler....

MARSYAS
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Tasarım, Araştırma, Katılım

söylemden eyleme;
taktİK adımlar

05
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sarı kız
Hayvan Toplulaştırma ve Sütte Soğuk Zincir

Sorun
Farklı yörelerde yaşayan köylü örgütlü olarak ürününü pazara ulaştıramıyor, köylünün sütünü 
toplulaştıracak sistemler gerekli.

Engel
Köylü, kısa süre içinde sütü tüketiciye sunacak olanaklara sahip değil, genç nüfus yok, yaşlı 
nüfusun desteğe gereksinimi var.

Bulgu
“Geleneklerimizde imece kültürü vardı, şimdilerde yok’’

İstek
Köylerde genç nüfusun kalmaması nedeniyle, yaşlı nüfusun talebi var.

Soru
İmece kültürünü canlandırarak, sütü pazara en hızlı ve sağlıklı sunarak, köylünün gelirini nasıl 
artırabiliriz?

SARI KIZ
Hayvan Toplulaştırma ve Sütte Soğuk Zincir

Ta
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Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Kampanyası;
Köylüye bilgilendirecek ve bilinçlendirecek görüşmeler yapılmalı, el broşürleri 
hazırlanmalı.

Toplulaştırma Yer Seçim ve Kapasite Çalışması; 
Muğla kırsal alanı içinde yer seçim ve kapasite analizleri yapılmalı. 

Pazar Araştırması;  
Süt pazarının arz ve talep araştırması yapılmalı, potansiyel büyük alıcılar 
belirlenmeli. 

Süreç Tasarımı;    
Hayvan toplulaştırma ve sütün dağıtımını içeren süreç tanımlanmalı ve aktörlerin 
sorumlulukları belirlenmeli.    

Toplulaştırma Alanı Tasarımı; 
Örnek bir toplulaştırma alanı tasarımı yapılmalı.  

Bilgilendirme Dokümanları; 
Üretici ve tüketici arasında iletişimi sağlayacak yazılı ve görsel tasarımlar 
hazırlanmalı.

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Tarımsal 

Hizmetler Daire 
Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Köylüler, 
Üreticiler, 
Gençler

Muğla İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Tarımsal 

Hizmetler Müdürlüğü, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Ziraat Mühendisleri Odası, 

diğer

SORUMLUHEDEF KİTLE ORTAKLAR
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kır ÇİÇEĞİ
Alım Garantili Süs Bitkisi Üretimi 

Sorun
Bölgede potansiyel bir pazar olmasına rağmen süs bitkisi üretimi pazara ulaşım sağlanmadığı 
için gerçekleşmiyor.

Engel
Büyük otel işletmecileri ve yazlık ev sahipleri talepleri dış pazardan gelen ürünlerden karşılıyor.

Bulgu
“Nereden aldın, komşu köyden, yerinden” sözü hep belleklerimizde.

İstek
Yazlıkçılar ve turistik işletmeciler başta olmak üzere tüm bölge kentlerinin bölge iklimine 
uygun peyzaj bitkilerine gereksinimi var.

Soru
Köylüye alım garantisi verilerek süs bitkiciliğini geliştirerek, bölge köylerini nasıl 
kalkındırabiliriz?

KIR ÇİÇEĞİ
Alım Garantili Süs Bitkisi Üretimi

Üreticiyi Destek; 
Üretim yapılacak yöre halkı ile işbirliği ortamları sağlanmalı ve destek için katılımcı 
ortamlar yaratılmalı.  

Ürün Tanıtımı; 
Kullanıcıya ürünlerin tanıtımı için etkinlikler düzenlenmeli. 

Pazar Araştırması; 
Üretim yapılan yöre özellikleri ile tüketimin yapılacağı pazar özellikleri 
karşılaştırılması araştırılmalı.

Üretim Planlaması;    
Arz ve talep kriterleri, iklimsel özellikler dikkate alınarak süreç planlanmalı.    

Yöresel Ürün Kataloğu;
Süs bitkisi ile bahçe, park, yol kenarı peyzaj tasarım örnekleri içeren katalog 
tasarlanmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Tarımsal 

Hizmetler Daire 
Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Köylüler, 
Üreticiler, 

Otel İşletmeleri

Muğla İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Tarımsal 

Hizmetler Müdürlüğü, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Ziraat Mühendisleri Odası, 

diğer

SORUMLUHEDEF KİTLE ORTAKLAR
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ÇambaLı
Genç Arı, Erkek Arı, Ana Arı

Sorun
Muğla coğrafyasına özgün çam balının üretim ve kullanım biçimleri çeşitlenmeli, köylü 
desteklenmeli ve bilinçlendirilmeli.

Engel
Yeni tarımsal üretim biçimleri, yanlış ilaçlama vb uygulamalar devam ediyor, yapay arıcılık 
üretimi artıyor.

Bulgu
“Şarkılara konu olan arım, balım, peteğim üçlemesi, mazide kalmamalı ” 

İstek
Arıcılık sektöründe deneyim kazanmak isteyen genç üreticiler var.

Soru
Geleneksel arıcılık deneyimini ve ürün çeşitliliğini, ekonomik kalkınmayı sağlayacak biçimde 
nasıl yeniden ele alabiliriz?

ÇAMBALI
Genç Arı, Erkek Arı, Ana Arı

Uygulamalı Eğitim Programı; 
Genç üreticilerin yetiştirilmesi için yerinde usta ve genç birlikte üretim 
deneyimlenmeli.

Etki Analizi; 
Çam balı üretim sürecinde olumsuz yan etkilerin minimize edilmesi için ortam 
araştırmaları yapılmalı.  

Geleneksel Üretim Kılavuzu;    
Muğla’ya özgü çam balı geleneksel üretim sürecinin kılavuzu hazırlanmalı, nesillere 
süreç aktarılmalı.    

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Tarımsal 

Hizmetler Daire 
Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Köylüler, 
Üreticiler, Otel 

İşletmeleri

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Ziraat 
Mühendisleri Odası, 

diğer

SORUMLUHEDEF KİTLE ORTAKLAR
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YEŞİL YOLCULUk 
Kırsalın Keşfi

Sorun
Mavi yolculuk ile Muğla kıyıları tanınırken, kırsal alanlar yeterince tanıtılmıyor, kırsalı 
keşfedecek yeni rotalar ve deneyimler gerekli.

Engel
Kıyıya gelen turistlerin kırsal ile iletişimi yok, çünkü turistler sadece mavi turlar ile keşfe 
çıkıyorlar.

Bulgu
“Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür’ özlemi var hepimizde.

İstek
İnsanlar, ağacı, toprağı, canlılarıyla birlikte doğayı okumak, efsaneleri keşfetmek isterler. 

Soru
Mavi yolculuk ile yeşil yolculuğu entegre ederek, yeni rotaları nasıl kurgularız?

Kırsalın Keşfi

YEŞİL YOLCULUK

Keşif Çalıştayı; 
Turizm işletmecileri, tur operatörleri ile kamu, özel ve sivil sektör temsilcilerinin 
katılımı ile çalıştay düzenlenmeli ve beklentiler alınmalı.

Turizm Çeşitlilik Beklenti Analizi;
Kıyılardaki işletmelere gelen turistlerin kırsalın keşfine ilişkin beklentilerinin 
araştırılmalı.  

Sistem Tasarımı;  
 Kırsal yörelerin üretim, kültürel ve doğal miras özellikleri dikkate alınarak 
mevsimsel ve tematik rotaların tasarlanması.   

Ürün Tasarımı;
Kırsalın keşfini teşvik edecek ve yöreyi kalkındıracak ürünler tasarlanmalı. 

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı, İlçe 
Belediyeleri

Turistler, 
Muğlalılar

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Bölge 

Turizm İşletmecileri, Tur 
Operatörleri, diğer

SORUMLUHEDEF KİTLE ORTAKLAR
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baHÇE kEnT
Kentsel Tarım

Sorun
Kentlerimiz yeterince kompakt ve yoğun, kent içinde bahçeli kentler yaratılmalı.

Engel
Kent çeperinde, kırsal alanlarda  yaşam var fakat yapılaşma  düzensiz, kentten uzaklaştıkça 
kentsel hizmetler azalıyor.

Bulgu
“Çocukluğumuzda en büyük eğlencemiz yaylalarda oynamak ve bahçe sulamaktı” 

İstek
Kent geriliminden uzaklaşmak isteyen, belli ödeme gücünün üstündekilerin talepleri var.

Soru
Muğla’da kent ve kır birlikteliğini sağlayan bahçe kentler akımını nasıl başlatabiliriz?

BAHÇE KENT
Kentsel Tarım

Bahçe Kent Forumu; 
Geniş katılımının sağlanacağı bir forum düzenlenmeli, bahçe kent akımı üniversite 
ve meslek odalarının katılımları da sağlanarak tartışılmalı. 

Bahçe Kent Yer Seçimi; 
Bahçe kentlerin uygulanabileceği alanların yer seçimi yapılmalı. Kent ile bütünleşme 
stratejileri tartışılmalı.  

Arz ve Talep Analizi; 
Gayrimenkul sektörünün arz ve talep dengeleri araştırılmalı, kullanıcıların talepleri 
belirlenmeli.   

Örnek Yerleşim Tasarım Rehberi;   
Bahçe kent temel tasarım ilkelerini içeren ve uygulamaya yönelik kodlar belirleyen 
tasarım rehberi hazırlanmalı.   

Örnek Bahçe Kent;
Örnek bahçe planlaması yapılmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

 Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; İmar ve 
Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Muğla’da Yaşayanlar 
ve 

Hayalini Kuranlar 

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Meslek 

Kuruluşları, diğer
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sEpET 
Kollarda Sepet, Kırlarda Lezzet

Sorun
Turistler, Muğla’da üretilen taze sebze ve meyveye kolay ve sağlıklı biçimde ulaşamıyor, yerel 
üretim desteklenmiyor.

Engel
Gelen turistlerin kırsal üretim ile iletişimi yok, çünkü turistler otellerin servisleri ile yetiniyorlar.

Bulgu
“Çocukluğumuzda, boy boy sepetlerle, ailemizle birlikte meyve toplardık” 

İstek
Her yaştan turistler ve Muğlalılar yerel deneyimi yaşamak ve yaşatmak için farklı deneyimlere 
açıklar. 

Soru
Yerel deneyimi yaşatarak, yerel üretimi nasıl kalkındırabiliriz? 

SEPET
Kollarda Sepet, Kırlarda Lezzet

Beklenti Çalıştayı; 
Turizm ve Tarım işletmecileri katılımı ile beklentiler alınmalı.

Pazar Analizi; 
Ürün çeşitliliği, üretim ve tüketim alanlarına ilişkin piyasa analizi yapılmalı.  

Su Yönetim Planı; 
Bölge su kaynakları araştırılmalı, suyun yönetimi için sorumluluklar, kaynak 
kullanımı, bilinçlendirme vb gibi konuları içeren yönetim plan hazırlanmalı.  

Süreç Tasarımı;    
Turist ve kırsal alandaki üreticiler arasında iletişimi kuracak süreç tasarımları 
geliştirilmeli.  

Ürün Tasarımı; 
Tarlada ürünün toplanması, taşınması ve saklanmasına ilişkin ürün tasarımları 
yapılmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Kültür ve 
Sosyal İşler  Dairesi 

Başkanlığı, 
İlçe Belediyeleri

Yazlıkçılar, Turistler, 
Emekliler, Çocuklar

TURSAB, Turizm 
İşletmecileri, Yerel 

Ürün Üreticileri, Ziraat 
Mühendisleri Odası, 

diğer
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220 221

sarnıÇ
Damlaya Damlaya Göl Olur

Sorun
Yağışlı iklime rağmen, binalarda yağmur suyu toplanmıyor, içme ve kullanma suyu olarak 
değerlendirilmiyor.

Engel
Yeterince farkındalık yaratılmıyor, şebeke suyu kolaylık sağlıyor.

Bulgu
‘Damlaya damlaya göl olur’ atasözü tasarruf için en önemli farkındalık yaratma biçimi idi.

İstek
Yerel yönetimler, apartmanlar ve kamu yapılarında örnek çalışmaları yapmak için öncü olabilirler.

Soru
Susuz yaz yaşanmaması için yağmur suyunu nasıl değerlendiririz?

SARNIÇ
Damlaya Damlaya Göl Olur

Eşgüdüm Çalıştayı; 
Su yönetimi ile ilgili tüm kurumları ile su sektörü temsilcilerinin katılımı ile bir araya 
gelinmeli. 

Tasarımcı Buluşması; 
Başta konut yapılarında kullanılmak üzere sanayi yapılarını da içerecek şekilde 
yenilikçi sarnıç tasarımları için tasarımcılar buluşturulmalı.

Sarnıç Envanteri;  
Tarihi sarnıçlar dönem, yapı ve konum özellikleri  ile tespit edilmeli.  

Su Yönetim Planı; 
Bölge su kaynakları araştırılmalı, suyun yönetimi için sorumluluklar, kaynak 
kullanımı, bilinçlendirme vb gibi konuları içeren yönetim plan hazırlanmalı.  

Sosyal Yenilik Tasarımı;    
Bölgedeki kültürel miras sarnıçlar dikkate alınarak, günümüz gereksinimlerini 
dikkate alan yenilikçi tasarımlar geliştirilmeli.  

Senaryo Geliştirme;
Osmanlı döneminden kalma sarnıçların yeni fonksiyonlarla günlük yaşama entegre 
edecek senaryolar yazılmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Çevre Koruma 

ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, 

İlçe Belediyeleri

Muğlalılar, 
Tasarımcılar

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, DSİ, diğer

SORUMLUHEDEF KİTLE ORTAKLAR
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sEFErTası
Kıyı ve Kır Yolculuğu

Sorun
Yöresel yemekler turistler tarafından bilinmiyor ve yöresel yemeklerle yerel ekonomi 
canlandırılmalı.

Engel
Yöre halkı ile turizm sektörünün buluşma ortamları yok, çünkü köylü turistlere ulaşamıyor.

Bulgu
“Bir zamanlar, sefertası ile ev yemeklerin iş yerlerine taşınıyordu.” 

İstek
Yöresel yemek bir sektör haline geldi, turistler için yeni bir pazar var.

Soru
Kıyı ve kırlarda kültürel ve doğal turlara katılan turistlere yöre mutfağını nasıl tattırırız?

SEFER TASI
Kıyı ve Kır Yolculuğu

Tematik Buluşmalar;
Yöre özelliklerini ve hasat zamanlamasını dikkate alan etkinlikler düzenlenmeli.

Rota Kapasite Çalışması; 
Rotaların  odağı olacak yörelerin özellikleri, kapasiteleri ve farklılıkları belirleyen 
kapasiteler belirlenmeli.

Pazar Araştırması; 
Kullanıcı ve pazar araştırması yapılmalı.  

Rota Tasarımı;   
Kısa süreli kıyı ve kır rotalarının tematik senaryoları yazılmalı ve iletişim materyalleri 
geliştirilmeli.   

Servis Tasarımı;
Yöre yemeklerinin özellikleri, iklim koşulları ve rota süresi dikkate alınarak servis 
tasarımları yapılmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Turizm Gençlik 
ve Spor Dairesi Başkanlığı, 

Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Turistler, Kırsalda 
Yaşayanlar

Turizm İşletmecileri, 
diğer

SORUMLUHEDEF KİTLE ORTAKLAR



224 225

mİTOLOJİ
Düşünsel Yolculuk

Sorun
Coğrafyalar farklı olsa bile bir çoğunun anlattığı mitolojik hikaye benzer ögelerle dolu. Düşün 
coğrafyasının mitolojik değerleri günümüzde değerlendirilmeli.

Engel
Mitolojik yayınlar her yaş grubunun anlayacağı yalınlıkta değil.

Bulgu
“Her şey mitoloji ile başlar, mitolojiye başvurma gereği duyarız.” 

İstek
Yeni kuşak, kimi mitolojik hikayeleri, en azından kahramanlarını biliyordur. Her yaş grubu 
düşünsel yolculuk deneyimine hazır. 

Soru
Geçmişin kökeni olan mitoloji ile günümüz arasında bir köprü oluşturup, coğrafya ile 
bütünleşmiş düşünsel yolculuklar kurgulayabilir miyiz?

MİTOLOJİ
Düşünsel Yolculuk

Mitoloji Söyleşileri; 
Mitolojik  temalar konulu söyleşiler, yaşayanlar ve ziyaretçiler için düzenlenmeli.

Mitolojik Temalar Araştırması; 
Mitolojik temalar araştırılmalı, günümüz temaları ile bütünleştirilmeli. 

Deneyim Tasarımı;    
Mitolojik hikayeler ile mekan ilişkisi kurgulanmalı ve deneyim turizmi için yeni 
hikayeler yazılmalı. 

Ürün Tasarımı;
Mitolojik kimlikler ve kişilikler ile deneyim turizmini canlandıracak iletişim ürünleri 
tasarlanmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; İmar ve 
Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Muğlalılar, Yazarlar, 
Sanatçılar, Çocuklar, 
Turistler, Öğrenciler 

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Yazarlar, 

diğer
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226 227

HEmŞEHrİ
Halikarnaslı Herodot, Hipokrat, Knidoslu Eudoxus, Halikarnas 
Balıkçısı, Azra Erhat, Can Yücel, Turgut Reis ...

Sorun
Birikimli coğrafyada yaşayanlar yeterince bilinmiyor ve anılmıyor, farkındalık yaratılmalı.

Engel
Anma zamanları yapılmıyor, tematik buluşmalar sağlanamıyor.

Bulgu
“ Günümüzde selamlaşmanın ardından hala nerelisin? diye soruyoruz. Aynı memleketli isek 
hemşehrim diyoruz, memnun oluyoruz’’

İstek
Kimlikler ve kişiliklerimizi değer veren anma vb etkinliklere yaşayanların özellikle gençlerin 
gereksinimi var.

Soru
Anadolu ve Ege coğrafyasının buluştuğu bu özellikli coğrafyadaki kimlikler ve kişiliklerle yeni 
bir hemşehrilik bilinci geliştirebilir miyiz?

HEMŞEHRİ
Halikarnaslı Herodot, Hipokrat, Knidoslu Eudoxus, 
Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat, Can Yücel, Turgut Reis...

Hemşehri Günleri;
Geçmişin bilinenleri, bugünün bilmeyenlerini buluşturan ortamlar yaratılmalı. 

Hemşehri Envanteri; 
Bölgede yaşayan ve bölgenin değerlerini aktaran hemşehrilerin envanteri 
çıkarılmalı, bilgi ve belgeler derlenmeli. 

Sözlü Tarihçiler Envanteri; 
Bölgedeki sözlü tarihçiler belirlenmeli ve yöresel bilgiler derlenmeli.  

Hemşehri Atlası;    
Birikim ve bereket coğrafyasının ve günümüzde yaşayan ünlü hemşehrileri zaman 
ve mekan, felsefe ve üretim temaları ile ilişkilendiren atlas tasarımı yapılmalı.    

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; İmar ve 
Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Muğlalılar, 
Turistler, 

Araştırmacılar

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Yazarlar, 

diğer
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güzErgaH
Yön Tayini

Sorun
Büyük bölge içinde özellikle kırsal yerleşmelere ve antik kentlere turistlerin ulaşımı için 
yeterince yönlendirme işaretleri yok, olsa bile görsel bütünlük algısı yok. Bilgilendirme ve 
yönlendirme gerekli.

Engel
Yön ve tanıtım için kurumlar arası iletişim eksik, turistler kendi çabaları ile yön tayin ediyorlar.

Bulgu
“Eskiden, şuraya nasıl gidilir diye soruyorduk, ancak şimdi araştırma yapmadan yola 
çıkmıyoruz’’.

İstek
Büyük coğrafyayı keşfetmek isteyen turistlerin gereksinimi var.

Soru
Turistlerin keyif ve keşif duygusu içinde Muğla’nın değerlerini fark etmeleri için, evrensel bir 
iletişim dili geliştirebilir miyiz?

GÜZERGAH
Yön Tayini

Tasarım Çalıştayı;
Tasarımcılar ile belediye yönetimlerinin bir araya geldiği tasarım yarışmaları 
düzenlenmeli. 

Yöre Kimlik Kartları; 
Öncelikle kırsal yöreler olmak üzere tüm yerleşmelerin tarihi, doğal ve üretim ile 
ilgili ayrıcalıkları araştırılmalı.  

Keyif ve Keşif Haritaları;   
Bölge içinde turizm seçenekleri sunan keyif ve keşif temalı bilgi haritaları 
tasarlanmalı, sosyal medya kullanıcıları için uygulamalar hazırlanmalı.  

Bilgilendirme Levhaları Tasarımı;
Yön ve bilgilendirme amaçlı bilgi sistemleri tasarlanmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; İmar ve 
Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri

Turistler, 
Tasarımcılar, 

Muğlalılar  

Kalkınma Ajansı, İlçe 
Belediyeleri, Turizm İl 

Müdürlüğü, diğer
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TasarLa Tak
Eski İzler, Yeni Çizgiler

Sorun
Bölge, kent ve kır kimliğini ele alan ürün tasarımlar yerine taklit ve benzer ürünler pazarda 
satılıyor, yaratıcı ürünler tasarlanmalı.

Engel
Tasarımcılarla, geçmişin değerlerini buluşturma ortamları yeterince yok.

Bulgu
“Deneyimler, hikayeler, anılar, kimlikler ve kişilikler her biri kent kimliğini oluşturan önemli 
ögeler.’’

İstek
Yaratıcı ve tarihsel mirası ele alan ürün tasarımları için bir pazar talebi var. 

Soru
Geçmişin izleri, geleceğin çizgilerini buluşturan yaratıcı ürünleri nasıl tasarlayabiliriz?

TASARLA TAK
Eski İzler, Yeni Çizgiler

Kimlik Algısı Buluşmaları;
Yaşayanlar ve ziyaretçilerin kente ait hissetmelerine yönelik algılar tespit edilmeli, 
algı tespit etkinlikleri düzenlenmeli. 

Yerel Kimlik Çalışması; 
Kimliği oluşturan kimlikler, kişilikler, hikayeler araştırılmalı, kent hikayeleri yazılmalı.  

Kent İmaj Tasarımı;  
İletişim araçlarının, hikayelerin görsel medyanın kullanımı için kent imajı 
oluşturulmalı.  

Ürün Tasarımı; 
Bölge, kent ve kır kimliğini ön plana çıkaran ürün tasarımları yapılmalı.   

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi 

Başkanlığı, İlçe 
Belediyeleri

Turistler, 
Tasarımcılar, 

Muğlalılar  

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, Ziraat 
Mühendisleri Odası, 

diğer
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kaTman
Kültürel Coğrafya

Sorun
Anadolu ve Ege kültürünün buluştuğu medeniyetlerin katmanlaşmış ortak mirası yeterince 
değerlendirilmiyor, derinlikli miras iyi yönetilmeli.

Engel
Kültürel miras yönetim planımız yok. Kurumlar arası işbirliği zayıf.

Bulgu
Halikarnas Balıkçısının ‘Ege bölgesinin bir kısım efsaneleri Yunanistan’a ama çoğu Anadolu’ya 
aittir, batılılarca hemen hepsi Yunanistan’a mal edilmiştir’ sözü önemsenmeli.

İstek
Ortak kültürel coğrafyanın katmanlaşmış kültürel miras zenginliğinin bilinmesi herkes için 
önemli.

Soru
Ortak coğrafya ve katmanlaşmış kültürleri bütünleştirici süreçlerini nasıl bütünleştirebiliriz?

KATMAN
Kültürel Coğrafya

Mitoloji Kampları; 
Turistler ve öğrenciler için mitolojik öyküleri geçtiği coğrafyalarda anlatan eğitim 
kampları düzenlenmeli. 

Antik Kent; 
Antik kentlerde turistler ve öğrenciler için eğitim buluşmaları düzenlenmeli. 

Araştırma   
Kültürel Miras Envanteri; Ortak coğrafyanın somut ve somut olmayan envanterleri 
tematik konular kategorisinde hazırlanmalı.

Mitoloji; 
Mitolojik öyküler, karakterler yeni bir senaryo ile turistler ve çocuklar için yazılmalı.  

Atlas; 
Kültürel ve doğal miras ile bilgileri içeren haritalar hazırlanmalı.

Rota; 
Kültür ve doğa rotaları planlanmalı ve tanıtıcı dokümanlar ve ürünler tasarlanmalı.

Mitoloji Kartları; 
Ortak coğrafya ortak kültürlerin mitolojik öykülerini içeren kartlar tasarlanmalı.  

TASARIM

ARAŞTIRMA

KATILIM

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi; 

İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı, İlçe 

Belediyeleri 

Turistler, Çocuklar, 
Öğrenciler, 

Araştırmacılar, 
Muğlalılar

 Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi, diğer
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Kentsel Strateji Çalışma Ekibi

Yönetici Ekip
A. Faruk Göksu

Sıla Akalp

Tasarım Ekibi
Ali Önalp

Bilge Kobaş
Burak Yardımcı

Çağıl Kayan Widegren
Damla Turan
Deniz Gezgin

Efe İlgen
Ertunç Öner

Mert Cığızoğlu
Merve Akdağ Öner

Nazlıcan Göksu
Özlem Serdar

Semiha Altıntaş
Simge Zilif

Turan Altıntaş
Zeynep Sümbül Enhoş

Z. Hazar Arasan
Ömer Sarı
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