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ÖNSÖZ

Karabağlar Yaylası; beyaz badanalı, kırmızı k rem t çatılı evler , ahşap sofaları, soğuk
kaynak suyu, ulu çınarları, meyve ağaçları le yazın sıcak günler nde halkın ser nleme
yer d r. Menteşe lçe merkez m ze üç k lometre mesafes olan Karabağlar Yaylası,
Saburhane Bölges nde korumaya alınmış tar h evler le aynı m mar özell kler taşır.
Ülkem zde yaylalara çıkılırken, Karabağlar Yaylamıza n l r. Yaylamız aşağıda yer
alması le Türk ye'de tek olma özell ğ n taşımaktadır.
Yayla'da günümüzde k m faal k m atıl vaz yette yer alan kahveler, Menteşe ve Yayla
kültürünün öneml b r parçasıdır. Kahveler, ş md lerde Menteşe Beled yes ve s v l
kuruluşlar tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Mülk yet Menteşe Beled yes 'ne a t
olan Keyfoturağı Kahves 'nde yöresel yemekler sunulur. Anıtsal ağaçların bulunduğu
bahçes nde çeceğ n z b r ﬁncan kahve, 40 yıllık hatıra sözüne atıfta yaparcasına tüm
yorgunluğunuzu alır. Hafta sonları se a lecek kahvaltı yapab leceğ n z, b s klet ve
yürüyüş sporu le lg lenenler ç n de alternat f b r rota olarak b reb rd r.
Yayla'da sezon açılışı, yayla tutkunlarının akşamları r mlerdek bülbül ses n
d nlemeye g tt kler lkbaharın gel ş ne rastlar. Gerçekten de bülbüller n gel ş ve g d ş
tar hler bell d r. Gündönümünde gel r, gündönümü b tt ğ nde g derler ve bülbüller n
ses bıçakla kes lm şçes ne b t ver r.
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Karabağlar Yaylası’nda akşamları esen eﬁl eﬁl rüzgârlar, s zlere ayrı b r key f ver r.
Lokantalarında neﬁs “kuyu büryanı” ve Menteşe yemekler n n yapıldığı yayladak
eşs z lezzetler, key ﬂ b r akşam geç rmek steyen m saﬁrler n beğen s ne
sunulmaktadır. İlkbahar aylarında yaylaya göçen halk yaz boyunca tarla, bağ bahçe
şler le meşgul olurken, pekmez, sucuk, salça, reçel, tarhana, ev makarnası ve turşu
yaparak, kış ayına hazırlık yaparlar. Yayladak ler, yaz ayının sona ermes n n haberc s
olan göç göç ç çeğ n n çıkmasıyla, kente göç etmeye başlarlar.
Evl ya Çeleb , 1670'de Muğla'ya gelm ş ve Karabağlar ç n Seyahatname'de şöyle
yazmıştır:...Gar p b r âdem bu Karabağlar'a g rse yolunu kaybeder. Bağ yollarında asla
güneş yoktur... Osmanlı ülkes nde benzer Malatya'nın Aspuz yahut Konya'nın
Meram'ı ola...
S zlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz Karabağlar Yaylamızı, dört mevs m
kültür ve doğa tur zm n n yapılab ld ğ , yerl ve yabancı tur st n lg s n çekecek, b r
caz be merkez hal ne get rmek st yoruz. Çevreye zarar vermeden, yaylamızda
yaşayan yerl halkın kültürler n de yaşatarak, onların tur zm faal yetler nden
ekonom k olarak yararlanmalarının sağlayarak, sürdürüleb l r tur zm sağlamayı
hedeﬂemektey z. Projem z yerel halka ekonom k katkı ve st hdam sağlanması
bakımından da çok önem arz etmekted r.
Etüd Proje Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan
(GEKA) %100 h be almaya hak kazanan projem z n ortaklıkları olan Muğla Sıtkı
Koçman Ün vers tes , Muğla Karabağları Gel şt rme ve Güzelleşt rme Derneğ le
GEKA'nın oluşturduğu bu projeye çok önem ver yoruz.
Menteşe Bölges nde, alternat f tur zm olanaklarının araştırılması ve teşv k ed lmes
konusunda örnek teşk l edeb lecek “Karabağlar Yaylası'nda Dört Mevs m Tur zm” adlı
ﬁz b l te raporunu s zlere kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyorum.
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ÖNSÖZ

Karabağlar Yaylası, l m z n, Menteşe lçe merkez ne yaklaşık üç k lometre mesafede
yer alan kent n yazlık mekânı olmuştur. Yerleş m, tar hsel süreçte kent le var
olagelm ş, kentte yaşayanların geç ml k tarım ht yaçlarını karşılamış aynı zamanda
sah p olduğu kend ne özgü coğraﬁk ve morfoloj k yapı özell kler le sosyal ve kültürel
b r b r k me ev sah pl ğ yapmıştır.
2016 yılı GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) Doğrudan Faal yet Destek Programı
kapsamında yürütülen Karabağlar Yaylası'nda 'Dört Mevs m Tur zm' Projes

le

günümüze kadar korunab lm ş doğal, mekânsal ve kültürel değerlere vurgu yapılarak,
yerleş m n sah p olduğu tur zm potans yeller koruma-kullanma denges

ç nde

değerlend r lm şt r. Aynı zamanda, yerel halka sürdürüleb l r ekonom k katkı ve
st hdam sağlayacak tur zm potans yeller saptamasında bulunulmuştur. Proje
kapsamında Karabağlar Yaylası'nın tar hçes , oluşum sürec , korunan ve korunması
gereken özgün değerler, toplumsal beklent ler, stekler ncelenerek yıl ç nde farklı
aylarda yapılab lecek tur zm alternat ﬂer tesp t ed lm şt r. Bu tesp t yapılırken yerl
halkın hassas yetler ön planda tutulmuş; 'yeterl ekonom k g rd , uygulanab l rl k,
mevcut coğrafya ve kültür le uyum' g b kr terlere sah p tur zm alternat ﬂer
değerlend rmeye alınmıştır.
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Bu süreçte, proje ﬁkr n ortaya koyan proje sah b Menteşe Beled yes ne, projen n d ğer
ortaklarından Karabağları Gel şt rme ve Güzelleşt rme Derneğ ne, h be destekler le
b l msel çalışmaları bölge kalkınması le l şk lend ren Güney Ege Kalkınma Ajansı'na
gösterd kler lg ve destekten dolayı teşekkürler m sunarım.
Ayrıca projen n ün vers tem z adına koord natörlüğünü yapan M marlık Fakültes
Dekan Yardımcısı, Şeh r ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Feray Koca le Mühend sl k Fakültes Dekan Yardımcısı, İnşaat Mühend sl ğ Bölümü
Öğret m Üyes Yrd. Doç. Dr. Mehmet R fat Kahyaoğlu'nu araştırmanın başından
sonuna kadar katkı koyan ve yöreye l şk n yerel halkın stek ve hassas yetler n
anlamayı sağlayıcı farklı bakış açısı gel şt ren b l msel çalışmalarından dolayı
kutlarım. Çalışmalara büyük emek veren Menteşe Beled yes Başkanlığına, Etüd Proje
Müdürü Yel z Kanat Durmaz'a, Alper Şenocak'a ve tüm ek p çalışanlarına teşekkür
eder m.
Projen n, yörem z n kalkınmasına ışık tutmasını ve benzer b l msel çalışmalara
öncülük etmes n temenn eder m.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
TC. Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes Rektörü
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ÖNSÖZ

GEKA'nın destekled ğ Muğla Karabağları Gel şt rme ve Güzelleşt rme Derneğ m z n
de ortak olduğu “Karabağlar Yaylası'nda Dört Mevs m Tur zm” projes n hayata
geç rmek ç n büyük çaba gösteren Menteşe Beled ye Başkanımız Sayın Bahatt n
Gümüş'ü kutluyor ve kend s ne teşekkür ed yoruz.
B z dernek yönet m üyeler olarak Muğla sevdalısı ve Muğla aşığıyız. Dernek Başkanı
olarak yıllardan ber gerek sosyal gerek kültürel gerek s yasal alanda Muğla'mıza
h zmet etmektey m. Uzun yıllardan bu yana derneğ m zde görev yapıyorum.
Yayla, Kentsel ve III. Derece Doğal S t alanıdır. Burada 3800'e yakın yurt
bulunmaktadır.
Yurtların kes k alanları (sınırları) 5000 dönüm kadardır. Yaylada 1000'e yakın anıt ağaç
vardır. Bu ağaçlar kes klerde değ l kahvelerde bulunmaktadır. Anıt ağaçlarımızın b r
kısmına bakım gerekmekted r. Ağalar Kahves olarak b l nen Keyfoturağı'nın sek z
kavak (çınar) ağacından yed s n n kanser olduğu söylenmekted r.
Geleneksel yaylalıların en büyük tepk s kes kler n yok olması kes klerdek ağaçlara
acımasızca davranılmasıdır. Yayla sak nler , doğal s t alanı olan Karabağlar
Yaylası'ndak kes kler ç n ağaç d kme kampanyası başlatacaklarını söylemekted rler.
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Karabağlar Yaylasın’da yaban bülbülü çok öneml b r kültür oluşturmaktadır. Yayla
sak n olup da bülbül ses d nlemeyen olmaz. Ünlü türküler m zden “alı da ver n ben m
barutuma saçmama” türküsünün nakaratı şöyled r:
Aman da aman yaylada bülbül ötmes n
Ben m de yâr m gurbet ele g tmes n
Alı da ver n ben m barudumu saçmama
Üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama
Gurbet de sebep oldu yardan ayrı düşmeme
Aman da aman yaylada bülbül ötmes n
Ben m de yâr m gurbetlere g tmes n
Yaylanın mahalleler vardır. Mahalleler kahve olarak anılırdı. İşte onlar Kadı, Vakıf,
C hanbeğend , Gökkıble, Bakkallar, Hacı Ahmet, Kozlu, Narlı, Kır, Elmalı, Tozlu,
Ayvalı ve Berberler Kahves d r. Bu kahveler n hemen hemen heps nde mesc t vardı.
M nareye sah p olanların da hemen hemen heps kaderler ne terk ed lm ş durumdadır.
B r beled ye b r özel şahıs düzenlemes olarak Süpüroğlu, Keyfoturağı yaşamaya
devam etmekted r.
Ayrıca, Karabağlar Yaylası öneml tohum takas merkez hal ne gelmek ç n
lerlemekted r. Yerel ﬁk r önderler m zle sorunları çözerek yaylamızın doğal
güzell ğ yle kalmasını sağlayacağız.
Sev nç GÖÇÜGENCİ
Muğla Karabağları Gel şt rme ve
Güzelleşt rme Derneğ Başkanı
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GİRİŞ

I. GİRİŞ
Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın amacı, Güney Ege Bölges kaynaklarının yer nde ve
etk n kullanımını sağlamak, tüm paydaşlarla b rl kte yerel potans yel harekete
geç rmek ve sürekl kalkınma ç n g r ş mc l k, kümeleme ve novasyon kapas tes n
gel şt rmekt r. Bu amaca yönel k olarak, GEKA, bölgen n küresel ölçekte rekabet
gücünü arttıran ve bölge halkının yaşam kal tes n yükseltmeye h zmet eden projeler
ﬁnanse etmekted r.
Bu projeye destek sağlayan “GEKA-Doğrudan Faal yet Desteğ ” le yerel yönet mler,
ün vers teler, d ğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu n tel ğ nde meslek
kuruluşları, s v l toplum kuruluşları, b rl kler ve kooperat ﬂer tarafından hazırlanan ve
bölge kalkınmasında anahtar rol oynayan projeler n desteklenmes ç n ﬁnansman
sağlanmaktadır. Ajans bölgen n kalkınması ç n bel rlenm ş olan stratej k öncel kler
doğrultusunda tanımlanan faal yetlere destek vermekte olup, kr t k öneme sah p
araştırma ve planlama çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Ülke kalkınmasının temel
taşlarından b r s olan, sektörel ver ml l ğ n oldukça yüksek olduğu tur zm sektörüne
yönel k projeler se söz konusu desteğ n değerlend r lmes ç n öneml b rer fırsat
olarak görülmekted r.
Ülkem zde tur zm den l nce akla lk gelen kıyı tur zm d r. Muğla İl de bu tur zm
açısından oldukça şanslıdır. Bunun yanı sıra, kıyıdan çer de b r bölgede yer
almasından dolayı kıyı tur zm ne elver şl olmasa da alternat f tur zm türler n n
yapılab leceğ doğal güzell kler ve tar h dokusu le yerl ve yabancı tur stler n lg s n
çekeb lecek, tar h ve doğa tur zm n n gözdes olab lecek yerlere sah pt r. Menteşe
lçes ne bağlı Karabağlar Yaylası gerek kend ne has doğal dokusu gerekse de tar h ve
kültürüyle alternat f tur zm türler n n yapılab leceğ öneml b r potans yele sah pt r.
Karabağlar Yaylasının doğasını ve kültürünü koruyarak sürdürüleb l r tur zme
açılması, dünyada yükselen b r değer olan, alışılagelm ş tur zm n yıkıcı etk ler ne tepk
olarak doğmuş ekotur zm n öneml b r adımı olacaktır. Sürdürüleb l r b r tur zm n
sağlanab lmes

ç n en öneml koşul var olan doğal güzell kler n, tar h n, kent

dokusunun korunmasıdır.
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Zaman ç nde esk yen, kent ç ndek değerler n y t ren ve yok olma tehl kes le karşı
karşıya kalan tar h kent dokularının korunmasına yönel k b l nçl çabalar, ülkem zde
1960'lı yılların k nc yarısından t baren başlamıştır. Menteşe lçes de bu bağlamda
yerel yönet mler n gündem nde olan kentsel koruma uygulamalarının hayata
geç r ld ğ kentlerdend r. Menteşe lçe merkez n n yaklaşık 3 km kadar
güneydoğusunda yer alan Karabağlar Yaylası da bu koruma uygulamalarının kanatları
altındadır. Bu rapor, Kentsel ve III. Derece Doğal S t koruması altında bulunan
Karabağlar Yaylası'nda dört mevs m sürdürüleb l r tur zm amacıyla yapılmış ﬁz b l te
çalışmasının sonuçlarını ve çözüm öner ler n çermekted r.
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1. Proje Genel B lg ler
1.1. Projen n Amacı

1.2. Projen n Kapsamı ve Yönet m
Muğla l ne bağlı Menteşe lçes n n Karabağlar Yaylası’nda dört mevs m sürdürüleb l r
tur zm n potans yel n keşfetmek ve yerel halkın kalkınmasıyla refah sev yes n
arttırab lmek amacıyla 2016 yılı GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) Doğrudan
Faal yet Destek Programı kapsamında yürütülen “Karabağlar Yaylası'nda Dört
Mevs m Tur zm” Projes 'nde; toplumun her kes m n n b lg ve ﬁk rler ne ulaşılmaya
çalışılmıştır. Bu amaç kapsamında Karabağlar Yaylası ve Menteşe lçes halkı ve
esnafının b lg , ﬁk r ve öner ler ne başvurulmuştur. Bunun yanı sıra lçe kurum ve
yetk l ler , yerl ve yabancı tur stler ve tur zm yetk l ler n n düşünceler de çalışmanın
öneml b r parçasını oluşturmaktadır.
Çalışmaya, 2 Ağustos 2016 tar h nde başlanmış olup, der nlemes ne görüşmeler, grup
toplantıları ve web ortamında doldurulmak üzere hazırlanan b lg sayar destekl yüz
yüze görüşme anket tekn ğ (CAPI) le saha çalışması yürütülmüştür.
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Araştırmanın hedef k tles Karabağlar Yaylası halkı, esnafı, Menteşe lçes halk ve
şletmeler , Menteşe yetk l ler ve kurumları le Menteşe'ye gelen yerl ve yabancı
tur stler n yanı sıra Bodrum ve Marmar s lçeler nde yer alan tur zm acente ve tur
operatörler d r. Bu çalışmalar sonucunda yaylanın geçm ş , kültürü, tarım ürünler ,
altyapı ve mar durumu le dört mevs m sürdürüleb l r tur zm konusunda b lg elde
ed lmes amaçlanmıştır. Proje kapsamında ed n len sözlü kayıtlar, görüşmec ler n
g zl l ğ zedelenmeyecek şek lde rapor çer s nde alıntılanmıştır.
1.3. Kavramlar
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İr m: Sözlük anlamıyla sokak, çıkmaz sokak, dolambaçlı yol anlamına gelen r m n
Karabağlar Yaylası'ndak kullanımı k yanında kes kler n yer aldığı, yaya geç ş ne
açık, genell kle 1 – 2 metre yüksekl kte ve 1,5 – 2 metre gen şl ktek doğal yolları fade
etmekted r. (Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü, 2015)
Kes k: Kes kler, peyzaj elemanı olarak “bağ, bahçe etrafına açılan hendek” anlamına
gelmekted r. Ancak kes kler, Karabağlar Yaylası ç n yurtların etrafını saran toprak
yükselt lerdek çalı ve ağaç topluluklarını fade eder. (Koca, 2014, s.8)

2. Muğla ve Karabağlar Yaylası’na Tar hsel B r Bakış
2.1. Muğla Tar h
Muğla tar h M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. İlk çağlarda bu bölgeye Kar a'lılar
yerleşt ğ ç n Kar a adı ver lm şt r. Kar a, Büyük Menderes nehr ve Dalaman çayı le
güneybatı Anadolu kıyısındak adaları kapsayan alanda yerleşen “Kar”lardan
oluşmaktadır.
Günümüzde, “Muğla” adının nereden geld ğ konusunda çeş tl söylent ler bulunur. En
yaygın söylent ye göre l n adı, Selçuklu Sultanı Kılıçarslan'ın komutanlarından
“Muğlu Bey” n adından gelmekted r. Bu söylent ye göre bugünkü Muğla l n Muğlu
Bey fethett ğ

ç n bu komutanın adı ver lm ş, “Muğlu” zamanla Muğla'ya

dönüşmüştür.
İl n b l nen tar h

se H t tler le başlamaktadır. H t t İmparatorluğunun

parçalanmasından sonra Muğla'ya Fr gler egemen olmuş, daha sonra Lyd alılar bölgey
ele geç rm şler, bu arada Dorlar ve Ionlar da yöreye göç etm şlerd r. Bölge M.Ö. 546
yılında Persler n, M.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender' n, M.Ö. 189'da
Bergama Krallığı'nın, M.Ö. 133'de Roma İmparatorluğu'nun, Roma'nın k ye
bölünmes yle de Doğu Roma İmparatorluğu'nun hâk m yet ne g rm şt r. Türk
hâk m yet ne geçmes , Selçuklu Devlet 'n n dağılmasının ardından Menteşe
Beyl ğ 'n n kurulması le 1284'de gerçekleşm şt r (Ünal Türkeş'ten aktaran Menteşe
Beled ye Başkanlığı, 2014).
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Bölge 1391 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına
katılmış, 1402'de T mur İmparatorluğu'nun hâk m yet ne geçm ş, T mur bu yörey
tekrar Menteşe Beyl ğ 'ne verm ş, daha sonra 1424'te II. Murat zamanında, Menteşe
Bölges tümüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenl ğ ne geçm şt r. Menteşe
Beyl ğ , Muğla kıyıları ve adalarına çıkmış, Rodos adasını b r süre egemenl ğ altına
almıştır. Bu dönemde Rodos adasına yerleşen Sa nt Jean şövalyeler Osmanlılar ve
Menteşe beyl ğ le savaşmışlar, Bodrum kales n de b r süre eller nde tutmuşlardır.
Ancak 1522'de Kanun Sultan Süleyman tarafından hem Rodos Adası hem de Bodrum
Kales 'n Osmanlı İmparatorluğu'na katılmış, Muğla l n n merkez , Menteşe Beyl ğ
zamanında M las ken Osmanlı İmparatorluğu dönem nde Muğla merkez olmuştur
(a.g.e. 2014).

1871'de Beled ye Teşk latı kurulmuş olup, 1884 yılında 5 lçe, 3 bucak ve 329 köyden
meydana gelen Menteşe Sancağı, 30 Ek m 1913'te Aydın eyalet nden ayrılarak l olmuş
ve Muğla adını almıştır (a.g.e. 2014).

Menteşe lçes , 06 Aralık 2012 tar h ve 28489 sayılı Resm Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe g ren 6360 sayılı kanunla Muğla merkez le bağlı 4 belde ve 48 köyü
kapsayacak şek lde kurulmuştur. 20.07.2013 tar h nde yayımlanan ortak kararname le
lk Kaymakam ataması yapılan Menteşe Kaymakamlığı geç c olarak Val l k h zmet
b nasında çalışmalarına başlamıştır. 11 Aralık 2013 Çarşamba günü Em rbeyazıt
Mahalles Reca Gürel Caddes 15/1 adres ndek 3 No'lu Özel İdare B nasının 1.
katındak yen b nasına yerleşm ş ve 01.01.2014 tar h t bar yle İlçe İdare Kurulunun
teşk l le şlemler ne başlamıştır (a.g.e. 2014).
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2.2. Karabağlar Tar h
Türkler n Anadolu'ya g rmeler n zleyen dönemde Kütahya'dak Yörükler kuraklık
neden yle hayvanları ç n otlak aramaya başlamışlardır. Menteşe'de aradıklarını bulma
umuduyla y rm şer çadırlı a leler yle k Yörük, Düğerek ve Karabağların kuzey ndek
“Düzen” den len tepeye gel p yerleşm şlerd r. O günlerde Karabağlar, nsan g rmes
olanaksız derecede yoğun b r b tk örtüsü le kaplıdır.
“Kâhya” adındak Yörük, Düğerek Mahalles 'nden Keyfoturağı olarak anılan yere
kadar gelm ş ve buraya yerleşm şt r. Bu nedenle lk zamanlarda Keyfoturağı'nın adı
“Kâhya oturağı”dır. Evl ya Çeleb , Seyahatname's nde Karabağlar'dan s c le kayıtlı 11
b n bağ olarak söz etmekte ve yaz günler n n yaşandığı sek z ay boyunca Muğla ve Ula
şehr halkının burada kaldığını bel rtmekted r. Evl ya Çeleb 'n n Seyahatnames nde not
ett ğ ne göre yaylada, karaağaç, kavak, çınar, meşe, erguvan ağaçları, yüksek ver ml
üzüm bağları vardır.
Seyahatname'n n 9. c ld nde Karabağlar Yaylası şöyle anlatılmıştır:

“Karabağların yollarına b r gar büdd yarâdem
g rse b r ağaç deryası ç ne g rüb selamete
çıkamaz. Alem hayretde kalur. Hendek behendek
yollarının b rb r ne müşabehet vardır. Bu bağ
yollarında asla güneş yoktur. Z ra evc semaya
serçekm şd raht müntehalardır”

“Karabağlar'ın yollarına b r yabancı g rse b r
ağaç deryası ç nde yolunu bulamaz ve hayrette
kalır. İr m ve kes klerden oluşan yollar b rb r le
kes ş r. Bu bağ yollarında asla güneş yoktur. Z ra
kes k üzer ndek ağaçların dalları gökyüzünü
kapatırcasına b rb r ç ne g rm şt r.”
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Karabağlar Yaylası'nda doğal n tel klerle nsan ürünü değerler uyum ç nde yaylanın
özgün yapısını oluşturmuşlardır (Koca,2012, s.3). Yayladak parsellere “yurt” sm
ver l r. Genell kle 2 – 3 dönümlük mülk yetlerd r ve a t oldukları a leler n lakaplarıyla
veya kahveler n adıyla anılırlar. Yurtları b rb r nden ayıran ve yayla yollarını da
oluşturan yapının elamanları “kes k,” “ r m” g b özel s mlerle anılmaktadır.
Karabağlar Yaylası, genell kle merkezler nde bulunan kır kahveler n adlarıyla anılan
mevk lere ayrılmıştır. Hemen her kahven n yanında yazlık b r mesc t bulunur. Çınar
ağaçlarının gölgeled ğ bu kır kahveler n n bahçeler nde su kuyuları bulunur. Ayrıca,
b r kenarda kuzu g reb lecek gen şl kte ve b r buçuk metre der nl ğ nde tuğla örülü b r
tandır kuyusu vardır. Bu kuyularda p ş r len oğlak ve kuzu et yaylanın öneml b r
özell ğ hal ne gelm şt r.
Karabağlar, Türk ye'n n güneybatısında yer alan, Muğlalıların yaz mevs m nde göç
ett kler , esas olarak b r “bağ” yerleş m d r. Üçüncü derece doğal s t alanı olan yayla
aynı zamanda kentsel s t alanıdır. Ancak değ şen sosyo-ekonom k koşullarla beraber
temel değerler n, anlamların ve uygulamaların değ şmes yle “bağ” yerleş m özell ğ n
y t rm şt r (Koca, 2012, s. v). Ş md lerde Karabağlar Yaylası, Menteşe'n n, özell kle de
merkezdek halkın yazlık yer konumundadır.
Türk ye'n n modernleşme sürec nde, teknoloj k lerleme ve değ şen ekonom k durum
ve taleplerle b rl kte tarım ekonom k b r ht yaçtan z yade b r seç m hal ne gelm şt r.
Bugün, şehr n yaylaya olan sosyo-ekonom k bağımlılığı, yaylanın yaşama olan
tarımsal katkısının azalmasıyla önem n kaybetmeye başlamıştır. (Koca, 2012, s.3)
“B z ev m z aldığımızda her tarafımız bağdı, üzüm
bağı. Dallarla ve üzüm bağlarıyla çevrelenm şt .
Böyle r r parmak üzümler, b r de küçük üzüm
vardı. B z o üzümler ne yapacağımızı b lmed ğ m z
ç n dağıttık, yed k falan. Şarap yapmaya başladık.
Ev şarapçılığı meşhurdur yaylada öyle herkes
kend çeceğ kadar küçük şarabını yapar. Asma
çok fazla, r mler asma ve böğürtlen doludur.
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Çok güzel üzüm yet ş yor ama b z m şu anda
kalmadı çok fazla. B raz çam falan d kt k. Var mı
bağı olan özel b lm yorum üzüm üreten yok ama.
Yan herkes y yeceğ kadar…”

3. Dört Mevs m Tur zm

3.1. Sürdürüleb l r Tur zm
Sürdürüleb l rl k kavramı, ekonom k gel şmen n doğal kaynak ve değerler n
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması lkes ne dayanmaktadır. Sürdürüleb l rl k
kavramı tur zme uygulandığında, tur zm kaynaklarının tüket lmeden, k rlet lmeden ve
tahr p ed lmeden gelecek kuşakların da er şeb lmes ne olanak sağlayacak şek lde
kullanılmasının düzenlenmes olarak fade ed leb l r (B rkan'dan aktaran Can, 2013, s.
26).
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3.2. Küresel Tur zm Sektöründe Trendler ve Türk ye
Dünya Tur zm Organ zasyonunun ver ler ne göre 2015 yılında dünya genel ndek tur st
sayısı 1 m lyar 186 m lyon olmuştur. Uluslararası tur st sayısının yarıdan fazlasının
(%53) seyahat sebeb tat l, boş zaman değerlend rmek ve d ğer serbest zaman
akt v teler amaçlıdır. Seyahat sebepler n n %14 kadarı tur stler n ş ve profesyonel
amaçlarla seyahat ett ğ , %27 c varında b r oranla da tur stler n arkadaş ve akraba
z yaret , sağlık ve d n sebeplerle seyahat ett ğ bel rlenm şt r. 2015'te kara seyahat ne
nazaran hava yoluyla seyahat daha çok terc h ed lm şt r. Tur stler n %54'ü g d p
geceleyecekler yerlere hava yoluyla, %46'sı se kara yoluyla seyahat etm şlerd r.
2015'te 84,5 m lyon tur st alan en popüler tur st dest nasyonu Fransa olmuştur.
Fransa'dan sonra tur stler n en çok terc h ett ğ ülkeler Amer ka B rleş k Devletler ve
İspanya'dır. Tur stler n en çok z yaret ett ğ ülke sıralamasında Türk ye 6.sırada ve
tur zmden elde ett ğ gel r açısından se 12. sırada yer almaktadır(E-unwto.org, 2016).
Türk ye'ye gelen tur st sayısı, terör st saldırıları ve başarısız olan darbe g r ş m
sebeb yle Temmuz 2016 t bar yle geçen sene aynı ayda 5.48 m lyona ulaşan rakamla
karşılaştırıldığında %36,7 düşerek 3.47 m lyon olmuştur. Rusya'dan gelen tur stler n
geçen sene %12,5 payı varken bu sene %93 düşüşle yalnızca %1,4 oranında b r paya
sah p olduğu görülmekted r. Almanya (-%17.26, toplam tur zm n %19'u), B rleş k
Krallık (-%34,1, toplam tur zm n %8' ) ve Hollanda'dan (-%27,5, toplam tur zm n
%5,8' ) gelen tur stler n sayısında da düşüş olmuştur. 2016'nın yed nc ayına kadar
Türk ye'y z yaret eden tur stler n sayısı 2015'te aynı dönemde 20,4 m lyonken %30.27
düşerek 14,2 m lyon olmuştur. 1993'ten 2016'ya kadar Türk ye'ye gelen tur st
sayılarının ortalaması yıllık 1.606.744,12'dır ve Temmuz 2015'te 5.480.502 le en
yüksek noktasına ulaşmış ve Ocak 1993'te 213.998 le en düşük noktayı görmüştür
(Trad ngeconom cs.com, 2016).
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3.3. Tur zm n Doğal Kaynaklar ve Çevre le İl şk s
Tur zm ve tur zm etk nl kler n n kaynağını çevre oluşturur. Bu çevrey yapay ve doğal
çevre olarak k ye ayırab l r z. Yapay çevre nsanlar tarafından oluşturulmuş olsa da
doğal çevre doğanın kend l ğ nden b ze sunduğu doğal kaynakları ç nde bulunduran
çevred r. Her k çevre üzer nde tur zm n etk ler görülmekted r. Bu etk ler araçla
seyahat ed ld ğ

ç n hava k rl l ğ , tes sler n neden olduğu su ve toprak k rl l ğ ,

hab tatın bölünmes ve kaybı, tur zm etk nl kler nden dolayı doğal b tk örtüsünün
tahr b ve yaban hayatın tehl keye atılması g b b rçok şek lde olab l r (Özel, 2010).
Tur zm, doğal çevresel s stemler le tar h boyunca etk leş m ç nde olmuştur. Çevre
d ye adlandırılan s stem, canlı varlıklar ve bu varlıkların yaşadığı hava, su, toprak ve
doğal kaynaklardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bu kaynaklar, tur zm n oluşması ç n
temel gereks n mlerd r. Tur zm n sürdürüleb l r olması ç n çevrey kullanırken, aynı
zamanda onu koruması da gerekmekted r. Çünkü çevren n tur zmden olumsuz b r
şek lde etk lenmes , tur zm n aslında beslend ğ kaynağı yok etmes d r.
Bu yüzden kend geleceğ n tehl keye sokmamak ç n çevresel değerler korumanın
sürdürüleb l rl ğ ne de katkıda bulunur. Esk den tur zm yalnızca ekonom k b r etk nl k
olarak görülmüş ve ekonom ye sağladığı katkıyla değerlend r lm şt r. Ancak tur zm
sektöründe meydana gelen gel şmeler tur zm n yalnızca ekonom yle
sınırlandırılmaması gerekt ğ n ortaya çıkarmıştır (a.g.e. 2010).
Tur zm yalnızca sağladığı ekonom k yararlarla değ l, toplum ve ﬁz ksel çevre
üzer ndek etk ler yle değer kazanmıştır. G derek artan tur st sayısı doğal ve sosyal
çevren n bozulması açısından b r tehd t oluşturmakta ve bu tehd t de tur zm sektörünün
gel şmes n engellemekted r. Ancak tur zm n çevrey etk lemes tur zm n türüne göre
de farklılık göstermekted r. Tur zm çevrey yalnızca olumsuz anlamda
etk lememekted r. Tar h alanların, anıt ve yapıların restore ed lmes veya
y leşt r lmes açısından teşv k ed c b r güç sağlamaktadır. Örneğ n, bu sayede kend
hal ne bırakılmış ﬁz k ve m mar çevren n gözden geç r lmes , bölgedek sorunlu olan
alt yapı h zmetler n n y leşt r lmes g b olumlu gel şmelere de öncülük
edeb lmekted r (a.g.e 2010).

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ

12 Karabağlar Yaylası’nda Dört Mevsim Turizm
Araştırma ve Fizibilite Raporu - Ekim 2016

3.4. Türk ye’de Dört Mevs m Tur zm
Türk ye tur zm bakımından oldukça zeng n b r ülked r. Türk ye'n n coğraﬁ konumunun
verd ğ avantaj, dört mevs m tur zme ev sah pl ğ yapması, tur zm açısından üst
sıralarda yer almasına yardımcı olmaktadır. Dünya üzer ndek k kıtada topraklarının
bulunması sebeb yle Türk ye dört mevs m tur zm n l der ülkeler nden olma
potans yel ne sah pt r.
Türk ye gerek yaz tat ller gerekse kış tat ller ç n b rçok farklı alternat f ve konaklama
fırsatı sunmaktadır. Sağlık tur zm , kış sporları, gez l p görüleb lecek dünya m rasları,
kültürel kalıntıları, b rçok açık hava müzes ne sah p oluşu, akarsu ve den zler ,
konuksever nsan dokusu ve gel şm ş mutfak kültürüne sah p olması bakımındanda
dünyanın her kes m nden her yaş grubuna h tap eden tat l mkânları sunmaktadır.
Türk ye'de tur zm canlı tutab lmek ç n her yıl yapılan m lyonlarca dolarlık yatırımlar
le b nlerce yatak kapas tel oteller nşa ed lmekted r. SPA ve termal oteller , sağlık
tur zm n canlandıran spa – masaj merkezler , kış tur zm n canlı tutacak kayak
p stler ne sah p kayak oteller ve den z kum güneş tat ller ne yönel k oteller yle,
Türk ye hâl hazırda yerl ve yabancı tur stler n caz be merkez hal nded r.
Ülken n özell kle Ege ve Akden z bölgeler nde, yaz tur zm oldukça ler sev yeded r.
Karaden z kıyılarında sınırlı ölçüde yaz tur zm , yüksek yerlerde se yayla tur zm
gel şm şt r. Bu bölgelerde yeterl altyapı h zmetler yle b rl kte modern tur zm tes sler
oluşturulmuştur. Yaz tur zm n n en yoğun olduğu tat l beldeler arasında Antalya,
Alanya, Marmar s, Kuşadası, Bodrum, Feth ye ve Kaş g b merkezler bulunmaktadır.
Ülken n yüksek yerler nde se yayla tur zm her geçen gün önem n artırmaktadır. Yayla
tur zm n n en fazla gel şt ğ yöreler arasında Trabzon, G resun, R ze, Ilgaz, Bolu ve
Abant yer almaktadır.
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4. Menteşe İlçes ne İl şk n Ver ler

4.1. Coğraﬁ Yapı
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4.2. İdar ve Demograﬁk Yapı

Toplam Nüfus 99911

Toplam Nüfus 102414
Erkek Nüfus

4.3. Tar h ve Kültür
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Kadın Nüfus

Toplam Nüfus 105860

Menteşe lçes n n çer s nde yer alan başlıca kültür varlıkları aşağıda sıralanmıştır:
Saburhane Meydanı: Türk ve Rum kültürünün b r zamanlar b r arada yaşadığı 400'e
yakın s v l m marlık örneğ , meydanı, hamamı, cam ler yle öneml b r bölged r.
Ulu Cam : İlçen n en esk cam s olup, Menteşe Beyler nden İbrah m Bey tarafından
1334 yılında yapılmıştır. 1938 yılında Muğlalı Abd zade Bey tarafından onarılmıştır.
Kurşunlu Cam : 1493'te Es-Seyy dŞücaadd n tarafından yaptırılmıştır. 1900'de Şer f
Efend tarafından son cemaat yer eklenm şt r. M nares de aynı yıllarda Hacı İsma l
tarafından yapılmıştır. Esk den otuz odalı b r medreses de bulunan bu cam y , d ğer
cam lerden ayıran en öneml özell ğ kubbes n n kurşunla kaplı olmasıdır. Cam ç nde
yer alan kalem ş süslemeler Rodos'tan get r len kök boyalarla şlenm şt r. Düzgün
kesme taştan örme beden duvarları Selçuklu M mar s özell ğ taşımaktadır.
Şah d Cam : 18. yy'da cam n n bugün bulunduğu yerde b r Mevlev mesc d yer
almaktaydı. Sonradan yıkılan bu mesc d n kalıntıları üzer ne, 1848 yılında Hacı Osman
Ağa tarafından bugünkü cam n n ana b nası nşa ett r lm şt r. İlk onarımı 1869'da olan
yapıda k nc esaslı onarım Mevlev şeyh olan Şeyh Cemal tarafından 1911 yılında
yaptırılmıştır. Cam n n bahçes nde, cam ye adını veren ve 1470-1550 yılları arasında
yaşadığı b l nen Mevlev Şeyh Hz. Şah d 'n n türbes le lk mesc d kuran Şeyh Sey t
Kemalett n' n mezarı bulunmaktadır. Cam n n ç bölümü günümüzde de derv şler n b r
zamanlar halka hal nde z k r yaptıkları hal yle aynen korunmaktadır.
Kültür Ev : Muğla Beled yes zamanında 1999 yılında kamulaştırılan yapının tar h
1800'lü yıllara dayanmaktadır. Önceler Şereﬂ ler A les 'ne a t olan yapı, hem Türk hem
de Rum m mar s n b r arada göstermekted r. İç avlu cephes nde altta açık b r sofa, üst
katta kapalı ahşap cumbası yer alır. 2003 yılında restorasyonu tamamlanarak h zmete
açılmıştır. Yöresel kıyafetler n, eşyaların serg lend ğ , kültürel etk nl kler n
düzenlend ğ b r mekân hal ne gelm şt r.

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ

16 Karabağlar Yaylası’nda Dört Mevsim Turizm
Araştırma ve Fizibilite Raporu - Ekim 2016

Yağcılar Hanı: Yapımı yaklaşık 1493 yılına dayanmaktadır. Han kent n geçm ş nde
öneml b r t caret merkez olmuştur. Sağlam taş duvara dayalı bağdad ve ahşap
karkas s stem nde yapılmıştır. Burası esk den yağhanelerden oluşmaktaydı.
Günümüzde restore ed lerek hem t caret merkez olarak h zmet vermekte hem de
avlusundak çınar ağacının gölges nde b r d nlenme yer olarak kullanılmaktadır.

Özbekler Ev : Hacı Hamzalar ve Al Rıza Özbek ev olarak da b l nen yapı,
yaklaşık 225 senel k b r geçm şe sah pt r. 1987 yılında eve, Muğla M marlar
Odasınca en y korunan ve yaşatılan ev ödülü ver lm şt r. Muğla Beled yes
zamanında kamulaştırılarak restorasyonu tamamlandıktan sonra 2005 yılında h zmete
açılmıştır.

Saatl Kule: 1895'te Muğla'nın lk Beled ye Başkanlarından Hacı Kadızade
Süleyman Efend ve eş Pembe Ana, H caz'a g derken Şam şehr nde gördükler kulen n
b r benzer n Muğla'da yaptırmak stem şler ve ünlü Rum usta F lvarus'a (M ha l
Konstant n' n oğlu) bugünkü saatl kuley yaptırmışlardır.

Hacıkadı Ev : Bugün kayıtlara “Hacıkadı Ev ” olarak geçen ev n yapım tar h
1875-1880 yılları arasında olup Muğla'nın lk beled ye başkanı olan Hacıkadı
Süleyman Efend ve eş Pembe Hatun bu ev oğulları Ömer Efend ç n
yaptırmışlardır. Muğla ç n öneml olan tar h saatl kule ve esk adı Memleket
Hastanes olan devlet hastanes de aynı a le tarafından yaptırılmıştır. 2004 yılında
Muğla Val l ğ tarafından bas t onarım yapılarak 2005 yılında h zmet vermeye
başlamıştır.

Arasta: Arasta, Menteşe'n n esk kervan yolunun geçt ğ bölged r. Bu bölgede,
“Dem rc ler Arastası”, “Bakırcılar Arastası” şlev olan dükkânlar günümüzde de halen
aynı şek lde adlandırılarak h zmet vermekted r.
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Beled ye H zmet B nası: 1867 Osmanlı dar taks matında mutasarrıﬂık olan
Menteşe L vasının hükümet konağı olarak yapılmıştır. 2003 yılında M ll Emlak
Müdürlüğü tarafından Beled ye H zmet B nası olarak kullanılmak üzere Muğla
Beled yes ne devred lm şt r.

Konakaltı Hanı: 19. yy'da s v l m marlık örneğ olan bu han, ahşap ağırlıklı
bağdad b r yapıdır. Üst katta şehre t caret yapmaya gelen tüccarlar ve mevs ml k
şç ler konaklamış, alt kat se dükkânlar, ambarlar ve hayvan damları olarak
kullanılmıştır. Günümüzde Menteşe Beled yes Eğ t m, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü bünyes nde kültürel ve sosyal faal yetlere ev sah pl ğ yapmaktadır.

Sanat Ev (Müftüler Ev ): Yapım tar h yaklaşık olarak yüzyıl önces ne dayanır.
Kent n kültür ve sanatını yansıtan örnekler n sunulduğu b r mekân olarak 2003 yılında
Muğla Sanat Ev olarak h zmet vermeye başlamıştır.

Trol an Park: Menteşe'n n doğusundak Özlüce köyü Kaklıcatepe Mevk 'nden
çıkartılan fos ller Muğla Müzes nde Trol an Çağı bulguları olarak serg lenmekted r.
Kaklıcatepe fos ller kazı ve araştırma çalışmaları 1992 yılı sonlarında başlamış ve
mutfak eşyaları, gergedan, ﬁl ve benzer yaratıkları, domuzlar, atlar ve et y yen
hayvanlar olarak üç parça hal nde sınıﬂandırılmışlardır. Bu bulguların
tar hlend r ld ğ çağa b r zamanlar Doğu Asya'dan İspanya'ya kadar gen ş b r alanı
kapsayan 5 - 9 m lyon yıl yaşındak şu anda sönmüş bu g b örnekler Teruel Havzası'nda
olduğu ç n Turol an Çağı olarak b l nmekted r.

Menteşe Pazarı: Menteşe Pazarı, merkez pazar yer nde her perşembe yöreye özgü
ürünler n alışver ş n n yapıldığı yerd r. Çarşamba günler de kurulan köylü pazarın
daçevre mahallelerden gelen üret c lerden tems l b r ücret alınarak, get rd ğ taze
sebze ve meyveler n satışını yapması Menteşe Beled yes 'nce sağlanmaktadır. Halk bu
pazarlara yoğun lg göstermekted r
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4.4. Menteşe İlçes nde Hayvancılık ve Tarım

Menteşe lçes nde tahıl ve d ğer b tk sel ürünler n ek m alanı, tarım alanları çer s nde
135.140.00 dekarlık alan le en büyük alanı kaplamaktadır. Bunu tak p eden tarım alanı,
mevs m koşullarına uygun olarak, 79.778.00 dekar le meyve, çecek ve baharat b tk
alanıdır.

,
,
,
,

Menteşe lçes nde 110.000 adet le en çok kanatlı hayvan yet şt r lmekted r. Kanatlı
hayvancılığı 40.000 adet le küçükbaş hayvancılık tak p etmekted r.

4.5. Eğ t m
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KARABAĞLAR
YAYLASI

II. KARABAĞLAR YAYLASI
1. Karabağlar Yaylası’nın Tar h ve Kültürü

1.1. Anıt Ağaçlar
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Allan Kavağı, Menteşe merkez nden K reç Sanay 'n n önünden geç lerek Karabağlar’a
g d len yolda, anıtsal, ç boş b r çınardır. Çınara (yörede çınara, kavak den r) kutsal
gözüyle bakılır. Halk nanışına göre hasta olan çocuklar Allan Kavağına götürülür; k
kadın, b r ağacın ç nde b r dışında olmak üzere, çocuğu b rb rler ne atarak: “Al
çocuğunu, ver çocuğumu” derler. Böylece çocuğun y leşeceğ ne nanılır. Adak
adamak steyenler de ağacı z yaret ederler.
1.2. Kahveler
Karabağlar Yaylası, Menteşe'ye has kültürel b r yapıyı oluşturmaktadır. Bu kültürel
yapının en öneml özell ğ se Karabağlar Yaylası çer s nde dağılan kahvelerd r. Yayla
da günümüzde kahveler n b r kısmı şler b r kısmı atıl durumdadır. Kahveler n, yayla
hayatındak yer b rkaç farklı açıdan öneml d r. Bu kahveler, zamanında, hem yayla
halkının komşuluk l şk ler n gel şt rmeler n sağlayan toplanma ve sohbet alanı hem
de yanında cam s ve bakkalıyla b r yaşam alanıdır. Mahalle ve mevk ler bazen bu
kahveler n s mler yle anılır.

“Menteşel ler yazın yaylada oturup kışın tekrar
şehre göçüyorlarmış. Yaylaya göçme nedenler
orada tarım yapmaları, hayvancılık yapmaları,
tütün yapmalarıymış. Elektr k falan da yok o
zamanlar, şte evler böyle yol boyunca ve kahveler
etrafında d z lm ş evler var. İnsanlar sabah 5'te
kalkıp tütün kırarlarmış. Ondan sonra gün ç nde
d ğer şler n yaparlar, ekmekler n p ş r rler,
tarlalarına bakarlarmış. Akşam olunca da elektr k
falan olmadığı ç n eller nde gaz lambalarıyla…
Her a le o gaz lambalarını alırmış ve kahvelere
g derm ş. Düşünün k yollarda gaz lambalarıyla
kahvelere g derler nsanlar… Kahvelerde kadın
erkek herkes b r arada oturup sohbet ederlerm ş ve
çok geç olmadan tekrar evler ne döner ertes güne
hazırlanırlarmış. Yan böyle çok hoş r tüeller var
ve yayladak her bölge kahves yle anılır.”
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Kahveler n yanında yer alan en öneml yapılardan olan mesc tler, üstü kırma k rem t
çatıyla örtülü, kareye yakın formda, ahşap ağırlıklı b r taşıyıcı s stemle kurulmuş, üç
tarafı tamamen açık ve bu açıklıkların kend ne has ahşap mot ﬂ parmaklıklarla
kapatıldığı yazlık cam lerd r. B r kısmı halen kullanılır durumdadır. Karabağlar
Yaylası'nda 19 adet tesc ll kahve bulunmaktadır.
Bugün faal yet ne devam eden kahveler n en öneml ler nden b r Keyfoturağı
Kahves d r. Keyfoturağı Kahves 'n n yapım tar h 1871'd r. Kahve tek katlıdır ve
yöresel m mar üslupla yapılmıştır. Keyfoturağı Kahves mesc t, kahve ve lokantadan
oluşmaktadır. Mesc t, d kdörtgen planlı, alaturka k rem t çatılıdır. D ğer kahvelerde
bulunan mesc tlerden farklı olarak, mesc d nde ahşap tavan yer almaktadır.1987
yılında Muğla Beled yes tarafından satın alınan kahve, 2007 yılında yen lenm şt r.
Kahven n bahçes nde 10 adet anıtsal çınar ağacı (kavak) ve k adet kuyu
bulunmaktadır. Keyfoturağı Kahves günümüzde restoran olarak h zmet vermekted r.
Günümüzde Keyfoturağı Kahves g b restoran olarak h zmet veren Süpüroğlu
Kahves , 19. yüzyıl yapılarındandır. Tek katlıdır ve yöresel m mar üslupla yapılmıştır.
Mesc d yoktur. Süpüroğlu Kahves , fırın, kahve ve lokanta g b b nalardan
oluşmaktadır. Kend ç nde b r cam s yoktur ancak yakınındak Kavaklı Mesc d n
kullanmaktadır. Yayla kahveler arasında en gen ş meydana sah p olanıdır. Bahçes nde
6 adet anıtsal çınar ağacı bulunmaktadır. Bütün yapılar tek katlı yığma taş, kırma
çatılıdırlar. Şahıs mülk yet nded r.

“Kahveler ş md gal ba restoran g b kullanıyorlar.
Önceden kültürel faal yetler n yapıldığı, s nemaların göster ld ğ b r yerd .”
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Karabağlar Yaylası’nın d ğer öneml kahveler şunlardır:
Ayvalı Kahves , Keyfoturağı'nı çayır ucuna bağlayan yol üzer nded r. Tek katlıdır ve
yöresel m mar üslupla yapılmıştır. Kışlık ve yazlık olmak üzere k kahve b nası le b r
mesc tten oluşmaktadır. Mesc t kare planlı, yığma taş ve alaturka k rem t ve kırma
çatılıdır. Kahve bünyes nde 7 adet anıtsal çınar bulunmaktadır. Bahçes nde b r de kuyu
bulunmaktadır. 1992 yılından ber kahve b nası konut olarak kullanılmakta, mesc d se
kullanılmamaktadır.
“Karabağlar'da bundan 50 yıl önce 23 tane
kahves vardı. 23 tane kahves n n önünde mesc d
vardı. Kahvey çalıştıran nsanlar alkollü, yemekl ,
eğlencel … Sabahları b r başlarsınız orada
basketbol oynamaya akşamlara kadar oynarsınız,
sıra gelmez. Her kahvede han b r yerlerde cam de
namaz kılınır, oyunlar oynanıyorsa g der karışırız.
Cam ye tem zl ğ ne hocasına kahvec tutar,
tertem z. Herkes b rb r ne saygılı; namaz kılan
kılmayan, çk s n çen çmeyen ç çe oturur.”
Berberler Kahves , 19. yüzyıl yapılarındandır. Yayladak b rçok kahve g b tek katlıdır.
Avlusunda mesc d bulunmaktadır. Mesc t, kare planlı ve alaturka k rem t çatılıdır.
Bahçes nde 4 adet çınar ağacı ve b r kuyu bulunmaktadır. Berberler Kahves şu anda
kullanılmamaktadır.
C hanbeğend Kahves ,19. yüzyıl yapılarındandır ancak kahve b nası yıkılmıştır.
Mesc d se ayakta olup, kullanılamamaktadır. Mesc t kare planlı ve alaturka k rem t ve
kırma çatılıdır.
“B r zaman geld kahvelerde, lokantalarda, cam ye yakın
olan yerlerde çk ver lemez d ye yasa çıkınca cam ler de
g tt kahveler de g tt . Yan cam ler de g tt kahveler de
g tt . O bakımdan b r sekteye uğradı, o sekte ş md b rkaç
yerde kırıldı ama d ğer yerlerde cam yapılsa da kahve
yapılmadı kahve yapılsa da cam kaldı; yan böyle b r
tersl k oldu.”
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Elmalı Kahves , Hacıahmet Kahves 'n Yen köy'e bağlayan yol üzer nded r. Karabağlar
Yaylası'nın atıl durumdak kahveler ndend r. Kahves yıkılmış, mesc d de yıkılmak
üzered r.
Gökkıble Kahves , 20. yüzyıl başı m mar üslubuyla yapılmıştır. Kahve d kdörtgen
planlı, tuğla duvar örülü, alaturka k rem t ve kırma çatılıdır. Yapım tar h 1959'dur. Tek
katlıdır. Mesc d yolun d ğer tarafında, vakıf araz s nded r. 1964 yılında mesc d n
yanına sah pler tarafından, b r m nare nşa ett r lm şt r. Cam , kare planlı, topuz çatılı,
üzer k rem t örtülü, yığma s stemde nşa ed lm şt r. Kahve bünyes nde bakkal ve fırın
da yer almaktadır. Ancak Gökkıble Kahves şu an atıl durumdadır.

“Aynı mekânda bakkalı olurdu, pazar günü berber
olurdu. Kahves , bakkalı, çk ç len ayrı b r yer
olurdu ve heps b r arada yürürdü ama maalesef o
b tt . Ş md oturup b r çay çecek yer m z yok
yaylada.”
Hacıahmet Kahves ,19. yüzyıl yapılarındandır. Tek katlıdır ve yöresel m mar üslupla
yapılmıştır. Hacıahmet Kahves b r esk d ğer yen k kahve, b r mesc t ve fırın olarak
kullanılan yapılardan oluşmaktadır. Bahçes nde k çınar ağacı ve havuz da
bulunmaktadır.
“B r yerde aynı masada rakı çen b r yerde
namazını kılan nsanlar olurdu. K mse k mseye
sen n kaşının üstünde gözün altında bıyığın var
d yen olmazdı. Olursa oranın özell ğ bozulur. Sık
sık pehl van güreşler de olurdu. Yaylalar,
ayakkabıcılar, berberler olurdu her kahvede
esk den.”
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Tozlu Kahves ,19. yüzyılın lk yarısı yapılarındandır. Tek katlıdır ve yöresel m mar
üslupla yapılmıştır. Kahve ve mesc tten oluşmaktadır. Mesc d n yanında musalla taşı
bulunur. Vakıﬂara a t olan kahve daha sonra şahıs tarafından satın alınmıştır. Küçük b r
yapı olan kahves kapalı, mesc d se yaz aylarında kullanılmaktadır.
“Esk den orada çay satarak kar yapıyordu adam.
Ama ş md o toplum kalmadı. M llet esk den den ze
g rm yordu. Düğünler m z orada yapıyorduk.
Ş md öbür kapalı yerlere g tmeye başladık. Kavun
panayırları falan yağlı güreşler falan b le yapıldı
b z m o gördüğünüz kahvelerde.”
Yayla mesc tler n n m mar özell ğ yanında yaylaya has b r yaşam tarzını da
bel rlemeler açısından özel b r önem vardır. Yayla kahveler gerek geçm şte gerekse
bugünkü kullanımlarıyla küçük b rer meyhane durumundadırlar. Buralarda özell kle
akşamları ve geceler geleneksel yemekler p ş r l p yen l r ve çk ç l rd . Mesc t se
d ğer kullanımlarla fırın, dükkânlar, kuyu, çınar le b r küll ye oluştururlardı.
Böylel kle b r taraftan çk ç l rken aynı mekân çevres nde badet de ed l rd . Bu her
türlü tavra saygılı ortam Menteşe'ye ve özell kle yaylaya özgü b r durum olarak
değerlend r leb l r.
“B r kere sosyal yapıyı orada herkes n ayakta
tutmak sted ğ sosyal yapıyı, bugüne kadar get ren
merkezler o kahveler. O kahveler n her b r nde,
dörder beşer tane dükkân vardı. Her hafta Pazar
kurulurdu oralarda b r çeş t.”
Esk den yayla kahveler nde Karagöz Hac vat oynatılır, kavun panayırları düzenlen r,
yağlı güreş müsabakaları düzenlen rken, değ şen çağ le b rl kte Yaylaya ve geleneksel
etk nl klere lg n n azalması sonucu bu kültür yok olmaya başlamıştır.
“Karagöz Hac vat oynatılırdı, s nema olurdu yağlı
güreşler yapılırdı. Sonra yapılmamaya başladı.
Kahveler özelleşt rm şler, özelleşt r ld ğ ç n belk
de öyle olmuştur.”
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1.3.Fest val ve Etk nl kler
Karabağlar Yaylası'nın günümüzde kutlanılan b r şenl ğ olmamakla b rl kte bugün
Menteşe Beled yes tarafından gerçekleşt r len Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ
kapsamında en güzel yayla kavunu seç lmekted r.
Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ , 1984 yılında Muğla Kültür Şenl ğ adıyla
düzenlenmeye başlanmış ancak bugüne dek sekteye uğrayarak gelm şt r. Bu şenl k,
Menteşel 'y b rçok ünlü şa r, yazar, kültür sanat ve b l m nsanıyla tanıştırmıştır. Muğla
büyükşeh r olduktan sonra merkez lçe Menteşe Beled yes kurulmuş ve şenl k
“Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ ” adını almıştır.
Bu şenl k kapsamında düzenlenen kavun yarışmasında, Karabağları Gel şt rme ve
Güzelleşt rme Derneğ , Z raat Odası ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün
yetk l ler nden oluşturulan jür , kavunları tat, koku, renk ve şek l açısından
değerlend r p puanlamaktadır. “Yayla Kavunu Yarışması” le Karabağlar Yaylası,
Menteşe lçes nde görünürlüğünü sürdürmekted r. Yapılan der nlemes ne görüşme ve
grup toplantıları sonucunda yayla halkının ve yetk l ler n bu konuda daha detaylı
çalışmalar yapılması yönünde beklent ler olduğu anlaşılmıştır.

“Bu tanıtım programının daha gen şlet lmes daha
yaygın hale gelmes sten r. Beled yeler m z bunun
farkındadır, gerek Büyükşeh r Beled yes gerek
Menteşe Beled yes el nden gelen bütün çabayı
göstermekted r. Ben nanıyorum k yakın gelecekte
Türk ye genel nde tanıtımını da yapacaklar ve
öncülük edecekler.”

Yapılan anketlerle halkın ve şletmeler n algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Menteşe halk ve
şletmes ne sorulan soruda b ld kler fest valler bel rtmeler stenm şt r. Buna göre,
ankete katılan halk ve şletmeler akıllarında yer ett kler haller yle b ld kler fest val
s mler n sıralamışlardır.
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Elde ed len ver lere göre Menteşe halkının bugün en çok b ld ğ şenl k yaklaşık %33,76
oran le “Yörük Obaları Şenl ğ ” d r. Onu tak p eden se yaklaşık %33,12 oranla “Yayla
Kavunu Yarışması’’ dır.
“Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ ” de halkın %10,19'u tarafından lk d le get r len
şenl k olmuştur. “Yayla Kavun Yarışması,” “Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ ”
kapsamında düzenlenmes ne rağmen halk tarafından daha fazla b l nmekte ve d le
get r lmekted r.
Buradan, “Yayla Kavun Yarışması”nın halk tarafından daha fazla önemsend ğ ve
Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ 'nden ayrı b r şek lde değerlend r ld ğ sonucunu
çıkarab l r z. Karabağlar Yaylası'nın tur zme yönel k tanıtımının yapılmasında bu algı
doğrultusunda hareket ed lerek, yayla kavunu öne çıkarılıp, tek başına b rkaç etk nl k
çeren b r şenl ğ n objes hal ne get r leb l r.

Yörük Obaları Şenliği
Yayla Kavun Yarışması
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği
Boğa Güreşleri
Zurna Fes vali
Deve Güreşi
Hıdırellez
Uçurtma Şenliği
Tohum Takas
Kuzu Göbeği
Domates Fes vali
Yağlı Güreş
Yerküpe Fes vali
Akbük Deniz Fes vali

33,76
33,12
10,19
7,01
4,46
3,18
1,91
1,27
1,27
1,27
0,64
0,64
0,64
0,64

Şek l 2: Menteşe Halkının Fest val – Şenl k Algısı

Yayla halkıyla yapılan görüşmeler sonucunda, esk den Karabağlar Yaylası'nda boğa,
deve ve yağlı pehl van güreşler yapıldığı bel rlenm şt r. Bu etk nl kler n bugün
yapılmadığı tesp t ed lm şt r. Bu etk nl kler n canlandırılmasıyla b rl kte yayla
tur zm n n gel şeceğ ve yayla hayatının tekrar canlılık kazanacağı öngörülmekted r.
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İşletmelerle yapılan anket sonuçlarına göre, en b l nen şenl k, %38,8 le “Yayla Kavun
Yarışması,” k nc sırada se yaklaşık %30 oranla“Yörük Obaları Şenl ğ ”olmuştur.
Y ne beled ye tarafından düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ , “Yayla Kavun
Yarışması”nı çer s nde barındırmasına rağmen ondan ayrı b r etk nl k olarak görülmüş
ve b l n rl k sırasında da kavun yarışmasının arkasına düşerek üçüncü olmuştur.
Halkla yapılan anketlerden alınan sonuçlarla uyum gösteren şletme anket sonuçları
doğrultusunda, Muğla Büyükşeh r ve Menteşe Beled yeler 'n n bu algıya yönel k
çalışmalarda bulunması ve Karabağlar Yaylası'nı kavunuyla öne çıkarması durumunda
Yayla'nın tanıtımını oldukça kolay b r şek lde yapacağı anlaşılmaktadır.

Yayla Kavun Yarışması
Yörükobaları Şenliği
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği
Boğa Güreşi
Milli Bayramlar
Yağlı Güreş
Deniz Bayramı
Turşu Yarismasi
Tohum Takas
Sonbahar Fes vali
Güvercin Şenliği
Zurna
Uçurtma
Hıdırellez
At Yarışı
Şek l 3: İşletmeler n Fest val – Şenl k Algısı
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38,38
28,28
11,11
10,10
2,02
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01

1.4. Komşuluk İl şk ler ve Yaşam
Tar h boyunca, Karabağlar Yaylasında çalışmalar genell kle mece usulüne
dayanmıştır. Emek, emeğ b rl kte üretmek yaylanın her alanına yansımıştır.
Örneğ n, Yaylanın tütünü bolca ürett ğ dönemlerde yayla halkı tütünü kırma ş nde
b rb r ne yardımcı olmuş, aynı mece kültürü pekmez yapımında ve er şte
(makarna)kes m nde dah kend n gösterm şt r. Ancak komşuluk l şk ler n n de
teknoloj n n gel şmes ve yaylanın dışarıdan aldığı göç ve yaylanın artık kışlık
ürünler n hazırlık alanı olmaktan çıkıp sadece b r yazlık durumuna düşmes sebeb yle
kötüye g tt ğ yayla halkı tarafından bel rt lm şt r.

“Komşuluk Osmanlıya dayanır. Yardımlaşırız.
B lemed ğ m z b rb r m ze sorar öğren r z. Akşam
kahvelerde soh-betler olurdu bu sohbetler b raz
azaldı.”
“Çok güzeld esk den çok muhabbetl yd k. Ş md o
muhabbet yok artık.”
“Tab k her zaman her yerde olduğu g b b r
komşuluk l şk s , b r mece, b r yardımlaşma
vardır k bu kış hazırlıklarına denk gel rsen z
görürsünüz. B r makarna kes leceğ zaman o
dönemde taze yumurta gerekl yse, o gün k m n
ev nde makarna kes lecekse herkes yumurtasını
alır gel r. Tarhana aşı der z, tarhana yapılır
geleneksel normal tarhanadan farklı b r şey ve
kadayıf s ns ded ğ m z büyük b r s n n n ç ne
boşaltılır, hep beraber orada yen r hatta bununla
lg l de b r atasözü vardır. “Tarhana aşır kaşığınla,
her şey yakışığıyla” d ye. Kadınlar bu anlamda
hem kış hazırlığını hem mecey sohbetlerle
yardımlaşarak b r araya gelerek yaparlar.”
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Karabağlar Yaylası'nın geleneksel halkıyla yapılan görüşmelerde yayla yaşamına da r
efsaneler ve h kâyelere ulaşılmaya çalışılmıştır.
“B r genç vardı burada, fırıncı kend , atına b nm ş
g derken şuradan kavaktan geçerken b r s m
takılmış, güzel b r kız görmüş ama atını sürmüş
g tm ş o Kavaklı Cam s n n kavağı b raz şeytanlı
derler. Fırıncı g d yor, g derken atını tutuyor b r s .
B r kız tutuyor, acay p b r suratı var baya götürüyor
sonra lerde bırakıyor. O baya rahatsız oldu genç
çocuk o zaman. Hasta oldu baya, okutmuşlar
doktora falan götürmüşler, b r zaman sonra y
oldu kend ne geld ded ler. Çok korkmuş. Herkes
ürkerd oradan geçmeye b z m çocukluk
zamanımızda, herkes korkardı.”
1.5. Yemekler
Menteşe'n n kentsel yaşam tar h nde öneml b r yer tutan ve geleneksel m mar , sosyal
ve kültürel yapısının geçm şten bu güne tamamlayıcısı olarak b l nen Karabağlar
Yaylası'nda yılın hemen hemen altı ayı geç r l rken hem günlük ht yaç karşılanır hem
de kışlık tüket lecek ürünler hazırlanır.
Yayla halkı yaz günler nde kışın tüketecekler bes n ve ürünler n hazırlığını yaparlar.
Bu ürünler n başında tarhana, er şte ve kurutulmuş sebzeler gel r.
Muğla Tarhanası Türk ye'de genel olarak b l nen tarhananın aks ne unla değ l,
buğdayla yapılır. Muğla Tarhanası o kadar öneml ve besley c d r k yayla halkı,
esk den yayla kahveler nde düzenlenen güreş müsabakaları önces nde pehl vanların
güç bulmak ç n sadece tarhana ve üzüm y yerek beslend ğ n aktarmışlardır.

“Pehl vanlar cam de yatıp kalkarlar. Üzüm ver r z,
başka üzüm yemezlerd r D mr t üzümü yerlerd .
Ondan güç bulurlarmış. B r de tarhanadan…”
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Yaylanın yemek kültürü atalarına dayanmaktadır. Yörük kültürünün zler n taşıyan
yayla mutfağında en öneml bes n, oğlak et nden yapılan büryan kebabıdır. Büryan,
oğlağın bütününün (organları alınmış şek lde) yaklaşık 2-3 metre der nl ğ nde çamur
le kapağı kapatılmış b r kuyuda odun ateş le p ş r lmes le olur. Ş md lerde restoran
olarak kullanılan kahveler n de sunduğu büyük b r lezzett r.
L teratür taramasının yanı sıra, yayla halkıyla yapılan görüşmelerde alınan b lg lere
göre yaylalılar hala er şte kesmekte ve tarhana hazırlamaktadır. Karabağlar Yaylası bağ
özell ğ n y t rmes ne rağmen, günümüzde halk kend kullanımlarına yetecek kadar
pest l üretmekted r. Şarap yapımına yetecek m ktarda üzüm bulunmaması sebeb yle
şarap üret m artık yapılmamaktadır. Var olan üzümler, henüz olmamış yan “koruk”
hal ndeyken toplanılıp sıkılarak, yayla yemekler n n b rçoğunda ekş l k ç n
kullanılmaktadır. Koruk suyunun l mon suyuna terc h ed lmes n n öneml b r neden ,
kışın, yaylanın soğuk olması sebeb yle l mon yet şt rmeye uygun olmamasıdır.
Menteşe merkez nde halkla yapılan anketlere göre yöreye özgü yemek dend ğ nde akla
gelen yemekler n ne oldukları ölçülmeye çalışılmıştır. Buna göre b r nc sırada %23,59
oranıyla keşkek, k nc sırada se %22,60 oranıyla tarhana gelmekted r.
Yöreye
Özgü
Yemekler
Keşkek
Tarhana
Muğla
Kebabı
Börülce
Ekş l
B ber
Tarator
Tandır
Yoğurtlama
Kızartma
Muğla
Köftes
Ot
Yemekler
Toplam

Oran

Yöreye
Özgü
Yemekler
Cev zl
Sucuk
Çıntar
Kavurma
Gall
Patlıcan
Muğla
Halkası
Kabak Ç çeğ
Dolması
Taze Fasulye

Yemek

Oran

25,39 Zerde
22,6 Muğla
Saraylısı
4,95 Zeyt n

1,86

4,64 Bulgur

1,24

4,02 Büryan

1,24

3,72 Yahn
ber
2,48 B
Çetmes

1,24

2,48 Düğün
Yemekler
2,17 Kapama

ber
0,93 B
Turşusu
0,93 Çaykara
Böreğ
0,93 Çentmel
Kuru
0,93 Çopur

1,86 Kuru
Patlıcan
1,86 Yaprak
Sarması
76,16 Toplam

1,55
1,55

0,93 Bal

13,31 Toplam

Oran Yemek

Oran

0,62 Çökertme
Kebabı
0,62 Döş Kebabı

0,31

0,62 Ekş l Tavuk

0,31

0,62 Et Yemekler

0,31

0,62 Kelle

0,31

0,62 Kıtrak B ber
0,31 Kuru B ber

0,31

0,31 Makarna

0,31

0,31 Patlıcan Dolma

0,31

0,31 Turp Otu

0,31

0,31 B lm yorum

2,17

5,26 Toplam

5,26

0,31

0,31

Tablo 4: Menteşe Halkı Yöresel Yemek B l n rl ğ
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1.6. Yapılar
Yurt sm le anılan parseller n ç nde a leler n yayladak yaşamlarını sürdürdükler
konutlar yer almaktadır. Yaylanın lk ev t p “tahta dam”dır. Yaklaşık 3,0m – 3,0m
boyutlarında b r odadır. Subasman yerden yüksekl ğ 1.30 – 1.50m yüksekl ğ nded r.
Tahta damların lk örnekler nden bazıları y ne 1.30-1.50m yüksekl ğ ndek ahşap
d rekler üzer nded r. Menteşe'de poyraz yüksek hızla esmekted r. Bunun ç n ahşap
dam nce, sıyırtma tahtadan yapılır.
1940'lardan t baren tahta dam yer ne Muğla t p , Ula t p olarak s mlend r leb lecek
örnekler yapılmaya başlanmıştır. Yayla evler n n taşıyıcı s stemler , yığma taş duvarlar
ve ahşap karkas s stemle oluşturulmuştur. Evler parseller n, yan yurtların tam
köşeler nde yer alırlar. Böylece tüm tarlanın kontrol altına alınması hem de en gen ş
şek lde ek l alan elde ed lmes sağlanmış olur.
Karabağlar Yaylası'nın evler nde de Muğla'nın genel nde kullanılan Muğla bacası
kullanılmaktadır. Muğla evler n benzer bölge evler nden ayıran en öneml
özell klerden b r s bacalarıdır. Menteşe'n n az rüzgârlı, bol yağışlı kl m koşullarına
uygun olan bu baca, aynı kl me sah p Karabağlar Yaylası ç n de uygundur. Bacanın
yapımında alaturka k rem t kullanılır. Kullanılan k rem t sayısı 28'd r.
Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan b lg ye göre 1994 yılından
t baren Karabağlar Yaylası'nda 40 adet konut, 19 adet kahve tesc ll yapı statüsünded r.
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2. Yayla'nın Doğal Dokusu, Hayvancılık ve Tarım
Karabağlar Yaylası “İr m” ve “Kes k” peyzaj elemanları le tanımlanab l r.
Der nlemes ne görüşmeler ve grup toplantılarında ed n len b lg lere göre yaylanın en
sev len özell kler sak nl ğ , yeş ll ğ , kuş sesler , doğal kl ma etk s d r.
Görüşmec lerden Karabağlar Yaylası'nın güzell ğ n tanımlamaları stend ğ nde r m
ve kes kler n doğal kl ma etk s yarattığı fade ed lm şt r.
“En çok sak nl ğ n , huzurunu, yeş ll ğ n
sev yorum.”
“Yeş ll ğ yan doğa, muhteşem b r doğası var.
Kente göre 7 derece daha ser n. Evet, arada 3 km
var ama 7 derece ser nd r. Muhteşem akşamları
olur, muhteşem sabahları olur. Sess zl k ve doğanın
sesler n sabah akşam orada duyab l rs n z. Han
ben sabah kalkarım şte müştem latta kahvem
yaparım, sonra h çb r şey yapmadan kuşların
ses n d nler m. Yan bahçede böyle yüzlerce kuş
var, arı var. O nedenle de asla vazgeçemeyeceğ m
b r yer. Sess zl k, ser nl k, yeş ll k, sak nl k var.
S vr s nek h ç yok, karas nek çok az.”
2.1. B tk Örtüsü
Karabağlar Yaylası Akden z kl m n n etk s altındadır. Çok yağış alan b r konumda
olması çok zeng n b r b tk örtüsüne sah p olmasına neden olmuştur. Çevres ndek
dağlık kes mler mak l k, daha az eğ ml olan ve asıl yaylayı teşk l eden alanlar da ağaç
ve çalılık gruplarıyla kaplıdır. Tar h geçm ş ne bakıldığında yaylanın çok sık çalı ve
ağaç topluluklarıyla kaplı olduğu görülmekted r. Ancak öncel kle yerleşme alanı
açmak, tarla alanlarını gen şletmek ve yakacak odun sağlamak amacıyla zamanla bu
b tk örtüsü seyrekleşt r lm şt r.
Karabağlar Yaylası'nda kavak, çınar, akasya ve yöreye özgü karaağaçlar
bulunmaktadır. Kuşburnu böğürtlen g b b tk ler çalı gruplarını oluşturmaktadır. Ancak
son yıllarda ortaya çıkan b r hastalık neden yle karaağaçlar kurumaya ve yöre bu
özell ğ n kaybetmeye başlamıştır.
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Yaylanın en öneml özell ğ “İr m” ve “Kes k” adı ver len b tk örtüsüdür. İr m, k
yanında kes kler n yer aldığı, yaya geç ş ne açık, genell kle 1-2 metre yüksekl kte ve
1,5 – 2 metre gen şl ktek doğal yollardır. Kes kler, peyzaj elemanı olarak “bağ, bahçe
etrafına açılan hendek” anlamına gelmekted r ancak Karabağlar Yaylası ç n yurtların
etrafını saran toprak yükselt lerdek çalı ve ağaç topluluklarını fade eder. Kes kler hem
tarlaları b rb r nden ayıran hem de yolları tarlalardan ayıran doğal malzemes topraktan
oluşmuş, üstü karaağaçlar ve çalı gruplarıyla örtülmüş doğal bölücü öğelerd r.
Kes kler n oluşumu r mlere bağlıdır ve bu sebeple b rb r nden ayrı düşünülemezler.
(Barlas ve Koca, 2006, s.216)

Kes t 1: İr m ve Kes k (Koca, 2014, s.8)
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“Karabağlar yaylasına zamanında Evl ya Çeleb
b le gezm ş dolaşmış. Yazdığına göre r mler n
ç nde kaybolmuş. Yayla Menteşe'den alçakta b r
yerded r. Yağmur suları yaylaya doluyor. Toprak
yapıdan dolayı yayla ser n oluyor. Toprak ve ağaç
bol olduğu ç n yaylanın ser n olması toprak
yapısına bağlanıyor.”
“Harım da der z r me. Harım hem yayladak
tarlaları su basmasını önleyen doğal b r su yoludur
hem de doğal yoldan oluşmuş k tarlanın
arasındak sınırdır. İk a len n o mahrem hayatını
sağlayan, o mahrem yet sağlayan b r sınırdır
aslında. Menteşe'dek taş duvarlı kend hayatını
dıştan zole eden mesel g b . Hatta bu söyley şlere
de yansımıştır. Mesela, bel rl b r ortamda çok fazla
hadd n aşan nsanlara genel olarak harımsız
derler bu sınır meseles d r. Neden harımsız oldu,
çok harımsız b r adam yan hadd n hududunu
b lm yor, sınırını aşan b r adam. Bu, t poloj k
özell k olarak ayıp b r şeyd r çünkü harım aynı
zamanda namus ve mahrem yet meseles d r. Çünkü
harımı yarmak ne demekt r, sen n tarlana ya da
bahçene g rm ş olması demekt r. İşte harımsız
denmes n n meseles odur ve herhang b r olay
karşısında harımı yardı derler. Yan hadd n
hududunu aştı, ben m özel me g rd .”
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Yapılan görüşmeler ve grup toplantılarında, yaylanın “Göç Göç Ç çeğ ” en çok d le
get r len güzell kler nden b r olmuştur. Göç Göç Ç çeğ olarak adlandırılan b tk n n
Lat nce adı Sternberg aLutea, Türkçeye “Sarı Ç ğdem” olarak çevr lm şt r. Şer t
şekl nde koyu yeş l yaprakları bulunan ve sonbaharın Eylül - Kasım aylarında parlak
sarı renkl ç çek açan soğanlı b r b tk d r. Sonbaharda ç çeklenen en güzel b tk lerden
b r olan Sternberg alutea d ğer Sternberg a türler arasında da üret m en yaygın olarak
yapılan b tk d r. (Menteşe Beled ye Başkanlığı, 2014)

“Göç ç çeğ d ye b r ç çek vardır soğanlı b r
ç çekt r bu laleg llerdend r. Kes klerde açmaya
başlar. Eylülden sonra açmaya başlar kes klerde
çıkar çok güzel b r ç çekt r bu. O çıktığı zaman artık
bu göç zamanı geld Menteşe'ye göç zamanı geld
den r.”
Yaylanın doğal yapısı gereğ kış aylarında dağlardan akan sular ve aldığı yağışla dolan
b r göllenme alanı da vardır. Bu göllenme alanı yer altı sularına kaynak sağladığı ç n,
yaylanın ver ml toprakları olmasında pay sah b d r.
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2.2. Hayvancılık
Karabağlar Yaylası'nın en ünlü kuşu yayla bülbülüdür. Yapılan görüşmelerde Yayla
bülbülünün, göç yolu üzer ndeyken N san ayında Karabağlar Yaylası'na geld ğ ,
Haz ran ayındaysa göçe devam etmek ç n yaylayı terk ett ğ b lg s ne ulaşılmıştır. Y ne
görüşmelerden ed n len b lg ye göre yayla halkı bülbülü d nlemekten büyük key f
almaktadır ancak son zamanlarda bülbül sayısında azalma olduğuna da r ş kâyetler
bulunmaktadır.

“Tel ç t merakı, büyük kapı yapma merakı
yüzünden Karabağlar bölgem zde yaklaşık 5000
dönüm yeş l alan vardı bundan 20-30 yıl önce ama
şu anda bunun en az 2000 dönümünü yok ett k.
Tab bu yok ed ş hızla devam etmekte. Bunun en
çarpıcı örnekler nden b r yaklaşık 3000-4000 tane
kuş yuvası sadece bülbül yuvası olan Karabağlar
bölgem zde şuan da ben m tahm n me göre tab bu
sayılmalıdır b l m adamları tarafından, ben m
tahm n me göre 1500 bülbül yuvasına düşmüştür.”

Yayla'da hayvancılık özell kle tütüne kota get r lmes nden sonra artış gösterm şt r. Her
yaylalının yurdunda mutlaka hayvan bulunduğu d le get r lm şt r.
“Hayvancılık olarak k m m z arıcılık yapıyor. Her
evde b r tane nek bulunur. 50 60 tane tavuk
yet şt r yorum.”
“Tavuklar falan var hayvan, yaylada olursan zaten
mutlaka hayvancılık falan yapmak zorundasın,
onlarla lg len yorsun şte.”
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2.3. Tarım
Karabağlar Yaylası karst k b r ovadır. Bunun get rd ğ yüksek taban suyu ve ovanın
alüvyonlu ver ml toprakları b rleş nce Karabağlar tarım yönünden oldukça şanslı b r
konuma gelm şt r. Karabağlar Yaylası'nın adındak “bağ” özell ğ n neden y t rd ğ
konusunda kes n b r cevap alınamamıştır. Ancak der nlemes ne görüşmeler sonucu
elde ed len bazı görüşlere göre bağcılığın b tmes n n öneml nedenler arasında
zamanla ver mdek düşüş, tarlalarda su durmaya başlaması ve b l nçs z hayvancılık
uygulamalarıdır.
“Yayla ç nde ç ft sürmek steyen öküz sah pler
vardı. Bu öküzler salıyorlardı, vatandaşın bağına
g r p y yordu. B r de sonradan dağlarda ver m
azaldı, her ne h kmetse esk ver mler olmamaya
başladı ondan sonra da vatandaşlar tek tek sökerek
tarlaya dönüştürdüler bağlarını. Bu özell kle
mesela Gökkıble, Kır Kahves , Kadı Kahves , Vakıf
Kahves , Hacıahmet Kahves semtler nde su
baskınları çoğaldı. Su baskınları çoğalınca
vatandaşlar bağlarını budamaya seyrekleşt rmeye
g remed ler, çok sorun oldu. İmkânlar kısıtlıydı o
dönemde.”
Yaylada, yıllarca tütün başat konumdayken, tütüne get r len kota sonucu halk başka
tarım ürünler ne yöneltm şt r.
“Üzümler esk den vardı. Esk den herkes n bağı
vardı. Ş md yok. Evvelden hep tütün d kerlerd ,
k raya ver rd k k racılar tütün ederlerd .”
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Yaylanın toprakları tütün kotasının halkı etk lemes n engelleyecek kadar bereketl d r.
Halk; börülce, domates, patlıcan, bamya g b sebzeler kavun ve k raz g b çeş tl
meyveler ve buğday üret m ne yönelm şt r.
“Buğday zamanı buğday ek l r. Eng narımız olur
d ker z. V şne, k raz burada çok güzel olur. Ne
ekersen zahmet ver rsen o yet ş r. Bostanı da olur
kavunu karpuzu da olur herşey olur. Kıtraklıkavun
meşhur. İs mler kavunların. Saprası olur. Dülek
sert olur. Kıtraklı kavun der z kıtraklıolur.”
“Yaylada da çok olur yayla börülces çok
meşhurdur. Her şey var b r de yayla domates çok
meşhurdur. Normal domatesten çok daha büyük
olur şöyle el m kadar pembe domates derler.
Kırmızı olmaz pembe olur, çok nce kabuğu vardır
ve müth ş b r lezzet vardır. Yan böyle
parçaladığınızda et et gel r domatesler .”
Karabağlar Yaylası'na g rerken s z karşılayan kavun heykel nden de anlayab leceğ n z
g b , yayla kavunu tarım ürünler n n en ünlüsüdür. Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ
bünyes nde düzenlenen “Yayla Kavunu Yarışması” le kavun üret c s yayla halkı
kavunlarını yarıştırmaktadır. Der nlemes ne görüşmelerden ed n len b lg ye göre yayla
halkı bu kavuna “Par s Kavunu” demekted r.
“B z m kavunumuz meşhurdur h çb r yerde böyle
b r tat, böyle b r renk yok. İşte sarı b r kavunumuz
adı da Par s't r. Yan Fransa'nın Par s' .”
Yayla halkı ve esnafı genel olarak, Yayla kavunun sadece Karabağlar Yaylası ve
Menteşe'de b l nd ğ n , ancak Türk ye genel nde hak ett ğ üne sah p olmadığını
bel rtmekted r.
“Ondan sonra güler yüzlü nsanlarla da b r arada
tanıtılab lecek ürünler m z var. Ama bunu sadece
Menteşe'n n yerl ler b l yor, b z m hayaller m z
şte b r Par s kavununu Antalya'dak nsan yes n
veya Ankara'dak b r s yes n veya Maraş'tak b r s
yes n. İşte, Türk ye'n n her tarafındak nsanlar
y yeb ls n.”
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3. Karabağlar Yaylası'nın İmar ve Altyapı Durumu
Dünyamız, ç nde yaşadığımız çağın get rd ğ etk ler sebeb yle doğal kaynakları ve
güzell kler korumak b r yana var olan kaynakların bütün hızıyla yok ed ld ğ b r
dönemden geçmekted r. Kaynakların savurganca kullanılması, ç nde yaşadığımız
doğayı hızla bozmakta, b zler hem kısa vadede hem de uzun vadede yaşanamaz b r
dünyaya tesl m etmekted r. Son yıllarda, durumun c dd yet n n dünya kamuoyunca
anlaşılması üzer ne, çevrey korumaya ve bu etk ler ters ne çev rmeye yönel k
çalışmalar hız kazanmıştır. Maalesef, ülkem zde bu konudak b l nç, dünyanın oldukça
ger s nde olmakla b rl kte, korunacak doğal ve kültürel özell kler m z oldukça fazladır.
Karabağlar Yaylası r mler , kes kler , çınarları, kavakları, karaağaçları, bülbülü,
karatavukları le Türk ye'n n eşs z köşeler nden b r d r. Bu sebeple Karabağlar Yaylası
var olan çevre ve kültür güzell kler n n korunab lmes amacıyla Kentsel ve III. Derece
Doğal S t koruması altındadır.
3.1. Doğal ve Kentsel S t
Doğal S t, jeoloj k dev rlere a t olup, ender bulunmaları neden yle olağanüstü
özell klere sah p, yer üstünde ve yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekl
alanlardır.
Karabağlar Yaylası da Kentsel ve III. Derece Doğal s t alanıdır. III. Derece Doğal S t
alanları, doğal yapının korunması ve gel şt r lmes yolunda, yören n potans yel ve
kullanım özell ğ de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılab lecek alanlardır.
Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde yapılanma koşulları lg l kurumların
görüşler alınarak koruma kurullarınca bel rlen r.
Mevcut tarımsal ve hayvancılık faal yetler n n sürdürüleb lmes n n yanısıra Koruma
Kurulu ve Çevre Şeh rc l k Müdürlüğü'nden z n almak koşuluyla yen tarımsal ve
hayvancılık faal yetler yapılab l r. Doğal peyzaj ve s luet d kkate alınarak, koruma
kurulunca bel rlenecek koşullar doğrultusunda, kum, çakıl, taş, maden ve benzer
malzeme alınab l r ve bu amaçla ocak açılab l r. Ancak toprak, cüruf, çöp, sanay artığı
ve benzer maddeler dökülemez (Teft s.kulturtur zm.gov.tr, 2016).
Kentsel s t alanın bulunduğu çevre ç nde korunmasında, gel şt r lmes nde etk nl k
taşıyan ve kentle bütünleşmes ne olanak sağlayacak kararlara konu alanlar se
etk leş m geç ş sahası olarak tanımlanır (a.g.e. 2016).
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3.1.1. Doğal ve Kentsel S t Hakkında Yayla Halkının Görüşler
Yayla halkıyla yapılan görüşmelerde, halkın doğal ve kentsel s t kavramından ne
anladıkları sorulmuştur. Ed n len ver ye göre halk nezd nde k s arasında b r ayrım
yapılmamaktadır ve genel olarak “S t” tab r kullanılmaktadır. S t konusunda halkın
görüşler değ ş m göstermekted r. B rçok k ş s tlerle lg l hem olumlu hem olumsuz
görüşler n b ld rm şt r.
Olumlu görüşler daha çok yaylanın doğal b tk örtüsü ve en öneml peyzaj elemanları
olan r m ve kes kler n korunmasına ve yurtların bozulmasının önlenmes ne yönel k
fadeler çermekted r.
“Doğal s t ç ndey z koruyoruz. Kentsel s t de ben
burada fazlalığı h ç sevm yorum adam b r tarla
ç ne on tane veya y rm tane ev yaparsa o zaman
şeh r hayatı g b olur, o yeş ll k de orada b tm ş olur
ster stemez. B z m ç n burayı gelecek nes llere
devamlı yeş l bırakmak öneml .”
Olumsuz yorumların b r kısmı s t n yaylada ağaçların ve r mler n budanmasının
önünde b r engel teşk l ett ğ n , dolayısıyla b tk örtüsüne zarar verecek şek lde bakım
çalışmalarının aksadığını bel rtmekted r.
“Korunuyor g b görünüyor ama yan şu
değerlend r lm yor. Ş md şöyle k b r ağaca dokunmamak demek onu korumak demek değ l. B r
ağacın bakımını yaparsan budanması gerekt ğ nde
budarsan, şte sulanması gerekt ğ nde sularsan bu
şek lde nesl n n devamını sürdürmes n sağlarsın.
Ama han s t alanı şudur budur derken olmuyor.”
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Halkın olumsuz görüş b ld ren b r kısmının se en çok karşı çıktıkları nokta, s t alanının
yol yapım çalışmalarının ve yurt parseller n n frazının önünde engel oluşturmasıdır.
“İsted ğ m g b ev m yapsam da ç ne otursam ya.
Çok s n rlen yorum valla onlara. Bence s t
olmasın. Ben şte tarlamı mesela çocuklarıma b rer
tane ev üçer dönüm alıp da n ye b rer tane tarla
verem yorum? Neden bölünemez bu tarla?”
“Bazı yolların kenarında alınacak yerler m z var,
d rsekler m z var. B r yoldan araba geçecek g b
olan yerler var. B r metrel k ger ye çeksek de aynı
yeş ll ğ oraya yapsak olur.”
3.1.2. Doğal ve Kentsel S t Hakkında Yayla Esnafının Görüşler
Doğal ve Kentsel S t hakkında Yayla esnafının görüşler sorulduğunda halkın d le
get rd ğ görüşlerle paralell k ç zd ğ görülmekted r. S t korumasının, b r yandan
koruyucu olduğunu d le get r rlerken d ğer yandan da herhang b r esnekl k
sağlamaması olumsuz b r yön olarak bel rt lm şt r.
“Kayser 'dek Ges Bağları, Konya'dak Meram
Bağları, Menteşe'dek bu Karabağlar koruma
altındaydı ama sağ olsunlar o Kayser 'dek n ve
Meram'ı b t rd ler. Ama burası korunuyor. Tab k
de h ç olumsuz yanı yok. Ben doğal s t olmasından
dolayı çok memnumun h ç değ lse bozmuyoruz.
Kentsel s t alanı Menteşe merkezde var. Orada
ev m z var b z m, orayı da bozmuyoruz.”
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İmar konusunda s t uygulamalarının katı kuralları neden yle bazı olumsuz yorumlar
yapılmıştır.
“Ama yanlış yapılan çok şeyler var başlangıçta
yönetmel kte. Bazı şeyler n esnek olması lazım çok
katı kararlar alınmış. Beled ye burayı korumaya
karar verm ş ama yönetmel ğ hazırlayanlar
buraya gel p de tam görmüş mü ncelem ş m o soru
şaret b raz. Yazmış geçm şler neye göre yazmışlar
onu da b lem yorum ama hatalı kısımları var.
Bunun Büyükşeh r Beled yes tarafından rev ze
ed lmes gerek yor.”

Bu katı kuralların mevcut b naların onarımını veya yen şletme ve konaklama yer
yapımını engelleyerek, t carete ket vurduğu yönünde de yorumlar yapılmıştır.

“Doğal ve kentsel s t çok öneml ama t caret yok
yan . Para olmadan yaşayamıyorsunuz sonuçta.”
3.1.3. Doğal ve Kentsel S t Hakkında Kurum ve Yetk l ler n Görüşler
Merkez kurum ve yetk l ler n doğal ve kentsel s t hakkındak görüşler se bu s t
korumalarının Karabağlar Yaylası'ndak bozulmayı engelled ğ yönünded r. Kentsel ve
III. Derece Doğal S t, kurum ve yetk l lere göre Karabağlar Yaylası'nın doğasının,
geleneğ n n ve kültürünün bozulmasının önündek engellerd r.
“Yaylanın doğal yapısının korunmuş olması bence
çok öneml b r artıdır Menteşe ç n. Bugün Karabağlar koruma altındandır kes kler yle,
ağaçlarıyla, endem k b tk ler yle, ahşap evler yle
koruma altındadır, geleneksel m mar s yle koruma
altındadır. O bakımdan b z Karabağları çok
sever z. Çok olumlu buluyorum ben. Eğer bu s t
kararı olmasa talan ederler.”
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Yayla halkının b r kısmının fraz konusunda d le get rd ğ sıkıntıların aks ne y ne
merkez kurum ve yetk l ler bu fraz güçlüğünün yaylanın doğasını koruyacak b r
avantaj olduğunu d le get rm şt r.
“Ş md bu alanları küçülttüğünüz zaman han 12
dönüm gerçekten çok fazla ama 4 dönümün altına
doğal olanlar dışında mesela b z mk doğal b r
dönüm, doğal k dönüm, doğal üç dönüm
bölünmüş araz ler değ l b z mk ler. 12 dönümler
belk 4'e nd reb l rs n z ama bunları b r dönümlük
parseller yaptığınızda ne olacak? Her dönümün
ç nde 12 tane ev olacak. Yeş l kesmek zorunda
kalacaksınız, o b naların yarattığı b r ısı olacak. O
b naların yarattığı b r gürültü olacak. Ş md b r
dönümün ç nde b z m ev m z var, kuşlar gel p
rahatlıkla gezeb l yor. Ama nsan sayısı arttığı
zaman kalabalıklaştığı zaman yayla doğal yapısını
kaybeder.”
3.2. Koruma İmar Planı ve Onarım
Ülkem zde, kentsel s t alanının lan ed lmes n tak ben k yıl çer s nde koruma mar
planı hazırlanması zorunluluğu vardır. Karabağlar Yaylası ç n hazırlanan koruma mar
planına göre, I. Bölge olarak şaretl alan yaylanın geleneksel dokusunun en y
gözlemleneb ld ğ gen ş b r alanı çer s ne almaktadır. Genel olarak orta ve küçük
parseller n yaygın olarak yer aldığı bu bölgede, yapısal n tel kler genelde orta
durumdadır. Tesc ll yapılar bu bölge çers nde yer almaktadır. Alanın genel doğal
karakter st kler n de en y b ç mde yansıtan bu bölge, b tk örtüsü açısından zeng n ve
tarımsal faal yetler açısından da akt f b r yapıda yer almaktadır.
Karabağlar Yaylası’nda II. Bölge olarak s mlend r len alan, Karabağlar Yaylası'nın
gerek parsel büyüklüğü ve gerekse de geleneksel yapılaşma özell kler açısından s t
alanının genel özell kler nden öneml ölçüde farklılaşmaktadır. Yapı yoğunluğu
açısından düşük yoğunluklu b r bölged r. Genell kle büyük ve orta büyüklükte
parseller n yer aldığı bu bölgede yen yapılaşma eğ l mler n n yüksek olduğu, bu
nedenle de büyük parseller n sıklıkla fraz ed lerek parçalanmış oldukları
gözlenmekted r. B tk örtüsü açısından zayıf olan bölgede, kısmen de olsa tarım ve
hayvancılık faal yetler ne rastlanmaktadır.
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Karabağlar Yaylası’nda III. Bölge olarak s mlend r len alan, Karabağlar Yaylası’nda I.
ve II. Bölge düden n göllenme alanı çer s nde kalan, yapılaşmanın bulunmadığı ve
genel olarak da büyük parseller n ve tarımsal faal yetler n yer aldığı b r alan olarak göze
çarpmaktadır.
Karabağlar Yaylası’nda IV. Bölge olarak s mlend r len alan, Karabağlar Yaylası’nın
Düğerek yerleşmes n n güney nde ve Düğerek mar planı sınırları çers nde kalan b r
alanı çermekted r. Kadastral yapının mar planı öner ler ne uygun olarak parçalanmış
olduğu ve yapılaşmanın da buna bağlı olarak büyük ölçüde başladığı bu alan, gerek
parsel örüntüsü ve gerekse de yapılaşma durumu açısından ayrı b r bölge olarak ele
alınmayı zorunlu kılmaktadır.

Har ta 2: Karabağlar Yaylası, Koruma İmar Planı ve Bölgeleme Har tası (Koca, F. 2012. s.173)

Planda, turuncu alan Koruma İmar Planındak I. bölgey , sarı alan II. bölgey , yeş l alan
III. bölgey ve kahvereng alan IV. bölgey göstermekted r.
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3.2.1. Koruma İmar Planı Hakkında Yayla Halk ve Esnafının Görüşler
Bugün Karabağlar Yaylası'nı en çok etk leyen dış faktörlerden b r olan koruma mar
planı hakkında yayla halkının ve esnafının görüşler görüşmeler yoluyla ed n lm şt r.
Bu ver lere göre yayladak halkın ve esnafın koruma mar planı hakkında olumlu ve
olumsuz görüşler b rb r ne yakındır.
“Menteşe deprem bölges olduğu ç n; uzun
b naların yapılması da sağlıklı değ l. Özell kle
yaylaya, yaylanın zem n düz olduğu ç n, toprağı
kaygan olduğu ç n depremde k veya üç katın
üzer ndek b nalar kes nl kle harap olacak. Bu da
toplum ve k ş sağlığı ç n uygun değ l, kent sağlığı
ç n de uygun değ l.”
“B na falan yapılsın da çok değ l. İmara açılması
konusunda açılsa çok güzel olur, ama sık değ l de
h ç değ lse 1 dönümün ç ne b r tane, böyle olursa
çok güzel olacak.”
“Tab buranın doğasını bozarsanız olmaz y ne
nşaata boğarsanız olmaz. Yolun açılmasını da stem yorum. Bakın tek st kamet olursa şu mahalley
bakın kurtardıktan sonra kend ne yet yor burası.”
3.2.2. Koruma İmar Planı Hakkında Kurum ve Yetk l ler n Görüşler
Menteşe merkezdek kurumlar ve yetk l lerle yapılan görüşmeler ve grup toplantıları
net ces nde koruma mar planı hakkında elde ed len ver ler çeş tl d r. Koruma mar
planına karşı yaklaşımlarda olumsuzluklar görülse de bu olumsuzluklar koruma mar
planının kalkması yönünde değ l, eks kl kler n n ortaya konulması yönünded r. Bunun
dışında b rçok yetk l , koruma mar planını olumlu bulmaktadır.
“Zaten tarım l müdürlüğünün yasaları da
buradak 3800 hanen n çoğalmasına z n verm yor
y k verm yor. Çünkü zaten burada Beled yen n y
b r şek lde uyguladığı kural var Karabağlar
bölges nde hane sayısı artmıyor. Bu çok d kkatl b r
şek lde korunmalıdır, hane sayısı artmamalıdır.
Çünkü bu artıkça beton, b na k rl l ğ çok
fazlalaşacaktır.”
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Karabağlar Yaylası’nın yaşadığı sıkıntılar konusunda toplanmaya çalışılan ver lerde,
der nlemes ne görüşmeler ve grup toplantılarının üzer nde önemle durduğu
noktalardan b r yaylada bugünlerde r m ve kes kler n yok ed ld ğ yönünded r.
“Herkes n 3-5-10 dönüm araz s b r tarlası vardır.
Önünde kuyusu olan b r ev vardır Menteşe'den
farklı olarak. Yaylada tab bu bozulmaya başladı,
r m meseles . İr mler maalesef bozuk. En büyük
katl amın gerçekleşt ğ nokta budur yayla ve yayla
kültürü ç n. Taş duvarların yapıldığını
görüyoruz.”
3.3. Altyapı
Altyapı, hem tur zm hem de yaşam kal tes açısından çok öneml b r yer tutmaktadır.
Altyapının yeterl olmadığı b r alanda ne tur zm düşünüleb l r ne de doğal hayatın
korunmasına yönel k b r stek ve b l nç uyandırılab l r. Planlama ve yatırımla lg l
sorunların temel altyapı alanındandır. Karabağlar Yaylası ç n planlanan dört mevs m
tur zm hedeﬁndek sürdürüleb l rl k anlayışı ve koruma ve kullanma denges
bozulmamalıdır. Bu sebeple görüşmeler kapsamında öncel kl olarak Karabağlar
Yaylası'nın ﬁz k ve doğal altyapısıyla lg l b lg ler ve görüşler toplanmıştır. Altyapı le
lg l görüş alınan bell başlı konular, kanal zasyon, su, ulaşım, yol, elektr k ve çöptür.
3.3.1. Altyapı Hakkında Yayla Halkı ve Esnafının Görüşler
Halkın büyük çoğunluğu b r sorun başlığı olarak 'yol' konusunu fade etm şt r. Ancak
toplanan ver ler ncelend ğ nde yol sorunu olarak d le get rd kler sorunun aslında
Karabağlar Yaylası'nda ulaşımı kısıtlayan, yollarda su durmasıyla lg l olduğu
görülmekted r.
“B r yol sorunumuz var ondan ş kâyetç y m.
Şebeke suyumuz yok, kend kuyularımızı
kullanıyoruz. B raz onlar k rlen yor g b
olduğunda o zaman da başka yerlerden arabamızla
alıp gel yoruz. Akan dere yüzünden semtler
geçmem zde zorluklar oluyor kışın. Çünkü boru
taban olduğu ç n. Bazı yerlerde yapıldı mesela
beled ye yüksekten köprüler kurdu.”
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Kış aylarında yaşanan Yaylayı su basması olaylarının sebeb de yolların yurtlardan yan
tarlalardan alçakta kalması sebeb yle suyun yollarda b r kmes d r. Ancak, bu konuda
tek etken yolların alçak olması değ l, aynı zamanda drenaj s stem n n yan r m ve
kes kler n bakımlarının yapılmamasıdır.
“Bu yollar yol değ l, bu yollar normalde su
deres d r; kışın bu yolların tamamı bu yolların
deres d r, hem dered r hem yoldur.”
Yolların gen şlet lmes yle lg l görüşler de mevcuttur. Çağımızda araçlı ulaşım
nsanların olmazsa olmazı konumuna gelm şt r. Ancak Karabağlar Yaylası'nın
temel nde ve geçm ş nde esas ulaşım kaynağı b rey n kend s ve at kullanımıdır. Tütün
le b rl kte yaylaya traktör g rm şt r. Bu da Karabağlar Yaylası'ndak lk bozulmalardan
b r n n öncü kuvvet olmuştur. Daha sonra gelen otomob ller ve otobüs seferler ç n
yolları düzeltme çalışmalarıyla r mlereve kes klere müdahaleler olmuştur, anayollar
her yağmur sonrası yol düzeltme çalışmaları sebeb yle günden güne yükseltm şt r.
Vatandaşın b l nçs z b r b ç mde kend s ç n yola yaptığı dolgular da yaylanın doğal
drenaj s stem olan kes kler bozmuş ve tarlalar su altında kalmaya başlamıştır.
“İşte b raz daha yollar düzgün olsa, g rse çıksa
daha y olur. Tamam, tozunu toprağını sev yoruz
da çamurda da g d lm yor yan kalıyorsun. Ulaşım
sorun oluyor. Yollar şte dar.”
Yaylaya toplu ulaşım büyükşeh r beled yes nce sağlanmaktadır. Ancak toplu ulaşımın
yeters z olduğu hususunda görüşler mevcuttur.

“Ulaşım sabah 8, 8.30'a kadar çok yoğun oluyor ve
herkes kend arabasıyla g d yor. 23.00 otobüsünden sonra beled ye otobüsü yok. Annemler n de en
büyük sorunu o zaten.”
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Yayla halkının b r kısmı, yolların var olan şekl nde korunması gerekt ğ n fade
etmekted r. Buna göre, Karabağlar Yaylası, ancak özünü koruyarak şeh rl leş p yok
olmaktan kurtulab l r.
Bununla b rl kte, Karabağlar Yaylası'nın elektr k konusunda ç ft yönlü b r sıkıntı
yaşadığı saptanmıştır. Karabağları Gel şt rme ve Güzelleşt rme Derneğ 'nden aktarılan
b lg lere göre, elektr k dağıtım ş rket n n budama s stem n n r mler n bozulmasına yol
açtığı öğren lm şt r. Halktan toplanan ver ye göreyse elektr k sorunu Karabağlar
Yaylası’nda yangınlara sebeb yet vermekted r. Y ne halka göre bu sorunun çözümü ç n
elektr k teller yeraltına alınmalıdır.

“Elektr k kes lm yor aynı Menteşe g b o açıdan
çok rahatız. Ara yolara dokununca espr s kaçar.
Asfalt oturduğu yerde öldürür. Z ft yan orası
kanserojen n hayet nde, elektr ğe çok önem
ver lmes lazım elektr k daha sağlıklı olmalı.”
“Elektr k s stem değ şecek daha alta (yeraltına)
geçecek. En büyük yanlış elektr k d rekler nded r.
Burada d rekler, teller olur mu, b nlerce ağaç
değ yor. Yağmurda, rüzgârda ağaç tele değd ğ
zaman kısa devre yapıyor 6-7 saat bazen 12 saat
elektr ks z z.”
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Yayla halkı ve esnafının d le get rd ğ başlıca konu, kuyu suyundak bozulmadır. Kuyu
suyundak bozulmaların sebepler çok çeş tl olmakla beraber yaylanın günlük hayatta
yaşadığı sıkıntıları sorduğumuzda karşımıza çıkan cevapların b rçoğunu, kuyu
suyundak bozulmaların sebeb olarak göreb l r z. Bunlar arasında z ra atıklar, sept k
s stemler n kanal zasyon akıntıları g b yaylada var olduğu d le get r len sıkıntılar
vardır. Bu sebeple,talepler arasında şeh r şebeke suyunun Karabağlar Yaylası'na da
get r lmes vardır.
“Yolları yapmaları lazımdır. O, arada b raz bulanık
gel yor (kuyu suyu). Çayır ucunu su basar, şu Vakıf
taraﬂarını basar.”
“İçme suyumuz yok, çeşme suyumuz yok yaylada. Suda
n trat den len b r şeyler çıkmış.”
“Şeh r çme suyu gelmes lazım, kuyu değ l. Kuyular,
b nalar yapıldıkça k rlenmeye başladı.”
“Esk den kuyulardak sular falan tem zd çünkü her
şey bak rd . İlaç falan yoktu. Şu anda maalesef laç
falan olduğu ç n kuyu sularının büyük ht malle o
etkenlerden etk lend ğ n düşünüyorum ben.”
Karabağlar Yaylası'nın eşs z güzell ktek r m ve kes kler yaylayı b r lab rente
benzet r. Yayla halk ve esnafı ç n bu b r sorun teşk l etmese de, Karabağlar Yaylası
Evl ya Çeleb 'y doğrular n tel kted r. Bu sebeple, yaylada yön ve adres bulma
konusunda yardımcı olması ç n sokak tabelalarının bulunması taleb gelm şt r.
“Sokaklara adlar konması lazım. Nereye varsan
Karabağ nereye varsan Karabağ bunun bel rl b r
adres yok k . Gelen adam b lemez semtler b z d yoruz
k Ayvalı, Narlı, Süpüroğlu adam nereden b ls n. B r
ana yollarda var levhamız ama neres nde olduğunu
herkes b lemez.”
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Yaylanın altyapısıyla lg l toplanan sıkıntılardan b r de kanal zasyon s stem n n
yokluğudur.
“Tem zl k anlamında kanal zasyon s stem hâlâ yok
burada. Hâlâ esk usul çalışılıyor.”
Yaylada yapılan görüşmeler sonucunda halk ve esnafın b r kes m çöp toplanmasıyla
lg l sorunlar d le get rm şt r. Y ne yayla halk ve esnafının b r kes m de laçlamayla
lg l sıkıntılar olduğunu d le get rm şt r.
“İlaçlama yapılıyor ama kanalda yağmur suyu
b r k nt s oluyor. Akşam o kurbağalar ötüyor,
s vr s nek de olur tab üstü açık olduğu ç n.”
“Buradan alıyorsun çöpünü, koştura koştura
yaylanın dışına atıyorsun ondan sonra kötü b r
görüntü oluyor.”
3.3.2. Altyapı Hakkında Kurum ve Yetk l ler n Görüşler
Altyapı konusunda kurum ve yetk l ler n görüşler oldukça farklılık göstermekted r.
Kurum ve yetk l ler n yayla hakkında üzer nde anlaştıkları konulardan b r drenaj
s stemler n n tıkanık olmasından ve yolların z ns z b r şek lde yükselt lmes nden ötürü
su baskınlarının yaşanmasıdır.

“Bu kanallar, tahl ye kanalları tamamen tıkanmış
ve şlev n kaybetm ş durumda. Yollar da ş ş r ld ğ
çok toprak dolduğu ç n tarlalara g d yor su.”
“H ç yok. Hele Büyükşeh r Beled yes n n faal yete
geçmes nden sonra Büyükşeh r' n araçları
yaylamızın yalnız yaylamızın değ l lçeler m z n en
uzak köyler ne mahalleler ne kadar araçlarını
seferber etm ş durumda. Mekânlar h ç elektr k
sıkıntısı yaşamaz.”
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Ancak altyapı konusunda b r başka görüş de bugün şeh r hayatının sah p olduğu
elektr k, şeh r suyu g b altyapı s stemler n n Karabağlar Yaylası'na gelmes
durumunda Karabağlar Yaylası'nın yayla özell ğ n kaybed p şehr n ç ne dâh l olacağı,
bunun da korunması ve yaşatılması gereken Karabağlar kültürünü yozlaştıracağı

“Yan , oraya beled yeden su çekmek kadar saçma
b r şey olamaz. Hem ekotur zmden bahsedeceks n z
hem de kend suyu le üret m yapan, kend suyu le
m mlenm ş b r yere s z şebeke suyu sunacaksınız.
Bu h zmet vermeye başladığınız zaman, o anda, o
yayla kullanımı ortadan kalkar.”
Yukarıda fade ed len anlayışın örnekler n n daha önce Karabağlar Yaylası'nda
deney mlend ğ aşağıda alıntılanan fade le desteklenmekted r.
“1984 senes b r söylent çıktı “Yaylaya elektr k
gelecek.” Ve Süpüroğlu Kahves 'nde şu tartışmalar
olurdu. “Ş md bu gel rse b z m bülbüller
ötmezse.” Çünkü bülbül gece karanlıkta öter.
“Elektr k teller geçecek d ye b z m ağaçlar
kes l rse.” Bu aslında yen l ğe uzaklık değ l,
sonuçta b r rahatlıktır elektr k. Tulumbadan su
çekmek yer ne d namoyla su çıkarırsınız kuyudan
veya geceler gem c fener ded ğ m z o fenerlerle
aydınlatacağımıza ampulle aydınlanacaksınız,
sted ğ n z g b bahçen z aydınlatacaksınız falan.
Ama elektr k pek çok mkân get rmes ne rağmen
bazı şeylere engel olacak onun farkında yan engel
olduğu kısım da kend alışmış olduğu geleneksel
değerler , kend sosyal hayatı.”
Yayla halkı ve esnafıyla yapılan görüşmeler n aks ne kurumlar ve yetk l lerle yapılan
grup toplantıları ve der nlemes ne görüşmeler yoluyla elde ed len ver lerde yol sorunu
konusunda net b r kanı bel rlenemem şt r.
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K m yetk l ler n d le get rd kler sorunlar ç nde yol sorunu yokken k m s de yolların
dar olduğunu ancak bunun b r sorun olmadığını, bu dar yolların Karabağlar Yaylası'nın
karakter st k b r özell ğ olduğunu ve değ şt r lmemes , müdahale ed lmemes
gerekt ğ n bel rtm şt r. Bu k ş ler n bel rtt ğ sebepler ncelen rse k temel neden
görülmekted r. En sık d le get r len neden, gündel k açıdan bakılınca Karabağlar
Yaylası'nın yapısını değ şt r c müdahalelerden kaçınılması gerekt ğ , bunun uzun
vadede yaylanın doğal yapısını ve yaşayışını, dolayısıyla kültürünü ve geleneğ n
bozacak b r g r ş m olduğudur. Bunu bağlantılı olarak tak p eden ve hemen ardından
eklenen k nc neden se yaylanın tur zme açılması hal nde b r ekotur zm veya
agrotur zm n tel ğ olarak dar yolların avantajlı olacağıdır.
“Karabağların traﬁk sorunu veya yol sorunu
yoktur. Başka yerden g ts nler gels nler, Den zl
yolundan g ts nler. B r de burada şte geçm ştek
yaşam at ve at arabası olduğu ç n burada h ç araç
düşünülmem ş. Dolayısıyla özünde asfalt yok.
Asfalt ya da “Ben her yurda kadar arabamla
g dey m” anlayışı olmamalı.”
Elektr k konusunda d le get r len sorunlar yaylada yaşayan halk ve yayla esnafının d le
get rd kler sorunlarla paralell k göstermekted r. Buna göre elektr k teller , yer n
altından geç r lmel , o zamana dek de ağaç dallarının budanması konusunda hassas
davranılmalıdır.
“Ağaçları kest , r mler n çoğu kes ld . Esk den ne
olurdu, elektr k geld kten sonra yan , r m n
elektr k teller ne sarkan yerler kes l rd ama
Aydem öyle yapmadı, çok ağaç kest Aydem”
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3.3.3. Altyapı Hakkında Menteşe Halk ve İşletmeler n Görüşler
Görüşmelerde toplanan ver ler n yanı sıra Karabağlar Yaylası'na olan ulaşımın
yeterl l ğ anketlerle de ölçülmüştür.
Menteşe halkının verd ğ cevaplara göre halkın %86'sı Karabağlar Yaylası'na ulaşımı
yeterl bulmaktadır. Halkın %12's ne göreyse Karabağlar Yaylası'na olan ulaşım
yeters zd r.

Şek l 4: Menteşe Halkının Karabağlar Yaylası'na Ulaşım Hakkındak Görüşler

Yaylaya olan ulaşımın hang noktalarda gel şt r lmes gerekt ğ sorulduğunda Menteşe
halkı, %28,57 oranlarıyla seferler n düzenlenmes n (daha y saatlerde ve daha sık) ve
yolların gel şt r lmes n düzelt lmes gereken eks kl kler olarak fade etm şt r.
%14,29'luk b r kısmı se Karabağlar Yaylası'nın korunarak yollarının düzelt lmes
steğ olmasının yanı sıra %14,29 oranında b r kısmı se ulaşım olanaklarının y leşmes
durumunda talanın artacağını d le get rm şt r.
Gel şt r lmes Gereken Yönler
Seferler düzenlenmel
Yollar yeters z
Çalışma saatler uygun değ l
Doğayı koruyarak yolu daha y yaptırılab l r
Ulaştıkça talan ed lme r sk artar
Total

Oran
28,57
28,57
14,29
14,29
14,28
100,00

Tablo 5: Menteşe Halkına Göre Karabağlar Yaylası'nda Ulaşıma İl şk n Gel şt r lmes Gereken Yönler
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İşletmeler n se %79'u Karabağlar Yaylası'na olan ulaşımı yeterl bulurken, %21'
yeters z bulmuştur.

Şek l 5: İşletmeler n Karabağlar Yaylası'na Ulaşım Hakkındak Görüşler

Buna göre Karabağlar Yaylası'na ulaşımı yeters z bulan şletmeler n %40'ı yolların
bozuk olduğunu, %20's se seferler n genel olarak az sayıda olduğunu, k m s de
otobüs rotalarının yeters z olduğunu (%20) fade etm şt r.

Gel şt r lmes Gereken Yönler
Yolar bozuk/dar
Otobüs seferler daha sık olmalı
Kırkahves mevk nde yeters z
(Otobüs seferler 3 saatte b r var ve akşamları yok)
Kışın ulaşım yok - yollar su ve çamur oluyor
Ulaşım Pahalı
Toplam

Oran
40,00
20,00
20,00
10,00
10,00
100,00

Tablo 6: İşletmelere Göre Karabağlar Yaylası'na Ulaşım ç n Gel şt r lmes Gereken Yönler
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4. Karabağlar Yaylası'nın Tur zm Durumu
Karabağlar Yaylası'ndak tur zm durumu b rkaç başlık altında ncelenm şt r. Buna göre
öncel kle değer saptaması yapılab lmes ç n yayla halk ve esnafıyla der nlemes ne
görüşmeler yoluyla, Menteşe halkı, şletmeler ve tur stler le de anket yoluyla tat l ve
tur zm alışkanlıkları saptanmıştır.
4.1.Yayla Halkı, Esnafı ve Tur stler n Tat l ve Tur zm Alışkanlıkları
Yayla halk ve esnafıyla yapılan der nlemes ne görüşmeler sonucunda, Karabağlar
Yaylası sak nler n n tat l anlayışının Türk ye genel yle örtüşmed ğ , yayla sak nler n n
den z kenarı tur zm n arzulamadığı görülmüştür. Günüb rl k Akyaka ve Akbük'e
den ze g den yayla halkı, yaz sıcaklarını genell kle Karabağlar Yaylası'nın ser nl ğ nde
geç rmekted r.
“Tat le g tmeye gerek yok k . Ben 2-3 aydan ber
buradayım ben daha den ze b r kere g tt m. O da
şöyle arkadaşlarım geld onları gezd rmeye g tt m.
Çünkü gerek duymuyorum. Ben m ç n tat l demek
kafa d nlemek demek, a lemle vak t geç rmek
demek. B raz daha böyle nasıl d yey m deşarj
olmak demek.”
CAPI anket tekn ğ yle görüşülen tur stler n son b r yıl çer s nde %29,63 oranında
Marmar s'e, %22,22 oranında Bodrum'a, %14,81 oranında Akyaka'ya tat l amaçlı
g tt ğ saptanmıştır.

Muğla
İzmir
Foça
Çeşme

Şek l 6: Tur stler n Son 1 Yıl İçer s nde Tat le G tt ğ Yerler
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4.2. Ekotur zme İl şk n Görüşler
Ekotur zm, oldukça yen b r kavramdır. İlk kez 1992 R o Çevre Z rves 'nde
sürdürüleb l r b r dünya ve çevre ç n kıstaslar bel rlenm şt r. Bu kıstaslar, tur zme de
uyarlanarak, çevreye zarar vermeden, ondan yararlanma yöntemler n n gel şt r lmes
ve tüm yerl halkların kültürler n yok etmeden, onların tur zm faal yetler nden
yararlanmalarının sağlanması şekl nde özetlenm şt r. Günümüze kadar geçen
zamanda, dünya genel nde g derek "ekotur zm" kavramı ve tanımı ben msenm şt r.
2002 yılının Mayıs ayında, Kanada'nın Quebec kent nde, 133 ülkeden gelen 1100
delegen n katılımıyla yapılan Dünya Ekotur zm Z rves 'nde, tüm ülkeler n ben msed ğ
ortak b r tanım saptandı. Buna göre ekotur zm, "yeryüzünün doğal kaynaklarının
sürdürüleb l rl ğ n güvence altına alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonom k
kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlükler n koruyup gözeten b r
yaklaşım ya da tavır" olarak tanımlanmıştır. Bu kavramı ben mseyen ülkeler n, doğal
sonuç olarak ben msemeler gereken prens pler ve uygulayacakları
yöntemler;ekotur zm pol t kaları gel şt rmek ve planlama yapmak, ekotur zm ç n
kurallar gel şt rmek, ekotur zm alanında ürün gel şt rmek, pazarlama ve tanıtım
yapmak ve ekotur zm n get r ve götürüler n (madd ve manev ) zley p saptamaktır.
(Ekotur zmderneg .org, 2016)
4.2.1. Halk, Esnaf ve İşletme Görüşler
Yayla halkı ve esnafıyla yapılan der nlemes ne görüşmeler sonucunda yayla halkının
ekotur zme olumlu baktığı, yaylanın doğal güzell ğ n n zedelenmeyeceğ b r tur zm
türü olduğuna nandığı bel rlenm şt r.
“Kes nl kle gerek yor. B r rehber yardımıyla, tar h
kültürü b len b r rehber yardımıyla bence böyle b r
şey yapılab l r. Çok güzel olur bence.”
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Menteşe halkı le yapılan anketlerde ekotur zm n b l n rl k oranı %18'de kalmıştır.
Ekotur zm b len bu katılımcıların sunulan seçeneklerden hang ler n ekotur zme
uygun olarak gördükler anlaşılmaya çalışılmış ve aşağıdak bulgulara ulaşılmıştır.
Ekotur zm Algısı
Doğayı anlatan ve öğreten tur zm
Çevre dostu tur zm
Doğa le lg l turlar ve akt v teler kapsayan tur zm
Yerel halkın refahına katkı sağlayan tur zm
Farklı kültürler ve gelenekler tanımaya olanak veren tur zm
Stresten kaçış ve rahatlama sağlayan tur zm
Konforsuz, bas t ve sade olanaklar sunan tur zm
Çadır/kamp tur zm
Pahalı ve moda olan b r seyahat sunan tur zm
Toplam

Oran
24,00
18,67
16,00
12,00
10,67
9,33
5,33
2,67
1,33
100,00

Tablo 7: Menteşe Halkının Ekotur zm Algısı

Buna göre yerel halkın %24'üekotur zm doğayı anlatan ve öğreten tur zm olarak
görmekted r. Y ne tüm katılımcılar ç nde ekotur zm, %18,67 oranında çevre dostu
tur zm olarak algılanmaktadır. Çadır ve kamp tur zm se yerel halkla yapılan anket
çalışmalarının sonucuna göre %2,67l k b r oranla ekotur zm le çok bağdaştırılamamıştır.
Ekotur zm n olumlu ve olumsuz yönler n rdelemeler stend ğ nde, Menteşe halkının
%38,46'sı ekotur zm n ekonom k katkı sağladığını, %23,08' ekotur zm n çevrey
koruyup değer verd ğ n ve %19,23'ü ekotur zm n doğayı tanıttığını fade etm şt r

Ekotur zm Olumlu Yönler
Ekonom k katkı
Çevrey koruması değer vermes
Doğayı tanıtma
Değ ş k kültürler tanıma
Doğa önem kazanır
Ekonom k sade doğa le uyumluluk görsell k
Halkın kültürel ve ekonom k zeng nleşmes
Her bütçeye h tap eder - doğa nsan çevre dostu
Toplam
Tablo 8: Menteşe Halkına Göre Ekotur zm n Olumlu Yönler
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Oran
38,46
23,08
19,23
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
100,00

Menteşe halkının %30'u ekotur zm n olumsuz yönü olarak tur zme açılacak bölgen n
as m lasyona açık hale gel ş n , %25' doğal kaynakların tahr bata uğrama ht mal n
ve%23'ü doğanın denges n n bozulmasını d le get rm şt r.
Ekotur zm n Olumsuz Yönler
As m lasyona olan açıklık
Doğal kaynakların tahr batı
Doğanın denges n n bozulması
Ekotur zm gel ş rse d ğer tur zm çeş tler olumsuz etk len r
İmkanların sınırlı olması
Toplam

Oran
30,00
25,00
23,00
15,00
7,00
100,00

Tablo 9: Menteşe Halkına Göre Ekotur zm n Olumsuz Yönler

Ekotur zm n Menteşe lçes ndek şletmeler açısından ne fade ett ğ y ne yapılan
anketler sonucunda ölçülmüştür. Ed n len ver lere göre şletmeler n yarıya yakını
(%41,67) ekotur zm çevre dostu tur zm olarak görürken; ekotur zm n yerel halkın
refahına katkı sağlayan b r tur zm olarak algılanması şletmeler açısından %25 oranla
yerel halka göre k katı sıklıktadır.

Ekotur zm Algısı
Çevre dostu tur zm
Yerel halkın refahına katkı sağlayan tur zm
Doğayı anlatan ve öğreten tur zm
Stresten kaçış ve rahatlama sağlayan tur zm
Konforsuz, bas t ve sade olanaklar sunan tur zm
Toplam

Oran
41,67
25,00
16,67
8,33
8,33
100,00

Tablo 10: İşletmeler n Ekotur zm Algısı
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Ekotur zm n olumlu ve olumsuz yönler n rdelemeler stend ğ nde, Menteşe
lçes ndek şletmeler n %62's ekotur zm n doğa le ç çe oluşunu, %13'ü se nsanları
organ k tarıma yönlend rmes n olumlu yönler olarak fade etm şt r.

Doğa İle İç İçe Olmak

Çevrey Koruması

İnsanları Organ k
Tarıma Yönlend r
Madd Yönden Gel r

Şek l 7: İşletmelere Göre Ekotur zm n Olumlu Yönü

Menteşe lçes ndek şletmeler n %88' olumsuz b r yönü olmadığını fade etm şt r.
%12 oranındak ekotur zm n doğaya zarar vereb leceğ yönündek görüşün temel
neden se Karabağlar Yaylası'nın tur zme açılması hal nde nsanların b l nçs z olmaları
sebeb yle yaylaya zarar verecekler ne yapılan vurgudur.

Doğaya Zarar Vereb l r
Olumsuz Yönü Yok

Şek l 8: İşletmelere Göre Ekotur zm n Olumsuz Yönü
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4.2.2. Kurum ve Yetk l ler n Görüşler
Der nlemes ne görüşmelerde kurum ve yetk l ler n ekotur zm üzer ne algısı ölçülmeye
çalışılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda elde ed len ver ye göre kurum ve yetk l ler n
ekotur zme olumlu yaklaştıkları, ekotur zm n Menteşe'n n ekonom s n kalkındıracak
b r araç olarak görüldüğü bel rlenm şt r.

“Menteşe'n n ekonom s n , Menteşe'n n t caret n
ve Menteşe'n n, özell kle ekonom k yapısını şlevsel
hale get recek tur zm anlayışıdır.”
Ekotur zm n ekoloj k tarımla beraber g tmes gerekt ğ de bu görüşmelerde d le
get r len olgulardan b r d r.

“Söyled ğ n z şey çok lg m çekt , ekotur zm. Tab
ekolo jk tarım bunun temel bunu ekoloj k tarımla
yücelteb l r z. İnsanlar gelecek doktor olsun, hâk m
olur k m gel rse, mesleğ , kar yer ne olursa olsun.
İnsanların böyle b r ortamda k keç k kuzu
beslemes , b r nek beslemes , bunların
gübreler yle büyümüş b r patlıcan b ber yemes
olağanüstü b r değer, bunun kıymet anlatılmalı.
Ekotur zm bu yan ve muhteşem b r şey olacağını
düşünüyorum.”
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4.2.3. Tur zm Yetk l ler ve Tur stler n Görüşler
Tur zm acenteler ve tur operatörler yle yapılan der nlemes ne görüşmeler sonucunda
elde ed len ver lere göre ekotur zm, geleneksel tur zm anlayışının get rd ğ
olumsuzluklara karşı öne sürülmüş yen b r tur zm b ç m d r.

“B r bölgey tur zme açmak çok tehl kel ve r skl
ancak bunu kullanmayı b l yorsanız… Tur zme
karşı olduğum ç n değ l hatta ben tur zmc y m ama
tur zm aslında yaşamın t carete döndürülmes d r.
Bu yanlış gel şmeden dolayı tur zm n get rd ğ
olumsuzluklardan dolayı dünya ölçeğ nde kavramlar karışmış. Kavramlar ve yen değerler oluşturulmuş bu yanlış kullanıma karşı, bu kend n yok
eden duruma karşı da bütün dünyanın
kabullend ğ , önem verd ğ yen kavramlar oluştu.”

Y ne tur zm acenteler ve tur operatörler yle gerçekleşt r len anketler sonucunda,
Karabağlar Yaylası ç n hedeﬂenen ekotur zm n, acenteler nezd nde karşılığının ne
olduğu bulunmaya çalışılmıştır. Buna göre, tur zm yetk l ler n n %85' ekotur zm doğa
tur zm olarak görmekte, %10'u se b lmemekted r. %3 oranında tur zm acente ve tur
operatörü se ekotur zm ekonom k tat l olarak n telem şt r.

DoğaTur zm

Yöresel Ürünler n
Kullanılması
Ekonom k Tat l

B lm yorum

Şek l 9: Tur zm Acentes – Tur Operatörler Tarafından Ekotur zm n B l n rl ğ
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Buradan çıkan sonuç, hedef k tledek tur operatörler ve tur zm acenteler ne
ekotur zm n daha y tanıtılmasını sağlamak ve bu tür tur zm caz p kılacak avantajları
detaylıca anlatmak gerekt ğ d r.
Ekotur zm b len acente ve operatörlere, ekotur zm n hang kavramlara uygun olduğu
sorulmuştur. Buna göre, %20,45 oranları le ekotur zm kavramı, doğayı anlatan ve
öğreten tur zm le çevre dostu tur zm fadeler yle tanımlanmıştır.
Ekotur zm Algısı
Doğayı anlatan ve öğreten tur zm
Çevre dostu tur zm
Doğa le lg l turlar ve akt v teler kapsayan tur zm
Yerel halkın refahına katkı sağlayan tur zm
Stresten kaçış ve rahatlama sağlayan tur zm
Farklı kültürler ve gelenekler tanımaya olanak veren tur zm
Konforsuz, bas t ve sade olanaklar sunan tur zm
Çadır/kamp tur zm
Pahalı ve moda olan b r seyahat sunan tur zm
Toplam

Oran
20,45
20,45
14,39
10,61
9,09
9,09
9,09
6,06
0,76
100,00

Tablo 11: Tur zm Acentes – Tur Operatörler Ekotur zm Algısı

Tur stlerle yapılan anketlerde ekotur zm b l n rl ğ ölçülmüştür. Buna göre, tur stler n
%75 oranında b r kısmı ekotur zm b lmemekted r. Bunu tak p eden cevaplar %5
oranları le “doğa le nsanın ç çe olması,” “doğanın kullanımı tamamen faydaya
çev rmek ç n yapılan tur zm,” “doğanın tarım alanı olarak kullanımı” ve “ nsanların
kend ürett ğ n satması” olmuştur.

Ekotur zm B l n rl k
Doğa le nsan ç çe olması
Doğanın kullanımı tamamen faydaya çev rmek ç n yapılan tur zm
Doğanın tarım olarak kullanımı
İnsanların kend ürett ğ n satması
Doğanın ve çevren n korunarak tur zme dönüştürülmes
Ekoloj k tur zm
B lm yorum
Toplam

Oran
5,00
5,00
5,00
5,00
2,50
2,50
75,00
100,00

Tablo 12: Tur st – Ekotur zm B l n rl k
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Ekotur zm hakkında b lg s n fade eden %25'l k kısma göre ekotur zm, çevre dostu
tur zm (%27,59), doğa le lg l turlar ve akt v teler kapsayan tur zm (%27,58)
fadeler yle tanımlanmıştır.
Ekotur zm Algısı
Çevre dostu tur zm
Doğa le lg l turlar ve akt v teler kapsayan tur zm
Doğayı anlatan ve öğreten tur zm
Farklı kültürler ve gelenekler tanımaya olanak veren tur zm
Stresten kaçış ve rahatlama sağlayan tur zm
Çadır/kamp tur zm
Konforsuz, bas t ve sade olanaklar sunan tur zm
Toplam

Oran
27,59
27,58
17,24
10,34
6,9
6,9
3,45
100,00

Tablo 13: Tur stler n Ekotur zm Algısı

4.3. Yaylanın Tur zm Konusunda Yaşadığı Sıkıntılar ve Çözüm Öner ler
4.3.1. Yayla Halkı ve Esnafının Görüşler
Karabağlar Yaylası'nı dört mevs m sürdürüleb l r tur zme açma hedeﬁn n d rekt olarak
etk leyeceğ k tle yayla halk ve esnafıdır. Bu sebeple bu k kes m n stek ve öner ler n n
öğren lmes ve değerlend r lmes şarttır. Bu anlayışla, der nlemes ne görüşmelerde
yayla halkından ve esnafından konuyla lg l düşünceler toplanmıştır. Yayla
yaşayanlarının b r kısmı altyapı eks kl ğ sebeb yle kış aylarında tur zm n
yapılamayacağını bel rtmekted r.
“Adam gelse b le oradak restoranlarımız falan az
kaldı. Kışın burada tur st n çok anlamı yok. Çünkü
yolu düzgün değ l. Toprağı düzgün değ l b z ç zme
g y yoruz kışın.”
Karabağlar Yaylası halk ve esnafı,der nlemes ne görüşmelerde Karabağlar Yaylası'nda
tur zme yönel k en öneml eks ğ n tanıtım olduğunu bel rtm şlerd r.
“Karabağların öncel kle tanıtımı eks k. İnsanların
gerçekten beklent ler çok yüksek k acaba
beklent ler n karşılayacak mı düşünces var b raz da.
Konser burada olmuyor, merkezde oluyor, Menteşe
merkezde.”
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Yayla sak nler n n öner ler arasında yetk l kurumların tur operatörler ve tur zm
acenteler yle şb rl ğ çer s nde Karabağlar Yaylası'nı tur rotalarına katmaları
bulunmaktadır.

“Çünkü oralara öyle b r şeyler kurulsa daha güzel
olur. Adam turla gel r yemeğ m z yer yaylada
d nlen r. Kalkar g der. O adam gezm ş olur b z de
karlanmış oluruz. Pazarımız buraya gelse tanıtım
ç n buraya gelseler b z m Menteşe kavununu b len
yok. Orada çalıştıran adam da kar yapmış olur.”
“Burayı tanıtma konusu komple b r olay yan bunu
ne s z tek başınıza, ne ben, ne beled ye tek başına
yapab l r. Bu val l kten destekle, STK'larla. T caret
ve Sanay Odasıyla, beled yes yle, nsanlarıyla,
ler gelenler yle b r uzlaşma kurularak buranın
c dd b r değer olduğunun anlatılması lazım.
Beled ye bu konuda çok çalışıyor ama yetmez k
yetemez. Çok ayaklı b r olaydır çünkü bu.
Beled yen n rut n şler var zaten onunla beraber
b r de bu ayağı yapması mümkün değ l. Ded ğ m
g b STK'ların, s v l toplum örgütler n n, val l ğ n
veya t caret odasının c dd destekler n n olması
lazım. Menteşe veya herhang b r yer, hep m z n
yan . Buraları y olursa hep m z y oluruz. Bu
mantıkla hareket etmem z lazım.”
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Yayladak konaklama tes s ve yen mar sıkıntısı hakkında yayla halk ve esnafının
öner s kullanılmayan yayla evler n n çeş tl desteklerle (bakım, onarım, vb.) k ralama
yöntem ne g d lerek tur st n h zmet ne sunulmasıdır.
“Kamp alanı olarak zor ama mesela evler var.
Kullanılmayan evler… Kış geld m herkes Menteşe'ye
g d yor. Kışın bomboş kalıyor burası. Onlar bel rl
desteklerle otel veya küçük but k oteller g b yapılarak
nsanlara ver leb l r. B s klet turları olab l r, safar
turları olab l r. Menteşe'dek hem ün vers te hem de
b rçok esnaf tarafından b s klet turlarına c dd b r
eğ l m var.”
Konaklama tes s yapımında s t korumasının get rd ğ kısıtlamaya yönel k olarak yayla
sak nler bungalov tarzında temels z yapıların veya yaylanın yapısına uygun ahşap
yapıların gerekl z nler alınarak yapılab leceğ n öngörmekted r.
“S t alanını bozmadan, doğal yapıyı bozmadan, örnek
ver yorum 90 sant ml k b r temel n üzer ne ahşap
bungalov yapılarak üzer ne de normal çatı k rem t
konularak; orada b rleş k b r oda, b r mutfak, aynı
zamanda yatak odası da aynı yerde tek büyük b r
odada yapılması gayet yer nde olur”
Yayladak akt v te eks kl ğ ne karşı y ne halk ve esnaftan görüşmelerde elde ed len
öner ler, b s klet turları düzenlenmes , t yatroların sahnelenmes , sünnet, düğün g b
topluluk etk nl kler düzenlenmes , yayla geleneksel hayatının pazarlanmasıdır.
“B s klet turu düzenleneb l r. T yatro etk nl ğ olab l r.
Ondan sonra sünnet etk nl ğ olab l r. Düğün etk nl ğ
olab l r. Orada nsanlar gelecek aynı zamanda küçük
b r çay bahçes de olacak. Ş md bu Karabağlar'a
gelen nsanlar b s klet turu yapacak b r gün onunla
vak t geç recek. İk nc gün, üçüncü gün bahçeler
dolaşacak öyle geç recek. Dördüncü gün, beş nc gün
tavuğa bakacak, neğ n sütünü alacak. Altıncı ve
yed nc gün de o ara zamanlarda o pazar yer n
gezecek, hal gezecek. Akşamley n beled ye tarafından
düzenlenen şeyler olursa, etk nl kler olursa veya b z m
burada düğün var d yel m, g decek herkes orada
eğlenecek.”
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4.3.2. Kurum ve Yetk l ler n Görüşler
Kurum ve yetk l lerle yapılan görüşmelerde elde ed len öner ler n çoğunluğu
Karabağlar Yaylası'nın geleneksel yaşantısının korunması ve yaylanın tur zmden bu
şek lde pay almasıdır.
“Çok zor değ l burada 10 dönümlük b r araz
burada k yıl ç nde çok c dd b r şek lde yerel
tohum yet şt r c l ğ n gerçekleşt reb l r ve bu elde
ed len tohumlar da herkese dağıtılab l r. Burada
tur zm açısından, tarlayı ve ev k ralayıp patlıcan
b ber domates; oğlak keç nek beslemek steyen
nsanlar var. Buranın hayatı o yönden de
ncelenmel d r.”
Y ne kurum ve yetk l ler n öne çıkardığı en öneml eks kl klerden b r Karabağlar
Yaylası'ndak tanıtım eks kl ğ d r.
“B r kere yan b r nc planda reklam kampanyasını
yürütmek durumundasınız. Sadece ülken n sınırları
çer s nde değ l, dış ülkeler nezd nde de böyle b r
ş e y. S o n r a g e t re c e k s n z o n l a r ı m s a ﬁ r
edeceks n z, gel p görecekler onlar. B rkaç gün
yaşadıktan sonra, onlar g decekler başkalarına
anlatacaklar. Tur zm böyle olur, hele b z m
nsanımız, akıllıdır böyle şeylerde. Yaşamadan
b lemez, kabullenmez. Yerl tur stler ç n böyle,
yabancı tur stler ç n farklı. Ded ğ m g b s z b r nc
planda burası le lg l b r altyapı oluşturmak
durumundasınız.”
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4.3.3. Menteşe Halkı ve İşletmeler n n Görüşler

Menteşe halkı ve şletmeler , Karabağlar Yaylası'nı yaylada kamet edenlerden sonra en
y b len k nc kes md r. Bu k ş lerle yapılan anket sonucunda ulaşılmaya çalışılan lk
b lg , halk ve şletmeler n Karabağlar Yaylası'nı b l p b lmed ğ d r. İşletmeler n %90'ı
Karabağlar Yaylası'nı b l rken, %10'u Karabağlar Yaylası'nı b lmemekted r.

Evet
Hayır

Şek l 10: İşletmeler Tarafından Karabağlar Yaylası'nın B l n rl ğ

Anketlerle er ş len b lg ye göre Karabağlar Yaylası'nın b l n rl k sev yes Menteşe
halkınezd nde %92'd r

Evet
Hayır

Şek l 11: Menteşe Halkına Göre Karabağlar Yaylası'nın B l n rl ğ
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Anketlerle ölçülmeye çalışılan b r d ğer konu şletmelere ve halka göre Karabağlar
Yaylası'nın tur zm potans yel hakkındak görüşler d r. Buna göre, şletmeler n %56lık
b r kısmı Karabağlar Yaylası'nı tur st k b r yer olarak görmezken %44lük b r kısmı
yaylayı tur st k b r yer olarak görmekted r.

Evet
Hayır

Şek l 12: İşletmelere göre Karabağlar Yaylası'nın Tur st k N tel ğ

Karabağlar Yaylası'nı tur st k b r yer olarak gören %44 oranındak şletmeye, yaylanın
tur st k olarak gördükler özell kler n n ne olduğu sorulmuştur. Buna göre, %35,14'ü
yaylanın doğasını, %29,73'ü gez lecek ve görülecek alanlarını, %21' tar h kahveler ,
evler ve çınar ağaçlarını bel rtm şt r.

Karabağlar Yaylası'nı Tur st k Gören İşletmeler n Nedenler
Doğası
Gez lecek/Görülecek Yerler Var
Tar h Çınarlar - Kahveler - Evler
Havası
Kavun
Sess z sak n
Yayla olması
Yaylanın alçak olması, ser n, yeş l
Toplam

Oran
35,14
29,73
21,62
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
100,00

Tablo 14: Karabağlar Yaylası'nı Tur st k B r Yer Olarak Gören İşletmeler n Öne Sürdüğü Özell kler
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Karabağlar Yaylası'nı tur st k b r yer olarak görmeyen %56 oranındak şletmeler n
yarıya yakını (%46) yaylanın tur st k b r caz bes olmadığını ler sürerken, %28'
yeterl tur st k tes s olmadığını bel rtm şt r.

Tur st k caz bes yok
Yeterl tur st k tes s yok
Tanıtımı yeters z

Şek l 13: Karabağlar Yaylası'nı Tur st k B r Yer Olarak Görmeyen İşletmeler n
Öne Sürdüğü Nedenler

Halkın %54'ü Karabağlar Yaylası'nı tur st k b r yer olarak görmezken, %46'sı tur st k
özell kler olduğu görüşünded r.

Evet
Hayır

Şek l 14: Menteşe Halkına Göre Karabağlar Yaylası'nın Tur st k N tel ğ
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Menteşe halkının, Karabağlar Yaylası'nı tur st k olarak gören %46'lık kes m n n çok
büyük b r kısmı (%36,76) yaylanın tur st k özell ğ olarak doğası, tem z havası ve
çevresel güzell kler n d le get rmekted r. %17,65'l k kısmı kl m n n tur st k caz bes
olduğunu öne sürerken, %11,76'lık b r kısmı da tar h kahveler n n, evler n n ve
çınarlarının tur st k özell kte olduğunu bel rtmekted r.
Karabağlar Yaylası'nı Tur st k Gören Menteşe Halkının Nedenler Oran
36,76
Doğası, Tem z Hava, Çevre
19,12
Tur st k Caz bes Var
17,65
İkl m
11,76
Tar h Yer Çınar Ağaçları/Evler /Kahvehaneler
4,41
Restoranı Var
2,94
Yayla Aşağıda Olduğu İç n
1,47
Doğal S t Olduğu İç n
Havası Doğası Yağıları İle korunmalı
1,47
Bugüne Geleb len Nad r Yerlerden B r
1,47
Madd Yönden Uygun
1,47
Halkın Çıkarı İç n
1,47
Restore Ed ld ğ İç n Tur zme Açılab l r
100,00
Toplam
Tablo15: Karabağlar Yaylası'nı Tur st k Gören Menteşe Halkının Öne Sürdüğü Özell kler

Karabağlar Yaylası'nı tur st k b r yer olarak görmeyen %54 oranındak Menteşe
halkının, %41,27's yaylanın tur st k b r caz bes ve alanı olmadığını bel rtm şt r.
%28,57'l k b r kısmı şe yeters z tur st k tes s sebeb yle Karabağlar Yaylası'nın tur st k
b r yer olmadığını d le get rm şt r. Y ne bu k ş ler n %12,70' Karabağlar Yaylası'nın
tanıtım yeters zl ğ sebeb yle tur st k b r yer olmadığını bel rtm şt r.
Oran
41,27
28,57
12,70
4,76
4,76
1,59
1,59
1,59
3,17
100,00

Karabağlar Yaylası'nın Tur st k Olmama Nedenler
Tur st k Caz bes /Alanı Yok
Tur st k Tes s Yeters z
Tanıtım Yeters z
Daha Gel şmed
Yatırım Yapılmıyor Oraya
Çevre Sorunları Su Basıyor/Yolları Kötü
Halk İstem yor
Yayla Olduğu İç n
Yorum Yok
Toplam
Tablo 16: Karabağlar Yaylası'nı Tur st k B r Yer Olarak Görmeyen Menteşe Halkının
Öne Sürdüğü Nedenler
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İşletme ve halka Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes konusundak görüşler
sorulduğunda alınan cevaplar değ şkenl k göstermekted r. Buna göre, şletmeler n,
Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes ne halka kıyasla daha olumlu baktığı
görülmekted r. %82 oranındak şletmeler Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes n
arzu ederken, %18' Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes n stememekted r

Evet
Hayır

Şek l 15: İşletmeler n Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes ne Bakışı

Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes n steyen %82 oranındak şletmeler n bu
gel şmey steme sebepler arasında, sağlanacak ekonom k katkı %70 oranıyla başı
çekmekted r. %30 oranındak şletme se Muğla İl n n uluslararası düzeyde tanınmasını
sted ğ n bel rtm şt r.

Ekonom k Katkı
Muğla’yı Dünya Tanısın

Şek l 16: İşletmeler n Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes n İsteme Nedenler
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Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes n stemeyen şletmeler n başlıca end şe
kaynağı %87 oranıyla Karabağlar Yaylası'nın doğal hal n n bozulmasıdır.

Doğal hal bozulmasın
Tur st k caz bes yok

Şek l 17: İşletmeler n Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes n İstememe Nedenler

Menteşe halkının Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes ne bakışı se %79 oranında
olumlu, %21 oranında olumsuzdur.

Evet
Hayır

Şek l 18: Menteşe Halkının Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes ne Bakışı
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Buna göre, halka bu stekler n n nedenler sorulduğunda, tur zm n gel şmes n steyen
halkın %72,65' tur zm n sağlayacağı ekonom k katkıyı d le get rm şt r.

Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes n n İstenme Nedenler Oran
Ekonom k Katkı
72,65
Muğla Tanınır
12,82
İnsanların Kültürel Tar h Yerler Görmeler
10,26
Nefes Alab leceğ m z Doğa İle Tar h B rl kte
0,85
Yaşayab leceğ m z Ender Yerlerden B r Tanes
Yorum Yok
3,42
Toplam
100,00
Tablo 17: Menteşe Halkının Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes n İsteme Nedenler

Şek l 18'de bel rt len, Menteşe halkının tur zm n gel şmes n stemeyen %21
oranındak kes m n ler sürdüğü b r nc l neden %81 oranıyla kısmı Karabağlar
Yaylası'nda tur zm n gel şmes n n yaylanın doğasını bozacağıdır.

Doğası Bozulur

Yayla Tur zm ne Uygun Değ l

Dışardan Gelenler
Beğen p Yerleş r
Dış Göç Almasın

Şek l 19: Menteşe Halkının Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes n İstememe Nedenler
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“Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes ç n neler yapılab l r” sorusuna
şletmelerden gelen %25,56 oranındak öner ye göre öncel kl olarak tur st k tes sler
yapılmalıdır.
Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes İç n Yapılab lecekler

Oran

Tur st k tes sler - Oteller - Kafeler/Restoranlar

25,56

Tanıtım yapılmalı

21,11

Doğa yürüyüşler
Esk yapılar restore ed lerek faal yete geç r ls n

4,44
4,44

Bungalov ev yapılmalı

3,33

Yollar düzelt lmel
Çevre düzenlemes

3,33

Devlet önem vermel

2,22
2,22

Organ k gıda, Hayvan, Ç ftl k

2,22

Turlar düzenlenmel

2,22

B s klet turları
Etk nl kler yapılmalı
Fayton turu

1,11

Jeep Safar

1,11

Kamp

1,11

Safar çek çekle

1,11

B lm yorum

1,11
1,11

17,78

B r şey yapılmasın
Toplam

4,44
100,00

Tablo 18: İşletmelere Göre Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes İç n Yapılab lecekler
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“Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes ç n neler yapılab l r” sorusuna halkın
%30,41 oranındak b r kısmı yaylada tur zm n gel şmes durumunda doğasının
bozulacağını, bu sebeple tur zm n gel şmes n stemed kler n fade etm şt r. %27,70
oranındak b r kısmı se özell kle yöresel yemekler n yen leb leceğ tur st k tes sler
olması durumunda yaylada tur zm n gel şeb leceğ n d le get rm şt r.
Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes İç n Yapılab lecekler

Oran

Tur zm Gel şmes n - Gel ş rse Doğası Bozulur

30,41

Tur st k Tes s olmalı - Kafe/Restoran/Yöresel Yemekler Tatma

27,70

TanıtımYapılmalı

15,54

Organ k Tarım

5,41

Fest val - Şenl k

4,73

YollarıDüzelt lmel

4,73

Turlar

4,05

Tar h Bölgelere Önem Ver lmel

2,03

B s klet Yolu

1,35

Bungalov Evler

1,35

Havuz Yapılab l r

0,68

Hob Bahçeler

0,68

Pazarlar Kurulsun

0,68

Tohum Takas

0,68

Toplam

100,00

Tablo 19: Menteşe Halkına Göre Karabağlar Yaylası'nda Tur zm n Gel şmes İç n Yapılab lecekler
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Ankette seçenekler ver lerek sorulan “Yaylada tur zm artırab l r faal yetler nelerd r”
sorusunda şletmeler n %9,79'u halk/yayla ekoloj k pazarını, %8,79'u yaylada
düzenlenecek fest val ve şenl kler , %8,09'u yöresel yemekler tatma olanaklarını şaret
etm şt r. Bunları tak p eden faal yetler se %7,80 oranıyla organ k tarım günler , %7,66
oranıyla yöresel el sanatlarını gösterecek ve öğretecek faal yetler ve %7,23 oranıyla
rehberl doğa ve tar h yürüyüşlerd r.
Oran

Karabağlar Yaylası'nda Tur zm Arttıracak Faal yetler
Halk/ Yayla ekoloj k pazarı

9,79

Fest val ve şenl kler

8,79

Yöresel yemekler tatma olanakları

8,09

Organ k tarım günler

7,80

Yöredek el sanatlarını görme/öğrenme olanakları

7,66

Rehberl doğa yürüyüşü/ tar h yürüyüş rotası

7,23

Köy ve ç ftl kler z yaret etme olanakları

6,67

Tohum takas şenl kler

6,67

Kültürel ve tar h açıdan öneml yerler gezme olanakları

6,24

Doğadak hayvan ve b tk ler gözlemleme olanakları

5,67

Kamp kurma olanakları

4,96

B s klet/ ATV turları

4,11

B s klet turnuvaları

3,97

Doğada sport f akt v teler yapma olanakları

3,55

Müz k etk nl kler

3,26

Macera çeren akt v telere katılma olanakları

2,13

T yatro ve kukla g b sanat etk nl kler

1,99

Kongre ve sempozyumlar

1,28

Sadece tarım yapılsın

0,14
100,00

Toplam
Tablo 20: İşletmelere Göre Karabağlar Yaylası'nda Tur zm Arttıracak Faal yetler

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ

78 Karabağlar Yaylası’nda Dört Mevsim Turizm
Araştırma ve Fizibilite Raporu - Ekim 2016

Menteşe halkının seçenekl soruda şaret ett ğ , Karabağlar Yaylası'nda tur zm arttırıcı
faal yetler se %11,57 oranıyla halk/yayla ekoloj k pazarı, %11,03 oranla yaylada
düzenlenecek fest val ve şenl kler ve %10,30 oranıyla yöresel yemekler tatma
olanaklarıdır.

Karabağlar Yaylası'nda Tur zm Arttıracak Faal yetler

Oran

Halk/ Yayla Ekoloj k Pazarı

11,57

Fest val Ve Şenl kler

11,03

Yöresel Yemekler Tatma Olanakları

10,30

Köy Ve Ç ftl kler Z yaret Etme Olanakları

9,05

Yöredek El Sanatlarını Görme/Öğrenme Olanakları

8,32

Kültürel Ve Tar h Açıdan Öneml Yerler Gezme Olanakları

7,80

Rehberl Doğa Yürüyüşü/ Tar h Yürüyüş Rotası

7,49

Doğadak Hayvan Ve B tk ler Gözlemleme Olanakları

6,97

Kamp Kurma Olanakları

6,76

B s klet Turnuvaları

5,93

B s klet/ ATV Turları

5,52

Doğada Sport f Akt v teler Yapma Olanakları

5,52

Macera İçeren Akt v telere Katılma Olanakları

3,14

Çok Gel şmes n İstem yorum

0,20

Heps Arttırır Ama Yaylada Olmasını İstemem

0,20

Organ k Tarım, T yatro Kukla

0,20

Toplam
Tablo 21: Menteşe Halkına Göre Karabağlar Yaylası'nda Tur zm Arttıracak Faal yetler
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100,00

4.3.4.Tur zm Yetk l ler ve Tur stler n Görüşler
Marmar s ve Bodrum'da yer alan tur zm acenteler ve tur operatörler yle yapılan
anketlerde öncel kle Karabağlar Yaylası'nın b l n rl ğ sorgulanmıştır. Bu sorudan elde
ed len ver ler şaşırtıcıdır. Ankete katılan acente ve operatörler n %85' n n Karabağlar
Yaylası'nı b lmed ğ görülürken sadece %15'l k d l m Karabağlar Yaylası'nı b ld ğ n
fade etm şt r.

Evet
Hayır

Şek l 20: Tur zm Acenteler – Tur Operatörler Karabağlar Yaylası B l n rl k

Karabağlar Yaylası'nı b len %15 oranındak acente ve operatörlere, yaylaya tur
düzenley p düzenlemed kler veya Menteşe merkez ne düzenled kler turlara
Karabağlar Yaylası'nı dâh l ed p etmed kler sorulmuştur. Buna göre h çb r acente veya
operatörün Karabağlar Yaylası'na ayrı veya paket program çer s nde yer vermed ğ
görülmüştür. Bunun neden olarak %50 oranında müşter lerden bu yönde b r talep
olmadığı, %33 oranında se Karabağlar Yaylası'na düzenlenecek b r turun mal yet n n
çok yüksek olduğu d le get r lm şt r.
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Karabağlar Yaylası'nı b len %15 oranındak acente ve operatörlere, yaylaya tur
düzenley p düzenlemed kler veya Menteşe merkez ne düzenled kler turlara
Karabağlar Yaylası'nı dâh l ed p etmed kler sorulmuştur. Buna göre h çb r acente veya
operatörün Karabağlar Yaylası'na ayrı veya paket program çer s nde yer vermed ğ
görülmüştür. Bunun neden olarak %50 oranında müşter lerden bu yönde b r talep
olmadığı, %33 oranında se Karabağlar Yaylası'na düzenlenecek b r turun mal yet n n
çok yüksek olduğu d le get r lm şt r.

Talep Yok
Mal yet
Kaçak Tur Yapıyor

Şek l 21: Karabağlar Yaylası'na Tur Düzenlemeyen Acente ve Operatörler n Nedenler

Anket aracılığıyla er ş len tüm acente ve operatörler, Karabağlar Yaylası'nda tur zm n
gel şmes n arzu etmekted r. Bu steğ n temel ne n lmeye çalışılmış ve ankete katılan
acente ve operatörler n yarısı (%50) tur zm n gel şmes n n her zaman olumlu b r yönü
olduğunu bel rtm şlerd r. %17'l k b r kısım se Karabağlar Yaylası'nda tur zm n
Menteşe'n n tanıtımına katkı sağlayacağını bel rtm şt r. %16 oranındak acente ve
operatörler se Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes n n kend ler ne madd açıdan
gel r get recek b r gel şme olacağını fade etm şt r.
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17%

Tur zm gel ş r
17%

50%

Madd açıdan dolayı
Muğlanın daha çok
tanınması

16%

Yorum yok

Şek l 22: Tur zm Acenteler – Tur Operatörler n n Karabağlar Yaylası'nda
Tur zm n Gel şmes n İsteme Sebepler

Yukarıda bel rt ld ğ g b , ankete katılan acente ve operatörler n %85' Karabağlar
Yaylası'nı b lmemekted r. Buna göre, “Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes ç n
neler yapılab l r” sorusuna verd kler cevabın büyük b r kısmını (%83) “Reklam ve
tanıtım yapılmalıdır” cümles n n oluşturması şaşırtıcı değ ld r.

Reklam yapılmalı

17%

Konaklama yerler
yapılab l r

83%

Şek l 23: Tur zm Acenteler – Tur Operatörler ne Göre Karabağlar Yaylası'nda
Tur zm n Gel şmes İç n Yapılab lecekler
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Karabağlar Yaylası'nda tur zm n gel şmes ç n ankette sunulan seçenekler arasından
hang akt v teler n yapılmasının olumlu olacağı sorulduğunda gelen cevaplara göre,
yöresel yemekler tatma olanaklarının %12,5 oranıyla tur zm artıracak b r nc etken
olarak öne çıktığı görülmekted r. %11,26 le k nc sırada ortaya konan etken se köy ve
ç ftl kler n z yaret ed lmes d r. Bugün agrotur zm d ye tab r ett ğ m z tur zm çeş d tam
da Karabağlar Yaylası'ndak ç ftl kler n yan yurtların korunmasına ve bu şek lde
tur st n lg l s n çekmeye yönel kt r. Acente ve operatörler n, %10,60 oranında d le
get rd ğ üçüncü akt v te, yöresel el sanatlarının serg leneceğ ve hatta öğret leceğ
atölyeler n Karabağlar'da tur zm arttıracağı yönünded r. B s klet ve ATV turları da
tur zm yetk l ler tarafından %8,94 le tur zm arttıracak akt v teler l stes nde üst
sıralarda görülmekted r. Kültürel ve tar h açıdan öneml yerler gezme olanakları
%7,95 oranla kültür tur zm açısından popüler akt v teler arasında değerlend r lm şt r.

Karabağlar Yaylası'nda Tur zm Arttıracak Faal yetler
Yöresel yemekler tatma olanakları
Köy ve ç ftl kler z yaret etme olanakları
Yöredek el sanatlarını görme/öğrenme olanakları
B s klet/ ATV turları
Kamp kurma olanakları
Kültürel ve tar h açıdan öneml yerler gezme olanakları
Fest val ve şenl kler
Rehberl doğa yürüyüşü/ tar h yürüyüş rotası
Halk/ Yayla Ekoloj k pazarı
Doğadak hayvan ve b tk ler gözlemleme olanakları
B s klet turnuvaları
Doğada sport f akt v teler yapma olanakları
Macera çeren akt v telere katılma olanakları
Tohum takas şenl kler
Jeep Safar
Tanıtıcı broşürler
Toplam

Oran
12,25
11,26
10,60
8,94
7,95
7,95
7,62
7,62
6,62
6,62
4,97
3,31
1,99
1,66
0,33
0,33
100,00

Tablo 22: Tur zm Acenteler – Tur Operatörler ne Göre Karabağlar Yaylası'nda
Tur zm Arttıracak Akt v teler

Tur zm acenteler ve tur operatörler yle yapılan anketlerde karşımıza en çok çıkan
tur zm akt v teler nden b r ATV turlarıdır. Ancak, der nlemes ne görüşme yaptığımız
tur zm yetk l ler , ATV turlarının ekotur zme h ç uygun olmadığı, yaratacağı k rl l kle
Karabağlar Yaylası'na zarar vereceğ bel rt lm şt r.
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Karabağlar Yaylası'nın b l n rl ğ tur stlere de sorularak ölçülmeye çalışılmıştır. Buna
göre ankete katılan tur stler n %72's Karabağlar Yaylası'nı h ç duymamıştır. Buradan
çıkan sonuç Karabağlar Yaylası'nın tanıtım eks ğ olduğudur ve bu sonuç tur zm
acentes ve tur operatörler n n, Şek l 23'te göster ld ğ g b , %82 oranında reklam /
tanıtım yapılmalı öner s n doğrular n tel kted r.

28%
Evet
Hayır
72%

Şek l 24: Tur st – Karabağlar Yaylası B l n rl ğ

Karabağlar Yaylası'nı b len %28 oranındak tur ste Karabağlar Yaylası'na daha önce
g d p g tmed ğ sorulmuştur. Yaylayı b len tur stlerden sadece %18' daha önce
Karabağlar Yaylası'na g tt ğ n fade etm şt r.

18%
Evet
Hayır

82%

Şek l 25: Karabağlar Yaylası'nın Tur stlerce Z yaret Ed lme Oranı
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Karabağlar Yaylası'na g den tur stlere Karabağlara g d ş ve konaklamaları sorularak
Yaylanın tur zm durumu tesp t ed lmeye çalışılmıştır. Buna göre Karabağlar Yaylası'na
g den tur stler n yaylaya g d ş sıklığı üç ayda b r veya ayda b r şekl nded r. Yaylaya
g den tüm tur stler yalnızca günüb rl k olarak g d p geld kler n fade etm şlerd r.

50%

50%

Ayda 1
3 ayda 1

Şek l 26: Tur stler n Karabağlar Yaylası'na G d ş Sıklığı

Anket le ulaşılan tur stlere uygun ﬁyatlı konaklama tes sler bulunması durumunda
Karabağlar Yaylası'nda konaklayıp konaklamayacakları sorulmuştur. Ankete katılım
sağlayan tur stler n %82's olumlu yaklaşmıştır.

18%

Evet
Hayır
82%

Şek l 27: Tur stler n Uygun Tes s Olması Durumunda Karabağlar Yaylası'nda
Konaklamaya Bakışı

Tur stlerle yapılan anketlerde Karabağlar Yaylası'na hang mevs mde gelmey terc h
edecekler sorulmuştur. Tur stler, %94 oranında yaz mevs m nde gelmey terc h
edecekler n bel rtm şlerd r.
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3% 3%

Yaz
Kış
İlkbahar
94%

Şek l 28: Tur stler n Karabağlar Yaylası'na Gelmey Terc h Ett kler Mevs m

Yayla tur zme açıldığında hedef k tle olacak olan tur stlere Karabağlar Yaylası'nda
hang akt v teler görmey terc h edecekler sorulmuştur. Bu soruya b r nc sırada
%13,16 oranında Karabağlar Yaylası'nda düzenlenecek fest val ve şenl kler cevabı
ver lm şt r. İk nc sırada se %12,50 oranıyla halk / yayla ekoloj k pazarı gelm şt r. Bu
akt v teler tak p eden d ğer yüksek oranlı cevaplar se şunlardır: Doğada sport f
faal yetler düzenlenmes (%7,89), yöresel yemekler tatma olanaklarının bulunması
(%7,89), doğadak hayvan ve b tk ler gözlemleme olanakları (%5,92)
Oran
13,16
12,50
7,89
7,89
5,92
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
4,61
3,95
3,95
3,29
2,63
1,97
0,66
100,00

Karabağlar Yaylası'nda Tur zm Arttıracak Faal yetler
Fest val ve şenl kler
Halk/ Yayla ekoloj k pazarı
Yöresel yemekler tatma olanakları
Doğada sport f akt v teler yapma olanakları
Doğadak hayvan ve b tk ler gözlemleme olanakları
B s klet turnuvaları
Kamp kurma olanakları
Köy ve ç ftl kler z yaret etme olanakları
Yöredek el sanatlarını görme/öğrenme olanakları
Macera çeren akt v telere katılma olanakları
Müz k etk nl kler
Organ k tarım günler
Rehberl doğa yürüyüşü/ tar h yürüyüş rotası
Kültürel ve tar h açıdan öneml yerler gezme olanakları
Tohum takas şenl kler
B s klet/ ATV turları
T yatro ve kukla g b sanat etk nl kler
At b n c l k
Toplam
Tablo 23: Tur stler n Karabağlar Yaylası'nda Görmek İsted kler Akt v teler
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SONUÇ VE
ÖNERİLER

III. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tur zm le çevre arasında yakın l şk olduğu gerçeğ yeryüzü kaynaklarının süratle
bozulmaya başladığı ve ortam k rlenmes n n büyük boyutlara ulaştığı 1970'l yıllarda
daha y anlaşılmıştır. Başarılı b r tur zm etk nl ğ ç n tem z, düzenl ve sağlıklı b r
ortam gerekl d r. Fakat tur zmde olan gel şmeler ve buna bağlı yoğun tur st akınları da
çevrey bel rl ölçüde bozmakta ve yıkıma uğratmaktadır. Tur zm gel şt r rken doğayı
da korumayı sağlayab lmek ancak gerçekç ve dengel uygulamalarla el ele g den
planlamanın ve denet m n çok y yapıldığı faal yetlerle mümkün olacaktır. Yüzyılın en
büyük gel şme gösterecek alanlarından b r s n n tur zm sektörü olması ve h çb r
ülken nde tur zm gel rler nden vazgeçemeyeceğ b l nd ğ ne göre, bütün ülkeler n hem
yatırım planlaması hem de doğal ve kültürel değerler n koruması uzun vadel fayda
sağlayacaktır.
Kırsal coğraﬁ bölgeler n çek c l ğ yer şek ller ve araz kullanılışının n tel kler ne
bağlıdır. Çoğu kırsal alanın coğraﬁ görünümler nsan faal yetler nden son derece
etk lenm ş ve değ ş me uğramıştır. Kırsal alanlar; sah p oldukları kl m koşulları, doğal
özell kler , manzara güzell kler ve sundukları kırsal yaşam tarzı bakımından tur zm
bağlamında çek c yerlerd r. Geleneksel tarım da kend ne özgü b r kültürel coğraﬁ
görünüm ve yaşam tarzı yarattığından, tarım le tur zm arasında sıkı b r l şk
mevcuttur.
Kırsal tur zm çok çeş tl faal yetler ç ne alır. Her tür kırsal rekreasyon faal yet kend
özel yer seç m koşullarına sah pt r. Kırsal yaşamın tadına bakmak steyenler daha
sınırlı b r konaklama kolaylığı olan, ç ftl k tat ller ne katılırlar.
Tarıma alternat f olarak tur zm n gel şt r lmes n n bu tür bölgelerde yaşayanlara gel r
ve st hdam kaynağı olacağı tahm n ed leb l r. Ayrıca tur zm n çoğaltıcı etk s n n
ekonom k düşüşü önleyeceğ öngörüleb l r. Bazı kırsal tur zm faal yetler nde
ç ftç lerden bazılarının araz ler üzer nde küçük b r ücret karşılığında karavanlar ç n
yer ayırmakta, bazılarının kend tarımsal ürünler n satacakları küçük dükkânlar
açmakta ve d ğerler n n de ç ftl k b nalarını tat l geç rmek steyenlere sunmakta
oldukları görülmüştür. Şeh rl ler n, şeh rlerden kaçma ve sess zl k ortamına kavuşma
arzusu ç ftç ler n yavaş yavaş tur zme yönelmeler n sağlamıştır.
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“Kırsal tat l” ya da “ç ftl k tat ller ” bazı k mseler n organ k olarak tarımla
uğraşab lecekler şek lde de olab lmekted r. Örneğ n, Fransa'da özell kle orta sınıf
tur stlerden bazıları bu tür tat llere talep göstermekted r. Lozere ve Gers g b bazı ller
bu hareket teşv k ederek kend ler n bu tür tur zme uyarlamış bulunmaktadırlar.
İtalyanların çoğu da Umbr a ve Toskana'da onarılıp yen leşt r lm ş esk kır evler ne
g derek b r hafta boyunca dağ yürüyüşü, kuş gözlem , bahçe şler ve yemek p ş rme
kursları le uğraşmaktadırlar.
Yayla tur zm potans yel av, yürüyüş, kış sporları ve dağ tur zm g b d ğer tur zm
çeş tler yle b rleşt r ld ğ takd rde büyük b r tur zm akt v tes yaratmaktadır (Tunç ve
Saç, 1998, s.30).
Tarımın, beslenme odaklı b r sektör olması neden yle tüm dünya ülkeler ç n büyük
önem bulunmaktadır. Son yıllarda dünyanın her yer nde p yasaya sürülen ürünlerde
tüket c artık sağlıklı ve güvenl ürünler ben msemekte ve satın alacağı ürünün çevreye
dost, nsan sağlığına uygun ve güvenl b r şek lde üret ld ğ nden em n olmak
stemekted r.
Tarım ve tur zm ortak özell kler bakımından b rb rler n tamamlar n tel kted r. İk
sektörün b rb r le olan l şk s , nsanların doğal yaşama duydukları özlem ve
kaynakların g derek tüket lmes tarım ve tur zm bütünleşt rerek b r paydada toplayan
agrotur zm ortaya çıkarmıştır. Kaynakları koru kullan düşünces le hareket eden
agrotur zm, tarımsal alanlara zarar vermeden sürdürülen b r tur zm türünü fade
etmekted r.
Karabağlar Yaylası ç n yapılan l teratür çalışmaları ve der nlemes ne görüşmelerde
elde ed len en öneml bulgulardan b r koruma mar planıyla lg l d r. Buna göre
koruma mar planlarının temel eks kl ğ korunan alanda yaşayan nsanların hayatına
dokunmamasıdır. Yan , bu koruma mar planları, koruma planının uygulandığı
bölgelerde halkı bel rl açılardan kısıtlarken d ğer yandan bu kısıtlamaları kame
edecek mükâfat ve teşv kler sunmamaktadır. Buna yönel k yapılacak çalışmalardan
b r halka çeş tl altyapı konularında nd r m ve kolaylıklar sağlanmasıdır.
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Örneğ n, nd r ml ulaşım, su ve elektr k sunularak Karabağlar Yaylası'ndak halkın
yaylayı b r cefa olarak görmes ve terk etmes engelleneb l r. Bu şek lde koruma –
kullanma denges kurulmalı ve toplumda bu yönde b r b l nç gel şt r lmel d r. Ancak bu
b l nce eğ t m kampanyaları ve kongreler le değ l çeş tl uygulamalar le er ş leb l r.
Halkın yaylayı korumak amacıyla b l nçlenmes ancak yaylanın onların hayatında b r
yere temas etmes yle mümkün olacaktır.
Karabağlar Yaylası'nda yaşayan halkın tur zm yoluyla yaşam kal tes artmalıdır. Bu
sebeple halkın katılımı mutlaka sağlanmalı ve projeye nandırılarak katkı koymaları
sağlanmalıdır. Yayla halkı, tur zm n planlama ve yönet m ne katılmalıdır.
Kültürel zeng nl k ve b yoloj k çeş tl l ğ n korunumu ve güçlend r lmes sağlanmalıdır.
Bu konulara geç lmes ç n bürokrat k sürec n kısaltılması ç n gerekl düzenlemeler n
hemen yapılması gerekl d r. Tar h m ras, doğal çevre ve kaynaklar, tur zm ve kültüre
karşı şlenen suçlara karşılık gelecek cezalarla caydırıcılık arttırılmalıdır.
Yaylanın b r tur zm ağı çer s nde yer ed neb lmes ç n öncel kle fuarlara katılım
sağlanmalıdır. Bu fuarlar arasında Menteşe Beled yes 'n n de çer s nde yer aldığı
“Tar h Kentler B rl ğ ”n n düzenled ğ Yapex Restorasyon Fuarı öneml b r yer teşk l
etmekted r. Bu fuar Çekül Vakfı ve Akden z Tanıtım şb rl ğ nde ve Tar h Kentler
B rl ğ desteğ yle düzenlenen b r özend rme fuarıdır. Bu kapsamda “Tar h ve Kültürel
M rası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özend rme Yarışması” le Karabağlar
Yaylası'nın tesc ll yapıları yarıştırılab l r, alınacak ödülle yayla halkının var olan
tesc ll yapılarını koruması, onarım faal yet ne g r şt kler yayla evler n de restorasyon
kurallarına uygun olarak restore etmeler sağlanab l r. Böylel kle yaylanın geçm ş ve
kültürü yapıları üzer nden de korunacak ve devam ett r lecekt r.
Yurt ç ve yurtdışında gerçekleşt r len öneml ekotur zm ve/veya agrotur zm fuarlarına
katılım sağlanmalı ve öncel kle bu fuarların çer ğ ne da r gözlemler yapılmalıdır. Daha
sonra Karabağlar Yaylası ç n tasarlanan tur zm planına bağlı olarak gerekl yazılı
ürünler ve görseller hazırlanmalı, bu fuarlarda stant açılmalıdır.
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Yayla ç n yapılan der nlemes ne görüşmeler, grup toplantıları ve anketlerde er ş len en
öneml end şelerden b r Karabağlar Yaylası'nın kültürünün bozulmasıdır. Bunları
engellemeye yönel k olarak, ün vers teler bünyes nde Karabağlar Yaylası'nın
m mar s n n tanıtılması ve aktarılması ç n atölyeler düzenlenmel , var olan yapılarının
b r dökümü çıkarılmalı, belgelemes yapılmalıdır.
Bunun dışında Karabağlar Yaylası ç n daha kapsamlı b r envanter oluşturulması
konusu gündeme get r lmel d r. Bölgen n fauna ve ﬂorasından, yöresel yemekler ne,
tesc ll b nalarından, folklor k ögeler ne kadar her şey n kayıt altına alınması hem
projen n başarıya ulaşması hem de Karabağlar yayla kültürünün gelecek kuşaklara
aktarılması açısından son derece öneml d r.
B l nd ğ g b alan yönet m n n amaçları arasında, alan sınırlarının tar h , sosyal,
kültürel, coğraﬁ, doğal, sanatsal b r bütünlük çer s nde korumak, alanın değer n
arttırarak uluslararası b r sev yeye çıkarmak, kentleşmen n doğal alanlar, arkeoloj k
bölgeler ve tar h kentsel alanlar üzer ndek yıkıcı etk ler n azaltmak vardır.
Karabağlar Yaylası'nın merkez n baskılayıcı kentleşmes ne kalkan olarak alan
yönet m ne ht yaç duyduğu açıktır. Bu sebeple alan yönet m konusunda lg l kamu
kurum ve kuruluşlarıyla kararlı ve hızlı b r şek lde şb rl ğ ne g d lmel d r.
Bağların tekrar canlandırılması sağlanmalıdır. Şu anda sadece bazı kes klerde mevcut
olan bağların, yaylanın adına yakışır şek lde tekrar canlandırılması gerekmekted r.
Bağların canlanmasıyla oluşab lecek artı değerler kırsal tur zm anlayışının b r parçası
olarak oldukça rağbet görecek, potans yel satışı ekonom ye, yerel halka refah
get recekt r. Yaylanın en ac l ht yacı, görüşmelerde de d le get r len b r ht yaç olan ve
halk nezd nde de çok b l nmeyen tar h n yazılı hale get rmekt r. Ş md ye dek yapılan
çalışmalar ncelend ğ nde; yaylanın adındak “bağ” yapısını nasıl y t rd ğ ne da r
tatm n ed c cevaplar alınamamaktadır. Aynı zamanda, sözlü anlatının aktarımının güç
olması sebeb yle yen nes l yayla tar h hakkında daha az b lg ye sah pt r. Bu durumun
ortaya çıkaracağı en büyük sorun yayla hakkında eşs z b lg kaynağı olan esk nesl n
b lg ler n n kayıt altına alınamaması durumunda ler de tamamen s l neb lecek
olmasıdır. Böyle b r durumla karşı karşıya kalınması hal nde yaylayı k öneml tehl ke
beklemekted r.
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Amaçlamakta olduğumuz dört mevs m sürdürüleb l r tur zm, yerel halkın değerler ne
ve gelenekler ne önem veren b r tur zm anlayışıdır. Bu tar h n yok olması
durumundaysa değerler n ve gelenekler n korunumu g tt kçe mkânsız hale gelecekt r.
D ğer b r tehl ke, bu değerler n ve gelenekler n korunamaması durumunda yaylanın
kültürel erozyona maruz kalması, yerel halkın yurtlarını ve evler n satması ve yaylanın
yayla kültürünü ve dokusunu kaybederek şeh rleşmes d r.
Bu sebeple Karabağlar Yaylası'nın ve Menteşe'n n yerel tar hç ler n n, görmüş geç rm ş
k ş ler n n b r araya get r ld ğ , esk eşyalarını, belgeler n , kıyafetler n vb.
serg led kler , Yörük kültürünün vurgulandığı sohbet toplantılarının gerçekleşt r lmes
ve bunların kayıt altına alınması, sonrasında k taplaştırılması Karabağlar Yaylası'nın
tar h n n korunması ve d ğer kuşaklara aktarılması açısından gerekl d r.
K tap ve kayıtlar, der nlemes ne görüşmelerde bahsed len, “Allan Kavağı”nın ş fa
etk s ve benzer yerel efsane ve söylenceler le son dönem n popüler Osmanlı kültürü
Kanun Sultan Süleyman'ın Rodos Sefer esnasında uğradığı Karabağlar Yaylası'nda
otağ kurması, Evl ya Çeleb 'n n z yaret ve notları g b unsurlarla süslenmel bu şek lde
yaylanın yerel kültürü zeng nleşt r lmel d r. Bunlara ek olarak Karabağlar Yaylası'nın
b r tanıtım ﬁlm n n yapılması gerekmekted r.
Yapılan görüşmelerde tur zm n önünde en büyük engellerden b r konaklama
tes sler ndek yeters zl kt r. Gerçekten de tur zm faal yet açısından en öneml
konulardan b r konaklamadır. Karabağlar Yaylası, Kentsel ve III. Derece Doğa S t
alanı olduğu ç n mar zn nde sıkıntılar yaşamaktadır. Ancak temels z yapılar
konusunda b r kısıt olmadığından, potans yel tur stlere kamp alanı ve bungalov türü
konaklama alanları sağlanab l r. Yerel halkın ev n veya ev n n odasını k ralaması da
seçenekler arasında değerlend r lmel d r. Yaylada kamp ve karavan kültürünün
oluşması sağlanab l r. Bunun ç n beled yen n alan tahs s etmes n n yanı sıra yayla
halkı ve esnafı yurtlarının kapılarını tur stlere açab l r.
Ekotur zm n öncel kl talep gören alanlarından b r de organ k üret md r. Bu kapsamda
tur stler n gözlem yapab leceğ hatta sterlerse çalışab lecekler tarım ve hasat günler
düzenleneb l r ve hâl hazırda düzenlenmekte olan tohum takasları yaygınlaştırılab l r.
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Tur zm n, Karabağlar Yaylası'nı tehd t etmemes ç n yaylanın yeterl altyapısının
olması gerekmekted r. Bu altyapı çalışmaları çok yönlüdür. En çok sorun yol ve ulaşım
kategor s nden bel rt lm şt r. Altyapının her b r öğes n n b r d ğer ne bağlı olduğu
unutulmamalıdır. Menteşe merkeze ulaşımı gel şt r lmel d r. Bunun ç n özell kle
yaylada kamet eden veya çalışanlara yönel k olarak merkezle yayla arasında ücrets z
b r r ng s stem düzenleneb l r. Y ne aynı çerçevede, otobüs ve dolmuş saatler n n
arttırılması hedeﬂenmel d r. Aynı zamanda hem ulaşımı kolaylaştırıcı hem de tur st k
olması sebeb yle fayton kullanımı da düşünüleb l r. Yaylanın yüz ölçümü
düşünüldüğünde, fayton turlarının b r r ng g b çalışması, bell mevk veya kahvelerde
aktarım veya mola yer sağlanması uygun olacaktır.
Ekotur zm n öneml b r parçası, Karabağlar Yaylası'nın zaten sah p olduğu bol oks jen
ve tem z b r çevren n sürdürüleb l r olmasıdır ve çevre tem zl ğ n n sağlanması bu tür
tur zm konusunda temel gereks n md r. Su, hava ve toprak kal te ölçümler ve
belgelend rmes gerekl kurum ve kuruluşlarca yapılmalıdır. Bu gereks n m k
sebeptend r. B r nc s , Karabağlar Yaylası'nın bugünkü durumu belgelenmel ve varsa
eks kl kler g der lmel d r. İk nc olarak se per yod k ölçümlerle Karabağlar
Yaylası'nın tur zme açılmasından sonra kötü yönde b r değ ş m göstermes n n önüne
geç leb lecekt r. Yayla sak nler yle yapılan b reb r görüşmelerde ve l teratür
taramalarında karşılaşılan ve sağlığı tehd t eden b r nc l olgu kuyu sularının tem z
olmayışıdır. Bu konuda yapılması gereken ac l hamleler vardır. Konaklama konusunda
ç ftl k hayatının tur stlerce deney mlenmes ç n evler n k ralanması düşünülürken,
yaşamın en öneml parçası su bundan ayrı düşünülemez. Kuyu sularının tem zlenmes
konusunda başta Devlet Su İşler ve Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes olmak üzere,
tüm lg l kurum ve kuruluşlar b r araya get r lmel , halkın sağlığını tehd t eden bu
sorunun, Karabağlar Yaylası'ndak geleneksel yaşamı bozmadan üstes nden
gel nmel d r.
Ekotur zm n en öneml ayaklarından b r çevre tem zl ğ n n sağlanması ve
sürdürüleb l r hale get r lmes d r. Bu konuda gerek tur stler gerekse de halkı
b l nçlend r c çalışmalar yapılmalıdır. Plast k poşet kullanımı azaltılmalı, bunun
yer ne hem daha ekoloj k hem de tur st k açıdan da daha çek c b r seçenek olan ﬁle,
kese kağıdı kullanımı yoluna g d lmel d r.
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Der nlemes ne görüşmelerde ed n len ver lere göre yaylada k m geceler havaya atılan
kurşun sesler sebeb yle yayla halkının rahatsız olduğu b lg s ne ulaşılmıştır. Y ne bu
görüşmelerde elektr k s stem konusunda halkın k yönlü end şes olduğu görülmüştür.
Bunlardan b r ağaçlara değen elektr k teller sebeb yle doğan yangın ht maller ne
yönel k, d ğer se elektr k s stem n n ve kullanım kapas tes n n sürekl gel şmes
sonucu Karabağlar Yaylası'nın doğal hayatının zarar görmeye başlayacağına yönel k
end şelerd r. Bu çerçevede, gürültü ve ışık k rl l ğ n engellemek ç n çalışmalar
yapılmalıdır. Yetk l kurumlar, s lah kullanımı konusunda denet mler sıklaştırmalıdır.
Yaylada tabela, levha ve kentsel peyzaj düzenlemeler ve korunumu esas alınacaktır.
Sürdürüleb l r b r tur zm ç n yaylayı çek c kılmak yalnızca doğası, kültürel değerler
sunmakla mümkün olmadığından, aynı zamanda Karabağlar Yaylası'nda çeş tl
faal yetler düzenlenmel d r. Anketler, der nlemes ne görüşmeler, grup toplantıları
sonucunda Karabağlar Yaylası'nda tur zm arttıracak faal yetler n başında yaylada
düzenlenecek halk pazarı, fest valler, şenl kler ve yöresel yemekler tatma olanağı
sağlanması gelm şt r.
Y ne anketler sonucunda elde ed len ver lere göre halkın lk aklına gelen fest valler n
başında, bugün “Menteşe Kültür ve Sanat Şenl ğ ” kapsamında düzenlenen “Yayla
Kavunu Yarışması” gelmekted r. Bu algı d kkate alınmalıdır. Buna göre “Karabağlar
Yaylası Şenl ğ ” düzenlenmel ve bu şenl k kapsamında Menteşe halkı, şletmeler ve
yayla sak nler tarafından en çok öne çıkarılan yayla kavununun, kavundan üret lecek
yan ürünler n ve d ğer yayla ürünler n n satışlarının yapılacağı stantlar oluşturulmalı,
yerel halkın bu stantlarda ürünler n satması mkânı sağlanmalıdır. Menteşe Beled yes
stantlarda satış yapan halktan şgal ye ücret almayarak halkı satış yapmaya teşv k
etmel d r. Menteşe Kültür ve Sanat Şenl kler bünyes nde devam ett r len “En Güzel
Yayla Kavunu” yarışması, Karabağlar Yaylası'nda düzenlenecek şenl ğ n en öneml ve
ﬁnal ayağını oluşturmalıdır. Tur zm ç n yerl halkın heyecan ve desteğ çok öneml ve
etk l d r. Bu sebeple, şenl klerde yerl sanatçıların veya grupların sahne alacağı
konserler düzenlenmel , şenl k alanı halkın ve tur stler n lg odağı hal ne get r lmel d r.
Kurulacak atölyelerde tarım ürünler n n farklı formları serg lenmel d r. Örneğ n, bu
ürünlerden elde ed len reçel, oda kokusu, parfüm, kolonya g b ürünler üret leb l r ve
satışı yapılab l r.
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Bu şenl ğ n düzenlenme tar h , dört mevs m tur zm amacına uygun olarak ve yayla
halkını da rahatsız etmeyecek şek lde lkbahar aylarından N san – Mayıs veya güz
aylarından Eylül – Ek m olmalıdır.
Y ne der nlemes ne görüşmeler, grup toplantıları ve anketler aracılığıyla er ş len
b lg lere göre Karabağlar Yaylası'nın ünlü yemekler nden büryan, döş (kaburga
dolması), tarhana, er şte, makarna g b yemekler n n b lg ler n n paylaşılacağı ve
gurme dernekler n n de jür üyes olarak davet ed leceğ ve dereceye g recek yemeklere
ödül ver lecek “Karabağlar Yemek Yarışması” düzenleneb l r. Bu tarz yarışmalar
aracılığıyla hem yerel halkın heyecanı en üst sev yede tutulacak hem de tur stler n yerel
yemeklere er ş m kolaylaşacaktır. Çocuklar ç n geleneksel Hac vat Karagöz vb.
etk nl kler le yağlı güreşler de halkın katılımını ve lg s n artıracaktır.
Konuyu destekley c olarak ve aynı zamanda düzenlenecek şenl kler n n ulusal ve
uluslararası tanıtımının ve dolayısıyla Karabağlar Yaylası’nın tanıtımının sağlanması
adına b lg turları düzenlenmel d r. Bu b lg turlarına blog yazarları ve seyahat
gazetec ler n n davet ed lerek bölgey gezmeler ve tanıtmaları amaçlanmalı ve bu
yönde yılın bel rl dönemler nde organ zasyonlar yapılmalıdır.
Özell kle bu şenl kler kapsamında satışı yapılab lecek ürünler n Karabağlar
Yaylası'nda b r kooperat ﬂeşmeye g d lerek yerl marka hal ne gelmes sağlanmalıdır.
Bu kooperat f, ç ftç lere tohum desteğ sağlayarak, yayla ürünler n n tohumunun
korunumunu sağlamalıdır. Karabağlar Yaylası'ndak görüşmelerde ed n len b lg ye
göre yaylada tarhana buğdaydan yapılmaktadır. Bu ve benzer öneml marka değer
sağlayacak ürünler kooperat ﬁn ürünler arasında mutlaka yer almalıdır. Kooperat f
konusunda Türk ye ve dünyadak örnekler ncelenmel d r.
Üzüm bağlarının yen den canlandırılması adına but k şarap yapımı, şarap yapım
atölyeler , degustasyon günler düzenlenmel d r. Der nlemes ne görüşmelerde d le
get r len yayla üzümü bu kapsamda pazarlanmalıdır. Y ne şarapçılık konusunda neler
yapılması gerekt ğ n bel rlemek adına Türk ye ve dünyadak d ğer örnekler
ncelenmel d r.
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Yaylanın tar h kahveler n n, tesc ll evler n n, anıt ağaçlarının, r mler n, kes kler ve
kabalıklardak kızılcık, yaban er k, karaağaç, yaban gül g b güzell kler n de
görüleceğ tar h -kültürel yürüyüş rotası çıkarılmalıdır. Bu rota üzer nde yılın her
mevs m nde toplu yürüyüşler gerçekleşt r lmel d r. Ayrıca özell kle yaylanın daha ıssız
olduğu kış aylarında ve genel olarak geceler , tur stler n güvenl b r b ç mde bu rotayı
tamamlaması ç n devr ye gezecek güvenl k görevl ler y ne Menteşe Beled yes
tarafından sağlanmalıdır. Ac l durumlar ç n telefon ve zarur ht yaçların g der lmes
ç n portat f tuvaletler y ne bu rota üzer nde hazır bulundurulmalıdır. Karabağlar
Yaylası'nın lab rente benzeyen yapısı sebeb yle burada koşu turnuvaları da
düzenleneb l r. Bu konuda Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes 'nden koşu parkurunun
bel rlenmes ayrıca sağlık müdahales yapılması gerekeb lecek durumlar ç n de b r
sağlık ek b n n oluşturulması ç n yardım alınab l r.
Tur zm acenteler n n bel rtt ğ üzere özell kle yabancı tur stler n lg s n çekecek yayla
hayatının tur stlere yaşatılması sağlanmalıdır. Ebegümec , çıntar, ot toplama günler
düzenleneb l r, toplanan ot ve sebzelerle yaylanın ve Menteşe lçes n n ünlü
lezzetler n n yapılacağı halk atölyeler kurulab l r.
Ekotur zm n en öneml b leşenler nden b r s doğanın ve çevren n zarar ver lmeden
tur zme sunulmasıdır. Bu sebeple doğadan en çok faydalandığı halde doğaya en az
zarar veren etk nl kler mutlaka ekotur zm bünyes nde Karabağlar Yaylası'nda da yer
almalıdır. Bülbül ve karatavuk kuşlarıyla ünlü olan yaylaya, bülbül N san ayında gel r
ve Haz ran ortasında g der. Bu dönemler çer s nde Kuş Gözlem Toplulukları yaylaya
davet ed lmel ve konaklama mkânı sağlanmalıdır. Karabağlar Yaylası'nın ekotur zm
çerçeves nde en çok öne çıkarması gereken yapısı r m ve kes kler d r.
Günümüzde artan ekotur zm eğ l m yle doğa fotoğrafçılığı amatörden profesyonele
uzanan b r yelpazede gerçekleşt r lmekted r. Karabağlar Yaylası ç n hazırlanacak
tanıtım ﬁlm nde doğal güzell kler serg lenmel , seyahat gazetec ler n n davet ed leceğ
b lg turlarında mutlaka bu özell k de vurgulanmalı, bu konuya yönel k ulusal düzeyde
b r lg uyandırılmalıdır.
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Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes bünyes ndek Fotoğrafçılık Topluluğu fotoğrafçılık
gez ler düzenlemekted r. Bu gez lere Karabağlar Yaylası'nın dâh l ed lmes
sağlanmalıdır. Ayrıca Muğla Karabağları Gel şt rme ve Güzelleşt rme Derneğ le bu
konuda şb rl ğ ne g d lmel , gelen öğrenc , yerl ve yabancı tur stlere yaylanın en güzel
köşeler n n göster lmes sağlanmalıdır. Bu sayede hem Karabağlar Yaylası'nın görsel
kayıtları artacak hem de gelen k ş ve grupların yaratacağı ekonom k g rd , yaylaya
katkı sağlayacaktır.
Şu an Avrupa'nın b rçok ülkes nde yaygın b r şek lde kullanılmakta olan b s kletler,
Karabağlar Yaylası'nda da elver şl b r ulaşım aracı olarak kullanılab l r. Özell kle
yolların dar olması, b s klet bu konuda otomob llere göre avantajlı kılmaktadır.
Bunun dışında yaylada şu anda b r planı mevcut olmayan b s klet rotasına ht yaç
vardır. Bu rota yaylanın doğal özell kler de göz önüne alınarak yaz ve kış mevs m ç n
k farklı plana sah p olmalıdır. Böylece yaylanın yılın dört mevs m z yaretç lere açık
olması sağlanab l r. Karabağlar Yaylası'nda yaratılacak olan b s klet rotasını Kentsel ve
III. Derece Doğal S t sebeb yle Avrupa standartlarında b s klet yolu malzemes yle
kaplamak mümkün değ ld r. Ancak bu, sürdürüleb l r tur zm ç n çok öneml ve doğa
dostu olan b s klet turlarından ve b s klet rotası ç zmekten vazgeçmey
gerekt rmemekted r. Cumhurbaşkanlığı Türk ye B s klet Turu'nun her yıl değ şen
rotasına katılması ç n başvurular yapılmalıdır. Bu rotaya eklenmek sadece b s klet
sürüleb len b r alan olmasının ötes nde “kültürel m ras,” “fest valler,” “yöresel
lezzetler,” g b b rçok alt başlıkta b s kletç lere ve olası sey rc lere h tap ed lmes n
gerekt rmekted r. Bu alt başlıklar ç n yapılacak çalışmalar yukarıda da bel rt lm şt r.
Ayrıca günümüzde dünyada ve Türk ye'de artan b r şek lde lg görmekte olan
“tehl kel sporlar” kategor s ne yönel k olarak Karabağlar Yaylası doğal b r parkur
görev göreb l r. Karabağlar Yaylası'nda dört mevs m tur zm n hedeﬂenmes neden yle
kış dönem nde uygulanmak üzere açık hava etk nl kler önem kazanacaktır. B s klet
yarışları, at safar , çadır kampçılığı, dağ yürüyüşü g b ögeler üzer nde c dd çalışmalar,
rotalar oluşturulmalıdır. Bu faal yetler lerleyen dönemlerde konuyla lg l TV
kanallarında yayınlanacak etk nl klere dönüşme potans yel ne sah pt r. Bu da
Karabağlar Yaylası'nın en etk l tanıtım şekl olacaktır.
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Ekotur zm n en öneml ve en çok lg gören ayaklarından b r halk pazarlarıdır. Aracısız
ve tarladan satış hem ekonom k oluşu hem de son dönemler n yükselen değerler nden
“organ k” ürünler n satılıyor oluşu sebeb yle tüket c ye güven vermekte ve satış
hacm n artırmaktadır. Yapılan görüşme ve anketlere göre tur zm artıracağı en sık
düşünülen akt v ten n halk yayla ekoloj k pazarı olduğu göz önüne alınırsa toplumun
her kes m nden destek gören bu ﬁkr n yaşama geç r lmes ve Türk ye'n n d ğer l ve
lçeler ndek örnekler n n ncelenerek neler yapılacağının bel rlenmes gerekmekted r.
Karabağlar Yaylası ç n yüksek sezon d ye adlandırılan yaz mevs m nde Beled ye
tarafından gerçekleşt r lecek ücrets z yazlık açık hava s nemaları le halkın ve
tur stler n yaylanın doğal ser nl ğ nden faydalanarak eğlenmeler sağlanab l r.
Hem yerel halkın hoşuna g decek hem de ün vers te öğrenc ler n n ve
akadem syenler n, yerl ve yabancı tur stler n severek katılacağı Türk ye ve dünya
müz kler n n d nleneb leceğ , amaca yönel k farklı alanlar ve müz k etk nl kler
yaratılab l r. Karabağlar Yaylası ve Menteşe lçes bünyes nde Türk Sanat Müz ğ ve
Türk Halk Müz ğ koroları aynı zamanda çocuk korosu oluşturulab l r.
Tar h kahvelerde orta oyunu, kukla günler , yağlı güreşler düzenlenerek tar h hafıza
canlandırılab l r. Ayrıca beled yen n tahs s ett ğ alanlarla hem şenl klerde hem de dört
mevs m boyunca t yatrolar sahneleneb l r. Bu amaçla Karabağlar Yaylası ve Menteşe
lçes bünyes nde t yatro topluluğu oluşturulab l r.
Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes , Muğla T caret ve Sanay Odasının bazı kongre ve
sempozyumlarının yaz aylarında yaylada düzenlenmes ç n lg l kurumlarla
şb rl ğ ne g d lmel d r. Bu sayede Karabağlar Yaylası hem daha fazla nsana tanıtılacak
hem de yaylanın ekonom k durumu y leşt r lecekt r. Karabağlar Yaylası'nın
kahveler n n onarımı Tab at ve Koruma Kurulları le şb rl ğ ne g d lerek en kısa
zamanda sağlanmalıdır. Bugün kahveler n ve kahveler n mesc tler n n b rçoğu
yıkılmak üzered r.
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Karabağlar Yaylası'nda kahveler yıllarca şahıs mülk yet nde olmasına rağmen kahve
olarak şlet lm şt r. Daha sonra satışlarla bu kahveler konut olarak kullanılacak veyahut
terk ed lecek hale gelm şt r. Beled yen n uygun görmes durumunda kahveler n
kamulaştırılarak onarımının sağlanması ve tıpkı Keyfoturağı g b halkın kullanımına
açılması Karabağlar Yaylası'na hem ekonom k g rd hem de kültür tar h n n aktarımı
açısından oldukça canlandırıcı b r etk olacaktır.
Daha önce bel rt lm ş olan Karabağlar Yaylası'nın çıkarılması gereken envanter nde
Karabağlar Yaylası'ndak tesc ll konut ve kahveler bel rlenmel d r. Bel rlenen bu yapı
stokunun mevcut durumu tesp t ed lmel d r. Beled yeye a t b r ev veya kahve
Karabağlar Yaylası müzes ne veya anı ev ne dönüştürülmel ve ç nde Karabağlar
Yaylası'nın tar h , doğası, yöresel yemekler , kıyafetler , el sanatları, tarım ürünler ve
hayvancılığıyla lg l görsel ve çer k açısından güçlü b r arş v yaratılmalıdır. Bunun
yanı sıra müzede, sürel serg lerle yerel halkın zanaatı serg lenmel d r. Bu serg ler ve
stantlar kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ç n manev teşv kler ver lmes
hem müzeye anı ev ne olan lg y yüksek tutacaktır hem de Karabağlar Yaylası'nın
tar h dokusunun tur stlere ve d ğer kuşaklara aktarımını sağlayacaktır. Ayrıca müze
anı ev nde ulusal çapta serg ler de yer alab l r.
Son olarak Karabağlar Yaylası'nın en öneml eks kler nden b r yönlend rme tabelaları
ve tanıtım levhalarıdır. Doğası, tar h , kültürü ve benzer b lg ler çeren tanıtım
levhaları ve yönlend rme tabelaları le bölgen n donatılması gerekl d r. Böylece z yaret
etmek steyenlere hem kolaylık hem de b lg lend rme sağlanmalıdır. Bölgeye
koyulacak bu tabela ve levhalar le tanıtım ve görünürlük de sağlanacaktır.
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EK - 1: YEREL HALK ANKET FORMU

Yerel Halk Anket Formu

Görüşülen k ş n n telefon numarası : Anket n yapıldığı yer:

18 - 24
45 - 54

Kadın
Erkek

25 - 34
55 - 64

35 - 44
65 +
Ortaokul

L se

Hanen zde

Hane halkı toplam
aylık gel r ( TL)

1.000 - 1.499 TL

1.500 - 1.999 TL

2.000 - 2. 499 TL

2.500 - 2.999 TL

3.000 - 3.499 TL

3.500 - 3.999 TL

4.000 - 4. 499 TL

4.5000 - 3. 999 TL

+ 5.000 TL

Meden Durum
Evet

B l nen Fest valler

1)
2)
3)
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4)________________
5)________________
6) D ğer (lütfen bel rt n)_______________
(Anketör d kkat. D ğer seçeneğ nde b rden
fazla cevap alınab l r)
Dünyada doğal, tar h ve
kültürel alanların korunmasına
l şk n konularda ne
düşünüyorsunuz? (Anketör
d kkat: katılımcı soruyu
anlayamazsa açıkla)

…………………………………….……………
………………………………………

Karabağlar Yaylası’nı duydunuz
mu?

o Evet
o Hayır

( Karabağlar Yaylası’nı
duyduysa sorun) S ze göre
Karabağlar Yaylası’nın öneml
özell kler nelerd r?

…………………………………….……………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………

( Karabağlar Yaylası’nı
duyduysa sorun) Pek ,
aşağıdak kr terler arasından
s ze göre Karabağlar
Yaylası’nın öneml özell kler
nelerd r? (Çok cevap)

Zeng n tar h, kültür ve tab at varlıkları
İkl m, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre
Coğraﬁ konum ve büyük şeh rlere yakınlık
Tur zme yönlend r leb lecek şgücünün varlığı

( Karabağlar Yaylası’nı
duyduysa sorun) S zce
Karabağlar Yaylası tur st k b r
yer m ?

Evet (Lütfen bel rt n)……………………..…
Hayır (Lütfen bel rt n)………………………

( Karabağlar Yaylası’nı
duyduysa sorun ) Karabağlar
Yaylası’nda tur zm n
gel şmes n ster m s n z?
Neden?

Evet (Lütfen bel rt n)…………………………
Hayır (Lütfen bel rt n)………………………..

S zce Karabağlar Yaylası’nda
tur zm n gel şmes ç n neler
yapılab l r (Anketör: Mümkün
olduğunca detay alınmalı)
Karabağlar Yaylası’nda
tur zm n gel şmes hal nde buna
yönel k gel r get r c b r ş yapar
mısınız?
S zce Karabağlar Yaylası’nın

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Evet: (Lütfen Bel rt n z)………………………
Hayır ( se neden)………………………………
…………………………………….……………
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ulaşım olanakları yeterl m d r?
Gel şt r lmes gereken yönler
var mıdır? Varsa nelerd r?

Menteşe’de yaşadığınız sorunlar
nelerd r?

…………………………………………………

Elektr k le lg l sorunlar
Su le lg l sorunlar
Kanal zasyon le lg l sorunlar
Yol – ulaşım le lg l sorunlar
Haberleşme le lg l sorunlar
Eğ t m olanaklarına ulaşma le lg l sorunlar
Sağlık olanaklarına ulaşma le lg l sorunlar
İşs zl k ve düşük gel r le lg l sorunlar
D ğer: …………………………………….

……………………………………………………
……………….…………………………………
Ekotur zm kel mes s ze ne
……………………………………………………
fade etmekted r ? (Açık uçlu
……………………………………………………
cevap-mümkün olduğunca detay
……………………………………………………
alın)
………………………………………………….
……………………………………………………

Okuyacağım fadelerden
hang ler s ze göre ekotur zm
kavramına uygundur ?

Doğayı anlatan ve öğreten tur zm
Çevre dostu tur zm
Doğa le lg l turlar ve akt v teler kapsayan
tur zm
Yerel halkın refahına katkı sağlayan tur zm
Stresten kaçış ve rahatlama sağlayan tur zm
Farklı kültürler ve gelenekler tanımaya
olanak veren tur zm
Konforsuz, bas t ve sade olanaklar sunan
tur zm
Pahalı ve moda olan b r seyahat sunan tur zm
Çadır/kamp tur zm

S z n ç n ekotur zm n olumlu
ve olumsuz yönler nelerd r?

Olumlu:…………………………………………
Olumsuz:………………………………………

Karabağlar Yaylası’nda
aşağıdak akt v telerden
hang ler n görmek sters n z?

Halk/ Yayla ekoloj k pazarı
Fest val ve şenl kler
Rehberl doğa yürüyüşü/ tar h yürüyüş rotası
B s klet/ ATV turları
B s klet turnuvaları
Doğadak hayvan ve b tk ler gözlemleme
olanakları
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S ze göre bu faal yetlerden
hang s tur zm arttırır?

Menteşe’den başka b r yere göç
etmek g b b r planınız var mı?
(Tek Cevap)

Kamp kurma olanakları
Köy ve ç ftl kler z yaret etme olanakları
Yöresel yemekler tatma olanakları
Yöredek el sanatlarını görme/öğrenme
olanakları
Kültürel ve tar h açıdan öneml yerler gezme
olanakları
Doğada sport f akt v teler yapma olanakları
Macera çeren akt v telere katılma olanakları
Tohum takas şenl kler
Organ k tarım günler
Müz k etk nl kler
T yatro ve kukla g b sanat etk nl kler
Kongre ve sempozyumlar
D ğer: …………………………………………
Halk/ Yayla ekoloj k pazarı
Fest val ve şenl kler
Rehberl doğa yürüyüşü/ tar h yürüyüş rotası
B s klet/ ATV turları
B s klet turnuvaları
Doğadak hayvan ve b tk ler gözlemleme
olanakları
Kamp kurma olanakları
Köy ve ç ftl kler z yaret etme olanakları
Yöresel yemekler tatma olanakları
Yöredek el sanatlarını görme/öğrenme
olanakları
Kültürel ve tar h açıdan öneml yerler gezme
olanakları
Doğada sport f akt v teler yapma olanakları
Macera çeren akt v telere katılma olanakları
D ğer: …………………………………………
Evet
Hayır

(“Evet” cevabı ver ld yse sorun)
neden göç etmey
planlıyorsunuz?

…………………………………….……………

(“Evet” cevabı ver ld yse sorun)
Ne zaman göç etmey
planlıyorsunuz?

…………………………………….……………

(“Evet” cevabı ver ld yse sorun)
Nereye göç etmey
planlıyorsunuz?

…………………………………….……………
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EK - 2: İŞLETME ANKET FORMU

İşletme Anket Formu
Görüşülen k ş n n adı soyadı:
Görüşülen k ş n n telefon numarası:
İşletmen n adı:
İşletmen n telefon numarası:

Hukuk
yapısı

Şahıs ş rket
Anon m ş rket

L m ted ş rket
D ğer……

Sektörü

Konaklama
Yeme - çme
Hed yel k eşya
Tur zm Acentes
Tur Operatörlüğü D ğer………………

Kuruluş
Yılı

B r okul b t rmem ş
İlkokul
Ortaokul
L se
Ün vers te
Yüksek L sans / Doktora
S z dâh l olmak üzere ş
yer n zde toplam kaç k ş
çalışıyor?
Yatırım yapmak ç n neden
Menteşe lçes n terc h ett n z?
Olumlu yönde
F k r beyan etm yorlar
Müşter ler n zden şletmen z n
h zmetler ne yönel k aldığınız
Olumsuz yönde
ger b ld r mler ne şek lded r?
Eğ t m
düzey :

Menteşe’ye yönel k yen yatırım
planlarınız var mı?

İşletme olarak Menteşe’de
yaşadığınız sıkıntılar nelerd r?

Muğla’da kutlanılan özel b r
gün, fest val vs. var mı?
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Evet ( se neden)…………………………
Hayır ( se neden)……………………….
Kararsızım ( se neden):……………………
Yerel yönet mler n pol t ka oluşturmaması
Yeter nce tanıtım yapılmaması
Halkın tur zm konusunda b l nçs z/duyarsız
oluşu
Bölgede yeterl tur st k potans yel n
olmaması
Altyapı sıkıntıları
D ğer:……………………….…
Evet

Hayır
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EK - 3: TURİST ANKET FORMU

Tur st Anket Formu

Anket n yapıldığı
yer

C ns yet

Erkek
Ortaokul

L se

Sev yes

(TL)
Meden
Durumu

1.000-1.499 TL
3.000-3.499 TL
+ 5.000 TL

2.000-2.499 TL
4.000-4.499 TL

1.500-1.999 TL
3.500-3.999 TL

Dünyada doğal, tar h ve kültürel
alanların korunmasına l şk n konular
da ne düşünüyorsunuz? (Anketör
d kkat: katılımcı soruyu anlayamazsa
…….açıkla)
Son 1 yıl çer s nde tat l amaçlı b r
yere g tt n z m ? Evet se nereye ve ne
zaman?
Karabağlar Yaylası'nı h ç duydunuz
mu?
(Karabağlar Yaylası'nı duyduysa sorun)
Karabağlar Yaylası'na h ç g tt n z m ?

2.500-2.999 TL
4.500-4.999 TL

Evet (Nereye, ne zaman )……………………….
Hayır
Evet
Hayır
Evet

Hayır

(Karabağlar Yaylası'na g tt yse sorun)
Karabağlar Yaylası'na gel ş sıklığınız
ned r?

1
2
3
+4

(Karabağlar Yaylası'na g tt yse sorun)
Karabağlar Yaylası'nda kalış süren z
ned r?
Karabağlar Yaylası'nda bütçen ze uygun
konaklama tes sler olursa kalmayı terc h
eder m s n z?

Günüb rl k
8 gün +
Evet

1 - 3 gün

4 - 7 gün

Hayır
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EK - 4: TUR OPERATÖRÜ ANKET FORMU

Tur zm Acentes - Tur Operatörü Anlet Formu
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mısınız ?
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EK – 5: YEREL HALK DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME AKIŞI
Bölüm 1 – Isınma: Katılımcılarla tanışma ve konuya genel g r ş (15 dak ka)
1.
Öncel kle s z b raz tanımak st yorum. Bana kend n z b raz tanıtab l r m s n z?
İsm n z ned r?
Kaç yaşındasınız?
Meden durumunuz ned r?
Doğum yer n z neres d r?
Eğ t m durumunuz ned r?
A ledek poz syonunuz ned r?
Çalışıyor musunuz?
Hang şle uğraşıyorsunuz?
2.
Karabağlar Yaylası'nda mı kamet ed yorsunuz? Evet, se ne kadar süred r?
3.
Akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan bu yaylada kamet eden var mı?
Varsa bunlar k mlerd r? Yakınlık derecen z ned r?
4.
Komşuluk l şk ler n z nasıl? Esk den nasıldı? Komşularınız le b rb r n ze
g d p gel yor musunuz? Komşularınız le beraber neler yaparsınız?
5.
Tat le g der m s n z?
(Eğer g d yorsa) a len zle m g d yorsunuz yoksa yalnız mı g d yorsunuz? Nereler
terc h ed yorsunuz?Neden buraları terc h ed yorsunuz? Ne kadar süre tat l
yapıyorsunuz? G tt ğ n z yerde nekadar kalıyorsunuz?
6.
Karabağlar Yaylası dışından m saﬁrler n z gel yor mu?
Gelenler le yakınlık düzey n z ned r? Genelde gelenler kaç k ş gel yorlar? Gelenler ne
kadar kalıyor? Gelenler le burada neler yapıyorsunuz? Gelenlere nereler
gezd r yorsunuz? Gelenler buranın en çok neler sev yor? Gelen m saﬁr n ze özel
yemekler yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz hang yemekler? Gelenler buradan
memnun ayrılıyor mu?
7.
Yaylanın s z n hayatınızdak /geçm ş n zdek yer ned r?
İrdeley n: Çocukluk ve gençl k dönem n zdek Karabağlar Yaylası le bugünkü
Karabağlar Yaylası arasındak farklar nelerd r? (O yıllarda Karabağlar nasıl b r yerd ?)
(Geçm ş le bugün arasında ne farklar var?)
8.
S zce Karabağlar’da kaybolmaya yüz tutmuş değerler var mı? Varsa nelerd r?
(Detaylı rdele)
9.
Yayla'nın sevd ğ n z, beğend ğ n z özell kler nelerd r?
İrdeley n: Doğal güzell ğ ve tar h yapıları, evler , doğasının tem zl ğ , tarıma elver şl
oluşu, kültürel özell kler , sak nl ğ , b tk ve hayvan çeş tl l ğ vb.
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Bölüm 2 – Yaylanın Tur zm Kapas tes n n Keşﬁ (45 dak ka)
10.
Karabağlar Yaylası'nın tar h hakkında neler söyleyeb l rs n z? Yaylanın
evler n n tar h ned r, önemler nelerd r? Kahveler n n tar h ned r? Ve kahveler n d ğer
kahvelerden farkları nelerd r? Yaylanın ler gelen a leler var mıdır? Varsa k mlerd r
ve yakınlık derecen z ned r? Karabağlar Yaylası le lg l b ld ğ n z, duyduğunuz
h kâyeler efsaneler var mı? Varsa nelerd r? (Detaylı İrdele)
Karabağlar Yaylası’nda yapılan şenl k ve fest valler, etk nler var mı? Varsa neler
olduklarını söyler m s n z? Eğer varsa bu fest valler n Karabağlar Yaylası’na katkısı
nelerd r?
11.
Karabağlar Yaylası'nın yöresel yemekler nelerd r? S zce bu yemekler
yeter nce tanınıyor mu? Yöresel yemekler n adları nelerd r? Tar ﬂer nasıldır? S z bu
yemekler yapıyor musunuz? Yemekler n zde kullanılan ürünler yaylada yet şen
ürünler m d r? Bu yemekler n tanıtımı ç n neler yapılab l r?Eğer fırsatınız olsaydı,
yemekler n z ne şek lde ve nerede serg lemek sterd n z?
12.
Karabağlar Yaylası'nın önde gelen tarım ürünler nelerd r? Sadece bu bölgede
yer alan, bu bölgeye özgü b tk ler var mıdır? Pek , yaylada yet şen b tk ler, sebzeler ve
meyveler nelerd r?
İrdeley n: Yayla otları hakkında b lg ver r m s n z? Bu b tk ler n ek lme ve toplanma
dönemler nelerd r? Ne kadar zamandır bu b tk /sebze/meyve burada yet ş yor? Bu
meyve ve sebzelerden üret len ürünler var mıdır? ( kurutma reçel, salça vb.)Varsa bu
ürünler n satışı yapılıyor mu? Yapılıyorsa nerelere ve nerede yapılıyor?
13.
S zce bu doğa güzell kler yeter nce tanınıyor mu?
Bu doğal güzell kler n korunması yeter nce sağlanıyor mu? Hayır, se korunması ç n
neler yapılab l r? (İrdele)
14.
Doğal s t ne demekt r? (B lm yorsa açıklayın)
Yaylanın doğal s t alanı olması s z n ç n ne fade ed yor? Olumlu yönde m
değerlend r yorsunuz? Olumsuz yönler var mıdır? (Moderatör: Bu yönler detaylı
almaya çalışın)
15.
Kentsel s t ne demekt r? (B lm yorsa, açıklayın). Yaylanın aynı zamanda
kentsel s t olması s z n ç n ne fade ed yor?
Olumlu yönde m değerlend r yorsunuz? Olumsuz yönler var mıdır? (Moderatör: Bu
yönler detaylı almaya çalışın) Pek doğal s t ve kentsel s t arasındak farklar nelerd r
b l yor musunuz?
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16.
İmar konusundak ﬁk rler n z nelerd r? S zce Karabağlar Yaylası mara açılmalı
mıdır? Bu konuyla lg l düşünceler n z nelerd r? ( rdele)
17.
S zce Karabağlar Yaylasının günlük hayatta deney mled ğ sorunları nelerd r?
İrdeley n: Alt yapı problemler , elektr k, su sıkıntısı, ulaşım, yanlış yapılaşma, mar /
onarım (restorasyon) sıkıntısı (Moderatör: Bu sorunları detaylı almaya çalışın). S zce
bu sorunlara ne tür çözümler get r leb l r?
18.
Doğayla bütünleş k m mar s ze ne fade ed yor? Karabağlar Yaylası özel nde
bu m mar s zce uygulanab l r m ?
19.
Ekotur zm ded ğ mde aklınıza neler gel yor?
İrdeley n: Doğayı anlatması ve öğretmes , çevre dostu oluşu, doğa le lg l akt v teler
çermes , yerel halkın refahına katkı sağlaması, stresten kaçış ve rahatlama mkânı
sağlaması, pahalı – ucuz olması, çadır – kamp tur zm , ekoloj k ürünler kullanımı,
tem z çevre b l nc n n gel şt r lmes , bas t ve sade olanaklar sunması vb.
20.
S zce Karabağlar Yaylası’nın tur zm konusunda yaşadığı sıkıntılar nelerd r?
Eks k veya yanlış olduğunu düşündüğünüz alanlar var mı?
İrdeley n: Ulaşım sorunu,yeters z tes s (otel, but k otel, vs.), elektr k sıkıntısı, nternet
sıkıntısı, kamp yer , mes re alanı, yürüyüş yolu (güvenl kl ),b s klet yolu (düzgün yol
malzemel )
21.
S zce Karabağlar Yaylası’na tur st gelmel m ?
22.
Karabağlar Yaylası’na tur st gelmes n n olumlu ve olumsuz yönler nelerd r?
Bölüm 3 – F k rler ve Kapanış (10 dak ka)
23.
S zce Karabağlar Yaylası'nda 12 ay tur zm yapılab lmes ç n neler yapılab l r?
İrdeley n: b s klet turları - turnuvaları, doğa turları, kültür turları, şenl kler ve
fest valler, halk/yayla pazarları, tohum takasları, gençler ç n akt v teler (pa ntball,
konser, vb.) sanat akt v teler , ün vers te sempozyumları, toplantılar, kuş gözlem, vb.
24.
S z n el n zde tüm mkânlar olsaydı Karabağlar Yaylası'nın gel ş m ç n neler
yapardınız?
İrdeley n: Ekoloj k, m mar , kültürel çalışmalar, h zmet sektöründe değ ş mler, vb.
Bu konuda lg n z çeken, s z heyecanlandıran daha önce yapılmış (yurt ç veya yurt
dışı) b r çalışma duydunuz mu, örnek vereb l r m s n z? Veya bu algıyı yaratab lecek ne
yapılsa lg n z çeker ve gel ş m ç n katkıda bulunursunuz?
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EK – 6: YAYLA ESNAF DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME AKIŞI
Bölüm 1 – Isınma: Katılımcılarla tanışma ve konuya genel g r ş (15 dak ka)
1. Öncel kle s z b raz tanımak st yorum. Bana kend n z b raz tanıtab l r m s n z?
İsm n z ned r?
Kaç yaşındasınız?
Meden durumunuz ned r?
Doğum yer n z neres d r?
Eğ t m durumunuz ned r?
A ledek poz syonunuz ned r?
Hang şle uğraşıyorsunuz?
Ne kadar süred r esnaﬂık yapıyorsunuz?
Neden burada esnaﬂık yapıyorsunuz? Tek m çalıştırıyorsunuz?
2. Karabağlar Yaylası'nda mı kamet ed yorsunuz? Evet, se ne kadar süred r?
Hayır, se Karabağlar Yaylası'na ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? Hang saatlerde
açıksınız? Müşter ler n zden memnun musunuz?
3.
Akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan bu yaylada kamet eden var mı?
Varsa bunlar k mlerd r? Yakınlık derecen z ned r?
4.
Komşuluk l şk ler n z nasıl? Komşularınız le b rb r n ze g d p gel yor
musunuz? (Karabağlar'da kamet ed yorsa sor) Komşularınız le beraber neler
yaparsınız?
5.
Tat le g der m s n z? Eğer g d yorsanız a len zle m g d yorsunuz yoksa yalnız
mı g d yorsunuz? Nereler terc h ed yorsunuz? Neden buraları terc h ed yorsunuz? Ne
kadar süre tat l yapıyorsunuz? G tt ğ n z yerde ne kadar kalıyorsunuz?
6.
Boş vak tler n z nasıl geç rmey terc h eders n z? Eğlenmek s z n ç n ne
demekt r? Eğlenmek ç n neler yaparsınız? D nlenmek s z n ç n ne demekt r?
D nlenmek ç n neler yaparsınız?
7.
Karabağlar Yaylası’nda kamet ed yorsa: Karabağlar Yaylası dışından
m saﬁrler n z gel yor mu? Gelenler le yakınlık düzey n z ned r? Genelde gelenler kaç
k ş gel yorlar? Gelenler ne kadar kalıyor? Gelenler le burada neler yapıyorsunuz?
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8.
Yaylanın s z n hayatınızdak /geçm ş n zdek yer ned r?
İrdeley n: Çocukluk/gençl k dönem n zdek Karabağlar Yaylası ve bugünkü
Karabağlar Yaylası arasındak farklar nelerd r? (O yıllarda Karabağlar nasıl b r yerd ?)
(Geçm ş le bugün arasında ne farklar var?)
9.
S zce Karabağlar’da kaybolmaya yüz tutmuş değerler var mı? Varsa nelerd r?
(Detaylı rdele)
10.
Yayla'nın sevd ğ n z, beğend ğ n z özell kler nelerd r?
İrdeley n: Doğal güzell ğ ve tar h yapıları, evler , doğasının tem zl ğ , tarıma elver şl
oluşu, kültürel özell kler , sak nl ğ , b tk ve hayvan çeş tl l ğ vb.
Bölüm 2 – Yaylanın Tur zm Kapas tes n n Keşﬁ (40 dak ka)
11.
Karabağlar Yaylası'nın tar h hakkında neler söyleyeb l rs n z? Yaylanın
evler n n tar h ned r, önemler nelerd r? Kahveler n n tar h ned r? Ve kahveler n d ğer
kahvelerden farkları nelerd r? Yaylanın ler gelen a leler var mıdır? Varsa k mlerd r ve
yakınlık derecen z ned r? Karabağlar Yaylası le lg l b ld ğ n z, duyduğunuz h kâyeler
efsaneler var mı? Varsa nelerd r? ( Detaylı rdele)
12.
Karabağlar Yaylası’nda yapılan şenl k ve fest valler, etk nler var mı? Varsa
neler olduklarını söyler m s n z? Eğer varsa bu fest valler n Karabağlar Yaylası’na
katkısı nelerd r?
13.
Karabağlar Yaylası'nın yöresel yemekler nelerd r? S zce bu yemekler
yeter nce tanınıyor mu? Yöresel yemekler n adları nelerd r? Tar ﬂer nasıldır? S z bu
yemekler yapıyor musunuz? Yemekler n zde kullanılan ürünler yaylada yet şen
ürünler m d r? Bu yemekler n tanıtımı ç n neler yapılab l r? Eğer fırsatınız olsaydı
yemekler n z ne şek lde ve nerede serg lemek sterd n z?
14.
Karabağlar Yaylası'nın önde gelen tarım ürünler nelerd r? Sadece bu bölgede
yer alan, bu bölgeye özgü b tk ler var mıdır? Pek , yaylada yet şen b tk ler, sebzeler ve
meyveler nelerd r?
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İrdeley n: Yayla otları hakkında b lg ver r m s n z? Bu b tk ler n ek lme ve toplanma
dönemler nelerd r? Ne kadar zamandır bu b tk /sebze/meyve burada yet ş yor? Bu
meyve ve sebzelerden üret len ürünler var mıdır? ( kurutma, reçel, salça vb. g b ) Varsa
bu ürünler n satışı yapılıyor mu? Yapılıyorsa nerelere ve nerede yapılıyor? ( Pazarda
satıyor olab l r, satıcı gel p alıyor olab l r vb.)
15.
S zce bu doğa güzell kler yeter nce tanınıyor mu? Pek , bu doğal güzell kler n
korunması yeter nce sağlanıyor mu? Hayır, se korunması ç n neler yapılab l r?
(İrdele)
16.
Doğal s t ne demekt r? (B lm yorsa açıklayın). Yaylanın doğal s t alanı olması
s z n ç n ne fade ed yor? Olumlu yönde m değerlend r yorsunuz? Olumsuz yönler
var mıdır? (Moderatör: Bu yönler detaylı almaya çalışın)
17.
Kentsel s t ne demekt r? (B lm yorsa açıklayın). Yaylanın aynı zamanda kentsel
s t olması s z n ç n ne fade ed yor? Olumlu yönde m değerlend r yorsunuz? Olumsuz
yönler var mıdır? (Moderatör: Bu yönler detaylı almaya çalışın) Pek doğal s t ve
kentsel s t arasındak farklar nelerd r b l yor musunuz?
18.
İmar konusundak ﬁk rler n z nelerd r? S zce Karabağlar Yaylası mara açılmalı
mı? Bu konuyla lg l düşünceler n z nelerd r? (İrdele)
19.
S zce Karabağlar Yaylası’nın günlük hayatta deney mled ğ sorunları nelerd r?
İrdeley n: Alt yapı problemler , elektr k, su sıkıntısı, ulaşım, yanlış yapılaşma, mar /
onarım (restorasyon) sıkıntısı (Moderatör: Bu sorunları detaylı almaya çalışın)
S zce bu sorunlara ne tür çözümler get r leb l r?
20.
Doğayla bütünleş k m mar s ze ne fade ed yor?
Karabağlar Yaylası özel nde bu m mar s zce uygulanab l r m ?
21.
Ekotur zm ded ğ mde aklınıza neler gel yor?
İrdeley n: Doğayı anlatması ve öğretmes , çevre dostu oluşu, doğa le lg l akt v teler
çermes , yerel halkın refahına katkı sağlaması, stresten kaçış ve rahatlama mkânı
sağlaması, pahalı – ucuz olması, çadır – kamp tur zm , ekoloj k ürünler kullanımı,
tem z çevre b l nc n n gel şt r lmes , bas t ve sade olanaklar sunması vb.
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22.
S zce Karabağlar Yaylası’nın tur zm konusunda yaşadığı sıkıntılar nelerd r?
Eks k veya yanlış olduğunu düşündüğünüz alanlar var mı?
İrdeley n: Ulaşım sorunu, yeters z tes s (otel, but k otel, vs.), elektr k sıkıntısı, nternet
sıkıntısı, kamp yer , mes re alanı, yürüyüş yolu (güvenl kl ), b s klet yolu (düzgün yol
malzemel )
23.
S zce Karabağlar Yaylası’na tur st gelmel m ? Karabağlar Yaylası’na tur st
gelmes n n olumlu ve olumsuz yönler nelerd r?
Bölüm 3 – F k rler ve Kapanış (10 dak ka)
24.
S zce Karabağlar Yaylası'nda 12 ay tur zm yapılab lmes ç n neler yapılab l r?
İrdeley n: b s klet turları - turnuvaları, doğa turları, kültür turları, şenl kler ve
fest valler, halk/yayla pazarları, tohum takasları, gençler ç n akt v teler (pa ntball,
konser, vb.) sanat akt v teler , ün vers te sempozyumları, toplantılar, kuş gözlem, vb.
25.
S z n el n zde tüm mkânlar olsaydı Karabağlar Yaylası'nın gel ş m ç n neler
yapardınız?
İrdeley n: Ekoloj k, m mar , kültürel çalışmalar, h zmet sektöründe değ ş mler, vb. Bu
konuda lg n z çeken, s z heyecanlandıran daha önce yapılmış ( yurt ç ve ya yurt dışı)
b r çalışma duydunuz mu, örnek vereb l r m s n z? Ve ya bu algıyı yaratab lecek ne
yapılsa lg n z çeker ve gel ş m ç n katkıda bulunurdu?
26.

S zce nsanlar bu yaylaya ney ve neler görmek ç n gelmel ?
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EK – 7: YETKİLİLER DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME AKIŞI
Bölüm 1 – Isınma: Katılımcılarla tanışma ve konuya genel g r ş (15 dak ka)
1.
Öncel kle s z b raz tanımak st yorum. Bana kend n z b raz tanıtab l r m s n z?
İsm n z ned r?
Kaç yaşındasınız?
Meden durumunuz ned r?
Doğum yer n z neres d r?
Eğ t m durumunuz ned r?
A ledek poz syonunuz ned r?
Çalışıyor musunuz?
Hang şle uğraşıyorsunuz?
2.
Karabağlar Yaylası'nı duymuş muydunuz? Duyduysanız nereden duydunuz?
3.
İkamet ed yor musunuz? (Katılımcı kamet ed yorsa) ne kadar süred r?
(Katılımcı kamet etm yorsa) etmey düşünür müsünüz?
4.
Yaylanın sevd ğ n z, beğend ğ n z özell kler nelerd r?
İrdeley n: Doğal güzell ğ ve tar h yapıları, evler , doğasının tem zl ğ , tarıma elver şl
oluşu, kültürel özell kler , sak nl ğ , b tk ve hayvan çeş tl l ğ
Bölüm 2 – Yaylanın Tur zm Kapas tes n n Keşﬁ (45 dak ka)
5.
Karabağlar Yaylası'nın yöresel yemekler nelerd r? S zce yeter nce tanınıyor
mu?
İrdeley n: Yöresel yemekler n adları, tar ﬂer nasıldır, bu yemekler n tanıtımı ç n neler
yapılab l r? Eğer fırsatınız olsaydı yemekler n z ne şek lde ve nerede serg lemek
sterd n z?
6.
Karabağlar Yaylası'nın tar h hakkında neler söyleyeb l rs n z?
İrdeley n: Kahveler, kahveler n d ğer kahvelerden farkı nelerd r? Yaylanın ler gelen
a leler var mıdır? Yaylanın evler n n tar h ned r, önemler nelerd r?
7.
Karabağlar Yaylası'nın önde gelen tarım ürünler nelerd r? Sadece bu bölgede
yer alan, bu bölgeye özgü b tk ler var mıdır? Pek , yaylada yet şen b tk ler, sebzeler ve
meyveler nelerd r?
İrdeley n: Yayla otları hakkında b lg ler, ek lme ve toplanma dönemler /tar hler
nelerd r? Meyve ve sebzeler nden üret len ürünler var mıdır? Bu ürünler n satışı
yapılıyor mu?
8.
Yaylanın doğa güzell kler hakkında daha önce (….) dem şt n z. S zce bu doğa
güzell kler yeter nce tanınıyor mu? Pek , bu doğal güzell kler n korunması yeter nce
sağlanıyor mu? Hayır, se korunması ç n neler yapılab l r?
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9.
S zce Karabağlar Yaylası’nın günlük hayatta deney mled ğ sorunları nelerd r?
İrdeley n, Alt yapı problemler , elektr k, su sıkıntısı, ulaşım, yanlış yapılaşma, mar /
onarım (restorasyon) sıkıntısı (Moderatör: Bu sorunları detaylı almaya çalışın)
10.
S zce Karabağlar Yaylası’nın tur zm konusunda yaşadığı sıkıntılar nelerd r?
Eks k veya yanlış olduğunu düşündüğünüz alanlar var mı?
İrdeley n: Ulaşım sorunu, yeters z konaklama tes s , yeters z yeme – çme tes s ,
elektr k sıkıntısı, nternet sıkıntısı, kamp yer , mes re alanı, yürüyüş yolu (güvenl kl ),
b s klet yolu (düzgün yol malzemel )
11.
Doğal s t ne demekt r? Yaylanın doğal s t alanı olması s z n ç n ne fade ed yor?
Olumlu yönde m değerlend r yorsunuz? Olumsuz yönler var mıdır? (Moderatör: Bu
yönler detaylı almaya çalışın)
12.
Kentsel s t ne demekt r? Yaylanın aynı zamanda kentsel s t olması s z n ç n ne
fade ed yor? Olumlu yönde m değerlend r yorsunuz? Olumsuz yönler var mıdır?
Pek , doğal s t ve kentsel s t arasındak farklar nelerd r b l yor musunuz?
13.
İmar konusundak ﬁk rler n z nelerd r? Karabağlar Yaylası Koruma İmar Planı
neler kapsıyor, s zce olumlu ve olumsuz yönler nelerd r?
14.
Doğayla bütünleş k m mar s ze ne fade ed yor? Karabağlar Yaylası özel nde
bu m mar s zce uygulanab l r m ?
15.
Ekotur zm s z n ç n ne fade ed yor? Ekotur zm ded ğ mde aklınıza neler
gel yor? Başka?
İrdeley n: Doğayı anlatması ve öğretmes , çevre dostu oluşu, doğa le lg l akt v teler
çermes , yerel halkın refahına katkı sağlaması, stresten kaçış ve rahatlama mkânı
sağlaması, pahalı – ucuz olması, çadır – kamp tur zm , ekoloj k ürünler kullanımı,
tem z çevre b l nc n n gel şt r lmes , bas t ve sade olanaklar sunması vb.
16.
S z n ç n sürdürüleb l r tur zm ne fade ed yor?
Bölüm 3 – F k rler ve Kapanış (10 dak ka)
1.
S zce Karabağlar Yaylası'nda 12 ay tur zm yapılab lmes ç n neler yapılab l r?
İrdeley n: Kuş gözlem, b s klet turları - turnuvaları, doğa turları, kültür turları, şenl kler
ve fest valler, Halk/yayla pazarları, tohum takasları, gençler ç n akt v teler (pa ntball,
konser, vb.) sanat akt v teler , ün vers te sempozyumları, toplantılar, vb.
2.
S z n el n zde tüm mkânlar olsaydı Karabağlar Yaylası'nın gel ş m ç n neler
yapardınız?
İrdeley n: Ekoloj k, m mar , kültürel çalışmalar, h zmet sektöründe değ ş mler, vb.
Bu konuda lg n z çeken, s z heyecanlandıran daha önce yapılmış (yurt ç veya yurt
dışı) b r çalışma duydunuz mu, örnek vereb l r m s n z? Veya bu algıyı yaratab lecek
ne yapılsa lg n z çeker ve gel ş m ç n katkıda bulunursunuz?
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EK – 8: KARABAĞLAR YAYLASI PLANI

Ek – 8: Karabağlar Yaylası Planı (Koca ve Barlas, 2014,s.75)
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