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1.GİRİŞ 

Muğla Karabağlar Yaylası, Muğla kent merkezine 4-5 km uzaklıktadır ve Hamursuz 
Tepesi ile kent merkezinden ayrılır. Karabağlar, Muğla ilçe merkezinden (650m) rakım 
olarak biraz daha alçak (yaklaşık 625 m) olmasına karşın halk tarafından 'Karabağlar 
Yaylası' olarak adlandırılmıştır. Karabağlar, Anadolu'da aşağı inilen tek yayladır. 
 
Karabağlar Yaylası, sahip olduğu doğal, kültürel, ekolojik bileşenleri ve bu bileşenlerle 
uyum içinde ortaya koyduğu kendine has sosyal yaşam biçimi ile bir kültürel miras 
ürünüdür. Karabağlar Yaylası, yüzyıllar boyunca, Muğla halkı için hem yazın göç edilen 
‘yazlak’, hem Evliya Çelebi’nin 1670lerde bahsettiği bağlardan oluşan bir ‘bağ’ yerleşimi, 
hem kentin tarımsal üretimine katkı sağlayan ‘bağ-bahçe’, hem de kentli insanın doğa ile 
buluştuğu ‘sayfiye yeri’ olmuştur. Tüm bu farklı kullanım taleplerine cevap verebilen 
belki de dünyada çok az benzeri bulunan yerleşim yerlerinden biridir.  
 
Bu taslak yönetişim planı, Muğla Karabağlar Yaylası’nda biyolojik çeşitliliğin ve kültürel 
peyzaj yapısının korunmasına yönelik yaklaşım ve hedefleri belirlemek, karar verme 
sürecine bir çerçeve oluşturmak ve koruma sürecinde ilgili paydaşları ve 
sorumluluklarını belirlemek için hazırlanmıştır.  Bu  yönetişim planı bir taslak niteliği 
taşımakta olup hiçbir kurum üzerinde bir yaptırımı bulunmamaktadır, amaç Muğla 
Karabağlar Yaylası’nın korunmasına yönelik ideal hedefler ile faaliyetleri kapsayan 
uygulama hedeflerini belirlemek ve korumaya yönelik bir yönetsel  yapının nasıl 
gerçekleşebileceğine ışık tutmaktır.   
 

1.1. Proje kapsamında gerçekleşen çalışmalar 
 
Taslak yönetişim planı hazırlanırken, proje süresi boyunca farklı kamu kurumları, yerel 
yönetim, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve halktan gönüllü katılımcılar ile 
farklı tarihlerde yapılan yüzyüze görüşmeler ve toplantılarda ele alınan konular, 
sorunlar ile  Karabağlar Yaylası’nın korunmasına yönelik 150 kişi ile yapılan anket 
sonuçları dikkate alınmıştır. 
 
Proje kapsamında farklı kurum ve kuruluşlardan, STKlardan temsilcilerin, halktan 
gönüllü katılımcıların yer aldığı geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu 
toplantılarda Karabağlar Yaylasının problemleri ile kurum, kuruluşlara, STKlara ve 
vatandaşa düşen sorumluluklar tartışılmış, Karabağlar Yaylasının sunduğu potansiyeller 
ve sorunların çözümü için öneriler geliştirilmiştir.  
 
Bir diğer mevcut durumu tespit etmeye yönelik çalışma anket çalışmasıdır. 
Koca(2012)‘nın “Spatio-Temporal Transformatıon of ‘Bağ’ Settlements and Theır 
Changing Unique Character in the Case Of Muğla, Karabağlar” başlıklı Doktora Tezi 
kapsamında 2008 yılında Karabağlar Yaylasındaki 200 hane üzerinde yaptığı anketin bir 
benzeri bu proje kapsamında 2020 yılında 150 kişiye uygulanmıştır. Her iki anket de yaz 
aylarında uygulanmıştır. Demografik verilere ilişkin bazı farklar dışında aradan geçen 
12 yıla karşın temel sorunların hemen hemen aynı olduğu dikkat çekmektedir. Anket 
sonuçlarının bazı temel çıktıları karşılaştırıldığında, Karabağlar Yaylasında ikamet eden 
yaş grubunun genelde 50-60 yaş grubu olduğu, ikamet edenlerin genelde emekli kesim 
olduğu ve önemli bir kadın katılımcının kendini ev hanımı olarak tanımladığı, geçimlik 
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tarım dediğimiz kendi kendine yetecek oranda tarımsal üretimin gerçekleştirildiği, 
ikamet edenlerin çoğunun kışın Muğla ve çevre mahallelerde yaşadığı ancak yaklaşık 
%15 gibi önemli bir kısmının başka şehirlerden gelerek Karabağlar Yaylası’nda ikamet 
etmeye başladığı, ikamet edenlerin büyük çoğunluğunun mevsimlik olarak Karabağlar 
Yaylası’nı kullandığı ve daha çok dinlenmek amacıyla burayı seçtikleri,  Karabağlar 
Yaylası’nda yaşayanların çoğunun Karabağlar Yaylası’nın en önemli iki peyzaj bileşeni 
‘irim ve kesik’ in işlevlerine dair bilgi sahibi olduğu konularında 12 yılda bir değişim 
olmadığı ve benzer anket sonuçlarının ortaya çıktığı görülmektedir. 2008 yılında 
Karabağlar Yaylası’nda temel problemler olarak görülen doğal çevre ve vejetasyonun 
tahrip edilmesi, irim ve kesiklerin tahrip edilerek duvar ve tel örgüye dönüştürülmesi, 
elektrik direkleri, yol çalışmaları vb. gibi teknolojik gelişmelerin doğal çevre üzerinde 
yarattığı tahribat, çöp, su basması ve göllenme sorunları, yazlık ve hobi bahçesi amaçlı 
kullanmak için yaylaya gelenlerin doğal çevreyi değiştirmesi ve bozması 2020 yılında da 
temel sorunlar arasında yer almaktadır. Ancak tarımsal ilaçlardan kaynaklanan kirlilik 
yeni bir kirlilik türü olarak ortaya konulmuştur.  
 
Ankete katılanlar; sorumlu kurumların, diğer kamu kurumlarının ve STKların 
Karabağlar Yaylası ile ilgili yeterli çalışmayı gerçekleştirmediklerini, denetim ve 
cezaların artırılması gerektiğini, yaylanın eski haline özlem duyduklarını ve yayladaki 
temel sorunların biran önce çözülmesi gerektiğini belirterek halkın isteklerini de 
kapsayan bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Anket 
sonuçlarından, kamu kurumları ve belediyenin ağırlıklı olduğu ancak STKlar ile 
ortaklığın yürütüldüğü yönetim modeli tercihi ortaya çıkmıştır. 
 

1.2. Neden yönetişim planı?  
 
Yöneten ve yönetilen tarafları birbirinden net olarak ayıran yönetim yaklaşımı, sınırların 
ortadan kalktığı, inovasyon ve bilgi teknolojilerinin etkisiyle anlık değişimlerin hız 
kazandığı, uzun süreçli öngörülerin yapılamadığı günümüzde artık mevcut sorunlara 
çözüm olamamaktadır. Bu durumda, yöneten ve yönetilen ayrımından ziyade insanlar 
arasındaki etkileşimin ortaya çıkardığı ilişkileri ve koordinasyonu önemseyerek birlikte 
yönetmeyi hedefleyen yönetişim;  sorunların çözümünde katılımcı, paylaşımcı, eşitlikçi, 
şeffaf, sorumlu, adaletli, insan haklarına saygılı, demokratik bir yaklaşım olarak 
görülmektedir. Yönetim planları; kararlar, roller, eylemlere odaklanırken, yönetişim 
planları; süreçler, performans ve koordinasyona odaklanmaktadır. Yönetişim 
meşruiyetini ‘insan’ ve onun etkileşiminden alır. 
 
1977 yılında Karabağlar Yaylası, yerleşim karakteri, doğal ve kültürel varlıkları ve 
kültürel mirası korunması gereken üçüncü derece doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir. 
2003 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından 
hazırlanan Koruma Planı, Muğla Belediyesince onaylamıştır. Yönetim yaklaşımının 
sonucu hazırlanan Koruma Planı geleneksel koruma yöntemlerini (imar) kullanarak, 
hektar başına ikinci konut (yazlık evler) yoğunluğunun düzenlenmesini vurgulamıştır 
(Koca, 2012). 2003 yılından 2021 yılına kadar geçen 18 yıllık süreç içinde Koruma Planı 
bazı kurallar ve düzenlemeler ile alanda korumayı belli oranda sağlamaya çalışsa da, 
güncel ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerin etkisinde yaşanan sorunlarla başa 
çıkabilme ve çözüm üretebilme özelliğini yitirmiştir. Bu nedenle, yönetişim yaklaşımı 
doğrultusunda Koruma Planı için bir güncelleme yapılması elzem görünmektedir. Ancak, 
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bu güncelleme alanda söz sahibi olan ve sorumluluğu paylaşacak tüm paydaşlarca bir 
koordinasyon içerisinde hazırlanırsa etkin olabilecektir.  
 
Bu fikirler doğrultusunda,  bu çalışma kapsamında Karabağlar Yaylası için koruma 
hedefli taslak bir yönetişim planı oluşturulmuştur.  Karabağlar Yaylasının korunması 
için, Yönetim; “Koruma amaçları doğrultusunda ne yapılır, ne tür kararlar alınır?” 
“Koruma hedeflere ulaşmak için ne tür araçlar ve eylemler uygulanır?” sorularına açıklık 
getirebilirken; Yönetişim, “Alanın korunması konusunda ne yapılacağına kim karar 
verir? Bu kararlar hangi süreçler sonucu alınır? Güç, yetki ve sorumluluk kim ve 
kimlerin elindedir ve dağılımı nasıldır?” gibi sorulara açıklık getirebilecektir. 
 
Karabağlar Yaylası’nda korumaya ilişkin hedeflere ulaşılması; sorumlulukların, hakların, 
maliyetlerin ve faydaların paylaşımı, her türlü desteğin oluşturulması ve 
sürdürülebilirliğin sağlanması yönetişimin karar alma gücü ve kapasitesine bağlı 
olacaktır.  Etkili bir koruma planlaması için, yönetişimi doğru anlamak, doğru bir şekilde 
gerçekleştirmek ve zaman zaman güncellemek bir zorunluluktur. Yönetişimin bir eylem 
değil bir süreç yönetimi olduğunu unutmamak gereklidir. Yönetişim planı; yerel 
yönetimler, devlet kurumları, yerel halk, koruma odaklı Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK'ları) ve destek sağlayıcılar gibi toplumun tüm ilgili paydaşlarının katılımını 
gerektirecektir ve paydaşların alan üzerinde karar alma gücünü garantiye alacaktır. 
 

1.3. İyi yönetişim 
 
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma 
Birliği (IUCN) Küresel Koruma Alanları, IUCN Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Politika 
Komisyonu (CEESP), IUCN Dünya Korunan Alanlar Komisyonu (WCPA) ve ICCA 
Konsorsiyumu, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryasının teşviki ve işbirliği ile 
hazırlanan Korunan Alanların Yönetişimi Taslak Raporunda ‘İyi bir yönetişim’ için 
dikkat edilmesi gereken temel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Borrini-Feyerabend 
ve diğerleri, 2012):  
 

• Katılım: Alan üzerinde hak sahibi olan tüm aktörler dahil olmak üzere ilgili hak 
sahiplerinin ve paydaşların tam ve etkili katılımını sağlamak için uygun koruma 
biçimlerinin ulusal planlama uygulamasına göre seçilmesi; alan özelinde 
planlama ve karar verme sürecinin gerçekleşmesi; alana özel stratejilerin ve 
koruma politikalarının geliştirilmesi ve ilgili bilgi, kaynak ve kurumların 
belirlenmesi gereklidir. Ayrıca, tüm hak sahiplerinin ve paydaşların isterlerse 
karar verme ve sorumluluk paylaşmaya etkin bir şekilde katılabilmelerini 
sağlamak için mevzuat, politikalar, kapasiteler ve kaynaklar geliştirerek katılımın 
önündeki engellerin kaldırılması sağlanmalıdır. 

 
• Yenilik: Alanın korunma sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi; politik, finansal, 

kurumsal ve toplumsal mekanizmalar yoluyla teşvik edilmesi için yeni yönetişim 
anlayışına açık olmak gereklidir. Alanın korunması için devlet kurumları, yerel 
yönetimler, yerel halk ve sivil topluluklarca potansiyellerin araştırılarak 
paylaşılan yönetişim fikrinin geliştirilmesi gereklidir.  
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• Saygı: Yörede yaşayan insanların haklarına, geçim kaynağı ihtiyaçlarına, koruma 
kapasitelerine ve özellikle yerel halkın geleneksel bilgi ve uygulamalarına dikkat 
ve saygı gösterilmesi gereklidir. 

 
• Fayda ve maliyet paylaşımı: Korunan alanların yönetiminden kaynaklanan 

ekonomik ve sosyokültürel maliyetleri, faydaları ve etkileri değerlendirmek ve 
bunları adil bir şekilde paylaşmak için mekanizmaların yürürlükte olmasını 
sağlamak gereklidir.  

 
• Önceden bilgilendirme ve rıza: Korunan alanların yönetilmesinin bir sonucu 

olarak, yerel toplulukları ve halkı yerinden etmeden veya doğal kaynaklara 
erişimlerini değiştirmeden önce onları etkileyecek olan her tür kararın önceden 
bilgilendirmesini yaparak onay istemek ve rızalarını almak gereklidir. 

 
• Yönetişim ilkeleri: Korunan alanlarla ilgili tüm karar alma süreçlerinde “iyi 

yönetişim” ilkelerini uygulamak için hukukun üstünlüğüne saygı; güvenilir 
bilgiye ulaşma; karar vermede hesap verebilirlik; ve uyuşmazlık çözümü için adil 
kurumların ve prosedürlerin varlığını garantilemek gereklidir. 

 

1.4. Yönetişim Planı Genel Hedefleri 
 
Muğla Karabağlar Yaylası, bulunduğu coğrafyanın ötesinde ulusal ve uluslararası 
düzeyde bir varlık göstermektedir. Karabağlar Yaylası’nın korunması sadece ondan 
faydalananlar ve onların nesilleri için bir sorumluluk değil gezegen olarak dünyaya ve 
ekosistemin bütününe karşı bir sorumluluktur. Bu nedenle, Karabağlar Yaylası Koruma 
Amaçlı Yönetişim Planının genel hedefleri şöyle olmalıdır: 

• Alandaki jeomorfolojik yapıyı, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını bölgesel 
etkilerini de irdeleyerek korumak ve su kaynaklarının devamlılığının sağlamak 

• Ekosistemi oluşturan biyolojik çeşitliliğin yapısını, işleyişini ve evrimsel 
potansiyelini korumak 

• Geniş bir coğrafyanın ve bölgenin bir parçası olan alandaki flora ve faunanın 
korunmasını sağlamak 

• Kültürel peyzaj elemanlarının yapısını, işleyişini öğreterek korumak  
• İdeal koruma hedeflerini belirlemek, hedeflerin bütünlüğünü sağlamak, 

faaliyetleri belirleyerek uygulamaya dökmek ve katılımcı bir politika ile belli 
zaman aralıklarında geri dönüşler sayesinde güncellemelerin yapılmasını 
sağlamak  

• Tanımlanan doğal ve kültürel değerleri, değerlerin varlık nedenini belirleyerek 
devamlılığını sağlamak 

• Yerel toplulukların dışlanmadığı, gerekli bilgilendirmenin zamanında yapıldığı, 
görüşlerin ve rızaların alındığı, fayda ve maliyetlerin paylaşıldığı bir yönetişim 
sistemini sağlamak 

• Uygulanabilir yöntemlerin seçildiği bir yönetişim anlayışı ile izleme ve 
değerlendirme programının rehberliğinde faaliyet göstermek 

• Katılımcı, paylaşımlı, şeffaf, etkili, uyarlanabilir ve adil bir yönetişim sistemi 
oluşturmak 
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2. KARABAĞLAR YAYLASI’NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL BİLEŞENLERİ 

2.1. Jeomorfolojik yapı  
 
Karabağlar Yaylası, isminin aksine Muğla kentinden daha aşağıda yer alan bir ovadır. 
Karabağlar Yaylası’nın da içinde bulunduğu geniş ova tektonik hareketlerle oluşmuş 
karstik tabanlı bir alüvyal birikimlere sahip çöküntü ovasıdır. Yer altındaki ana malzeme 
gözenekli bir yapıya sahip kireçtaşından oluşmakta ve daha derinde su geçirmez bir kil 
tabakasının bulunması ile zengin yeraltı suyunun oluşmasına imkan sağlamaktadır 
(Muğla Valiliği, 2008). Türkiye’nin en çok yağış alan illerinden biri olan Muğla’da, kışın 
ve bahar aylarındaki yoğun yağışlar çok parçalı kireçtaşı tabakasının gözenekli yapısı 
sayesinde yeraltında birikmekte ve istikrarlı bir yeraltı su kaynağı oluşturmaktadır. 
Hafif eğimli bir zemine sahip olan ovada bulunan dereler ve göllenme alanları, alüvyal 
toprakların ova tabanında toplanması sağlamakta, böylece çok verimli ve ekilebilir bir 
tarım toprağı potansiyeli oluşturmaktadır. Zaman zaman fazla yeraltı suyunun drene 
olmasını sağlayan doğal kuyular anlamına gelen ve bu coğrafyaya özgü bir biçimde 
oluşmuş bulunan ‘düdenler’, Karabağlar Yaylası’nı her bahar ayında verimli bir ekim 
dönemine hazırlamaktadır (Koca, 2012). Bu nedenle, Karabağlar Yaylası’nın devamlılığı 
için yağışlar, zengin yeraltı suyu ve bunu sağlayan gözenekli kireçtaşı tabakası, ova 
tabanında akan dereler, göllenme alanları ve düdenler olmazsa olmazlardandır. Bu 
bütünleşik yapıya yapılacak olan herhangi bir müdahale geri döndürülemez zararlar 
olarak bu ekolojik sisteme zarar verecektir. 
 

2.2. İrim ve Kesik 
 
İrim ve kesik, Karabağlar’ı Karabağlar yapan en temel iki peyzaj elemanıdır. 
Karabağlar’ın sahip olduğu jeomorfolojik yapı atalarımızın bu iki peyzaj elamanını 
üretmesine neden olmuştur.  
 
Peyzaj elemanı bağlamında, kelime anlamıyla ‘kesik’ sözlükte ‘tarla, bağ, bahçe etrafına 
açılan hendek’ anlamına gelse de, Karabağlar’da bu sözcük ‘tarla, bağ, bahçe’ yani yörede 
kullanılan ismiyle, ‘yurt’ ların etrafını saran toprak yükseltiler üzerindeki çalı, ağaç  
topluluklarını ifade etmektedir. Genellikle 1-2 m genişlikte ve 1,5-2 m yüksekliktedirler. 
Kesiklerin oluşumu tamamen irimlere bağlıdır. Karabağlar’da yer yer çıkmaz yollar 
olarak karşılaştığımız irim, aslında tarladan tarlaya, ya da bir yurttan diğer yurda 
geçmek için kesikler arasında oluşturulmuş yol ağıdır. Genellikle 3 metre genişliğinde ve 
2 metre derinliğinde oluşturulmuştur (Barlas ve Koca, 2006). Şekil 1 ve Şekil 2’de, irim 
ve kesik kesiti verilmiştir. 
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Şekil 1. İrim ve Kesik Kesiti (Kaynak: Feray Koca) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. İrim ve Kesik Fotoğrafları (Kaynak: Feray Koca) 

 
Birbirine bağlı oluşumlarından dolayı irim ve kesik birbirinden ayrı düşünülemez. 
İrimler, tarlalardan yani yurtlardan sulama ya da aşırı yağış sonucu ortaya çıkan fazla 
suyun drenajını sağlamak ve bir yurttan diğerine ulaşımı sağlamak için oluşturulmuştur. 
İrim (yol) açmak için kazılan toprak, irimlerin kenarında biriktirilerek toprak yığınları 
oluşturulmuştur. İrimlere boylu boyunca paralel giden bu toprak yığınlarına burada 
yaşayanlar tarafından sarmaşık, çalı ya da ağaçlar dikilir. Zaman içinde zengin yeraltı 
suyunun varlığı ve doğal koşulların elverişliliği sayesinde gür bir bitki örtüsü gelişir. Bu 
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yetişen bitki örtüsü ve toprak yığını birlikteliği kesikleri oluşturur. Kesikler aynı 
zamanda bölücü ve sınırlandırıcı bir eleman niteliği de taşır. Yurt sahipleri yurtların 
köşe kısımlarına belirleyici nitelikte ağaçcıkları (üzüm, karaağaç, kızılcık, böğürtlen vb. 
gibi) dikmeyi tercih ederler. Bu köşelere dikilen ağaçlar ‘kabalık’ ları oluşturur. 
Kabalıklar genellikle bülbüllerin ve karatavukların yuva alanlarıdır (Barlas ve 
Koca,2006). 
 
Her yıl yağmur sularıyla dolup taşan irimler, Karabağlar Yaylası içinde bulunan üç adet 
düden tarafından drene edilir. İlkbahar aylarından itibaren, yağmur sularının düdenler 
vasıtasıyla drene edilmesiyle, irim yataklarında yabani otların çıkması için uygun bir 
ortam oluşur. Karabağlar’da yaşayanlar kendi yurtlarına ulaşmak için irimleri açmak 
zorundadırlar. İrimleri otlardan temizleyerek, biçtikleri otları kimi zaman iki yanda 
yükselen kesiklerin toprak yığınlarına yığarlar. İlkbahar ve yazın güneşiyle, bu otlar 
kuruyarak kompost haline gelir ve kesik yığınlarına toprak olarak karışır. Kesikler 
yararlı besinleri bu kompostlardan, suyu ise yüksek taban suyundan karşılar. Kesiklerin 
mevcut işlevini sürdürebilmesi ve güzel görüntüsünü koruyabilmesi için her yıl 
budanması gerekir (Barlas ve Koca,2006). 
 
Tarlalar yani yurtlar irimlerden 1-2 m yüksekte bulunur. Tarlaların kesikle buluştuğu 
noktaya kazılan hendekler(şarampol) sayesinde, tarlalardan gelen fazla sulama suyu 
irimlere drene edilir. Kesikler fazla suyun bir kısmını emerek suyu irimlere kanalize 
ederler.  
 
Kesikler, yurtlara ve içindeki evlere mahremiyeti ve güvenliği sağlarken, Karabağlar’ın 
eşsiz peyzaj örüntüsünü oluşturur. İrimler, Karabağlar’ı yaşayan bir organizmanın kılcal 
damarları gibi sarmıştır ve geniş bir yol ağı oluşturmuştur (Şekil 3). Kimi yerlerde 
çıkmaz sokağa dönüşen irimler bir yabancının kolaylıkla bu yollarda kaybolmasına 
neden olabilir (Koca, 2012). 
 
Bütün bu işlevsel ve estetik bütünlük irim ve kesiğin insan emeği gerektirdiğini 
göstermektedir. Ne yazık ki bugün kesiklerin yok edilerek birçoğunun duvara ve tel 
örgüye dönüştürülmesi ile çok azaldığı gözlemlenmektedir. Bu hızla kesiklerimiz 
azalırsa Karabağlar’ı Karabağlar yapan özgün nitelikler kaybolacaktır. Karabağlar’ın eski 
sahipleri, bu işlevlerde benzeri dünyada nadir bulunan bu iki önemli peyzaj unsurunu 
bize miras bırakmışlardır. Bize düşen bu kadar zor oluşabilen ve karmaşık bir yapıya 
sahip bu iki peyzaj bileşenini birbirinden ayırmadan korumak ve gelecek nesillere bu 
bilgilerle aktarabilmek olmalıdır.  
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Şekil 3. Karabağlar Yol Ağı ve İrimler, Kaynak: Feray Koca 

 

2.3. Biyoçeşitlilik 
 
Karabağlar Yaylası’nda zengin taban suyunun ve biyoklimatik konfor koşullarının varlığı 
inanılmaz bir biyoçeşitlilik sunar. Kesiklerde her tür yabani meyve ve çalı 
bulunmaktadır. Bunların en başlıcaları; kuşburnu, böğürtlen, üzüm asması, karaağaç, 
yaban armudu, ayva, ceviz, incir, kovam eriği, kızılcık, alıç, meşe, sarmaşıklar ve 
çitlenbiklerdir. Kesiklerin üzerinde gelişen bitki örtüsü tıpkı Evliya Çelebi’nin bahsettiği 
gibi irimlerin üstünü kaplar ve bu haliyle fantastik ve büyüleyici bir görünüm sağlar. Bu 
güçlü bitki örtüsü, aynı zamanda fauna için bir yaşama ve üreme alanı oluşturur (Koca, 
2012). Kesiklerin kesintiye uğramadan sürekliliğinin sağlanması, üzerinde bulunan 
fauna için dolaşım alanı ve özgürlük sağlamaktadır. Bu nedenle, kesiklerin tel örgü ya da 
duvara dönüştürülmeden korunması buradaki faunanın hayatta kalması için çok 
önemlidir.  
 

2.4. Sosyal Yaşamın Temeli ‘Yurt’lar 
 
Karabağlar Yaylası’nda sosyal yaşam, yerleşimin en küçük birimini oluşturan ‘yurt’ larda 
başlar. ‘Yurt’ kelime anlamı ile göçebe Türkmen toplulukların kullandığı dairesel formda 
çadırı tasvir etse de(Sözen ve Eruzun, 1992), zaman içinde yerleşilen yer, memleket, 
anavatan gibi anlamları da ifade etmeye başlamıştır. 
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Karabağlar Yaylası’nda;  tarla (bağ-bahçe), konut ve bir kuyudan oluşan araziye ‘yurt’ 
denilmektedir (Şekil 4). Yurtlar, boyutları farklı olsa da konut, sofa, tarla (bağ-bahçe), 
kuyu, müştemilat, ahır, avlu, sulama havuzu, ocak, kerevet, meyve ağaçları ve çiçeklikler 
gibi benzer mekansal bileşenlere sahiptir. 2008 yılında Muğla Tapu İl Müdürlüğünden 
alınan verilere göre Karabağlar Yaylası, ortalama 3000-5000m2 arasında büyüklüklere 
sahip yaklaşık 2890 adet tarımsal araziye sahiptir (Koca, 2012).  
 

 
 

Şekil 4. Bir ‘Yurt’ planı (Kaynak: Feray Koca) 
 
 
Karabağlar Yaylası’nda ‘yurt’ kelimesi, toprak ve evi birbirinden ayrılmaz bir varlık 
olarak gören toplumsal bir anlayışın ürünü olarak hem varlıksal hem de kavramsal 
olarak iki anlamı birlikte içermektedir. Her bir yurt, sadece tarımsal bir arazi olmaktan 
öte her anlamda sosyal yaşamın parçası olmuştur. Yurtların sahibinin lakabı ya da 
soyadı ile anılması bu durumun kanıtıdır (Koca ve Barlas, 2014). 
 
Karabağlar Yaylası’nda yurtlar, kesik ve kabalıklarla çepeçevre sarılmıştır. İrimlerden ya 
da yoldan geçen biri, irimlerin yurtlardan daha aşağıda olmasından ve yoğun ağaç ve çalı 
grubunun oluşturduğu kesiklerden dolayı yurt içerisini göremez. Yurt içerisinde konut 
ve tarla arasında geçişi sağlayan bahçelerde, çeşitli meyve ağaçları (nar, vişne, ayva, 
elma ağaçları gibi), mevsimlik çiçekler ve evin önünde ‘bağ’ kültürünün kalıntısı olmazsa 
olmaz üzüm asma çardakları bulunur (Koca, 2012).  
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Karabağlar Yaylası’nda, ilk konutlar genelde yaklaşık 9-10 m2 büyüklükteki ahşap 
barakalar olmuştur. Bu tek katlı yapılar bir ya da iki odalı su basman katı oluşturacak 
şekilde yerden yükseltilmiş konutlardır. Malzeme olarak ahşabın kullanımı; iklim, 
yönelim, elverişlilik, kolay bulunabilirlik, rüzgar ve güneş yönü gibi nedenlere ve 
hepsinden öte kültürel eğilime bağlı olmuştur (Kuban, 1995). Karabağlar yurtları, 
1940lara kadar daha çok ahşap barakalardan oluşmuştur. Sadece kentin eşrafı 
dediğimiz varlıklı ailelerin geleneksel Muğla evine benzer şekilde yaptıkları büyük 
konutlar vardır. 1940 ve sonrasında konut tipinde çeşitlenmeler artmıştır ve naif ahşap 
barakalar zamanla yerlerini maalesef gösterişli yazlık konutlara bırakmıştır (Koca, 
2004). 
 

2.5. Yazlık kahve ve mescitler 
 
Karabağlar Yaylası’nda; yurtlar, yazlık kahve, mescit ile bakkal, fırın, ayakkabıcı, berber, 
terzi vb. gibi hizmet yapılarının kümelendiği odak noktalarının etrafında 
konumlanmıştır. Genellikle kahve ismi ya da sahiplerinin ismi ile anılan odak noktaları, 
çevresindeki yurtlara hizmet vermekte, yurtlarla beraber mevkileri oluşturmaktadır. 
Özel mülkiyet ürünü olan bu odak noktaları, yaşayan halk için ortak toplanma alanı 
olmuş, kamusal meydanlar gibi işlev görmüşlerdir.  
 
Yazlık kahve ve mescitlerin bir çoğu 19. Yüzyıldan önce inşa edilmiştir ve her biri sivil 
mimarlık örneğidir. Karabağlar Yaylası’nda farklı mevkilere hizmet veren 20 adet yazlık 
kahve ve mescit alanı bulunmaktadır. Bu odak noktaları, burada yaşayan halk için 
önemli kutlamaların, bayramlaşmaların, düğünlerin vb. etkinliklerin yapıldığı 
sosyalleşme alanları olmuştur. Her bir odak noktası asırlık çınar ağaçları ile 
gölgelenmiştir. 1950lerden başlamak üzere bugüne kadar, ulaşım ve tarımsal üretim  
teknolojisinin gelişmeye başlaması (Sapmaz, 1996), deniz turizmin popüler hale 
gelmesi, ülke ekonomisinde yaşanan ani değişimler ve yayla yurtlarının el değiştirmesi 
sonucu mevcut yaşam kültürünü devam ettirecek neslin kalmaması gibi nedenlerden 
dolayı yazlık kahveler önemini kaybetmeye başlamıştır. Bu süreç, ortak toplanma alanı 
olma işlevini kaybeden yazlık kahve ve mescitlerin bir çoğunun yıkılmasına ve yok 
olmasına neden olmuştur. 
 

2.6. ‘Mevsimlik Göç’ üzerine kurulu yaşam biçimi 
 
Karabağlar Yaylası’ndaki yaşam, her yıl Mayıs-Ekim ayları arasında yaşanan Muğla kent 
merkezi ile yayla arasında gerçekleşen mevsimsel göçe dayalıdır. Bu mevsimlik göçe 
dayalı yer değiştirme geçmişte yaşamın devamlığı için bir gereklilik olmuştur (Koca, 
2012).  Çünkü, yazları Karabağlar Yaylası’ndaki ürünlerden hazırlanan kışlık ürünler, 
kışın şehirde tüketilmektedir. Etinden, sütünden yararlanmak için besi hayvanları 
yetiştirilir ve Ekim ayına gelindiğinde besi hayvanları kışlık besin olarak stoklanır ve kış 
boyunca tüketilir.  
 
Karabağlar Yaylası’na göç edenler sadece yerel halk değil kahvecisi, bakkalı, fırını, 
berberi, ayakkabıcısı, terzisi vb. gibi hizmet sunan zanaat ustalarıdır. Bu mevsimsel 
döngü Karabağlar Yaylası’ndaki yaşamı kentin bir uzantısı yapmaktadır. Ekim ayından 
sonra yağmurlar sonucu Karabağlar Yaylası’ndaki oluşan göllenme alanları ve irimlerin 
suyla dolması gibi doğal koşullar burada konaklamayı imkansız hale getirdiği için 
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mevsimsel göç zorunludur (Koca, 2012). Son yıllarda, ulaşım teknolojisindeki 
gelişmeler, yakın mesafede yer alan Karabağlar Yaylası’nı gün içinde çok kolaylıkla 
ulaşılan bir yerleşim konumuna getirmiştir ve kış aylarında konaklama talepleri de 
artmış, bu nedenle fazla suyu drene eden irimler doldurulup yükseltilerek asfalt ve çakıl 
gibi yapısal malzemeler ile kaplanmak istenmektedir (Sapmaz,1996). Ancak ‘mevsimsel 
göç’e dayalı yaşam biçiminin korunması, Karabağlar Yaylası’nın korunması için bir 
gerekliliktir.  
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3. DEĞERLENDİRME 

3.1. Karabağlar Yaylası’nda korunması gereken ortak (doğal ve kültürel) değerler 
listesi 
 
Karabağlar Yaylası’na ilişkin sorunları ortaya koyabilmek için Karabağlar Yaylası’na 
ilişkin tüm topluma ait ortak (doğal ve kültürel) değerlerin bir listesini sunmak 
gereklidir: 
 

• Jeomorfolojik yapı 
• Verimli çöküntü ovası 
• Kireçtaşına dayalı yeraltı su varlığı 
• Yerüstü dereleri 
• Taşkın ve Göllenme Alanları ve sınırları 
• Düdenler (mevcut düdenlerin temiz tutulması ve korunması, yeni düden 

oluşumlarının engellenmesi) 
• Herkesin yeterli miktarda suya erişimini sağlayan derin olmayan kuyular 
• Evliya Çelebi’ye dayanan geçmiş ve tarihi önem 
• Sahiplerinin lakabı ile anılan ‘Yurt’ların varlığı 
• Geleneksel mimaride üretilen tescilli yapıların varlığı 
• Geleneksel yazlık kahvelerin varlığı 
• Geleneksel yazlık mescitlerin varlığı 
• Sahibinin lakapları ile anılan kahvehaneler 
• Alanın özelliklerini tanımlayan Mevkilerin varlığı 
• Asırlık tarihi çınar ağaçlarının varlığı 
• Kahvehane ve mescitlerden oluşan odak noktalarının varlığı 
• Odak noktasında yer alan bakkal, terzi, fırın vb. küçük esnaf  
• ‘İrim’ ler 
• ‘Kesik’ ler 
• Tarladan fazla suyu drene eden ‘şarampol’ ler 
• Biyolojik çeşitlilik 
• Doğal bitki örtüsü (Flora) 
• Fauna 
• Peyzaj dokusu ve doğal güzellik 
• Mikroklimatik iklimi (yazın serin havasının olması) 
• Temiz hava 
• Tarımsal üretim 
• Hayvancılık (kümes hayvanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık) 
• Yerel tohum varlığı 
• Yöresel sebzeler, şifali bitkiler, endemik türler 
• Muğla kent merkezi ile yapılan mevsimlik göç 
• Kültürel yaşam 
• Mutfak kültürü ve yöresel yemekler 
• Doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları için olanaklar 
• Doğa ve kültür turizmi 
• Film sektörü için kültürel ve doğal bir ortam 
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3.2. Karabağlar Yaylası’nda ortaya çıkan temel sorunlar 
 
Proje kapsamında Karabağlar Yaylasında yürütülen toplantılar ve araştırmalar 
neticesinde alanda doğal ve kültürel değerlerin korunması konusunda ortaya çıkan 
sorunlar aşağıdaki listelenmiştir: 
 

Jeomorfolojik yapı, yeraltı ve yerüstü su kaynakları yönetimi  sorunu 
• Düdenler, yeraltı ve yerüstü suların yönetimi sorunu 
• Mekanın kalabalıklaşması sonucu kuyu sayısının artışı, derin kuyuların 

oluşturulması ile yeraltı suların paylaşımı sorunu 
• Yapısal değişimler, irim ve yolların yükseltilmesi sonucu göllenme ve taşkın alan 

sınırlarının değişmesi sorunu 
 

Doğal ekosistem, peyzaj dokusu, coğrafyaya özgü kültürel peyzaj 
elemanlarının korunması sorunu 
• Gün geçtikçe azalan vejetasyon sonucu mikroklimatik değişimler 
• İrim ve kesiklerin yok edilmesi sonucu peyzaj dokusunun ve ekosistemin 

bozulması 
• İrim ve kesiklerin yönetimi sorunu 

 
Sosyo-ekonomik faaliyetlerin doğal çevre ile uyumu sorunu 
• Kaçak yapılaşma ile mekanın kontrolsüz kalabalıklaşması sorunu 
• Karabağlar Yaylası’na Muğla kenti ve çevre mahallelerden ortaya çıkan  

yapılaşma baskısı 
 

Geleneksel yaşam kültürünün yok olması 
• Sosyal ve kültürel değişimin Karabağlar Yaylası’nın korunması konusunda 

oluşturduğu tehlikeler 
 

Etkin yönetim ya da yönetişim problemi 
• Karabağlar Yaylası’nın korunmasına yönelik izleme ve denetleme sorunu 

 

3.3. Paydaşlar 
 
Proje kapsamında toplantılara katılan ve alanın kullanımından etkilenen kurumlar, 
kişiler burada yetki ve sorumlulukları paylaşacak paydaşlar olarak ele alınmıştır. 
 

• Muğla Valiliği 
• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
• Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
• Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
• DSİ Bölge Müdürlüğü 
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
• Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
• Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi  
• Muğla Belediyesi 
• Muğla Sanayi ve Ticaret Odası 
• Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği 
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• Muğla Yerel Tohum Derneği 
• Muğla Çevre Platformu 
• Akdeniz Yeşilleri Derneği 
• Muğla Sanatseverler Derneği 
• Diğer Sivil Toplum Kuruluşları (Bisiklet Dernekleri, Doğa Dernekleri, Doğa 

Yürüyüşü Dernekleri....) 
• Yerel özel sektör (Kahve ve restoran sahipleri, bakkal ve esnaf, konaklama 

mekanı sahipleri 
• Tarımsal üretimi devam ettiren çiftçiler 
• Yerel basın ve medya 
• Yerel halk  
• Ziyaretçiler, turistler 

 

3.4. Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı Taslak Yönetişim Planı Çerçevesi 
 
Muğla Karabağlar Yaylası dünyada bir benzeri daha olmayan kendine has doğal ve 
kültürel değerlere sahip eşsiz bir coğrafyadır. Karabağlar Yaylası’nın mekânsal düzeni, 
insan eylemlerinin tutarlı çevresel ve kültürel yaklaşımı sonucu oluşmuştur. Ne var ki,  
kimi zaman insan eylemleri Karabağlar Yaylası’nın kültürel ve tarihi değerlerini doğa ile 
uyumlu halde şekillendirirken, kimi zaman yanlış müdahaleler ile zararlar vermiştir ve 
vermektedir. Bununla birlikte, zaman içinde artan mobilite ve kentsel baskı, Karabağlar 
Yaylası’nın özündeki mevsimlik göç hareketini yok etmektedir. Bu kadar eşsiz ve 
kendine özgü doğal ve kültürel değerlere sahip Karabağlar Yaylası için alana özgü bir 
koruma yaklaşımı benimsemek bir gerekliliktir. Ayrıca,  Karabağlar Yaylası’ndaki temel 
sorunlar göstermektedir ki Karabağlar Yaylası ile etkileşim içinde bulunan tüm 
toplumun benimseyeceği ve rıza göstereceği, şeffaf, hesap verilebilir, katılımın 
sağlandığı, fayda ve maliyetlerin paylaşıldığı iyi yönetişim anlayışına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Şekil 5’de Karabağlar Yaylası için 2021-2023 yılları içinde yürütülmesi hedeflenen 
Koruma Amaçlı Yönetişim Planı kavramsal şeması oluşturulmuştur. Bu şemada 
Karabağlar yaylasına özgü doğal ve kültürel değerler ile proje kapsamında yapılan 
paydaş toplantıları (2019-2020) sonucu ortaya çıkan temel sorunlar 
kavramsallaştırılmıştır. Söz konusu ortak değerler ve sorunlar koruma hedefleri 
doğrultusunda yönetişim planının temel hedefini oluşturmuştur. Temel hedefe ulaşmak 
için ideal hedefler, uygulama hedefleri ve faaliyetler belirlenmiştir. Söz konusu 
faaliyetler için sorumlu kurum ve kuruluş, koordinasyon içinde olunacak kurum, kuruluş 
ve kişiler, faaliyet sıklığı, faaliyetin nerede gerçekleşeceği, sürecin nasıl işleyeceği, ne tür 
personel, ekipmana ihtiyaç duyulacağı ve ne tür maliyetlerin çıkabileceği, faaliyetle ilgili 
danışılacak kurum, kuruluş ve kişiler belirlenmeye çalışılmıştır.  
 
Yönetişim Planı kapsamında, tüm paydaşların temsilcilerden oluşacak Muğla Karabağlar 
Yaylası Koruma Amaçlı Yönetişim Planı Yürütme Komitesi önerilmiştir. Söz konusu 
Yürütme Komitesinin; planlama, uygulama, izleme ve denetleme konularındaki görev ve 
yetkileri titizlikle belirlenmelidir. Tüm paydaşlar ve Yürütme Komitesinin toplumu 
bilgilendirmesi ve önemli kararlar alınırken toplumun rızasını alması esastır. Bununla 
birlikte tüm fayda ve maliyetler paydaşlar ve Karabağlar Yaylası ile etkileşim içinde olan 
toplum tarafından paylaşılmalıdır. 
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Şekil 5. Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı Yönetişim Planı Kavramsal Şema 
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4. (2021-2023) 3 YILLIK YÖNETİŞİM PLANI ÖNERİSİ, HEDEFLER, 
UYGULAMA SÜRECİ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

4. 1. Temel Hedef 
 
Muğla Karabağlar Yaylası’nda biyolojik çeşitliliğin ve kültürel peyzaj yapısının 
korunmasına yönelik yaklaşım ve hedefleri belirlemek, karar verme sürecine bir çerçeve 
oluşturmak ve koruma sürecinde ilgili paydaşları ve sorumluluklarını belirlemektir.  
 

4.2. Hedefler ve Faaliyetler 
 
İDEAL HEDEF 1. Karabağlar Yaylası’nda jeomorfolojik yapısını oluşturan yeraltı ve 
yerüstü su varlığının, taşkın ve göllenme alan sınırlarının ve düdenlerin korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
 

UYGULAMA HEDEFİ 1.1. Karabağlar Yaylası’na ait yeraltı ve yerüstü su varlığının 
geçmiş yıllara ait durumunun tespiti  ve önümüzdeki 3 yıla ilişkin incelemelerle 
birlikte su varlığının korunmasına ilişkin önlemlerin alınması 

 
FAALİYETLER 
1.1.1. Karabağlar Yaylası su varlığı envanterinin hazırlanması 
1.1.2. Karabağlar Yaylası su varlığı yönetim projesi hazırlamak 
1.1.3. Karabağlar Yaylasında göllenme ve taşkın alan sınırlarını izleme, 
sınır değişimlerinin nedenleri tespit etme ve tedbirlerin alınması 
 

UYGULAMA HEDEFİ 1.2. Karabağlar Yaylası’nın bulunduğu coğrafyada 
düdenlerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması 

 
FAALİYETLER 
1.2.1. Düdenlerin temizliğinin sağlanması ve düdenlere suyun ulaşmasını 
engelleyen yapılaşmaların önlenmesi 
1.2.2. Yüzeydeki derelerin düdenlere akışını sağlamak 
 

UYGULAMA HEDEFİ 1.3. Yeraltı su varlığının adaletli kullanımının 
garantilenmesi, suya erişimin sağlanması, derin ve kaçak kuyular için önlemlerin 
alınması 

 
FAALİYETLER 
1.3.1. Yeraltı su varlığının adaletli dağılımı ve kullanımı için farkındalık 
eğitimleri vermek 
1.3.2. Karabağlar Yaylasına içme suyunun sağlanması 
1.3.3. Derin ve kaçak kuyular için denetimler yapmak, cezai yaptırımlar 
uygulamak 
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İDEAL HEDEF 2.  Karabağlar Yaylası’nda doğal ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin, peyzaj 
dokusunun, coğrafyaya özgü kültürel peyzaj elemanlarının, kültürel ve tarihi yapısal 
elemanların korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması 
 

UYGULAMA HEDEFİ 2.1. Biyolojik çeşitliliğin, doğal bitki örtüsü ve hayvan 
toplulukları (flora ve fauna) varlığının korunması 
  

FAALİYETLER 
2.1.1. Doğal bitki örtüsü (flora) envanteri çıkarmak, dijital bitki 
kütüphanesi oluşturmak 
2.1.2. Korunması gereken bitki türlerinin yayılım alanlarını, ekolojik 
isteklerini ve tehditleri belirlemek 
2.1.3. Coğrafyada doğal olarak yaşayan hayvan topluluklarının (fauna) 
envanterini çıkarmak, dijital fauna kütüphanesi oluşturmak 
2.1.4. Korunması gereken hayvan türlerinin (yayla bülbülü, sincap, yılan 
vb. ) popülasyonlarını ve ekolojik ihtiyaçlarını ve tehditleri belirlemek 

 
UYGULAMA HEDEFİ 2.2. İrim ve kesiklerin korunarak sürdürülebilirliğinin 
sağlanması 

 
FAALİYETLER 
2.2.1. Mevcut irim ve kesiklerin envanterinin çıkarılması 
2.2.2. İrim ve kesiklerin ne işe yaradığı konusunda farkındalık eğitimleri 
vermek 
2.2.3. İrim ve kesikleri tanıtmak için broşür, tanıtım kitapçığı basmak 
2.2.4. İrim ve kesiklerin yıllık bakımlarını yapmak, gerekli kontrolleri 
sağlamak ve denetlemek 
2.2.5. İrim ve kesiklere zarar verenleri tespit edip cezai yaptırım 
uygulamak 

 
UYGULAMA HEDEFİ 2.3. Kültürel ve tarihi doğal ve yapısal elemanların 
korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması 

 
FAALİYETLER 
2.3.1. Yıkılarak yok olmaya yüz tutmuş tescilli yazlık mescit ve kahvelerin 
restorasyon projelerini hazırlayıp uygulatmak 
2.3.2. Yazlık mescit ve kahvelerden oluşan odak noktalarının hikayelerini, 
isminin kökenini, tarihi geçmişini anlatan bilgilerin tabelalar şeklinde 
yerleştirilmesi, eski tabelaların güncellenmesi 
2.3.3. Karabağlar Yaylasında anıtsal nitelikteki çınar ağaçlarının 
korunması ile ilgili çalışmaların yapılması 

 
İDEAL HEDEF 3. Karabağlar Yaylası için sosyo-ekonomik faaliyetlerin alanın doğal, 
kültürel değerleri ile uyumlu hale getirilmesi 
 

UYGULAMA HEDEFİ 3.1. Karabağlar Yaylasının mekânsal bütünlüğüne ilişkin 
korumanın sağlanması 

 
FAALİYETLER 
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3.1.1. Acilen Karabağlar Yaylası 3. Derece Doğal ve Kentsel Sit Alanı 
Koruma Amaçlı İmar Planının revize edilerek, eksik yönlerinin ve plandaki 
zafiyetlerin giderilmesi 
3.1.2. Karabağlar Yaylasında yurtlardaki kaçak yapılaşmanın, yüzme 
havuzlarının ve betonlaşmanın tespit edilerek gerekli yaptırımların 
uygulanması 
3.1.3. ‘Alo Yayla Hattı’nın Kurulması 

 
İDEAL HEDEF 4. Karabağlar Yaylası’nda geleneksel yaşam biçiminin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması   

 
UYGULAMA HEDEFİ 4.1. Eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

 
FAALİYETLER 
4.1.1. Yöre halkına ve alana sonradan taşınan yeni kullanıcılara geleneksel 
yaşam kültürü konusunda eğitim vermek ve tanıtmak 
4.1.2. Karabağlar Yaylası Tanıtım Ofisi oluşturmak 
4.1.3. Tanıtıcı dokümanların ve belgesellerin hazırlanması 
 

UYGULAMA HEDEFİ 4.2. Geleneksel yaşam kültürünü devam ettiren yerel halkı 
desteklemek ve teşvikler oluşturmak 

 
FAALİYETLER 
4.2.1. Yöre halkına yöresel ürünlerin marka değeri kazanması ve 
pazarlanması eğitimi vermek 
4.2.2. Tarımsal üretimin devamlılığı için yerel tohum ile yerel ürün 
ziraatına(iyi tarım ürünü) devlet teşvikleri ve hibeler sağlamak 

 
İDEAL HEDEF 5. Karabağlar Yaylası için etkin bir yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve 
bir denetim mekanizmasının oluşturulması 

 
UYGULAMA HEDEFİ 5.1. Yönetişim Planı faaliyetlerinin paylaşımcı, katılımcı, 
şeffaf ve etkin şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 
FAALİYETLER 
5.1.1. Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı Yönetişim Planı Yürütme 
Komitesi’nin oluşturulması 
5.1.2. Paydaş toplantıları gerçekleştirmek 

 

4.3. Hedefler Doğrultusunda Faaliyetlere ilişkin Uygulama Süreci, Yetki ve 
Sorumluluklar 
 
İDEAL HEDEF 1. Karabağlar Yaylası’nda jeomorfolojik yapısını oluşturan yeraltı ve 
yerüstü su varlığının, taşkın ve göllenme alan sınırlarının ve düdenlerin korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
 

UYGULAMA HEDEFİ 1.1. Karabağlar Yaylası’na ait yeraltı ve yerüstü su varlığının 
geçmiş yıllara ait durumunun tespiti  ve önümüzdeki 3 yıla ilişkin incelemelerle 
birlikte su varlığının korunmasına ilişkin önlemlerin alınması 
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Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.1.1. Karabağlar Yaylası su varlığı 
envanterinin hazırlanması 

Sorumlu kurum veya kuruluş DSİ Bölge Müdürlüğü 
Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 
MUSKİ 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Nerede? Faaliyet coğrafi bir alanı etkilediği için sit 
sınırları dışında Karabağlar Yaylası doğal Ova 
sınırları ve Muğla Ovası birlikte ele alınmalıdır. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021, her yıl güncellenmelidir. 
Süreç işleyişi nasıl? DSİ Bölge Müdürlüğü ve Üniversiteden 

araştırmacılar tarafından sahadaki yer altı ve 
yerüstü suların; miktar, kalite 
ve hidromorfolojik unsurlar bakımından mevcut 
durumu ortaya konulacaktır, ekosistem 
bütünlüğü ele alınarak gerekli izlemeler 
yapılarak yeraltı ve yerüstü su varlığı envanteri 
hazırlanacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet DSİ uzmanları, arazi çalışmaları giderleri 
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili 
bölümleri, Su Kaynakları Koruma konusunda 
uzman danışman firmalar 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.1.2. Karabağlar Yaylası su varlığı yönetim 
projesi hazırlamak 

Sorumlu kurum veya kuruluş DSİ Bölge Müdürlüğü 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Nerede? Faaliyet coğrafi bir alanı etkilediği için sit 
sınırları dışında Karabağlar Yaylası doğal Ova 
sınırları ve Muğla Ovası birlikte ele alınmalıdır. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021, her yıl güncellenmelidir. 

Süreç işleyişi nasıl? DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllara 
ait mevcut bilgilerden yararlanarak sahanın 
yeraltı ve yerüstü su varlığı tespit edilecektir. 
Tarım ve Orman Müdürlüğünden- Su Yönetimi 
Müdürlüğünden Karabağlar Yaylasında tarımsal 
üretimde suyun kullanımı konuları birlikte ele 
alınarak sürdürülebilir kullanımına ilişkin bir 
yönetim projesi hazırlanacaktır.  

Personel, ekipman, maliyet DSİ uzmanları 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili 
bölümleri, Su Kaynakları Koruma konusunda 
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uzman danışman firmalar 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.1.3. Karabağlar Yaylasında göllenme ve 

taşkın alan sınırlarını izleme, sınır 
değişimlerinin nedenleri tespit etme ve 
tedbirlerin alınması 

Sorumlu kurum veya kuruluş DSİ Bölge Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

Nerede? Faaliyet coğrafi bir alanı etkilediği için sit 
sınırları dışında Karabağlar Yaylası doğal Ova 
sınırları ve Muğla Ovası birlikte ele alınmalıdır. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021-2022-2023 
Süreç işleyişi nasıl? DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından sahadaki taşkın 

ve göllenme alanları ve sınırları tespit 
edilecektir. Geçmiş yıllara ait sınır bilgileri ile 
kıyaslama yapılarak olası değişimler tespit 
edilecektir. Her yıl yapılacak izleme çalışması ile 
taşkın ve göllenme alanı sınırlarındaki 
değişimler Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla 
tespit edilerek değişime neden olan faktörler 
belirlenerek gerekli tedbirler programı 
oluşturulacaktır.  

Personel, ekipman, maliyet DSİ uzmanları, hava fotoğrafları, arazi çalışması 
giderleri 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili 
bölümleri, Yer Bilimleri ve Su Kaynakları 
Koruma konusunda uzman danışman firmalar 

 
UYGULAMA HEDEFİ 1.2. Karabağlar Yaylası’nın bulunduğu coğrafyada 
düdenlerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.2.1. Düdenlerin temizliğinin sağlanması ve 

düdenlere suyun ulaşmasını engelleyen 
yapılaşmaların önlenmesi 

Sorumlu kurum veya kuruluş DSİ Bölge Müdürlüğü, Muğla Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MUSKİ), Menteşe Belediyesi 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

Nerede? Faaliyet coğrafi bir alanı etkilediği için sit 
sınırları dışında Karabağlar Yaylası doğal Ova 
sınırları ve Muğla Ovası birlikte ele alınmalıdır. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren sürekli kontrol 
Süreç işleyişi nasıl? DSİ Bölge Müdürlüğü, MUSKİ ve Menteşe 

Belediyesi ekiplerince düdenlerin kontrolü ve 
temizliği sağlanacaktır. Düdenlere doğal su 
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akışını engelleyeni yol, dolgu alanı, molozlar vb. 
yapılaşmalar kaldırılarak  oluşmaları 
önlenecektir. 

Personel, ekipman, maliyet DSİ uzmanları, MUSKİ personeli, Menteşe 
Belediyesi teknik ekip 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin ilgili 
bölümleri, Yer Bilimleri ve Su Kaynakları 
Koruma konusunda uzman danışman firmalar 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.2.2. Yüzeydeki derelerin düdenlere akışını 
sağlamak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi, Muğla Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MUSKİ) 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

DSİ Bölge Müdürlüğü 
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

Nerede? Faaliyet coğrafi bir alanı etkilediği için sit 
sınırları dışında Karabağlar Yaylası doğal Ova 
sınırları ve Muğla Ovası birlikte ele alınmalıdır. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren sürekli kontrol 

Süreç işleyişi nasıl? Menteşe Belediyesi ve MUSKİ Karabağlar 
Yaylasında yüzeyden akan kanal ve derelerin 
temizliğinden sorumlu olacaktır.  Herhangi bir 
şekilde çakıl vb. malzemeden dolayı akışın 
engellendiği alanları düzeltip eski haline 
getirecektir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi ve MUSKİ teknik ekip 
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

DSİ Genel Müdürlüğü 

 
UYGULAMA HEDEFİ 1.3. Yeraltı su varlığının adaletli kullanımının 
garantilenmesi, derin ve kaçak kuyular için önlemlerin alınması 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.3.1. Yeraltı su varlığının adaletli dağılımı ve 

kullanımı için farkındalık eğitimleri vermek 

Sorumlu kurum veya kuruluş Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

DSİ Bölge Müdürlüğü 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Nerede? Karabağlar Yaylası 
Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren 

Süreç işleyişi nasıl? Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği 
yerel halka ve yeni kullanıcılara Karabağlar 
Yaylasında yeraltı su varlığının adaletli kullanımı 
konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimi 
verecektir.  
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Personel, ekipman, maliyet Gönüllüler 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

DSİ Genel Müdürlüğü 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ilgili bölümleri 
Yer Bilimleri ve Su Kaynakları Koruma 
konusunda uzman danışman firmalar 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.3.2. Karabağlar Yaylasına içme suyunun 
sağlanması 

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi 
Menteşe Belediyesi  
DSİ Bölge Müdürlüğü 

Nerede? Karabağlar Yaylası 
Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren 

Süreç işleyişi nasıl? Karabağlar Yaylası merkez güzergah üzerinde 
olmak üzere MUSKİ, içme suyu dağıtım hattı 
kuracaktır. Karabağlar Yaylası sakinleri, 
Mevkisinde bulunan en yakın odak noktasındaki 
su dağıtım hattından suyunu doldurmak yoluyla 
temin edecektir.  

Personel, ekipman, maliyet MUSKİ personeli 
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 1.3.3. Derin ve kaçak kuyular için denetimler 
yapmak, cezai yaptırımlar uygulamak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi 
DSİ Bölge Müdürlüğü 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren 
Süreç işleyişi nasıl? Menteşe Belediyesi bünyesinde acilen kurulacak 

olan Denetleme Birimi ile Karabağlar Yaylasında 
gerçekleştirilen kaçak ve derin kuyu 
çalışmalarına denetimler yapılarak gereken cezai 
yaptırımlar uygulanacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi Denetim Ekibi 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 
İDEAL HEDEF 2.  Karabağlar Yaylası’nda doğal ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin, peyzaj 
dokusunun, coğrafyaya özgü kültürel peyzaj elemanlarının korunarak 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
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UYGULAMA HEDEFİ 2.1. Biyolojik çeşitliliğin, doğal bitki örtüsü ve hayvan 
toplulukları (flora ve fauna) varlığının korunması 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.1.1. Doğal bitki örtüsü (flora) envanteri 

çıkarmak, dijital bitki kütüphanesi 
oluşturmak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü- Muğla Şube 
Müdürlüğü 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Biyoloji 
Bölümü, Ziraat Fakültesi 
Doğa çalışmaları gerçekleştiren ve fotoğraflayan 
dernekler 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021 
Süreç işleyişi nasıl? Daha önce Karabağlar Yaylası ve çevresinde 

doğal bitki örtüsü(flora) ve bitki türlerine ilişkin 
yapılmış bilimsel çalışmaların araştırılıp 
derlenmesi ve bu çalışmaları yürüten bilim 
insanları ile iletişime geçerek mevcut bitki 
envanterinin (varsa endemik türler ve yayılım 
alanları) çıkarılması, Karabağlar Yaylası bitki 
türlerini fotoğraflayan dernekler ve kişiler ile 
Karabağlar Yaylasına ilişkin dijital bir bitki 
kütüphanesi oluşturulması 

Personel, ekipman, maliyet Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde konuya 
ilişkin sorumlu personel, Üniversiteden 
çalışmayı yürütecek akademik personel, 
(herbaryum oluşturmak gerekebilir), maliyet iş 
programı oluşturulduğunda ortaya konabilir. 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Konuyla ilgili daha önce saha çalışması yapmış 
olan bilim insanları, bitki türlerini fotoğraflayan 
doğa araştırmacıları 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.1.2. Korunması gereken bitki türlerinin 

yayılım alanlarını, ekolojik isteklerini ve 
tehditleri belirlemek 

Sorumlu kurum veya kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü- Muğla Şube 
Müdürlüğü 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Biyoloji 
Bölümü, Ziraat Fakültesi 

Nerede? Karabağlar Yaylası 
Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021 

Süreç işleyişi nasıl? Daha önce Karabağlar Yaylası ve çevresinde bitki 
türlerine ilişkin yapılmış bilimsel çalışmaların 
araştırılıp derlenmesi ve bu çalışmaları yürüten 
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bilim insanları ile iletişime geçerek türlerin 
yayılım alanları, popülasyon büyüklükleri, 
ekolojik istekleri, tehdit oluşturan faktörler 
araştırılacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde konuya 
ilişkin sorumlu personel, Üniversiteden 
çalışmayı yürütecek akademik personel, maliyet 
iş programı oluşturulduğunda ortaya konabilir. 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Konuyla ilgili daha önce saha çalışması yapmış 
olan bilim insanları 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.1.3. Coğrafyada doğal olarak yaşayan 

hayvan topluluklarının (fauna) envanterini 
çıkarmak, dijital fauna kütüphanesi 
oluşturmak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü- Muğla Şube 
Müdürlüğü 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Biyoloji 
Bölümü, Ziraat Fakültesi 
Doğa çalışmaları gerçekleştiren ve fotoğraflayan 
dernekler 
Kuş gözlem dernekleri 

Nerede? Karabağlar Yaylası 
Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021 

Süreç işleyişi nasıl? Daha önce Karabağlar Yaylası ve çevresinde 
yaşayan hayvan topluluklarına (fauna) ilişkin 
yapılmış bilimsel çalışmaların araştırılıp 
derlenmesi ve bu çalışmaları yürüten bilim 
insanları ile iletişime geçerek hayvan 
toplulukları (kuş, sincap, yılan, böcek vb. türler 
ve habitatları) çıkarılması, Karabağlar 
Yaylasında yaşayan hayvan türlerini 
fotoğraflayan dernekler ve kişiler ile Karabağlar 
Yaylasına ilişkin dijital bir fauna kütüphanesinin 
oluşturulması 

Personel, ekipman, maliyet Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde konuya 
ilişkin sorumlu personel, Üniversiteden 
çalışmayı yürütecek akademik personel, maliyet 
iş programı oluşturulduğunda ortaya konabilir. 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Konuyla ilgili daha önce saha çalışması yapmış 
olan bilim insanları, hayvan türlerini 
fotoğraflayan doğa araştırmacıları, kuş 
gözlemcileri 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.1.4. Korunması gereken hayvan türlerinin 
(yayla bülbülü, sincap, yılan vb. ) 
popülasyonlarını, ekolojik ihtiyaçlarını ve 
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tehditleri belirlemek 

Sorumlu kurum veya kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü- Muğla Şube 
Müdürlüğü 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Biyoloji 
Bölümü, Ziraat Fakültesi 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021 
Süreç işleyişi nasıl? Daha önce Karabağlar Yaylası ve çevresinde 

hayvan türlerine ilişkin yapılmış bilimsel 
çalışmaların araştırılıp derlenmesi ve bu 
çalışmaları yürüten bilim insanları ile iletişime 
geçerek hayvan türlerinin yaşam alanları, 
popülasyon büyüklükleri, ekolojik istekleri, 
tehdit oluşturan faktörler araştırılacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde konuya 
ilişkin sorumlu personel, Üniversiteden 
çalışmayı yürütecek akademik personel, maliyet 
iş programı oluşturulduğunda ortaya konabilir. 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Konuyla ilgili daha önce saha çalışması yapmış 
olan bilim insanları 

 
UYGULAMA HEDEFİ 2.2. İrim ve kesiklerin korunarak sürdürülebilirliğinin 
sağlanması 
 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.2.1. Mevcut irim ve kesik envanterinin 
çıkarılması 

Sorumlu kurum veya kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü- Muğla Şube 
Müdürlüğü 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Menteşe Belediyesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-ilgili bölümler 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021 
Süreç işleyişi nasıl? Üniversitenin ilgili bölümleri, Karabağlar 

Yaylasının eski ve yeni hava fotoğrafları 
üzerinden mevcut irim ve kesiklerin tespitini, 
kaç km uzunlukta olduğunu, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri ile tespit edebilir. Daha sonra sahada 
gerekli kontrollerin yapılması ile kaç km2 lik bir 
alanda irim ve kesiklerin mevcut olduğunun 
envanteri net olarak çıkarılacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet Üniversiteden çalışmayı yürütecek akademik 
personel, Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla 
tespit işleri, hava fotoğrafları, maliyet iş 
programı oluşturulduğunda ortaya konabilir. 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Konuyla ilgili daha önce saha çalışması yapmış 
olan bilim insanları 
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Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.2.2. İrim ve kesiklerin ne işe yaradığı 
konusunda farkındalık eğitimleri vermek 

Sorumlu kurum veya kuruluş Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) 
Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir.) 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği 
Doğa Dernekleri 
Menteşe Belediyesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi- Konu ile ilgili 
bilimsel çalışma yapmış olan kişiler 

Nerede? Karabağlar Yaylası’nda yaşam Muğla kent 
merkezi ile arasındaki mevsimlik göçe dayandığı 
için Muğla Menteşe İlçesinin tamamında 
gerçekleşecektir. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021 dört ayda bir olmak üzere yılda 3 defa 
halkın katılacağı toplantılar ile 

Süreç işleyişi nasıl? Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesinin çerçeveyi 
belirlediği Muğla’daki STKlar ve Menteşe 
Belediyesi işbirliği içerisinde 3 aylık aralıklarda 
halk katılımının sağlandığı toplantılar yapılarak 
yaylanın en önemli kültürel peyzaj 
elemanlarından olan irim ve kesiklerin ne işe 
yaradığının anlatıldığı eğitimler 
gerçekleştirilecektir. İrim ve kesiğin anlatıldığı 
bir belgesel hazırlanarak basın ve medya 
aracılığıyla yayınlanabilir. 
 
Ayrıca, irim ve kesiklerin öneminin anlatıldığı  
toplantılara Karabağlar Yaylası’na sonradan 
taşınan yeni kullanıcılar için özel davetler 
yollanacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet STK gönüllüleri 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Konu ile ilgili bilimsel çalışma yapmış 
akademisyenler 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.2.3. İrim ve kesikleri tanıtmak için broşür, 
tanıtım kitapçığı basmak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir) 
Menteşe Belediyesi 
STKlar 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
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Derneği 
Diğer gönüllü STK lar 
Yerel ve ulusal basın, medya 

Nerede? Ulusal ve uluslararası düzeyde 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2022’den itibaren 
Süreç işleyişi nasıl? İrim ve kesiklerin tanıtıldığı  broşür ve tanıtım 

kitapçığı hazırlayıp basın ve medya aracılığıyla 
yayınlanabilir. Muğla Karabağlar Yaylası Koruma 
Amaçlı Yönetişim Planı Yürütme Komitesi 
çerçeveyi belirleyecektir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi, STK gönüllüleri  
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Konu ile ilgili bilimsel çalışma yapmış 
akademisyenler, görsel ifade ve sunum için 
grafik tasarımcıları 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.2.4. İrim ve kesiklerin yıllık bakımlarını 
yapmak, gerekli kontrolleri sağlamak ve 
denetlemek 

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi  
Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir) 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren 

Süreç işleyişi nasıl? Menteşe Belediyesi personeli, Karabağlar Yaylası 
Koruma Amaçlı Yönetişim Planı Yürütme 
Komitesinin önerileri doğrultusunda yayladaki 
irim ve kesiklerin bakımlarından sorumlu 
olacaktır. Her yıl gerekli bakımlar yapılacaktır.  
 
Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesinin irim ve 
kesiklerin korunması için denetim yapma yetkisi 
olacaktır.  

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi personeli 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.2.5. İrim ve kesiklere zarar verenleri tespit 
edip cezai yaptırım uygulamak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir) 
Menteşe Belediyesi 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği ve diğer STKlar 



 28 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren 
Süreç işleyişi nasıl? Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 

Yönetişim Planı Yürütme Komitesinin irim ve 
kesiklerin korunması için denetim yapma ve 
cezai işlem tespit yetkisi olacaktır. Yürütme 
Komitesi tarafından yapılan denetimler ve 
kontroller doğrultusunda Menteşe Belediyesine 
bildirilen irim ve kesiklerle ilgili aşağıda 
belirtilen hatalı ve aykırı uygulamalara ceza 
işlem uygulanacaktır: 

• İrimlerin çakıl, asfalt vb. malzeme ile 
doldurulup yükseltilmesi 

• İrimlerin yok edilmesi, yönünün 
değiştirilmesi, yurtlara dahil edilmesi 

• Kesiklerin yok edilerek duvar, tel örgü 
gibi yapısal elemanlara dönüştürülmesi 

• Kesiklerin yok olmasına neden olacak 
şekilde budama işlerinin yapılması 

Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği ve diğer STKlar Karabağlar Yaylasında 
zaman zaman gözlem yaparak hatalı 
uygulamaları Yürütme Komitesine bildirir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi, STK gönüllüleri  
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 
UYGULAMA HEDEFİ 2.3. Kültürel ve tarihi doğal ve yapısal elemanların 
korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.3.1. Yıkılarak yok olmaya yüz tutmuş 

tescilli yazlık mescit ve kahvelerin 
restorasyon projelerini hazırlayıp 
uygulatmak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi  

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü 
Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2022-2023 
Süreç işleyişi nasıl? Restorasyon projeleri Menteşe Belediyesi 

tarafından hazırlanacaktır. Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünden restorasyon projelerine ilişkin 
izin ve onaylar alınacaktır. 
 
Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
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Başkanlığından hibe alınabilirse gerekli 
restorasyon çalışmaları gerçekleştirilebilir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi, uygulamada ihaleye 
verilecek restorasyon firması 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.3.2. Yazlık mescit ve kahvelerden oluşan 

odak noktalarının hikayelerini, isminin 
kökenini, tarihi geçmişini anlatan bilgilerin 
tabelalar şeklinde yerleştirilmesi, eski 
tabelaların güncellenmesi  

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi  

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir) 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2022-2023 

Süreç işleyişi nasıl? Menteşe Belediyesi, Muğla Karabağlar Yaylası 
Koruma Amaçlı Yönetişim Planı Yürütme 
Komitesi ve Muğla Karabağları Geliştirme ve 
Güzelleştirme Derneği  ile işbirliği içerisinde 
yayladaki yazlık mescit ve kahvelerin bulunduğu 
odak noktalarına ilişkin hikayeleri, isim 
kökenlerini ve tarihi geçmişlerini araştırarak bu 
bilgilendirici tabelalar haline getireceklerdir. 
Mevcut tabelalar sunuma uygun şekilde  
güncellenecektir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Yayladaki yazlık mescit ve kahvelerin 
hikayelerini bilen yaylalılar ve yerli halk, sözlü 
tarih araştırmacıları 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 2.3.3. Karabağlar Yaylasında anıtsal 

nitelikteki çınar ağaçlarının korunması ile 
ilgili çalışmaların yapılması 

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi  

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu 
Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir.) 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2022-2023 
Süreç işleyişi nasıl? Menteşe Belediyesi tarafından her yıl anıtsal 

çınar ağaçların korunması için çalışmalar 
yürütülecektir. Kuruyan dalların 
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uzaklaştırılması, hastalıklarla mücadele vb. 
koruma önlemleri Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Komisyonu, Muğla Karabağlar Yaylası 
Koruma Amaçlı Yönetişim Planı Yürütme 
Komitesi koordinasyonu çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi personeli 
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Ziraat Odası 

 
İDEAL HEDEF 3. Karabağlar Yaylası için sosyo-ekonomik faaliyetlerin alanın doğal, 
kültürel değerleri ile uyumlu hale getirilmesi 
 

UYGULAMA HEDEFİ 3.1. Karabağlar Yaylasının mekânsal bütünlüğüne ilişkin 
korumanın sağlanması 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 3.1.1. Acilen Karabağlar Yaylası 3. Derece 

Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 
İmar Planının revize edilerek, eksik 
yönlerinin ve plandaki zafiyetlerin 
giderilmesi 

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıkları 
Koruma Genel Müdürlüğü  

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir) 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021-2022 
Süreç işleyişi nasıl? Menteşe Belediyesi, 1993 yılında onaylanan 

Karabağlar Yaylası 3. Derece Doğal ve Kentsel Sit 
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının eksik 
yönlerinin ve plandaki zafiyetlerin giderilmesi 
yönünde çalışmalar başlatacaktır.  Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Muğla Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ve Muğla 
Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı Yönetişim 
Planı Yürütme Komitesinin koordinasyonu 
çerçevesinde plan revizyonu hazırlatılacaktır.  
Plan revizyonunun onaylanması Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma 
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşecektir. 

Personel, ekipman, maliyet Plan ihale yoluyla hazırlatılabilir. 
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ya da 
Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümleri 
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Faaliyet No ve faaliyetin adı 3.1.2. Karabağlar Yaylası’nda yurtlardaki 
kaçak yapılaşmanın, yüzme havuzlarının ve 
betonlaşmanın tespit edilerek gerekli 
yaptırımların uygulanması 

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir.) 
Menteşe Belediyesi 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği ve diğer STKlar 

Nerede? Karabağlar Yaylası 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren 

Süreç işleyişi nasıl? Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesinin kaçak 
yapılaşmanın, betonlaşmanın ve kaçak yüzme 
havuzlarının önüne geçmek için denetim yapma 
ve cezai işlem tespit yetkisi olacaktır. Yürütme 
Komitesi tarafından yapılan denetimler ve 
kontroller doğrultusunda Menteşe Belediyesine 
bildirilen kaçak ve aykırı uygulamalara ceza 
işlem uygulanacaktır: 

• Kaçak yapıların yapılması 
• Kaçak eklentilerin yapılması 
• Mimari uyumsuzluk yaratan eklentiler 
• Yüzme havuzları 
• Sert zemin oranının ve betonlaşmanın 

arttığı yurtlar 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği ve diğer STKlar Karabağlar Yaylasında 
zaman zaman gözlem yaparak hatalı 
uygulamaları Yürütme Komitesine bildirir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi, STK gönüllüleri  

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 3.1.3. ‘Alo Yayla Hattı’nın kurulması 

Sorumlu kurum veya kuruluş Menteşe Belediyesi  

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir.) 

Nerede? Karabağlar Yaylası 
Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021’den itibaren 

Süreç işleyişi nasıl? Muğla Karabağlar Yaylasında gerçekleşen kaçak 
ve aykırı her tür şikayetin yapılabileceği   ‘Alo 
Yayla Hattı’ oluşturulacaktır. Söz konusu hat 
Menteşe Belediyesi bünyesinde kurulacaktır. 
Menteşe Belediyesi, denetim hakkı ve cezai işlem 
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tespit yetkisine sahip olan Yürütme Kurulu ile 
birlikte doğruluğu Belediye ekipleri tarafından 
tespit edilen şikayetlere cezai yaptırımların 
uygulanmasından sorumlu olacaklardır. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi personeli 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 
 
İDEAL HEDEF 4. Karabağlar Yaylası’nda geleneksel yaşam biçiminin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması   
 

UYGULAMA HEDEFİ 4.1. Eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 4.1.1. Yöre halkına ve alana sonradan taşınan 
yeni kullanıcılara geleneksel yaşam kültürü 
konusunda eğitim vermek ve tanıtmak 

Sorumlu kurum veya kuruluş STK 
Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir.) 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği 
Yerel Tohum Derneği 
Menteşe Belediyesi 

Nerede? Karabağlar Yaylası’nda geleneksel yaşam biçimi 
Muğla kent merkezi ile arasındaki mevsimlik 
göçe dayandığı için Muğla Menteşe İlçesinin 
tamamında gerçekleşecektir. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021 Üç aylık halkın katılacağı toplantılar ile 

Süreç işleyişi nasıl? Muğla’daki STKlar ve Menteşe Belediyesi işbirliği 
içerisinde 3 aylık aralıklarda halk katılımının 
sağlandığı toplantılar yapılarak geleneksel 
yaşam kültürünün anlatıldığı eğitimler 
gerçekleştirilecektir. Geleneksel yaşam biçimini 
devam ettiren yaşlıların tecrübelerinin  
paylaşılacağı toplantılar bu kültürün devamlılığı 
için ihtiyaç olan geleneksel bilgiyi sunacaktır. 
Geleneksel yaşam biçiminin anlatıldığı 
belgeseller hazırlanarak basın ve medya 
aracılığıyla yayınlanabilir. 
Ayrıca, Karabağlar Yaylası’na sonradan taşınan 
yeni kullanıcıların geleneksel yaşam kültürünü 
anlaması için özellikler davetler yollanacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet STK gönüllüleri, Geleneksel yaşam biçimini 
devam ettiren gönüllü katılımcılar  

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Geleneksel yaşam kültürünü devam ettiren 
mevsimlik göçü gerçekleştiren yaylalılar 
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Faaliyet No ve faaliyetin adı 4.1.2. Karabağlar Yaylası Tanıtım Ofisi 
oluşturmak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir) 
Menteşe Belediyesi 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği 
Diğer gönüllü STK lar 
Yerel ve ulusal basın, medya 

Nerede? Geleneksel yayla kahvelerinin olduğu odak 
noktalarından birinde yer alabilir. Merkezi 
konumu nedeniyle Keyfoturağı Kahvesinin 
bulunduğu mevkide planlanabilir. 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2022-2023 

Süreç işleyişi nasıl? Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi, Menteşe 
Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün 
işbirliği ile Karabağlar Yaylası’nda merkezi 
konumda bir yerde ziyaretçilerin kolay 
ulaşabileceği bir noktada Karabağlar Yaylası 
tanıtım ofisi yer alabilir. Bu ofis, ziyaretçilere, 
misafirlere ve alana yeni taşınanlara Karabağlar 
Yaylasının değerlerini, korunması için gerekli 
olan bilgileri sunan bir merkez olarak işlev 
görecektir. Aynı zamanda geleneksel yaşam 
biçimini tanıtıcı bilgilerle ziyaretçilere 
anlatacaktır. 
 

Personel, ekipman, maliyet  

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 
Faaliyet No ve faaliyetin adı 4.1.3. Tanıtıcı dokümanların ve belgesellerin 

hazırlanması  

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi (Bu yönetişim 
planı ile önerilmiştir) 
Menteşe Belediyesi 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği 
Diğer gönüllü STK lar 
Yerel ve ulusal basın, medya 

Nerede? Ulusal ve uluslararası düzeyde 



 34 

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2022 

Süreç işleyişi nasıl? Geleneksel yaşam biçiminin anlatıldığı kataloglar 
ve belgeseller hazırlanarak basın ve medya 
aracılığıyla yayınlanabilir. 

Personel, ekipman, maliyet Menteşe Belediyesi, STK gönüllüleri,  
Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Geleneksel yaşam kültürünü devam ettiren 
mevsimlik göçü gerçekleştiren yaylalılar 

 
 

UYGULAMA HEDEFİ 4.2. Geleneksel yaşam kültürünü devam ettiren yerel halkı 
desteklemek ve teşvikler oluşturmak 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 4.2.1. Yöre halkına yöresel ürünlerin marka 
değeri kazanması ve pazarlanması eğitimi 
vermek 

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Sanayi ve Ticaret Odası 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Muğla Halk Eğitim Merkezi 
Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme 
Derneği 
Yerel Tohum Derneği 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Menteşe Belediyesi 

Nerede? Karabağlar Yaylası’nda  
Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021-2022-2023 

Süreç işleyişi nasıl? Muğla Sanayi ve Ticaret Odası ve Muğla Halk 
Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek 
eğitimler ile  yöreye ait lezzetlerin (taze ve 
kurutulmuş sebze meyve, pekmez, pestil, ev 
makarnası, tarhana, konserve, reçel vb. ve el 
sanatları ürünlerinin (dokuma ürünleri vb.) 
markalı ürünlere dönüştürülmesi, paketlenmesi 
ve pazarlanması yöntemleri anlatılacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet Muğla Sanayi ve Ticaret Odası personeli, Halk 
eğitim eğitmenleri, STK gönüllüleri, 
Üniversitenin marka ve pazarlama konusunda 
uzman hocaları 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

Üniversitenin marka ve pazarlama konusunda 
uzman hocaları 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 4.2.2. Tarımsal üretimin devamlılığı için 
yerel tohum ile yerel ürün ziraatına(iyi tarım 
ürünü) devlet teşvikleri ve hibeler sağlamak 

Sorumlu kurum veya kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığı 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

Nerede? Karabağlar Yaylası’nda  
Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021-2022-2023 
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Süreç işleyişi nasıl? Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını 
dikkate alınarak geleneksel yaşam kültürünü 
devam ettiren Yaylalıların gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, tarımsal üretimin sağlanması ve 
küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, 
iyi tarımın desteklenmesi için teşvik ve hibelerin 
oluşturulması 

Personel, ekipman, maliyet Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 

 

 
 
İDEAL HEDEF 5. Karabağlar Yaylası için etkin bir yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve 
bir denetim mekanizmasının oluşturulması 
 

UYGULAMA HEDEFİ 5.1. Yönetişim Planı faaliyetlerinin paylaşımcı, katılımcı, 
şeffaf ve etkin şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Faaliyet No ve faaliyetin adı 5.1.1. Muğla Karabağlar Yaylası Koruma 
Amaçlı Yönetişim Planı Yürütme 
Komitesi’nin oluşturulması 

Sorumlu kurum veya kuruluş Tüm paydaşlardan temsilcilerden oluşturulacak 
Üst Kurul bağımsız olmasına karşın Muğla 
Valiliği tarafından denetlenecektir. 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Yönetişim Planında sorumlu olan tüm kurumlar, 
kuruluşlar, STKlar, yerel halk, paydaşların hepsi 

Nerede? Muğla’da  

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2021den itibaren 
Süreç işleyişi nasıl? Söz konusu Yürütme Komitesinin yetkileri, 

görevleri ve çalışma şekli paydaş olan kurum, 
kuruluş ve organizasyonların oybirliği ile 
oluşturulacaktır. Yürütme Komitesinin teşkili, 
görevleri, çalışma şekli ve yer alacak kurum ve 
paydaşları içeren olur yazısı Muğla Valiliği 
tarafından onaylanacaktır. Karabağlar Yaylası’nı 
ilgilendiren her tür konu öncelikle Muğla 
Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı Yönetişim 
Planı Yürütme Komitesinin onayından 
geçirilecektir. Söz konusu komite her tür kararda 
paydaşlarla bilgi paylaşımında bulunarak, şeffaf, 
katılımcı ve arabulucu bir rol üstelenecektir ve 
gerekirse Muğla Valiliği tarafından 
denetlenebilir olacaktır. 

Personel, ekipman, maliyet Paydaşların hepsi 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 
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Faaliyet No ve faaliyetin adı 5.1.2. Paydaş toplantıları gerçekleştirmek 

Sorumlu kurum veya kuruluş Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı 
Yönetişim Planı Yürütme Komitesi 

Koordinasyon içindeki kurum, 
kuruluş ve kişiler 

Yönetişim Planında sorumlu olan tüm kurumlar, 
kuruluşlar, STKlar, yerel halk, paydaşların hepsi 

Nerede? Muğla’da  

Faaliyet zamanı ve sıklığı 2022den itibaren her 3 ayda bir 
Süreç işleyişi nasıl? Söz konusu Yürütme Komitesi her 3 ayda bir 

paydaş toplantıları düzenleyerek yönetişim planı 
kapsamındaki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını 
tartışacaktır, neticesinde tüm paydaş ve yerel 
halka hesap verecektir.  

Personel, ekipman, maliyet Paydaşların hepsi 

Danışılacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar 
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