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 Bitez’de dolaştıkça güzelliklerini 
keşfedeceksiniz. İlk görüşte fark etmeyebilirsiniz, 
yüz yıllık çiftlik evlerinin, el yapımı taş bahçe 
duvarlarıyla çevrilmiş narenciye bahçelerinin 
varlığından bile haberiniz olmayabilir. Hala zeytin 
veren bin yıllık ağaçları göremeyebilirsiniz. Bahçe 
içindeki lokantalardaki taze böreği kaçırabilirsiniz. 
O dutlar ve masallardakini andıran ağaçlı saklı yollar 
sizden saklanmaya devam edebilir.
 Bitez’e zaman verin. Sıcağa rağmen yürüyün. 
Kıyıdaki Magnum’ların dünyasını geçin. Ancak o 
zaman Bitez’in hazinelerini bulacaksınız. Ancak 
o zaman bahçeden tabağa kültürünün burada 
büyümekte olduğunu fark edeceksiniz.
 The more you roam in Bitez the more beauty 
you see. At first pass, you will not see the century old 
garden estates with hand laid rock walls surrounding 
tangerine groves. You will miss the thousand year old 
olive trees that still produce rich olives and oil. The 
garden restaurants with fresh börek will surely be 
undiscovered, mulberries missed and secret covered 
walkways uncovered.
 You must spend time, endure the heat, travel 
by foot to learn the treasures. Once you see past 
the shore front Magnums, it is clear there is a local 
garden-to-plate culture growing.
            Melissa Nelson Rummel
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	 Sekiz	planlama	ve	iki	mimarlık	olmak	
üzere	on	mastır	öğrencisinden	oluşan	yaz	
okulu	grubu	benim	yönetimimde	Bodrum	
Yarımadası’nı	ve	Bitez’i	24	Mayıs	ve	13	
Haziran	2010	tarihleri	arasında	ziyaret	
etti.	24	Mayıs’ta	başlayan	bir	haftalık	
mavi	yolculuk	sırasında	yarımadadaki	
diğer	yerleşkeleri	de	inceleme	fırsatı	bulan	
grup	daha	sonra	planlama	ve	tasarım	
çalışmalarını	Bitez’de	sürdürdü.	10	Haziran	
2010	tarihinde	Bitez’de	Yalı	Kafe’de	
belediye	mensuplarına	ve	halka	bir	sunuş	
yapan	grup	Kolorado’ya	döndükten	sonra	
bu	rapor	üzerinde	çalışmaya	devam	etti.
	 Kolorado	Üniversite’nin	bünyesinde	
Prof.	Dr.	Fahriye	Sancar	ve	ben	Bodrum	
Yarımadası’nda	ilk	defa	1999	yılında	
yaz	okulu	oluşturduk.	2000	Yılında	
Bitez’in	kıyısını,	2001	yılında	Bitez’in	
köyünü	inceledik,	planlama	önerilerinde	
bulunduk.	2010	Yılı	yaz	okulu,	
Kolorado	Üniversitesi’nin	yarımadada	
gerçekleştirdiği	onuncu	yaz	okulu.	Bu	yıl	
Prof.	Dr.	Fahriye	Sancar	bize	katılamadı	
ama	fiziki	olarak	olmasa	da	zihnen	bizimle	
birlikteydi.	Çünkü	yaz	okuluna	katılan	tüm	
öğrenciler	Kolorado’da	2010	baharında	
Prof.	Dr.	Fahriye	Sancar’ın	ve	benim	
verdiğim	Sürdürülebilir Turizm Beldeleri 
dersini	aldılar.	Bu	derste	hem	genel	dünya	
turizm	edebitayından	örnekler	okuduk,	hem	
de	dünyanın	çeşitli	bölgelerindeki	turizm	
gelişmelerini	inceledik.	Ayrıca	öğrenciler	
geçmiş	yıllarda	diğer	öğrencilerin	yarımada		
ve	Bitez	için	ürettiği	fikirleri	değerlendirdi,	
Bitez	hakkında	fikir	sahibi	oldu.
	 Yaz	okulu	grubu	Bitez’de	iyi	ağarlandı.	
Bitez	Belediye	Başkanı	İbrahim	Çömez	
içtenlikle	zamanını	bize	ayırdı,	sorularımızı	
cevaplandırdı,	Bitez	için	hayal	ettiği	
geleceği	bizimle	paylaştı.	İbrahim	Beye	
derin	teşekkürlerimi	sunuyorum.	Bitez’in	
İmar	İşlerinden	Sorumlu	arkadaşım	Bülent	
Bardak’ın	daveti,	2010	yaz	okulunu	
Bitez’de	yapmamızın	nedeni.	Geçtiğimiz	
yıllarda	da	Mimarlar	Odası	Bodrum	Şubesi	
Başkanı	olarak	yardımlarını	ve	görüşlerini	
bizden	esirgemeyen	Bülent	bu	yıl	da	yaz	
okulunun	ayrılmaz	bir	parçasıydı.	Hem	
yol	göstericiliği	hem	de	canayakınlığı	için	
Bülent	Bardak’a	minnettarım.	Başkan	
İbrahim	Çömez’in	ve	Bülent	Bardak’ın	
canayakınlıkları	ve	misafirperverlikleri	
proje	gurubunun	belleğinde	Türkiye	ve	

	 The	class,	formed	by	two	architectural	
and	eight	urban	and	regional	planning	
graduate	students,	under	my	direction,	
visited	Bodrum	Peninsula	and	Bitez	
between	May	24th	and	June	13th,	2010.		
After	visiting	the	shore	communities	of	the	
peninsula	during	a	week	long	blue	voyage	
that	started	on	May	24th,	the	class	settled	
into	Bitez	and	focused	on	the	planning	and	
design	of	Bitez.	The	class	presented	an	
early	phase	of	its	proposal	to	the	members	
of	the	municipality	and	the	public,	in	Bitez,	
on	June	10th,	1020,	and	continued	working	
on	this	report	until	the	end	of	summer,	back	
in	Colorado.	
	 As	part	of	the	University	of	Colorado	
Prof.	Fahriye	Sancar,	Ph.D.	and	I	conducted	
the	first	study	abroad	studio	on	the	Bodrum	
Peninsula	in	1999.	We	studied	Bitez’	shore	
settlement	in	2000,	and	the	inner	village	
in	2001,	and	provided	our	proposals.	
The	2010	study	abroad	program	is	the	
tenth	studio	conducted	by	the	University	
of	Colorado	on	the	peninsula.	This	year	
Fahriye	Sancar	could	not	make	it.	However,	
if	not	physically,	she	was	with	us	in	spirit.	
This	was	the	case	partly	because		the	group	
took	a	class	titled	Sustainable Tourism 
Landscapes	that	Fahriye	and	I	taught	in	
spring	2010.	In	this	class	we	reviewed	the	
tourism	literature,	discussed	several	case	
studies,	and	analyzed	tourism	policies.	We	
also	reviewed	literature	about	Turkey’s	
Mediterranean	coast	and	evaluated	the	
proposals	prepared	by	the	previous	summer	
studios	on	the	peninsula,	so	the	class	was	
well	familiar	with	Bitez	before	the	trip.
	 Bitez	accommodated	us	in	a	very	
warm	manner.	İbrahim	Çömez,	Mayor	of	
Bitez,	gave	us	his	valuable	time,	answered	
our	questions	sincerely,	and	shared	with	
us	his	vision	for	Bitez.	We	express	our	
deepest	gratitude.	The	invitation	I	received	
from	my	dear	friend		Bülent	Bardak,	the	
Planning	Director	of	Bitez,	is	the	major	
reason	why	we	had	our	class	in	Bitez.	
In	the	past,	when	he	was	the	Director	of	
the	Bodrum	Chapter	of	the	Chamber	of	
Architects,	he	provided	his	sincere	help	
many	times	to	the	summer	programs.	I	
thank	him	sincerely	for	his	friendship	and	
guidance.	The	warm	and	sincere	hospitality	
of	Mr.	Çömez	and	Mr.	Bardak	will	stay	
as	an	important	and	valuable	part	of	the	

Önsöz ve 
Teşekkürlerimiz 

Preface and 
Acknowledgements

Sağdan sola: Bitez Belediye Başkanı İbrahim 
Çömez, fotoğraf sanatçısı Ayşegül Kaygun, 
İmar İşlerinden Sorumlu Bülent Bardak.  
From right to left: İbrahim Çömez, Mayor of 
Bitez, Ayşegül Kaygun, photography artist, 
Bülent Bardak, the planning director. 

Aynı akşamdan bir görüntü. A picture from 
the same evening.

Başkan Çömez 25 Mayıs akşamı yaz okulunu 
ziayert etti bizleri bilgilendirdi. Mayor visited 
the class and informed us about his Bitez 
vision on the evening of May 25. 
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Bitez	hakkında	kolay	kolay	silinemeyecek	
bir	yer	bıraktı.	Ayrıca	belediye	meclisi	
üyeleri	Zübeyir	Batur,	Naciye	Bayır,	
Fatih	Efe,	Muhsin	Filiz,	Zeynep	Kanber,	
Mehmet	Özdamar,	İbrahim	Utku	Özdemir,	
Ali	İhsan	Tarsus,	Ramazan	Taşkın,	
gerek	çalışmamızın	başında	gerekse	
de	sunuşumuz	sonrasında	fikirlerini	
bizimle	paylaştılar,	çalışmalarımızın	
biçimlenmesinde	katkıda	bulundular.	
Kendilerine	en	içten	teşekkürlerimi	
sunarım.
	 Ankara’da	yaz	okulu	öncesinde	
Aydın	-	Muğla	-	Denizli	Planlama	Bölgesi										
1/100	000	Ölçekli	Çevre	Düzeni	Planı’nın	
müellifi	Semra	Kutluay	Planlama	
Bürosu’na	uğrayıp	Semra	Hanımla	görüşme	
fırsatım	oldu.	Çekinmeden	bana	zamanını	
veren,	ayrıca	yaz	okuluna	hem	kaynak	hem	
bilgi	yardımında	bulunun	Semra	Hanıma	
ve	yardımcısı	Gülşen	Cengiz	Bozkurt’a	
candan	teşekkürlerimi	sunuyorum.	
	 Bir	bölgenin	kimliğini	oluşturan	
kültürün	ve	arazi	karakterinin	arkasındaki	
duygu	yükünü	o	bölgeye	ilk	defa	gelen	
bir	ziyaretçiyle	paylaşabilmek	ancak	bir	
sanatçının	altından	kalkabileceği	bir	iş.
Fotoğraf	sanatçısı	Ayşegül	Kaygun’un	
yaz	okuluna	katkısını	ben	bu	şekilde	
açıklıyorum.	Bizim	için	hazırladığı	fotoğraf	
gösterileri	Bitez’i	bir	daha	görmemizi	
sağladı.	Kendisine	içten	teşekkürlerimi	
sunuyorum.
	 Stüdyo	mekanını	bize	Aktur	sağladı.	
Aktur	adına	bize	ellerinden	gelen	yardımı	
esirgemeyen	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Tanju	Üstünay’a	ve	Turizm	Koordinatörü	
Elvan	Toperi’ye	teşekkürlerimi	sunarım.	
	 Canayakınlığı	ve	içtenliğiyle	kısa	
zamanda	grubun	sevgisini	kazanan								
3PAM	DUE	teknesi	kaptanı	Mehmet	
Dalgıç’a	ve	tekne	mürettebatına	içten	
teşekkürlerimi	sunuyorum.
	 Son	olarak	da	sunuşumuza	katılan		
Bitez	ve	yarımada	sakinlerine	çalışmamıza	
gösterdikleri	ilgi	ve	paylaştıkları	görüşler	
için	teşekkür	ediyorum.	Yaz	okulu	
grubunun	bu	çalışmaya	gösterdiği	kişisel	
ilgi	ve	bağlılık,	Bitez’de	gördüğümüz	
canayakınlık	ve	misafirperverlikle	daha	
da	arttı	ve	yaz	okulu	tüm	katılanlar	için	
unutulamayacak	bir	deneyim	oldu.
	 	 	 Dr.	Korkut	Onaran
   Yarımzamanlı	Asistan	Profesör
	 	 	 Mimarlık	ve	Planlama	Koleji
	 	 	 Kolorado	Üniversitesi,	Denver
	 	 	 Korkut@wlarch.com	
	 	 	 Korkut@Pel-Ona.com

memory	of	Turkey	and	Bitez	in	the	minds	
of	the	summer	studio	participants.	Also	the	
council	members	Zübeyir	Batur,	Naciye	
Bayır,	Fatih	Efe,	Muhsin	Filiz,	Zeynep	
Kanber,	Mehmet	Özdamar,	İbrahim	Utku	
Özdemir,	Ali	İhsan	Tarsus,	and	Ramazan	
Taşkın	met	with	us	numerous	times	and	
shared	their	visions	and	opinions	and	they	
made	us	aware	of	certain	critical	issues.	Their	
guidance	was	very	valuable	for	the	class.	I	
truly	appreciate	their	help	and	would	like	to	
express	sincere	gratitude.
	 Before	the	summer	school	started	I	was	
able	to	spend	a	few	days	in	Ankara	where	I	
had	the	opportunity	to	visit	Semra	Kutluay	
Planning,	the	firm	which	prepared	the	
Comprehensive	Plan	for	the	Aydın	-	Muğla	
-	Denizli	Planning	Region,	that	includes	the	
Bodrum	Peninsula	and	Bitez.	Semra	Kutluay	
graciously	shared	her	time	to	inform	me	about	
their	vision	for	Bitez	and	the	related	planning	
challenges.	I	express	my	warm	gratitude	to	her	
and	her	assistant	Gülşen	Cengiz	Bozkurt.	
	 Sharing	the	emotional	intensity	behind	
the	cultural	landscape	of	a	region	with	a	
group	of	people	visiting	the	region	for	the	first	
time	is	something	only	an	artist	can	achieve.	
That’s	what	the	photographer	Ayşegül	Kaygun	
was	able	provide	for	the	class.	She	gave	us	
two	slide	shows	accompanied	by	music	and	
taught	us	a	different	way	to	see	Bitez;	a	very	
sensitive	and	keen	way.	We	owe	her	our	
sincere	and	deepest	gratitude.	
	 Aktur,	the	second	home	complex	where	
we	stayed,	provided	us	the	studio	space.	I	
sincerely	appreciate	the	efforts	of	the	Director	
Tanju	Üstünay	and	Tourism	Coordinator	
Elvan	Toperi.	
	 Also,	deepest	thanks	to	Mehmet	Dalgıç,	
the	captain	of	the	boat	PAM	DUE,	who	
acquired	everybody’s	love	in	the	class	by	his	
sincere	and	friendly	manners,	and	to	the	crew	
who	made	us	feel	at	home.		
	 Last,	but	not	least,	I	would	like	to	thank	
the	residences	of	Bitez	and	Bodrum	Peninsula	
who	attended	our	presentation	and	shared	
their	views	with	us.	The	commitment	and	
the	personal	attachment	of	the	class	to	this	
study	has	been	increased	by	the	warmth	and	
hospitality	we	received	in	Bitez,	which	made	
this	experience	a	valuable	and	memorable	
experience.
	 	 Korkut	Onaran,	Ph.D.
  Assistant	Professor	Adjunct
	 	 College	of	Architecture	and	Planning
	 	 University	of	Colorado,	Denver
	 	 Korkut@wlarch.com	
	 	 Korkut@Pel-Ona.com

10 Haziran’da Bitez’de İskele Kafe’deki 
sunuş.The presentation at the İskele Kafe of 
Bitez, on June 10.

Aktur’daki stüdyo mekanında çalışmalar 
devam etmekte. The studio continues in the 
studio space in Aktur.

Teknedeki tartışma toplantılarından biri.      
A discussion session on the boat.

Aynı toplantıdan bir başka görüntü. Another 
view from the same discussion session.

Akşam yemeği sonrası sunuşlarından bir 
tanesi. An after diner presentatıon session.
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Bölüm	I:	
Birincil	Planlama	Amaçları

BİTEZ’İN	BODRUM	YARIMADASI	
EKONOMİSİNDEKİ		YERİNİN	SAPTANMASI 
	 Bitez	için	geliştirilecek	herhangi	bir	imar	planının,	
Bodrum	Yarımadası’nın	tümünü	bağlam	olarak	ele	alması	ve	
Bitez’in	yarımada	ekonomisi	içindeki	rolünün	ne	olacağına	karar	
vermesi	gerektiğine	inanıyoruz.
	 Yarımadada	toplumsal	ve	mali	istikrarın	oluşturulması	
ve	sürdürülebilir	yüksek	bir	yaşam	düzeyinin	sağlanması	ancak	
hem	makul	gelir	kazandırabilecek	iş	olanaklarının	arttırılması	
hem	de	çevresel	ve	kültürel	sürdürülebilirliğin	sağlanması	ile	
gerçekleştirilebilir.	Bu	amaçlar	ekonomide	çeşitlilik	ilkesini	
gündeme	getirmekte.	Yarımada	ekonomisinin	çeşitlendirilmesi	
yarımadadaki	iş	sektörlerinin	sayısının	arttırılması	anlamına	
gelmekte.	Yarımadaki	geleneksel	iş	sektörlerinin	desteklenmesi,	
alternatif	turizm	girişimlerinin	özendirimesiyle	aynı	öncelikte	
görülmeli,	yarımadanın	kendine	özgü		yerel	iş	girişimleri	
turizmin	gelişmesi	adına	feda	edilmemelidir	kanısındayız.
	 Benzer	servisler	ve	iş	sektörleri	için	yerleşkelerin	
birbirleriyle	rekabete	girmeleri	yarımada	ekonomisini	
sağlıksız	bir	tekdüzeliğe	sürüklemekte	ve	yarımada	üzerinde	
tek-kültürlülük	yaygınlaşmakta.	Her	bir	yerleşke	diğer	
yerleşkelerde	de	bulunabilecek	servisleri	ve	etkinlikleri	
sunmakta	ver	yerleşkeler	gitgide	birbirlerine	benzemekte.		
Yarımada’da	yaygınlaşan	bu	tekdüzeliği	engellemek	için	
beldelerin	kendi	kimliklerine	uygun	alanlarda	uzmanlaşmaları	
ve	bu	alanlara	yatırım	yapmaları	sağlanmalı,	imar	planları	

Part	I:	
Primary	Planning	Objectives

DETERMINING	THE	ROLE	OF	BİTEZ	
WITHIN	BODRUM	PENINSULA’S	ECONOMY 
	 We	believe	any	master	planning	effort	that	will	
determine	the	future	of	Bitez	should	first	address	the	entire	
Bodrum	Peninsula	and	determine	the	potential	role	of	Bitez	
within	the	peninsula’s	economy.
	 Creating	financial	and	social	stability,	improving	the	
quality	of	life	on	the	peninsula,	increasing	opportunities	for	
reasonable	wage	earning	jobs,	and	achieving	cultural	and	
environmental	sustainability	are	the	overarching	objectives.	
These	objectives	underline	the	principle	of	diversification	
in	the	economy.	Diversification	of	the	peninsula’s	economy	
means	increasing	its	number	of	business	sectors.	We	believe	
that	introducing	alternative	tourism	opportunities	and	
enhancing	current	industries	of	the	peninsula	should	be	done	
simultaneously;	local	small	industries	that	have	a	history	on	the	
peninsula	should	not	be	sacrificed	to	support	tourism.		
	 The	competition	between	towns	for	the	same	services	
and	industries	is	creating	an	unhealthy	homogeneity	and	
mono-culture	in	the	peninsula’s	economy.	Each	town	provides	
the	same	amenities	as	the	next	and	this	takes	away	the	
unique	character	of	each	settlement.	In	order	to	prevent	this	
homogenization	of	the	peninsula,	each	town	should	specialize	
in	specific	industries	that	will	enhance	its	own	identity.	The	
investments	in	each	jurisdiction	should	be	channelled	to	
encourage	these	industries,	and	land	use	plans	and	regulations	

Resim Figure 1 - 6: Sağ üst: Bodrum Yarımadası ve proje ekibinin çalışma yaptığı altı yerleşke. Diğer resimler yarımadadaki geneksel iş sektörleri için örnekler.       
Upper right: Bodrum Peninsula and six settlements included in the comperative study. The rest of the pictures are examples for traditional businesses that still survive 
on the peninsula. (Map: Google Earth)
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bu	yatırımları	destekleyecek	biçimde	oluşturulmalıdır.	Her	
bir	yerleşkenin	kendine	özgü	iş	sektörleri,	kendi	doğal	ve	
kültürel	kaynaklarıyla	birlikte	değerlendirilmeli	ve	yarımada	
ekonomisinde	alacakları	rol	bu	değerlendirme	sonucunda	
saptanmalıdır.	Bunu	yarımadanın	tümü	için	karşılaştırmalı	
bir	biçimde	yapmanın	bir	yolu	iş	sektörlerini	ve	yerleşkeleri	
karşılaştıran	bir	matris	oluşturmaktır.	Böyle	bir	matrisi	Bitez’in	
yarımada	ekonomisinde	alabileceği	rolu	saptamak	amacıyla	hem	
ana	iş	alanları,	hem	de	turizm	biçimleri	için	geliştirdik	(tablo	
1	ve	2).	Zamanımızın	kısıtlı	olması	nedeniyle	matrislerimiz	
sadece	ziyaret	edebildiğimiz	altı	kıyı	yerleşkesini	kapsayabildi.	
Bu	matrislerin,	yarımadadaki	tüm	beldeleri	içerecek	biçimde,	
belediye	temsilcilerinin	de	katıldığı	bir	toplantıda	tartışılıp	
geliştirilmesinin	yarımada	ekonomisinin	planlanması	için	yararlı	
olabileceği	görüşündeyiz.
	 Ana	iş	alanları	ve	turizm	biçimleri	matrislerini	
değerlendirdiğimizde	Bitez	ekonomisinin	diğer	belde	
ekonomilerinden	fazla	farklılaşmadığını,	yapı	ve	turizm	

Resim Figure 7: Bitez kıyı yerleşkesinde plaj, yaya yolu, butik oteller, küçük 
dükkanlar ve restoranlar. The beach, the board walk, boutique hotels, small retail 
businesses and restaurants at Bitez’ shore.

Tablo Table 1: Yerleşkelerin uzmanlaşma alanlarını saptamak amacıyla 
geliştirdiğimiz birincil iş sektörlerini karşılaştıran matris.  The matrix that 
compares the primary business sectors for six towns. 

Resim Figure 8: Bitez’de bahçecilik halen önemini 
sürdürmekte.  Gardening is still significant in Bitez. 

Tablo Table 2: Yerleşkelerin uzmanlaşma alanlarını saptamak amacıyla geliştirdiğimiz turizm tiplerini 
karşılaştıran matris.  The matrix that compares the tourism types for six towns. 

should	be	crafted	in	a	way	to	support	these	investments.	
Each	town’s	current	and	potential	job	opportunities	should	
be	assessed	in	the	light	of	the	town’s	unique	character	and	
resources,	and	the	town’s	potential	role	in	the	peninsula’s	
economy	should	be	determined	after	this	analysis.	One	way	to	
conduct	this	comparative	analysis	for	all	of	the	settlements	on	
the	peninsula	is	to	create	a	matrix	where	each	town’s	potential	
is	weighed	against	a	larger	number	of	potential	industries	and	
alternative	tourisms.	The	class	has	conducted	such	an	analysis	
to	identify	Bitez’	potential	role	within	the	peninsula’s	economy	
(tables	1	and	2).	Because	of	the	time	limitation	the	matrices	
could	only	cover	six	shore	communities	.	We	believe	the	matrix	
format	can	be	a	useful	tool	to	open	the	discussion	of	economic	
specialization	to	a	broad	spectrum	of	participants,	including	
representatives	from	all	eleven	municipalities.	
	 When	we	study	these	matrices	we	observe	that	the	
primary	business	sectors	and	tourism	types	in	Bitez	currently	
don’t	differ	much	from	those	of	other	settlements.	Construction	
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sektörlerinin	ağır	bastığını;	turizm	açısından	ise	plaj	ve	eğlence	
turizminin	yatırımlar	açısından	önde	tutulduğunu	izlemekteyiz.	
Bunula	birlikte	Bitez’de	küçük	ölçekli	de	olsa	bir	tarım,	özellikle	
de	organik	tarım	ekonomisinin	bulunduğu	göze	çarpmakta.	
Henüz	yapılaşmamış	geniş	bir	bahçe	bölgesinin	geleneksel	
bahçecilik	kültürünü	sürdürüyor	olması	(resim	9),	bu	bölgenin	
gerek	kıyıya,	gerekse	de	Bitez	Köyü’ne	yakınlığı	bizi	Bitez’in	
organik	tarıma	ve	tarım	turizmine	yatırım	yapması,	bu	alanda	
bir	kişilik	kazanarak	yarımada	ekonomisine	katkıda	bulunması	
sonucuna	yöneltti.	Bu	sonuç,	ilerideki	sayfalarda	da	altı	
çizileceği	gibi	hem	bugünkü	Bitez	Belediyesi,	hem	de	yürürlükte	
olan	1/100	000	Ölçekli	Aydın-Muğla-Denizli	Planlama	Bölgesi	
Çevre	Düzeni	Planı	tarafından	paylaşılmakta.
 
KISA	BİTEZ	İZLENİMLERİ
	 Proje	ekibi,	ilk	Bitez	izlenimlerini	diğer	beş	yerleşkeyi	de	
ziyaret	ettikten	sonra	tartıştı	ve	aşağıdaki	kısa	listeyi	oluşturdu.	
Bu	izlenimler	Bitez’in	olumlu	ve	olumsuz	nitelikleri	olarak	
ayrıldı	ve	öyle	ele	alındı:
	 Olumlu	nitelikler:

davetkar	bir	kıyı,	paylaşılan	bir	plaj,	•	
küçük	ölçekli	sağlıklı	bir	otel	ve	servis	ekonomisi•	
çekici	ve	güzel	bahçeler•	
organik	tarım	kültürü•	

	 Olumsuz	nitelikler:
çok	fazla	eğlence	turizmi	var•	
bahçeler	ve	kıyı	sanki	iki	ayrı	dünya;	ayrık,	ilişkisiz•	
turizm	mevsimsel,	yıl	boyu	yaşayan	ekonomi	zayıf•	

	 Bitez	için	geliştirilecek	1/5000	ölçekli	imar	planının	
yukarıda	sıralanan	olumlu	nitelikleri	koruyup	geliştirmesi,	
olumsuz	nitelikleri	de	sorun	olarak	ele	alıp	çözüm	üretmesi	
gerektiği	kanısındayız.	Proje	ekibi	bu	listeyi	tüm	çalışma	
boyunca	göz	önünde	bulundurdu.	

Resim Figure 9: Bitez’in hava fotoğrafı: kıyı, köy ve yeşil bahçeler.  The aerial 
view of Bitez: the shore, village and the green gardens. (Map: Google Earth).

Resim Figure 10: Binyıllık anıtsal 
zeytin ağacı.  A thousand year old 
olive tree, a historic monument.

Resim Figure 11: Bahçe arasında bir 
yaya yolu.  A pedestraian path that 
goes through the gardens.

and	tourism	are	the	major	industries	and	the	investments	on	
entertainment	and	beach	tourism	are	the	most	dominant.	On	
the	other	hand,	we	also	observe	that	in	Bitez,	though	small	in	
scale,	there	is	a	healthy	economy	of	agriculture,	especially	of	
organic	gardening.	The	aerial	map	of	Bitez	clearly	shows	the	
extensive	swaths	of	agricultural	land	within	its	valuable	Garden	
District,	as	well	as	a	disjointed	beach	and	village	layout																				
(picture	9).	Considering	Bitez’	existing	organic	agriculture	
industry,	beautiful	gardens	(pictures	10	and	11),	and	the	
proximity	of	these	gardens	to	the	shore,	it	makes	sense	for	Bitez	
to	invest	in	agriculture	tourism	and	to	encourage	developments	
in	this	direction	in	such	a	way	as	to	enhance	Bitez’	rural	identity	
(tables	1	and	2).	As	it	will	be	mentioned	in	the	coming	pages,	
this	conclusion	is	shared	by	the	current	municipal	administration	
as	well	as	the	Regional	Comprehensive	Plan	(the	one	in	
1/100,000	scale).	

BRIEF	BİTEZ	IMPRESSIONS 
	 The	class	reevaluated	its	initial	impressions	of	Bitez	
after	visiting	five	other	communities	and	created	the	following	
list	of	positives	and	negatives	for	Bitez:
	 Positives:

	an	attractive,	inclusive	and	shared	beach•	
	a	healthy	small	scale	service	economy•	
	beautiful	gardens•	
	a	culture	of	small	organic	gardening•	

	 Negatives:
	too	much	emphasis	on	entertainment	tourism•	
	two	disconnected,	contrasting	worlds:																									•	
the	shore	and	the	gardens
	a	lack	of	year	round	tourism	•	

	 We	believe	that	the	comprehensive	zoning	plan	that	will	
be	prepared	for	Bitez	in	a	1/5,000	scale	should	aim	at	protecting	
the	above	mentioned	qualities	and	address	the	negatives	as	
planning	challenges.	The	class	kept	this	list	on	the	wall	while	
preparing	the	proposals	that	will	be	presented	here.
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BİTEZ	PLANI	İÇİN	BİRİNCİL	PLAN	İLKELERİ
	 Bu	noktaya	kadar	sözünü	ettiğimiz	ön	çalışmaların	
sonunda,	belediye	mensuplarıyla	yaptığımız	toplantıların	da	ışığı	
altında	şu	iki	ilkeyi	çaslışmamızın	ana	ilkeleri	olarak	kabul	ettik	
ve	önerilerimizi	bu	ilkeler	ışığında	geliştirdik:	

Bitez’in	tarım	mirasını,	hem	bahçe	sakinleri	arasındaki	iş		•	
birliği	ve	dayanışmayı	arttırarak,	hem	de	organik	tarımı	
ve	bahçe	turizmini	mali	açıdan	makul	bir	iş	sektörü	haline	
getirerek	korumak.
Bitez’de	bahçeden	tabağa	turizmini	geliştirmek	ve	bu	•	
yolla	Bitez’i	dingin,	yavaş,	ve	sakin	bir	belde	olarak	
kalkındırmak.

	 Tarım	turizmi	ya	da	yemek	turizmi	olarak	da	bilinen	
bahçeden	tabağa	turizmi	dünyanın	çeşitli	bölgelerinde	
yaygınlaşmakta	ve	tarımsal	yaşamı	kalkınlaştırabilecek	
düzeyde	uygulanabilmekte.	Birçok	yerleşke	bugün	bahçeden	
tabağa	turizmi	yoluyla	sağlıklı	ve	sürdürülebilir	yerel	turizm	
ekonomileri	yaratabilmekte.	Bu	raporun	son	kısmında	
bahçeden	tabağa	turizminin	dünyanın	çeşitli	bölgelerinde	nasıl	
uygulandığını	ve	bu	girişimlerin	bazı	küresel	ekonomik	güçlerle	
nasıl	rekabete	girebildiğini	tartışacağız.	Burada	birkaç	noktanın	
altını	çizmekle	yetinelim.	Arazi	kullanımı	açısından	bahçeden	
tabağa	turizmi,	tarım	bölgelerinde	küçük	ölçekli	de	olsa	
sınırlı	konaklama,	ticaret	ve	lokanta	işlevlerini	gerektirmekte.		
Örgütlenme	açısından	sa	bahçeden	tabağa	turizmi	en	çok,	
pazarlama,	yer	ayrıtma,	tarımla	ilgili	teknik	yardım	gibi	
servislerin	ortak	olarak	ele	alındığı	iş	birliği	ağı	ekonomilerinde	
(“network	economies”)	başarılı	olabilmekte.	Bu	bağlamda	
Bitez	Belediyesi	tarafından	geçtiğimiz	baharda	oluşturulmuş	
olan	Bitez	Kırsal	Kalkınma	Kooperatifi	(kısa	adıyla	Bitez	Eko	
Koop)	bahçeden	tabağa	turizminin	Bitez’de	uygulanabilmesi	için	
oldukça	önemli	bir	fırsat	sunmakta.
	 Bitez’i	bahçeden	tabağa	turizmi	için	çekici	kılan	diğer	
bir	unsur	da	bahçe	sakinkeri,	kooperatif	ve	belediye	arasında	
oluşturulmakta	olan	iş	birliği.	Bu	iş	birliği,	gerek	kooperatif	
üyeliği,	gerek	bahçecilik,	gerekse	de	bahçe	turizmi	ile	ilgili	ilke	
ve	kuralların,	kullanım	ve	imar	kurallarıyla	ilişkilendirilebilmesi	
açısından	eşine	az	rastlanan	bir	fırsat	sunmakta.	İlerideki	
sayfalarda	önereceğimiz	bir	kuralı	örnek	verelim:	kooperatifin	
menüyü	onaylaması	şartıyla	bazı	parsellerde	lokanta	kullanımına	
izin	vermek	hem	kooperatifi	ve	dolayısıyla	bahçeden	tabağa	
turizmini	güçlendirebilir,	hem	de	bu	kural	yoluyla	belediye	
lokanta	kullanımını	daha	sınırlı	bir	biçimde	tanımlama	olanağı	
bulmuş	olur.	Bu	tartışmayı	kapatmadan	önce	son	olarak	da	
şunu	söyleyelim:	bahçeden	tabağa	turizmi,	bahçecilik	açısından	
küçük	işletmelerin	neredeyse	kendine	yetebilecek	bir	mutfağı	
destekleyebilecek	çeşitlilikte	ürünü	ürettikleri	ortamlarda	yüksek	
başarı	gösterebilmekte,	büyük	işletmeler	tarafından	sürdürülen	

Resim Figure 13: Bitez kıyısının denizden görünümü.  The view of Bitez shore from the water.

PRIMARY	PRINCIPLES	FOR	THE	BİTEZ	PLAN
	 After	the	preliminary	studies	mentioned	thus	far,	and	in	
the	light	of	our	meetings	with	municipality	officials,	the	class	
adopted	the	following	two	as	the	primary	planning	objectives	to	
guide	its	planning	recommendations:	

•	Preserve	the	agricultural	heritage	of	Bitez	by	enhancing	
the	garden	community	and	by	increasing	the	financial	
livability	of	organic	agriculture	and	garden	tourism.

•	Promote	Bitez	as	a	serene,	slow,	and	tranquil	destination	
that	offers	garden-to-plate	tourism.

		 The	garden-to-plate	tourism,	also	known	as	agritourism	
and	culinary	tourism,	is	an	important	concept	that	guides	
rehabilitation	of	agricultural	activities	in	many	regions.	
Numerous	communities	around	the	globe	have	successfully	
developed	vibrant	and	well-known	tourism	industries	around	
garden-to-plate	experiences.	A	more	detailed	discussion	about	
how	this	concept	has	been	implemented	in	different	places	
around	the	globe,	and	how	it	can	create	strong	local	economies	
that	can	compete	with	global	currents,	will	be	provided	at	the	
last	part	of	this	report.	Here	it	is	important	to	underline	that	
garden-to-plate	tourism	assumes	introducing	limited	lodging,	
retail,	and	restaurant	uses	to	an	agriculturally	zoned	district	
in	order	to	both	diversify	gardening	economy	and	also	make	
it	more	self-sufficient.	The	garden-to-plate	tourism	works	
best	in	network	economies	where	supporting	services	such	as	
marketing,	booking,	technical	gardening	help,	etc.	are	realized	
collectively. Bitez	Agricultural	Rehabilitation	Coop	(a.k.a.	Bitez	
Eco	Coop),	recently	initiated	by	the	Municipality	of	Bitez,	offers	
a	rare	opportunity	for	such	networking.	One	other	important	
aspect	of	Bitez’	context	that	makes	it	easy	to	implement	garden-
to-plate	tourism	is	the	potential	cooperation	between	the	garden	

Resim Figure 12: Bitez’de bahçe bölgesi içinde “bahçeden tabağa” ilkesiyle 
işleyen lokantalar daha şimdiden oluşmakta: proje ekibi Bağarası Restoranı’nda 
yemek yemekte.  Restaurants that follow garden-to-plate principle are already 
showing up within the garden district: the class is having dinner in Bağarası 
Restaurant (which translates as “in-between-vines”).
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owners,	their	gardening	cooperative,	and	the	municipality.	This	
cooperation	provides	a	unique	opportunity	to	integrate	rules	
related	with	coop	membership,	gardening,	and	garden	tourism,	
with	land	use	planning.	Allowing	restaurant	use	on	certain	
lots,	as	long	as	their	menus	are	reviewed	and	approved	by	the	
Coop,	which	is	part	of	our	proposal,	is	an	example	of	how	this	
integration	can	happen.		Finally,	garden-to-plate	tourism,	by	
its	nature,	work	best	with	multi-culture	(as	opposed	to	mono-
culture)	gardening	where	multiplicity	of	produce	creates	an	
almost	self-sufficient	cuisine.	Again,	the	gardening	tradition	of	
Bitez	provides	a	unique	opportunity	to	enhance	diversity,	not	just	
in	gardening	activities,	but	also	in	tourism.	

REGIONAL	COMPREHENSIVE	PLAN	IN	1/100,000	SCALE 
AND	SPECIAL	BİTEZ	PLAN	DISTRICT	
	 In	the	absence	of	a	1/25,000	scale	comprehensive	
plan	for	the	Bodrum	Peninsula,	the	1/100,000	scale	Regional	
Comprehensive	Plan	for	Aydın	-	Muğla	-	Denizli	Planning	
Region	becomes	the	binding	upper	level	plan	for	any	zoning	
to	be	prepared	for	Bitez.	The	Regional	Comprehensive	Plan	
sets	integration	of	the	shore,	the	village	and	the	gardens	as	one	
of	the	important	planning	goals	for	Bitez	and	claims	that	“the	
gardens	should	be	planned	in	a	sustainable	way	and	by	following	
a	reasonable	balance	between	protection	and	profitability	to	
include	those	uses	that	can	provide	additional	income	to	the	
property	owners”	(Plan	Report,	p.43).	For	the	gardens	the	plan	
designates	the	zone	called	“Special	Bitez	Planning	District”	
(figure	14),	which	is	used	only	once	on	the	entire	plan.	The	Plan	
Report	defines	this	zone	with	the	following	language:

 To	enhance	the	identity	of	Bitez	and	the	Bodrum	
Peninsula	with	tourism,	the	Special	Bitez	Planning	District	
should	be	planned	to	include	small	scale	farm	businesses,	farm	
accommodation,	and	other	such	uses	that	can	contribute	to	and	
initiate	eco-rural	tourism,	where	active	participation	to	natural	
living	and	farm	life	can	be	realized	(p.44).

 Small	scale	farm	businesses	and	uses	that	can	contribute	
to	eco-rural	tourism!	This	definition	supports	the	principle	of	
garden-to-plate	tourism	and	underlines	garden	tourism	as	a	
rare	opportunity	for	Bitez,	and	thus	agrees	with	the	primary	
objectives	of	our	proposal	outlined	above.

BİTEZ ÖZEL PLANLAmA ALANI
SPECIAL BİTEZ PLANNING DIST.

kENTSEL YERLEşİk ALAN
ESTABLIShED URBAN DISTRICT

kENTSEL GELİşmE ALANI
URBAN ANNEx

TURİZm TESİS ALANI
TOURISm ESTABLIShmENT

Resim Figure 14: Aydın - Muğla - Denizli Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli 
Çevre Düzeni Planı’nından Bitez ve çevresini içeren detay.	A detail showing 
Bitez and its surroundings, taken from the Regional Comprehensive Plan in 
1/100 000 scale for Aydın - Muğla - Denizli Planning Region.

tek	kültürlü	tarım	uygulamalarında	ise	iyi	işlememekte.	
Bitez’deki	bahçecilik	kültürüne	baktığımızda	hem	işletmelerin	
ölçeği,	hem	de	tarım	ürünlerinin	çeşitliliği	açısından	yine	
Bitez’in	bahçeden	tabağa	turizmi	için	oldukça	avantajlı	bir	
konumda	olduğunu	görüyoruz.

1/100	000	ÖLÇEKLİ	ÇEVRE	DÜZENİ	PLANI	
VE	BİTEZ	ÖZEL	PLANLAMA	ALANI
	 Bodrum	Yarımadası’nı	içeren	1/25	000	ölçekli	çevre	
planının	iptal	edilmiş	olması	üst	plan	kararları	için	Aydın	-	
Muğla	-	Denizli	Planlama	Bölgesi	1/100	000	Ölçekli	Çevre	
Düzeni	Planı’na	yönlenmemizi	sağladı.	Bu	plan,	Bitez	için	
kıyının,	iç	yerleşkenin	ve	bahçe	bölgesinin	bütünsel	olarak	
ele	alınmasını	önermekte	ve	bahçe	bölgesinin	“koruma-
kullanma	dengesi	gözetilerek,	kent	ve	kentliye	katma	değer	
yaratacak	şekilde	belde	ekonomisine	yeniden	kazandırılması	ve	
sürdürülmesini	amaçlayacak	şekilde	planlanması”	gereketiğini	
öne	sürmektedir	(Plan	Raporu,	s.43).	Plan,	bahçe	bölgesi	için	

Resim Figure 15: 27 Ve 29 Mayıs, 2010, tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Zeytinyağı Festivali’inden bir görünüm (fotoğraf: Ayşegül Kaygun). A view 
from the Olive Oil Festival that took place between May 27 and 29, 2010 
(photogpaphy: Ayşegül Kaygun).



AGTIVATE 
BİTEZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE DOĞRU    
TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE  6

planda	sadece	bir	kere	kullanılmış	olan	“Bitez	Özel	Planlama	
Alanı”	lekesini	ön	görmektedir	(resim	14).	Plan	raporu	“Bitez	
Özel	Planlama	Alanı”	lekesini	şöyle	açıklamakta:

 Özel	planlama	alanında	yapılacak	planlamada,	Bodrum	
Yarımadası’nın	ve	Bitez	Beldesi’nin	turistik	kimliğini	
destekleyecek,	doğal	yaşama	ve	çiftlik	hayatına	aktif	katılımın
sağlanabileceği,	küçük	çiftlik	işletmeleri,	çiftlik	evleri	ile		
eko-kırsal	turizme	hizmet	edebilecek	kullanımların	oluşmasını	
destekleyecek	kararların	alınması	esas	olacaktır	(s.44).

 Küçük	çiftlik	evleri	ve	eko-kırsal	turizme	hizmet	
verebilecek	kullanımlar!	Bu	tanım,	proje	ekibinin	önerdiği	
bahçeden	tabağa	ilkesini	desteklemekte	ve	tarım	turizminin	Bitez	
için	önemli	bir	fırsat	oluşturduğunu	vurgulamakta.	

BİTEZ	İÇİN	HAZIRLANACAK	1/5000	ÖLÇEKLİ	İMAR	
PLANININ	CEVAP	VERMESİ	GEREKEN	ANA	SORULAR
	 Bu	noktaya	kadar	özetlemiş	olduğumuz	gözlemler,	
planlama	ilkeleri,	ve	üst	ölçek	plan	kararları	Bitez’in	gelecekteki	
imar	düzeninin	belirlenmesi	açısından	önemli	bir	dizi	soruyu	
gündeme	getirmekte.	Bugün	tarım	arazisi	olarak	koruma	altında	
olan	Bitez	Özel	Planlama	Alanı’nın	içinde	tarım	turizmini	
destekleyecek	ve	bahçe	sahiplerine	ek	gelir	sağlayabilecek	ne	
tür	işlevler	barındırılabilir?	Bu	işlevlerin	ölçeği	ve	kapsamı	
ne	olmalıdır?	Bu	işlevleri,	kırsal	kimliği	ve	tarım	işlevini	
zedelemeden	bu	bölgede	barındırmanın	yolları	nelerdir?	
	 Bu	bağlamda	bahçe	bölgesine	ulaşım	sağlayan	yeni	
yolların,	özellikle	de	yol	olarak	kullanılan	azmakların	hem	trafik,	
hem	de	drenaj	açısından	oldukça	önemli	sorunlar	yarattığını	
göz	önünde	tutarsak	ulaşımın	da	oldukça	önemli	bir	planlama	
sorunu	olduğunu	fark	ederiz:	Bu	alana,	özellikle	de	yeni	işlevlere	
hizmet	verecek	bir	ulaşım	ağının	kimliği	ne	olmalı?	Bu	ağ,	hem	
bölgenin	bitki	örtüsünü	zedelemeyecek,	hem	tarımın	verimliliğini	
düşürmeyecek,	hem	de	ziyaretçiler	için	ek	işlevlere	cazip	bir	
ulaşım	sağlayacak	biçimde	nasıl	tasarlanmalıdır?	
	 Son	olarak	da	bahçe	turizminin	kıyı	turizmi	ile	ilişkisine	
dair	sorulara	değinelim.	Bugün	bahçelerle	kıyının,	hem	fiziksel,	
hem	de	ekonomik	açıdan	oldukça	kopuk	olduğunu	gözlüyoruz.	
Bu	ilişki	nasıl	güçlendirilebilir?	Plaj	ve	eğlence	turizmiyle	
tarım	turizmi	birbirlerini	nasıl	destekleyebilir?	Bu	ilişkiyi	
güçlendirebilecek	örgütsel	stratejiler	nelerdir?	Bahçe	bölgesine	
kıyıdan	kapı	oluşturabilecek	işlevler	bulunabilir	mi?	Fiziksel	
açıdan	bu	geçiş	nasıl	tasarlanmalıdır?	Çalışmamızın	ilk	kısmının	
amacı	bu	soruları	saptamak	idi.	Raporun	geri	kalan	kısmında	ise	
bu	sorulara	verdiğimiz	cevapları	tartışacağız.

QUESTIONS	THAT	1/5000	SCALE	BİTEZ	
COMPREHENSIVE	ZONING	PLAN	SHOULD	ANSWER
	 The	planning	objectives,	observations	and	upper	scale	
plan	decisions	that	we	have	reviewed	thus	far	underline	a	set	
of	questions	that	need	to	be	answered	by	any	plan	that	will	
determine	the	future	of	Bitez.	In	order	to	create	a	strong	local	
economy,	what	kind	of	uses	and	activities	can	be	introduced	to	
the	garden	district,	which	is	currently	under	protection	for	its	
agricultural	activities?	What	should	be	the	scale	and	intensity	
of	these	activities?	What	are	some	of	the	strategies	to	introduce	
these	new	uses	without	disturbing	the	rural	character	and	
agricultural	productivity?	
	 This	last	question	brings	another	issue	to	our	attention:	
the	access	and	circulation.	We	observe	that	some	of	the	
recently	constructed	roads,	and	especially	the	dry	creeks	that	
are	being	used	to	access	certain	properties	in	the	area,	are	
problematic	with	their	negative	aesthetic	and	environmental	
impacts.	What	should	be	the	character	and	scale	of	a	road	
system	that	will	provide	access	to	the	gardens,	especially	when		
new	uses	are	introduced?	How	should	the	circulation	system	
be	designed	to	attract	visitors	without	disturbing	the	natural	
vegetation	and	agricultural	productivity?	
	 And	finally	let’s	mention	the	relationship	between	the	
shore,	village,	and	the	gardens.	We	mentioned	that	currently	
the	relationship	between	these	three	districts	is	very	weak.	
How	can	this	be	strengthened?	How	can	beach	tourism	and	
garden	tourism	support	each	other?	What	are	some	of	the	
organizational	strategies	that	can	strengthen	this	mutual	
support?	What	are	some	of	the	functions	that	can	create	a	
gate	from	the	shore	to	the	gardens?	How	could	this	transition	
be	designed	physically?	The	first	part	of	our	studies	aimed	at	
identifying	these	questions.	The	following	pages	of	this	report	
will	summarize	the	answers	we	came	up	with.

Resim Figure 16: Bahçe bölgesinde fidan üretimi.  A small scale nursery within 
the garden district.

Resim Figure 17: Yer yer azmaklar bahçe duvarlarıyla birleşerek derin hendekler 
oluşturmakta.  Sometimes dry creek walls are combined with the garden walls.
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Part	II:	
General	Framework	and	Traffic	System

SPECIAL	BİTEZ	PLANNING	DISTRICT:	PRIORITY	GARDEN	
TOURISM	AND	GARDEN	PROTECTION	DISTRICTS

Resim Figure 18: Bitez Özel Planlama Bölgesi’indeki parseller. Bazı parsellerin 
hem kıyıya hem de iç yerleşkeye yakınlığı göze çarpmakta. The lots within the 
Special Bitez Planning District. It is noticable that some lots are close both to the 
shore and to he inland village. 

Resim Figure 19: Alt planlama bölgeleri: I. Öncelikli Bahçe Turizmi Bölgesi, 
II. Bahçe Koruma Bölgesi (gelecekte İkinci Bahçe Turizmi Bölgesi olarak revize 
edilecek).  Sub planning districts: I. Priority Garden Tourism District, II. Garden 
Protection District (future Second Garden Tourism District). 

Bölüm	II:	
Genel	Çerçeve	ve	Ulaşım	Kararları

BİTEZ	ÖZEL	PLANLAMA	ALANI:	ÖNCELİKLİ	BAHÇE	
TURİZMİ	VE	BAHÇE	KORUMA	BÖLGELERİ
	 Bitez	Özel	Planlama	Alanı’nı	incelediğimizde	bu	alanın	
güney	batısında	kalan	bahçelerin	hem	kıyıdan,	hem	de	Bitez	
Köyü’nden	kolay	ulaşılabilir	olduğu,	bu	bahçelerin	alanın	geriye	
kalan	kısmıyla	karşılaştırıldığında	tarım	turizmini	destekleyecek	
ek	işlevler	açısından	daha	uygun	konumda	olduğu	göze	
çarpmakta	(resim	18).	Proje	ekibi	bu	gözleme	dayanarak	Bitez	
Özel	Planlama	Alanı’nı,	Öncelikli	Bahçe	Turizmi	Bölgesi	(I)	ve	
Bahçe	Koruma	Bölgesi	(II)	olarak	ikiye	ayırmaya	karar	verdi	
(resim	19).	
	 Bu	ayırımın	amacı	tarım	turizminin	Bitez’de	uygulanması	
için	etaplama	olanağı	sağlamak.	Yani	başlangıçta	yatırım	
enerjimizi	tarım	turizminin	daha	iyi	uygulanabileceğine	
ikna	olduğumuz	daha	küçük	bir	alanda	yoğunlaştırırsak,	
hem	ek	işlevlerin	birbirlerini	yakınlık	nedeniyle	daha	iyi	
destekleyebileceklerini,	hem	de	alanda	belli	bir	canlılığın	
daha	kolay	oluşabileceğini	görüşündeyiz.	Ayrıca	pazarlama,	
yer	ayrıtma,	v.b.	diğer	servislerin	sağlanabilmesi	için	gereken	
iş	birliği	daha	kolay	kurulabilir.	Bu	alanda	bahçeden	tabağa	

	 When	we	study	the	Special	Bitez	Planning	District	we	
realize	that	it	is	a	large	district	with	some	subareas.	When	
compared	with	the	rest	of	the	district,	the	southwest	section,	
because	of	its	proximity	to	Bitez	Village	and	to	the	shore,	seems	
to	be	in	a	better	position	for	introducing	new	uses	that	can	
initiate	garden	tourism	(figure	18).	In	light	of	this	observation	
the	class	decided	to	divide	the	Special	Bitez	Planning	District	
into	two	sub	zones:	(I)	Priority	Garden	Tourism	District,	and			
(II)	Garden	Protection	District	(figure	19).	
	 The	purpose	of	this	division	is	to	provide	phasing	
opportunities	to	implement	garden	tourism	in	Bitez.	That	is	to	
say,	if	initially	we	guide	the	investment	energy	to	concentrate	
on	a	limited	zone	that	we	are	convinced	is	advantageous	for	
garden-to-plate	tourism,	not	only	would	it	be	easier	to	enhance	
cooperation	between	businesses	to	provide	better	access,	
marketing,	booking,	and	other	services,	but	also	businesses	
could	support	each	other	because	of	their	proximity.	This	also	
creates	the	street	life	that	is	crucial	for	garden	tourism.	Once	the	
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turizmi	belli	bir	ivme	kazanınca	da	ek	işlevlerin	Bahçe	Koruma	
Bölgesi’nde	de	konumlandırılması	mümkün	olabilir.	Yani	Bahçe	
Koruma	Bölgesi,	ilk	etap	uygulamasında	öğrenilmiş	olan	dersler	
ışığında	gözden	geçirilip	İkinci	Bahçe	Turizmi	Bölgesi	olarak	
revize	edilebilir	düşüncesindeyiz.	
	 Bu	kararın	ışığı	altında	çalışmamızı	Öncelikli	Bahçe	
Turizmi	Bölgesi’nde	yoğunlaştırdık.	Gerek	imar	düzeni	
gerekse	de	ulaşım	sistemi	için	geliştirdiğimiz	önerilerin	bir	
gelişme	modeli	oluşturmasına	dikkat	ettik.	Yani	kararlarımızı	
yönlendiren	ilkeler	izlendiğinde	bu	modelin	başka	yerlerde	de	
uygulanabileceğini	umuyoruz.

MEVCUT	ULAŞIM	AĞI
	 Mevcut	ulaşım	ağını	incelediğimizde	bahçe	bölgesindeki	
parsellerin	bazılarına	dere	yataklarıyla,	bazılarına	ise	dar,	
ağaç	kesmeden	genişletilemeyecek	yollarla	ulaşıldığını	
gözledik	(resim	20	ve	23).	Bölgenin	içinden	geçen	birkaç	
asfalt	yol	dışında	(resim	21	ve	25)	dar	çakıl	yolların	(ki	bu	
yollardan	bazıları	yürüyüş	için	çok	cazip,	resim	23	ve	24)	
ve	yol	olarak	kullanılan	azmakların	(resim	26,	27,	ve	28)	

ANAYOL
mAJOR ROADWAY

İkİNCİL YOL
mINOR ROADWAY

ÇAkIL YOL
GRAVEL ROADWAY

DERE YATAĞI (AZmAk)
DRY CREEk

Resim Figure 20: Bitez’e hizmet veren mevcut ulaşım ağı.  The current 
circulation system in Bitez.

Resim Figure 21: Bahçe bölgesinde Pınarlı Caddesi ve Bağarası Lokantası (G).  
Pınarlı Street and Bağarası Restaurant in the garden district (G).

garden-to-plate	tourism	starts	picking	up	within	this	zone	same	
additional	uses	could	be	allowed	within	the	Garden	Protection	
District	as	well,	that	is,	the	Garden	Protection	District	would	be	
revised	as	Second	Garden	Tourism	District	in	the	light	of	the	
lessons	learned	from	the	initial	implementation.	
	 In	the	guidance	of	this	decision	the	class	focused	on	
crafting	a	set	of	zoning	guidelines	along	with	a	circulation	
system	proposal	for	the	Priority	Garden	Tourism	District,	aimed	
at	creating	a	development	model	that	can	be	implemented	in	
other	locations	as	well.	The	reader	is	encouraged	not	to	dwell	on	
the	details	too	much	but	grasp	the	general	principles.

THE	CURRENT	CIRCULATION	SYSTEM  
	 At	the	first	glance	we	see	that	some	parcels	in	the	garden	
district	are	approached	by	dry	creeks	that	are	used	as	roads	as	
well	as	by	some	narrow	tree	lined	gravel	roads	that	cannot	be	
widened	without	cutting	trees	(figure	20	and	23).	Except	for	the	
few	asphalt	streets	cutting	through	the	districts	(figure	21	and	
25),	picturesque	narrow	roads	(that	are	currently	very	walkable,	
figure	22	and	24)	and	dry	creeks	that	are	used	as	roads	(figure	
26,	27,	and	28)	form	the	current	circulation	system.	Some	of	
these	roads	contribute	to	the	picturesque	rural	character	of	the	
district.	For	instance,	the	ease	in	the	design	of	the	road	that	
goes	around	an	olive	tree	(figure	24)	and	the	way	building	and	
the	garden	wall	are	right	at	the	edge	of	the	road	(figure	25)	are	
aspects	that	form	the	cozy	and	serene	character	of	the	district.	
On	the	other	hand,	we	were	informed	by	the	members	of	the	
municipality	about	the	drainage	problems	the	hard	services	cause	
when	dry	creeks	are	used	as	access	roads.
	 One	may	argue	that	the	existing	circulation	system	creates	
a	balance	between	comfort	of	use	and	preservation	of	the	rural	
character	and	serves	well	for	the	intensity	and	types	of	current	
uses	in	the	district.	However	if	we	consider	that	the	circulation	
needs	will	change	with	the	introduction	of	new	uses	within	the	
framework	of	garden	tourism,	we	can	expect	that	the	pressure	
to	enlarge	some	of	the	roads	will	increase	and	we	may	well	
start	seeing	road	widening	(even	when	it	means	cutting	trees),	
asphalting	some	of	the	dry	creeks	(examples	of	which	we	see	
in	different	parts	of	the	peninsula)	--	in	short,	implementations	
that	destroy	the	picturesque	rural	character	in	the	garden	district.		
The	prevent	this	future	a	road	network	should	be	planned	
and	designed	to	serve	particularly	the	type	of	new	uses	to	be	
introduced	and	the	new	development	rights	should	be	based	on	
this	circulation	network	plan.	
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bahçelere	hizmet	verdiğini	gördük.	Bu	yollardan	bazılarının	
çevrenin	kırsal	karakterine	katkıda	bulunduğu	ve	korunması	
gerektiği	dikkatimizi	çekti.	Örneğin,	resim	24’da	zeytin	
ağacının	yolla	kurduğu,	ya	da	resim	25’de	yolun	bina	ve	
bahçe	duvarıyla	kurduğu	ilişkiler	bahçe	bölgesinin	kimliğini	
oluşturan	unsurlardan.	Diğer	taraftan,	azmakların	yol	olarak	
kullanılmasının,	hem	drenaj	açısından	sakıncalı	(yol	sathının	
sertleştirilmesi),	hem	de	kullanım	açısından	yetersiz	olduğunu	
belediye	mensupları	tarafından	öğrendik.	Bu	mevcut	ağın,	

A

B
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G

ANAYOL
mAJOR ROADWAY
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DRY CREEk

Resim Figure 22: Mevcut ulaşım planından Öncelikli Bahçe Turizmi Bölgesini 
gösteren ayrıntı. Plan üzerindeki harfler bu sayfadaki resimlerin nereden 
çekildiğini göstermekte.  A detail from the existing circulation system map 
showing the Priority Garden Tourism District. The letters on the map indicate 
where the pictures on this page are taken from. 

Resim Figure 23 & 24: Ağaçlı çakıl yol (D) ve zeytin ağacını dolaşan yol (E) 
yürümenin en çok keyif verdiği yollardan. The tree-lined gravel road (D) and the 
road that goes around the olive tree (E). It’s pleasure to walk these roads. 

Resim Figure 25: Sera Sokak ve Pınarlı Caddesi kesişimi (F). Yolun bina ve 
bahçe duvarına yakınlığı bahçe bölgesinin karakterini oluştutan unsurlardan 
biri. The Sera and Pınarlı Street junction (F). The close relationship between the 
building, the garden wall, and the raod is part of the garden district character. 

Resim Figure 26: Azmak ve çakıl yol kavşağı (A).       
A junction of dry creek and gravel road (A).

Resim Figure 27: Yol olarak kullanılan azmaklardan 
biri (B). A dry creek used as a road (B).

Resim Figure 28: Azmak ve Bergamut Caddesi (C). 
Dry creek and Bergamut Street (C).

PROPOSED	CIRCULATION	NETWORK	
 What	should	be	the	character	of	a	circulation	network	
that	can	serve	and	enhance	the	garden	tourism?	What	should	the	
physical	design	of	the	roads	look	like?	One	thing	that	is	certain	
is	that	this	network	will	be	used	by	pedestrians,	bicyclists,	and	
motorized	vehicles	all	at	the	same	time.	The	balance	between	
these	modes	will	determine	the	success	of	garden	tourism.	We	
determined	that	the	speed	on	these	roads	should	be	very	low	
because	of	two	reasons:	the	uses	that	will	be	introduced	into	the	
garden	district	will	not	generate	intense	traffic	and	the	garden	
tourism	aims	at	a	quiet	and	a	serene	lifestyle.	This	leads	us	to	the	
concept	of	shared	streets	where	traffic	calming	is	achieved	by	
sharing	the	street.
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PAYLAşILAN YOLA DÖNüşTüRüLmESİ 
ÖNERİLEN mEVCUT YOL
CURRENT ROAD ThAT IS TO BE REBUILT 
AS A SHARED STREET 

YENİ AÇILmASINI ÖNERDİĞİmİZ  
PAYLAşILAN YOL
PROPOSED ShARED STREET TO BE 
NEWLY CONSTRUCTED

YAYA YOLUNA DÖNüşTüRüLmESİ ÖNERİLEN 
mEVCUT ÇAkIL YA DA TOPRAk YOL
CURRENT GRAVEL OR DIRT ROAD ThAT IS TO BE 
REBUILT AS A PEDESTRIAN STREET 

YENİ AÇILmASINI ÖNERDİĞİmİZ    
YAYA YOLU
PROPOSED PEDESTRIAN STREET   
TO BE NEWLY CONSTRUCTED

Resim Figure 30: Paylaşılan yol örneği, Brighton, 
İngiltere.  A shared street in Brighton, UK.

Resim Figure 31: Paylaşılan yol örneği, Montreal, 
Kanada.  A shared street in Montreal, Canada.

Resim Figure 32: Yalıkavak’taki yaya bölgesi, 
özellikle yer kaplamaları açısından paylaşılan 
yol tasarımı için esin kaynağı olabilecek bir 
örnek.  The pedestrian zone in Yalıkavak is an 
inspiring example for the design of a shared 
street, especially for its pavement patterns. 

bahçe	bölgesinin	bugünkü	kullanım	yoğunluğu	için	makul	bir	
ulaşım	ağı	olduğu,	hatta	kullanımla	kırsal	karakter	arasında	bir	
denge	sağladığı	öne	sürülebilir.	Ancak	kullanım	yoğunluğunun	
bahçe	turizmiyle	artacağı	düşünülürse	mevcut	yolların	yetersiz	
kalacağı,	soruna	acil	cevap	vermek	için	yarımadanın	başka	
beldelerinde	izlediğimiz,	azmakların	betonlaştırılması,	yol	
genişletmek	için	ağaçların	kesilmesi	gibi	kırsal	karakteri	
zedeleyecek	uygulamaların	Bitez’de	de	yer	alabileceği	tahmin	
edilebilir.	Bunu	engellemenin	yolu	bu	bölge	için	gelecekteki	
kullanımına	uygun	bir	dolaşım	ağını	şimdiden	planlamak	ve	
bahçe	turizmini	destekleyecek	kullanımlar	için	oluşturulacak	
imar	haklarını	bu	plana	dayanarak	vermektir.	

Resim Figure 29: Öncelikli Bahçe Turizmi Bölgesi için ulaşım ağı önerisi.  A circulation system proposal for the 
Priority Garden Tourism District.

Resim Figure 33 & 34: Hollanda’da yaygın olan paylaşılan yol işareti ve Delft 
kentinden bir örnek.  The traffic sign used in Netherlands for shared street and a 
shared street example from Delft, Netherlands. Kaynak Source:
http://www.scribd.com/doc/6650074/Woonerf-Revisited-Delft-as-an-Example
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ULAŞIM	AĞI	ÖNERİSİ
	 Bahçe	turizmini	destekleyecek	bir	ulaşım	ağının	karakteri	
ne	olmalıdır?	Bu	ağ	ne	tür	yollardan	oluşmalıdır?	Bu	ağın	hem	
yaya,	hem	bisiklet,	hem	de	motorlu	taşıt	tarafından	kullanılacağı,	
dolayısıyla	da	bu	kullanımların	dengelendiği	bir	sistemin	bahçe	
turizmini	başarılı	kılacağı	bir	gerçek.	Gerek	bahçe	turizmini	
destekleyecek	kullanımların	çok	yoğun	kullanımlar	olmaması,	
gerekse	de	bu	kullanımların	sakinlik	arayan	kullanımlar	olması,	
yani	yavaş	bir	yaşam	tarzını	amaçlıyor	olması,	bizi	bölge	
içindeki	yolların	yavaş	yollar	olarak	tasarlanması	gerektiği	
sonucuna	yöneltti.	Hem	yavaşlık,	hem	de	kırsal	karakterin	
korunması	gerekliliği	de	“paylaşılan	yol”	kavramını	gündeme	
getirdi.	Böylece	ulaşım	önerimizi	paylaşılan	yollar	ve	yaya	
yollarından	oluşan	bir	ağ	olarak	geliştirdik	(resim	29).

Paylaşılan Yollar
	 Paylaşılan	yol,	ilk	defa	Hollanda’da	uygulanmaya	
başlanan,	son	on	yıl	içinde	Kuzey	Avrupa	ve	Amerika	
ülkelerinde	yaygınlaşmakta	olan	“woonerf”	yol	tasarım	
yaklaşımının	diğer	ismi.	“Woonerf”	Flamanca	bir	sözcük.	
Kabaca	“yaşama	sokağı”	diye	çevrilebilir.	Bu	yaklaşımın	
ana	ilkesi,	yaya,	bisiklet	ve	motorlu	taşıt	kullanımlarının	
birbirlerinden	ayrılmaması,	aynı	yol	sathını	paylaşmaları.	

Resim Figure 35: Bahçe bölgesi için paylaşılan yol önerisi. Yapılar yol üstünde 
konumlanmış. Küçük meydanla yol birleşmiş durumda. Bu yolda yaya, bisiklet, 
ve taşıt aynı alanı paylaşmakta. Ölçek: 1/500.  Shared street proposal for 
the garden district. The buildings are on the street and the small plaza is not 
separated from the street. On this street pedestrian, bicycle, and motorized 
vehicle share the same surface.  Scale: 1/500.

Resim Figure 36: Bahçe bölgesi için yaya yolu önerisi. Yaya yolu olabilecek 
bir çok mevcut yolun kenarındaki ağaçları koruyabilmek için binalar ve bahçe 
duvarları yoldan 2 metre çekme yapmakta. Ölçek: 1/500.  Pedestrian street 
proposal for the garden district. The buildings and garden walls are set 2 meters 
away from the road to protect the trees. Many roads that can be converted to 
pedestrian streets currenty have such trees.  Scale: 1/500.

	 In	the	light	of	these	considerations	we	developed	a	network	
of	shared	streets	and	pedestrian	streets	to	serve	the	Priority	
Garden	Tourism	District	(figure	29).	

Shared Streets
	 Shared	street	is	another	name	for	the	“woonerf”	street	that	
was	first	implemented	in	the	Netherlands	and	has	been	increasing	
in	popularity	in	Northern	Europe	and	North	America.	“Woonerf”	
is	a	Dutch	word	that	can	be	translated	as	living	street.	The	primary	
design	principle	of	this	approach	is	not	to	separate	pedestrian	
from	vehicular	traffic	but	to	provide	a	surface	that	is	shared	by	all	
modes	of	transportation.	In	other	words,	shared	street	gets	rid	of	
the	idea	of	assigning	each	mode	its	own	zone.	Instead,	it	aims	at	
accommodating	the	transportation	function	of	the	street	without	
compromising	the	pedestrian	life.	When	drivers	realize	that	there	
is	no	separate	zone	reserved	for	cars	they	will	slow	down,	and	
with	the	anticipation	that	a	pedestrian	may	show	up	in	front	of	
the	car	at	anytime,	they	will	drive	very	carefully.	One	observation	
that	supports	this	approach	is	that	when	vehicular	traffic	that	is	
separated	from	other	modes	(by	means	of	sidewalks	for	example)	
the	speed	on	the	road	increases	and	the	street	life	dies.	It	is	
important	to	remember	however,	that	shared	streets	are	being,	and	
should	be,	implemented	in	contexts	where	slowing	the	traffic	is	
possible	and	desired.	
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Yani	alışa	geldiğimiz	yaya	ve	taşıt	ayrımının,	başka	bir	değişle	
kaldırımın	ortadan	kalkması	ve	yolun,	ulaşım	sağlama	işlevini	
yayanın	yaşamını	zedelemeden	barındırmasını	sağlayacak	
şekilde	tasarlanması.	Paylaşılan	yolda	sürücü	kendine	ait	yaya	ve	
bisikletten	ayrılmış	bir	alan	bulamayınca	yavaşlamakta,	her	an	
önüne	yaya	çıkabileceğinin	bilinciyle	daha	dikkatli	davranmakta.	
Bu	yaklaşımın	gündeme	getirdiği	gözlemlerden	bir	tanesi,	yayanın	
kaldırımla	taşıttan	ayrılmasının	taşıtın	hızını	arttırması	ve	sokak	
yaşamını	öldürmesi.	Paylaşılan	yolun,	ancak	motorlu	taşıt	hızının	
oldukça	düşük	olabileceği	ya	da	yavaşlığın	istenildiği	yerlerde	
uygulandığının	ve	uygulanabileceğinin	altını	çizelim.	
	 Bitez’in	bahçe	bölgesine	baktığımızda	hem	bahçe	turizmi	
ile	ilgili	kullanımların	doğuracağı	trafiğin	fazla	olmaması,	hem	
de	bu	ortamda	yukarıda	da	tartıştığımız	gibi	yavaşlığın	arzu	
edilir	olması,	bizi	paylaşılan	yol	kavramının	bu	alan	için	uygun	
bir	çözüm	üretebileceği	sonucuna	yöneltti.	Bitez’in	bahçe	
bölgesinde	uygulanacak	paylaşılan	yol	türünün,	alanın	kendine	
özgü	karakterini	de	göz	önünde	tutarak	şu	ilkeler	doğrultusunda	
tasarlanması	gerektiğine	inanıyoruz:
	 a.	Yol	sathı	mümkün	olduğunca	hem	zemin	olmalı,	yol	
kaplaması,	yaya	kullanımı	göz	önünde	tutularak	parke,	mozaik,	
ya	da	arnavut	kaldırımı	gibi	hız	kesen	malzemelerle	inşa	edilmeli.	
İzin	verilecek	en	yüksek	hız	saatte	20	km	olmalı.
	 b.	Yol	genişliği	sabit	olmamalı,	geleneksel	Türk	
sokaklarında	izlediğimiz	daralmalar	(4	metreden	dar	olamama	
şartıyla)	ve	genişlemeler	burada	da	uygulanmalı	(resim	35).	Yolun	
yer	yer	daralması	karşıt	yönden	yaklaşan	sürücülerin	birbirlerini	
beklemelerine	yol	açabilir.	Bunu,	trafiği	yavaşlatacağı	için	makul	
görmek	gerekir.
	 c.	Yolun	genişlediği	alanlarda	yol	ortasında	heykel,	yeni	
yada	mevcut	ağaç,	yada	oturma	yeri	konumlandırılmalı.	Bu	
unsurlar	da	yine	sürücüye	yolda	belli	bir	yaya	yaşamının	var	
olduğu	mesajını	verecektir	(resim	35).
	 d.	Yapılar	ve	bahçe	duvarları	mümkün	olduğu	kadar	yoldan	
çekme	yapmadan,	yani	yol	üstünde	konumlandırılmalı,	bahçe	
dükkanı	ya	da	lokantası	(bu	kullanımları	ileride	tartışacağız)	
önünde	oluşturulacak	meydanların	sathıyla	sokak	sathı	hem	zemin	
olmalı.
	 e.	Son	olarak	da	özellikle	parsel	sınırlarında	yeni	açılacak	
yolların	bu	noktalardaki	yaşlı	ve	değerli	ağaçları	(örneğin	resim	
37	ve	38)	nasıl	korunabileceğine	değinelim.	Paylaşılan	yolun	
geometrik	esnekliği	ve	yol	ortasının	boş	bırakılma	zorunluluğunun	
olmaması,	yer	yer	mevcut	ağaçların	ortada	bırakılmasına	izin	
vermekte	(bakınız	resim	39	ve	40).		Eğer	ağaç	sırası	uzunsa	bu	
ağaçların	yolun	ortasında	refüj	olarak	bırakılacak	bir	alanda	
barındırılması	mümkün	olabilmekte.	Kısacası	paylaşılan	yolun	
tasarımındaki	esneklik	ve	yaratıcılık	bu	noktalardaki	değerli	
ağaçların	korunabilmesine	izin	verebilecektir	inancındayız.

Yaya Yolları
	 Mevcut	asfalt	yolların	paylaşılan	yollara	dönüştürülmesi	
ve	yeni	paylaşılan	yolların	açılmasıyla	Öncelikli	Bahçe	Turizmi	
Bölgesi’ndeki	parseller,	azmaklara	gerek	kalmadan	ulaşılır	duruma	
getirilebilir	görüşündeyiz	(resim	29).	Bununla	birlikte	hem	bu	
bölge	içinde	yaya	dolaşımını	güçlendirmek,	hem	de	kıyıdan	
bahçelere	yayanın	kolay	ulaşabilmesini	sağlamak	için,	paylaşılan	
yol	ağını	ek	yaya	yollarıyla	desteklemeyi	uygun	bulduk.	Bu	yaya	

	 In	the	garden	district	of	Bitez	it	is	reasonable	to	expect	
a	lower	volume	of	traffic	even	if	some	additional	activities	
are	introduced.	As	mentioned	above,	slowing	the	traffic	and	
increasing	life	on	the	street	is	desirable	within	the	garden-to-
plate	tourism.	Therefore,	we	are	convinced	that	a	shared	street	
approach	is	the	one	that	can	guide	us	to	designing	a	suitable	
network	that	responds	well	to	the	garden	tourism	activities	in	
Bitez.	Considering	the	current	character	of	the	garden	district	
we	suggest	the	following	principles	to	implement	the	shared	
street		concept	in	the	district:
	 a.	The	road	surface	should	not	have	level	differences.	To	
encourage	the	pedestrian	use	the	road	should	be	paved	by	speed	
reducing	materials	such	as	cobble	stone,	concrete	pavers,	or	
gravel	mosaic.	The	speed	limit	should	be	20	km	per	hour.
	 b.	The	road	width	should	vary	like	it	does	in	traditional	
Turkish	cities	(not	narrower	than	4	meters	anywhere),	even	if	
this	means	drivers	wait	for	each	other	in	certain	locations,	which	
is	desirable	since	this	will	slow	down	the	traffic	(figure	35).
	 c.	It	is	desirable	to	have	trees	(new	or	existing),	
sculptures,	or	seating	in	the	middle	of	the	road	when	the	width	
allows.	This	will	be	another	sign	to	the	driver	that	the	street	
accommodates	pedestrian	life.
	 d.	As	much	as	possible	the	buildings	and	garden	walls	
should	be	built	with	no	setbacks	to	the	street.	There	should	be	
no	separation	between	roadside	plazas	and	the	road	when	such	
amenities	are	provided	(figure	35).	
	 e.	Many	lots	in	the	district	have	mature	wind	breaking	
trees	right	on	their	boundaries	(figures	37,	38,	and	39),	where	
we	are	proposing	new	roads.	In	order	to	save	these	trees	the	
shared	streets	should	be	designed	around	them	(see	the	example	
on	figure	40)	and	where	the	trees	form	longer	rows	the	road	
should	be	designed	with	a	central	median	where	the	trees	are	
located.

Pedestrian Streets
	 By	converting	the	current	asphalt	roads	into	shared	
streets,	and	adding	some	new	ones	as	well	(figure	29),	we	
believe	that	this	area	can	be	served	without	using	the	dry	creeks.	
However,	we	provided	additional	pedestrian	streets	to	strengthen	

Resim Figure 37 & 38: Parsel sınırında yer allan yaşlı ağaç örnekleri. Examples 
for aged trees located on the lot boundaries.
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yollarının	bazıları	mevcut	yollar	bazılarıysa	yeni	yapılmasını	
önerdiğimiz	yollar	(resim	29).	Bir	noktanın	altını	çizelim:	
Azmakların	yol	olarak	kullanılmaması,	tabanlarının	yumuşak	ve	
geçirgen	satıh	olarak	korunmasının	gerektiği	düşüncesindeyiz.	
Önermekte	olduğumuz	dolaşım	ağı	uygulanmaya	başlanınca		
azmakların	yol	olarak	kullanılması	ihtiyacı	azalacak,	imarın	yeni	
işlevleri	azmaklardan	uzaklaştırması	yardımıyla	da	azmakların	
uzun	vadede	eski	ekolojik	işlevlerine	geri	dönebileceklerini	
umuyoruz.	
	 Yaya	yollarının	karakterine	gelince	de	bu	yolların	fazla	
geniş	olmaması	regektiğini	(en	fazla	3	metre	genişliğinde)	
yer	yer	sert	satıhlı	yolların	olabileceği	gibi	(resim	36)	çakıl	ya	
da	toprak	yolların	da	bulunabileceğini	düşündük.	Bu	yolların	
sadece	yayaya	ve	motorsuz	taşıta	açık	olmasını	dilemekle	
birlikte	yer	yer	sadece	yaya	yoluna	cephe	veren	parsel	
sahiplerine	ait	motorlu	taşıt	kullanımının	bu	yolların	karakterini	
zedelemiyebileceğini	tartıştık.	Bunun	kontrolu,	bu	yolların	
başlangıçlarında	kilitlenebilen	ve	göze	de	hoş	görünen	engellerin	
inşa	edilmesiyle	ve	bu	engellerin	anahtarlarının	sadece	yola	
cephe	veren	parsel	sahiplerine	verilmesiyle	sağlanabilir.	
	 Yaya	yollarının	tasarımıyla	ilgili	diğer	bir	unsur	da	
çekmeler.	Yaya	yolu	olarak	kullanılmasını	önerdiğimiz	bazı	
yolların	ağaçlıklı	ve	dar	olduğunu	gözlemledik	(resim	23).	Bu	
ağaçları	koruyabilmek	için	yeni	yapıların	ve	bahçe	duvarlarının	
yoldan	en	az	2	metre	çekme	yapması	gerektiğine	inanıyoruz.

Resim Figure 39: Bahçe bölgesinde rüzgar kesen anıtsal ağaçların parsel 
sınırında yer aldığı tipik bir örnek. Ölçek: 1/500.  Any place where wind 
breaking large trees are located at the lot boundaries, which is typical in the 
garden district. Scale: 1/500.

Resim Figure 40: Paylaşılan yolun genişletilerek ağaçların yol ortasında 
bırakılmalarını, bu yolla da korunabileceklerini gösteren öneri örnek. Ölçek: 1/500.  
By widening the shared street and accommodating the trees in the middle, it is 
possible to save the trees and have the road at the same time. Scale: 1/500.

not	only	the	inner	connectivity,	but	also	the	connectivity	between	
the	shore	and	garden	district.	Some	of	the	pedestrian	streets	in	
the	proposed	network	are	current	roads	while	some	others	are	
to	be	newly	constructed	(figure	29).	We	believe	the	dry	creeks	
should	be	protected	along	with	their	permeable	surfaces	and	
not	be	used	as	access	roads.	When	the	new	shared	streets	start	
providing	access	to	the	parcels,	the	need	to	use	the	dry	creeks	as	
access	roads	will	slowly	be	reduced	and	eventually	dry	creeks	
will	be	able	to	be	function	again	only	as	creeks.
	 As	for	the	character	of	the	pedestrian	streets,	we	think	
that	these	roads	should	not	be	too	wide	(maximum	3	meters),	
should	sometimes	have	hard	surfaces	(figure	36),	and	sometimes	
gravel	or	even	dirt.	We	desire	that	these	roads	be	used	only	
by	pedestrians	and	non-motorized	vehicles.	However,	we	also	
discussed	that	allowing	motorized	vehicular	access	to	only	those	
owners	having	properties	along	the	pedestrian	street	may	not	
destroy	the	character	of	the	pedestrian	street.	The	access	can	be	
controlled	easily	by	having	aesthetically	pleasing	locked	barriers	
at	the	entrances	of	these	streets	and	providing	the	keys	to	only	
property	owners.
	 Another	important	aspect	is	the	setbacks.	Some	of	the	
roads	we	propose	to	covert	into	pedestrian	streets	are	tree	lined	
(figure	23).	In	order	to	save	these	trees	we	propose	to	have	the	
buildings	and	garden	walls	setback	a	minimum	of	2	meters	from	
the	road	(figure	36).	
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Bölüm	III:	
Öncelikli	Bahçe	Turizmi	Bölgesi	için																							
İmar	Düzeni	Önerisi

KULLANIMLAR,	KULLANIMLARIN	YER	ALABİLECEĞİ	
PARSELLER	VE	DİĞER	GENEL	KURALLAR
	 Öncelikli	Bahçe	Turizmi	Bölgesi’nde	bahçe	turizmini	
destekleyecek	otel,	lokanta,	dükkan,	satış	tezgahı	gibi	yeni	
işlevler	nerelerde	yer	almalı,	bu	işlevlerin	yoğunluğu	ne	olmalı?	
Bu	işlevler	parsellerde	nasıl	konumlandırımalı?	Bu	işlevleri	
barındıracak	yapıların	formu	ve	karakteri	ne	olmalı?	Bu	kısımda	
bu	sorulara	cevap	vereceğiz.	
	 Bu	yeni	işlevleri,	alışa	geldiğimiz	büyüklük	ve	
karakterden	ayırmak	için	başlarına	‘bahçe’	sözcüğünü	koyarak	
yeniden	isimlendirdik.	Yani	otel	yerine	bahçe	oteli,	dükkan	
yerine	bahçe	dükkanı	diyerek	yeni	işlev	kategorileri	yarattık	
ve	bu	işlevlerin	yoğunluğunu	işlevin	barındırıldığı	yapının	
büyüklüğünü	ve	karakterini	kontrol	ederek	tarifledik.	İlerideki	
sayfalarda	bu	tariflemeyi	ayrıntılı	biçimde	tartışacağız.
	 Öncelikli	Bahçe	Turizmi	Bölgesi’ndeki	parsel	
büyüklüklerini	incelediğimizde	bir	miktar	büyük	parselin	yanı	
sıra	(8000	m2	ve	üstü)	bir	çok	küçük	parselin	de	(3500	m2	ve	altı)		
bulunduğunu	gözlemledik	(resim	41).	Parsellerin	bölünmesi,	
bu	alanda	yer	alacak	yeni	işlevleri	de	düşünürsek,	alanın	
yollaşmasına	ve	verimli	bahçe	alanının	azalmasına	yol	açabilir.	
Bu	yüzden	(ve	açılacak	paylaşılan	yolların	etkin	kullanımını	
da	arttırmak	amacıyla)	yeni	işlevlere	ait	imar	haklarının	parsel	
büyüklüklerine	ve	yol	cephelerine	göre	verilmeleri	gerektiğine	
inanıyoruz.	Bu	inanca	dayanarak	tablo	3’te	gösterdiğimiz	düzeni		
oluşturduk.	Bu	düzenin,	hem	yol	cephesi	olmayan	parsellerin	
yol	cephesi	olan	parselleri,	hem	de	küçük	parsellerin	birbirlerini	
satın	alarak	bütünleşmelerini	cesaretlendireceğini	umuyoruz.	
Bu	yolla	az	sayıda	yolla	daha	fazla	alana	hizmet	veren	etkin	bir	
yapılaşma	düzeninin	yaratılabileceği	kanısındayız.
	 Bahçe	bölgesindeki	geleneklsel	yapılaşma	düzenini	
incelediğimizde	yapıların	basit	ve	küçük	olduğunu,	
parsellerin	ortasında	değil,	kenarında	konumlandırıldığını,	
ve	ek	gereksinimlerin	genellikle	ayrık	ek	yapılar	tarafından	
barındırıldığını	izledik.	Bu	küçük	yapıların	oluşturduğu	ölçeğin	
bahçe	karakterinin	önemli	bir	parçası	olduğunun	altını	çizelim.
Bu	gözleme	dayanarak	yeni	işlevlerin	kendilerine	ait	ayrı	ama	
küçük	yapılarda	barındırılmalarını,	bu	yapıların	parsellerin	yol	
cephelerinde	kümeleşmelerini	öneriyoruz	(resim	42	ve	43).	
Böylece	hem	parsel	ortaları	sadece	bahçelere	ayrılabilecek,	hem	

Resim Figure 41: Öncelikli Bahçe Turizmi Bölgesinde parsel büyüklükleri: koyu 
yeşil, 8000 m2 ve üzeri; yeşil, 3500 m2 ve 8000 m2 arası; açık yeşil, 3500 m2’den 
küçük parseller.  Lot sizes within the Priority Garden Tourism District: dark 
green, above 8000 m2; green, between 8000 m2 and 3500 m2; light gren, smaller 
than 3500 m2.

Tablo Table 3: Öncelikli Bahçe Turizmi Bölgesinde hangi kullanımların nerelerde yer alacabileceğine izin verileceğini gösteren tablo.  
The table that determines which uses are allowed where in the Priority Garden Tourism Zone.

PAYLAŞILAN	YOLA	CEPHE	VEREN	PARSELLER		
LOTS	WITH	SHARED	STREET	FRONTAGES

YAYA	YOLUNA	CEPHE	VEREN	PAR.		
LOTS	WITH	PEDESTRIAN	STR.	FT.

BÜYÜK	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	ve	üstü)
LARGE	GARDEN	LOT	(8000	m2	and	over)

B.	Oteli,	B.	Lokantası,	B.	Dükkanı,	B.	Tezgahı,	Konut
G.	Lodging,	G.	Restaurant,	G.	Shop,	G.	Stand,	House

B.	Tezgahı,	Konut
G.	Stand,	House

ORTANCA	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	-	3500	m2)
MEDIUM	GARDEN	LOT	(8000	m2	-	3500	m2)

B.	Lokantası,	B.	Dükkanı,	B.	Tezgahı,	Konut
G.	Restaurant,	G.	Shop,	G.	Stand,	House

B.	Tezgahı,	Konut
G.	Stand,	House

KÜÇÜK	BAHÇE	PARSELİ	(3500	m2	ve	altı)
SMALL	GARDEN	LOT	(3500	m2	and	under)

B.	Dükkanı,	B.	Tezgahı,	Konut
G.	Shop,	G.	Stand,	House

B.	Tezgahı,	Konut
G.	Stand,	House

Part	III:	
Development	Standards	Proposal	for	the				
Priority	Garden	Tourism	District

USES,	WHERE	THEY	ARE	PERMITTED,	AND	OTHER	
GENERAL	STANDARDS
	 Where	should	new	uses	such	as	lodging,	restaurants,	
shops	and	stands	be	located	within	the	Priority	Garden	Tourism	
District?	What	should	be	the	intensity	of	these	uses?	How	
should	they	be	located	on	the	lots?	What	should	be	the	form	and	
character	of	the	buildings	housing	these	uses?	In	this	section	we	
answer	these	questions.
	 First	we	renamed	these	uses	by	putting	the	word	
‘garden’	in	front	of	each	in	order	to	differentiate	them	from	the	
conventional	meaning	and	connotations.	That	is,	by	calling	it	a	
garden	restaurant	or	garden	lodging,	instead	of	just	restaurant	or	
lodging,	we	created	new	use	categories.	Then	we	determined	the	
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de	yol	kenarındaki	yapılar	yoldaki	yaşantıyı	canlı	tutatabilecek	
diye	düşündük.	Bu	kararların	ışığı	altında	tablo	4’te	sunduğumuz	
genel	yapılaşma	kurallarını	oluşturduk.	Bu	kurallardan	herbirinin	
Bitez	bahçe	karakterinin	korunması	açısından	önemli	kurallar	
olduğuna	inanıyoruz.	Bahçe	bölgesi	içinde	bazı	parsellerde	
son	zamanlarda	inşa	edilmiş	büyük	konut	yapılarının	parselin	
ortasında	konumlandırıldığını,	bazan	yol	boyu	yüksek	duvarlarla	
çevrelendiğini	gözlemledik.	Bu	tür	yapılaşmalar,	alanın	kırsal	
karakterini	bozmakta.	Emsal	ve	TAKS	gibi	mekanizmaların	bu	
tür	yapılaşmayı	engellemek	için	yetersiz	olduğuna	inanıyoruz.	
8000	m2’lik	bir	parselde	%	3	emsal	240	m2	büyüklüğüne	bir	
konuta	izin	vermekte.	Bu	yapının	kütlesel	etkisi,	yapı	parsel	
ortasında	konumlandırılsa	artmakta	ve	bu	tür	uygulamalar	

BO

BL

K

BD

BT

S

Resim Figure 42: Öncelikli Bahçe Turizmi Bölgesi’nde tipik bir büyük parselin 
yeni işlevleri, bu raporda önerilen imar düzenine göre nasıl barındırabileceğini 
gösteren plan. The plan that shows how a typical large lot within the Priority 
Garden Tourism District can accommodate the new uses according to the 
development standards outlined in this report.

BO:	Bahçe	Oteli		Garden	Lodging
BL:	Bahçe	Lokantası		Garden	Restaurant
BD:	Bahçe	Dükkanı	Garden	Shop

BT:	Bahçe	Tezgahı		Garden	Stand
K:	Konut		Resident	
S:	Sera		Green	House

Resim Figure 43: Resim 42’teki parsel planı örneğinin kütle karakterini gösteren 
üç boyutlu modelden bir görünüm. A view from the three dimensional model that 
shows the massing character of the development example depicted on the plan in 
figure 42.

Ayrık nizam kuralı:	Bahçe	oteli,	bahçe	lokantası,	bahçe	dükkanı	
ve	konut	aralarında	en	az	2	metre	bırakılacak	biçimde	ayrık	nizamda	
konumlandırılacaktır.
Rule of detached structures: Garden	lodging,	garden	restaurant,	garden	
shop,	and	residence	shall	be	accommodated	in	detached	structures	that	are	at	
least	2	meters	away	from	each	other.

Yola yakın yapılaşma bölgesi:	Parsellerde	yapılaşma	bölgesi	paylaşılan	yola	
ya	da	yaya	yoluna	15	metre	uzaklık	içinde	kalan	alandır.	Sera,	ahır,	kümes	ve	
küçük	depo	dışındaki	tüm	yapılar	bu	alan	içinde	yer	alacaktır,	bu	alan	dışında	
bu	yapılara	izin	verilmeyecektir.
Constructable zone: Constructable	zone	is	the	zone	on	a	lot	that	lies	within	
15	meters	to	the	shared	or	pedestrian	street.	No	structure	shall	be	built	ouside	
this	zone	except	for	the	green	house,	barn,	coop,	and	storage	shed.

Ön çekmeler:	Tüm	yapılar	ve	bahçe	duvarları	paylaşılan	yoldan	en	az	0	
metre,	yaya	yolundan	en	az	2	metre	çekme	yapacaktır.	Yapıların	paylaşılan	yol	
sınırı	üzerinde	inşa	edilmeleri	olumludur	ve	cesaretlendirilmelidir.
Front setbacks: All	structures	and	garden	walls	shall	have	a	minimum	of	0	
meters	setback	from	the	shared	street,	and	a	minumum	of	2	meters	setback	
from	the	pedestrian	street.	Building	on	the	shared	street	frontage	line	is	
desireable	and	encouraged.

Yol cephesi bahçe duvarı yüksekliği:	Bahçe	duvarlarının	yüksekliği,	parsel	
yol	cephesinin	%	60’ı	boyunca	1	metreyi,	%	40’ı	boyunca	2	metreyi	geçemez.
Wall height at the street frontage: Garden	walls	shall	have	a	maximum	of	
1	meter	height	along	60%	of	the	street	frontage	and	a	maximum	of	2	meters	
height	along	the	rest	of	the	street	frontage. 

Meydan kuralı:	Bahçe	lokantası,	bahçe	kükkanı	ve	bahçe	tezgahı	
kullanımları	ancak	yol	yanında	halkın	kullanımına	açık	belli	büyüklükte	
meydan	oluşturma	koşuluyla	parsellerde	barındırılabilir.	(Bu	büyüklükleri	
ilerideki	sayfalarda	yer	alan	yapılaşma	kuralları	tablolarında	bulabilirsiniz.)
Plaza requirement: Garden	restaurant,	garden	shop	and	garden	stand	shall	be	
premitted	on	a	lot	with	the	condition	of	providing	a	certain	amount	of	publicly	
accessible	plaza	along	the	streets.	(The	size	requirements	are	listed	on	the	on	
the	development	standards	tables	on	the	upcoming	pages).

Tablo Table 4: Öncelikli Bahçe Turizmi Bölgesi’nde izin verilecek yapılaşmaya 
ait genel kurallar. General development standards for construction in the 
Priority Garden Tourism District.

intensity	of	these	uses	by	controlling	the	character	and	size	of	
the	building	where	these	uses	are	accommodated.	
	 When	we	study	the	lot	sizes	within	the	Priority	Garden	
Tourism	District	we	see	that	while	there	are	some	large	lots	in	
the	area	(8000	m2	and	above)	there	are	also	a	significant	number	
of	small	lots	(3500	m2	and	smaller)	(figure	41).	If	we	consider	
that	new	uses	will	be	introduced	to	this	area,	it	follows	that	
further	subdivisions	will	result	in	more	and	more	roads	and	less	
land	will	be	preserved	as	productive	garden	area.	For	this	reason	
(and	to	increase	efficiency	in	circulation	system)	we	propose	to	
permit	the	new	uses	depending	on	lot	sizes	and	availability	street	
frontages,	according	to	the	order	presented	on	table	4	above.	We	
believe	that	this	system	will	encourage	consolidations	by	either	
(a)	the	lot	with	no	frontage	buying	the	one	with	the	frontage	or	
(b)	the	small	lots	buying	each	other.	The	resulting	development	
pattern	will	be	the	one	with	few	roads	serving	a	larger	number	of	
preserved	gardens.	
	 When	we	study	the	traditional	development	pattern	in	the	
district	we	see	that	simple	small	buildings	are	located	close	to	
the	edges	of	the	lots	and	that	new	needs	are	housed	in	additional	
detached	small	structures.	Here	we	should	emphasize	that	the	
cozy	scale	created	by	these	buildings	is	an	important	part	of	
the	rural	character	of	the	district.	In	light	of	this	observation	we	
propose	to	have	each	use	accommodated	in	a	detached	small	
building	and	have	these	buildings	located	at	the	edges	of	the	lots	
in	a	clustered	configuration	(figures	42	and	23).	This	way	not	
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bahçe	bölgesinin	geleneksel	karakterini	bozabilmekte.	Oysa	
yapı	yoğunluğu,	resim	43’te	gösterdiğimiz	gibi	yol	kenarında	
kümeleşmiş	ayrık	nizamdaki	küçük	binalarda	barınıdırılırsa	
çevrenin	kırsal	karakterini	bozmamakta,	sokak	yaşantısına	
ve	bahçe	turizmine	katkıda	bulunabilmekte.	Bu	yüzden	biz	
burada	emsal	ve	TAKS	kullanımı	yerine	yapı	büyüklüklerinin,	
karakterlerinin	ve	parsel	üzerindeki	konumlarının	kontrol	
edilmesini	öneriyoruz.	Önerdiğimiz	yapı	büyüklükleri	
hesaplandığında	bazı	küçük	parsellerdeki	yapı	metrekaresi	%	3	
emsalin	altında	kalırken	bazı	parsellerde	%	5	emsale	varmakta.	
Bu	yoğunluğun	önerdiğimiz	kurallar	uygulandığında	olumsuz	
değil,	bahçe	turizmi	çerçevesinde	belli	bir	canlılığı	sağlayacağı	
için	olumlu	sonuçlar	doğuracağı	düşüncesindeyiz.

Mimarlık Kimliği İle İlgili Genel Öneriler
	 Öncelikli	Bahçe	Turizmi	Bölgesi’nde	yer	alacak	
kullanımların	mimari	karakterlerini	ilerideki	sayfalarda	her	
kullanım	için	ayrı	ayrı	tartışacağız.	Burada	kısaca	öneri	olarak	
sunduğumuz	bazı	genel	tasarım	kurallarına	değineceğiz.
	 Bahçe	bölgesindeki	geneksel	yapı	dokusunu	
incelediğimizde	yapıların	sade	ve	gösterişsiz	olduğunu,	
yukarıda	da	tartıştığımız	gibi	yol	kenarında	bahçe	duvarlarıyla	
bütünleşmiş	bir	biçimde	konumlandırıldığını	gözledik	(resim	
44,	45,	50).	Ayrıca	kırma	kiremit	çatı	ve	taş	yığma	binaların	
çoğunlukta	olduğu	gözümüze	çarptı.		Bu	gözlemlere	dayanarak	
bahçe	bölgesinde	yapılacak	yeni	yapıların	aşağıdaki	kurallar	

Resim Figure 44 & 45: Bahçe bölgesinin geleneksel kırsal karakteri: yol 
üstünde konumlandırılmış basit kütleli küçük taş yapılar ve yapılarla birleşmiş 
yükseklikleri değişen bahçe duvarları. Traditional rural character of the garden 
district: small stone buildings with simple forms located right on the street; the 
garden walls in varying heights are combined with the buildings.

Resim Figure 46, 47, 48, 49: Taş yapılarda pencere detayları. Taş ya da ahşap denizlik ve lento kullanımı özendirilmeli. Yer yer (örneğin bahçe dükkanında) pervaz ya 
da kepenklerde renk kullanımına izin verilmeli. Windows on stone walls. The use of stone and wood headers and sills are encouraged. Use of color on shutters and trims 
is appropriate for certain structures (garden shop for instance) and will add to the diversity in the garden district.

only	will	the	central	areas	on	the	lots	be	preserved	as	productive	
gardens,	but	also	the	cluster	of	uses	along	the	streets	will	provide	
life	and	interest	for	the	pedestrians.	In	order	to	guarantee	this	
development	configuration	we	propose	to	adopt	the	five	general	
development	standards	listed	on	table	4.	We	believe	that	each	
and	every	one	of	these	standards	are	needed	to	preserve	the	rural	
character	of	the	garden	district.	We	observed	that	some	of	the	
recently	constructed	larger	residential	buildings	are	located	in	
the	middle	of	the	lot	and	surrounded	by	tall	garden	walls	along	
the	entire	street	frontage.	These	kind	of	developments	damage	
the	traditional	character.	We	believe	that	measures	such	as	Floor	
Area	Ratio	(FAR)	and	maximum	lot	coverage	percentages	are	
not	enough	to	prevent	this	kind	of	development.	A	FAR	of	0.03	
can	permit	a	house	of	240	m2	on	a	lot	of	8000	sf	size.	When	
this	size	of	a	building	is	located	in	the	middle	of	the	lot,	its	
massing	starts	to	change	the	scale	of	the	area	and	disturb	the	
rural	character.	If,	on	the	other	hand,	this	amount	of	building	
area	is	accommodated	by	smaller	detached	buildings	clustered	
close	to	the	street,	as	shown	in	figure	43,	it	can	both	enhance	the	
character	of	the	area	and	give	life	to	the	street,	which	is	crucial	
to	attract	visitors	to	the	area.	This	is	why	we	suggest	controlling	
the	size,	location,	and	the	character	of	the	buildings,	instead	
of	using	FAR	and	maximum	lot	coverages	to	control	density.	
When	the	standards	proposed	here	are	applied	to	the	lots	in	the	
garden	district,	the	building	density	on	some	small	lots	are	as	
low	as	0.03	FAR	and	on	some	large	lots,	where	all	the	uses	are	
allowed,	the	density	reaches	0.05	FAR.	We	believe	that	this	is	
a	reasonable	density	that	can	protect	the	rural	character	of	the	
district	(through	these	standards).	This	is	a	density	which	is	
needed	to	create	enough	life	in	the	district	to	support	garden	
tourism.
 
Suggestions for General Architectural Guidelines
	 We	will	discuss	the	architectural	character	of	each	
use	separately	in	the	upcoming	pages.	Here	we	would	like	
to	mention	some	of	the	general	design	principles	that	can	be	
applied	for	all	buildings	within	the	garden	district.	
	 When	we	study	the	traditional	architecture	within	the	
district	we	observe	that	buildings	are	simple	and	unpretentious,	
located,	as	mentioned	above,	close	to	the	street	and	usually	
combined	with	the	garden	walls	(pictures	44,	45,	and	50).	We	
observed	predominantly	pitched	tile	roofs	and	bearing	stone	wall	
structures	with	simple	and	durable	details.	In	the	light	of	these	
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doğrultusunda	inşa	edilmesi	gerektiğini	savunuyoruz.
	 Yapı	formları	basit	ve	sade	olmalı,	kırma	çatı	
cesaretlendirilmeli	(resim	50	-	53).	Özellikle	ziyaretçilere	açık	
kullanımları	barındıran	yapılarda	taş	kullanımı	özendirilmeli.	Taş	
yapının	mali	açıdan	güç	olduğu	durumlarda	parsel	üzerinde	en	
azından	yapıların	bir	kısmının	taş	olarak	inşa	edilmesi	istenebilir.	
Sıva	duvarlarda	renk	olarak	sadece	beyaza	izin	verilmesini	
doğru	bulmuyoruz.	Yer	ve	ağaç	tonlarından	oluşan	bir	renk	
paletinin	(resim	54)	yeni	binalarda	uygulanmasının	binaların	
bahçe	içinde	kaybolduğu	daha	uyumlu	bir	çevre	oluşturabileceği	
kanısındayız.	Bina	detaylarına	indiğimizde	de	gösterişsiz	ve	
sade	saçak,	parapet,	pencere	ve	kapı	detaylarının	kullanılmasını	
öneriyoruz.	Bina	cephesinde	birçok	yapı	mazlemesinin	birlikte	
kullanıldığı	oyuncaklı	çözümlercaydırılmalı,	paranın	gösteriş	
için	değil	kalıcılık	için	kullanılması	özendirilmeli.

Resim Figure 50: Yol üstünde konumlandırılmış taş bir yapı: basit 
ve sade yapı formları bahçe bölgesinin karakterini oluşturmakta.   
A stone building located right on the edge of street right-of-way: 
simple building forms are very common in the garden district.

Resim Figure 53: Parapetli 
kırma çatı formu bölgede yaygın. 
Pitched roof building with parapet 
walls are common in the district.

Resim Figure 51, 52: Kiremit çatı tuğla saçak ve taş duvar parapet detayları: basit sade ve 
kalıcı (fotoğraflar Eski Datça’dan). Tile roofs with brick eave and stone wall parapet details: 
simple, quite, and durable (Pictires are from Old Datça).

Resim Figure 54: Yer ve ağaç tonlarından oluşan 
bir renk paleti bahçe bölgesinde yapıların doğaya 
uyumluluğunu sağlayacaktır. A color palette of earth and 
tree tones will help buildings merge into the gardens.

Resim Figure 55, 56, 57: Yol kenarında konumlandırılmış binalar ve binayla bütünleşmiş bahçe duvarları yer yer yükselerek kapıları içermekte (soldan sağa 
fotoğraflar: Demir, Bodrum; Eski Datça ve Eski Datça). Buildings are located right on the street. Garden walls that are part of the buildings. They are higher in certain 
points to include doors (from left to right teh pictures are from Demir, Bodrum; Old Datça and Old Datça).

observations	we	suggest	adoption	of	the	following	guidelines	to		
construction	within	the	Priority	Garden	Tourism	District.
	 The	building	forms	should	be	simple	with	very	limited	
articulation.	Pitched	roofs	should	be	encouraged	(pictures											
50	-	53).	Stone	is	especially	desirable	in	buildings	that	are	open	
to	visitors.	The	price	of	stone	can	be	prohibitive	but	at	least	
some	of	the	buildings	on	a	lot	should	be	built	of	stone.	We	do	
not	believe	in	restricting	the	stucco	color	to	white	only.	Adopting	
a	color	palette	of	earth	and	tree	tones	(figure	54)	creates	a	quiet	
environment	where	some	of	the	buildings	merge	into	the	gardens.	
As	for	the	architectural	details	we	encourage	simple,	unassuming	
eave,	rake,	window,	and	door	details	exemplified	on	this	page.	
The	crowded	facades	with	multiple	colors	and	materials	should	be	
avoided.	Builders	and	owners	should	be	reminded	that	it	is	better	
to	spend	money	for	durability	rather	than	extravagance.
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		 Şimdi	de	Öncelikli	Bahçe	Turizmi	Bölgesi’nde	
yer	almasını	uygun	bulduğumuz	işlevlere	ve	bu	işlevlerin	
barındırılacağı	yapılara	ait	kurallara	değinelim.
 
BAHÇE	OTELİ
	 Bahçe	turizminin	gelişmesiyle	birlikte	kıyıdaki	otellerin	
bahçe	turizmine	de	hizmet	vereceği	beklenebilir.	Yani	bahçe	
bölgesine	gelecek	ziyaretçilerin	konaklama	ihtiyaçlarının	
mutlaka	bahçe	bölgesinde	çözülmesine	gerek	yok.	Bu	açıdan	
Bitez	oldukça	avantajlı	durumda.	
	 Burada	önerdiğimiz	bahçe	otelinin	amacı	hem	değişik	
bir	deneyimi	sunabilmek,	hem	de	bahçe	bölgesinde	canlılık	
yaratmak.	Ancak	bu	kullanıma	sadece	paylaşılan	yola	cephe	
veren	büyük	parsellerde	izin	verelmesini	ve	otel	kapasitesinin	
dört	yatak	odasından	fazla	olmamasını	önerdiğimizin	

Tablo Table 5: Bahçe oteli yapılaşma kuralları.  Development standards for the garden lodging.

YAPI	BOYUTU		
BUILDING	SIZE

YÜKSEKLİK		
HEIGHT

BÜYÜK	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	ve	üstü)
LARGE	GARDEN	LOT	(8000	m2	and	over)

En	fazla	150	m2,	4	yatak	odası
Maximum	150	m2,	4	bedrooms

En	fazla	2	kat	*
Maximum	2	stories	*

ORTANCA	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	-	3500	m2)
MEDIUM	GARDEN	LOT	(8000	m2	-	3500	m2)

Yer alamaz
Not	permitted

Yer alamaz
Not	permitted

KÜÇÜK	BAHÇE	PARSELİ	(3500	m2	ve	altı)
SMALL	GARDEN	LOT	(3500	m2	and	under)

Yer alamaz
Not	permitted

Yer alamaz
Not	permitted

*	30	m2’yi	geçmemek	şartıyla	üçüncü	kat	yapılabilir.	A	third	story	is	permitted	only	when	it	does	not	exceed	30	m2.

Resim Figure 58: Örnek parselde 
bahçe oteli. Garden lodging on the 
examplary lot.

Resim Figure 59: Bahçe oteli: parsel kenarında konumlanmış, güneye ve 
bahçeye bakan verandalar aracılığıyla bahçeyle ilişkilendirilmiş. Garden 
lodging: located at the edge of the lot, looking south and to the garden.

Resim Figure 60: Mehmet Ali Ağa 
Konağı, Reşadiye, Datça. Mehmet Ali Ağa 
Mension, Reşadiye, Datça.

Resim Figure 61:  Mehmet Ali Ağa 
Konağı, Reşadiye, Datça. Mehmet Ali 
Ağa Mension, Reşadiye, Datça.

Resim Figure 62:  Gösterişsiz sade 
taş yapı örneği. An example of a 
modest simple stone building.

Resim Figure 63: Bahçe oteli: parsel kenarında konumlanmış, güneye ve 
bahçeye bakan verandalar aracılığıyla bahçeyle ilişkilendirilmiş. Garden 
lodging: located at the edge of the lot, looking south and to the garden.

	 Now	we	will	describe	the	development	standards	for	
each	use	we	propose	to	accommodate	within	the	Priority	Garden	
Tourism	District.	

GARDEN	LODGING
	 It	is	reasonable	to	expect	that	the	hotels	on	the	shore	will	
serve	for	the	garden	district	as	the	garden	tourism	picks	up.	That	
is,	the	need	of	lodging	for	garden	tourism	does	not	need	to	be	
accommodated	in	the	garden	district.	In	this	sense	Bitez	is	in	an	
advantageous	position.
	 The	reason	why	we	propose	to	introduce	garden	lodging	
to	the	district	is	that	we	believe	garden	lodging	can	offer	a	
unique	rural	Mediterranean	experience	that	can	enhance	garden-
to-plate	principles.	Also	garden	lodging	can	create	life	within	the	
district	especially	in	the	evening.		However,	we	should	repeat	
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altını	çizelim	(bakınız	tablo	5).		Bu	kullanım	ancak	sınırlı	
tutulduğunda	karakteri	bozmayan	bir	kullanım	olabilir	
düşüncesindeyiz.	
 Kullanım:	Bahçe	oteli,	ziyaretçilerin	kırsal	yaşantıyı	
deneyimleyebileceği	mütevazi	bir	konaklama	olanağı	sunmakta.			
Ek	işlevler	açısından	bahçe	oteli,	konaklama	dışında	alternatif	
sağlık	hizmeti,	masaj,	hamam,	uygulamalı	tarım	ve	bahçecilik	
dersleri	gibi	işlevleri	içermeli	ve	bu	kullanımlar	kooperatif	
aracılığıyla	cesaretlendirilmelidir	kanısındayız.	Ancak	bu	
kullanımların	ölçeğinin	oldukça	küçük	olması	gerektiğini,	yatak	
odaları	dahil	otel	yapısının	150	m2’yi	geçmemesini	önerdiğimizi	
hatırlatalım	(tablo	5).	
 Konum Planı ve Mimari Karakter: Bahçe	oteli,	parselin	
paylaşılan	yol	kıyısında,	bahçeyle	ilişkili,	mümkün	olduğunda	
da		güneye	açılacak	biçimde	konumlandırılmalı	(resim	58	ve	
59).	Geleneksel	Türk	evi	plan	tiplerinin	izlenmesi,	özellikle	
geniş	verandaların	kullanımı	özendirilmeli	(verandalar	dış	alan	
olarak	kabul	edildiği	için	en	fazla	150	m2	olan	yapı	alanına	dahil	
tutulmamalı).	Sınıfta,	Datça	Yarımadası’nda	Reşadiye’deki	
Mehmet	Ali	Paşa	Konağı’nı	ölçek	açısından	değilse	bile	(konak	
oldukça	büyük	bir	yapı)	plan	tipi	açısından	bahçe	oteli	için	iyi	
bir	örnek	olarak	tartıştık	(resim	60	ve	61).	Bu	plan	tipi	bölgede	
oldukça	yaygın	(resim	64	ve	65).	Bahçe	otelinin	tasarımında	esin	
kaynağı	olabilecek	diğer	bir	yapı	türü	de	Ortakent’te	örneklerine	
rastladığımız	kule	yapı	tipi.	Sınırlı	da	olsa	üçüncü	kata	izin	
vermek	(en	fazla	30	m2,	tablo	5)	hem	yapının	taban	alanının	
küçülmesini,	hem	de	çevrede	yapı	kütlesi	açısından	çeşitliliğin	
artmasını	sağlayacaktır	görüşündeyiz.
	 Bahçe	otelinin	dış	alan	kullanımın	özendirilmesinin	doğru	
olacağı	kanısındayız.	Taraça	ve	çardak	kullanımlarına	her	hangi	
bir	sınır	koymayı	uygun	görmedik.	Otelin	en	fazla	dört	yatak	
odası	olabileceği	düşünüldüğünde	dış	alan	kullanımının	bahçe	
üretimini	olumsuz	yolda	etkilemeyeceği	görüşündeyiz.
	 Son	olarak	da	bahçe	oteli	kullanımının	park	yeri	
gereksinimine	değinelim.	Küçük	de	olsa	bu	park	yerinin	konumu	
ve	tasarımı	önemli.	Park	yeri,	paylaşılan	yoldan	görünmeyecek	
biçimde	konumlandırılmalı,	gerekiyorsa	bahçe	duvarı	ya	da	çalı	
kullanımı	aracılığıyla	saklanmalı,	çakıl	ya	da	su	geçiren	başka	
sert	kaplama	malzemesiyle	kaplanmalıdır	düşüncesindeyiz.

BAHÇE	LOKANTASI
	 Bahçe	lokantası,	bahçe	turizmini	desteklemek	amacıyla	
bahçe	bölgesinde	yetiştirilen	ürünlere	ağırlık	veren,	bu	ürünleri	
yaratıcı	bir	biçimde	yöre	mutfağında	kullanmayı	amaçlayan	bir	
lokanta	işletme	türü.	Bahçe	otelleri	ve	lokantalarının	çekecekleri	
ziyaretçi	sayısı	arttıkça	bu	kullanımların	hem	birbirlerini,	

Resim Figure 64, 65: Bahçeyle bütünleşen daha küçük ölçekli bir veranda 
örneği, Muğla. An example of building plan with a verandah that is well 
connected to the garden, Muğla. 

Resim Figure 66, 67: Çardak altında dış oturma alanı bahçe lokantası için 
önemli bir unsur, Çardakaltı, Bodrum. Covered outdoor seating patios are 
important amenities for a garden restaurant, Çardakaltı, Bodrum. 

that	we	propose	to	have	garden	lodging	only	on	the	large	lots	that	
have	shared	street	frontages	and	to	limit	its	size	to	maximum	four	
bedrooms	(see	table	5).	We	believe	that	garden	lodging	may	not	
have	a	negative	effect	on	the	character	of	the	district	only	when	
implemented	in	the	described	limited	fashion.
 Use: Garden	lodging	is	aimed	at	offering	a	quiet,	quaint,	
rural	experience	for	the	visitors.	Additional	uses	such	as	
alternative	health	services,	massage,	nutritional	consulting,	and	
gardening	classes	should	be	permitted	in	the	same	building	with	
garden	lodging	and	these	uses	should	be	encouraged	by	the	coop.	
Again	we	should	mention	here	that	all	these	activities	need	to	
take	place	on	a	modest	scale	within	a	small	building	of	maximum	
150	m2	floor	area	(table	5).
 Site Plan and Architectural Character: The	garden	
lodging	should	be	located	close	to	a	shared	street,	be	open	to	
the	garden,	and	when	possible,	orient	to	the	south	(pictures	58	
&	59).	Traditional	Turkish	House	plans	with	ample	verandahs	
should	be	encouraged	(the	verandahs	should	not		be	counted	
to	the	floor	area,	which	is	maximum	150	m2).	In	the	class,	we	
considered	Mehmet	Ali	Paşa	Mansion	in	Reşadiye,	Datça,	as	an	
exemplary	building	for	inspiration,	not	for	its	scale,	but	for	its	
plan	type	pictures	60	&	61).This	plan	types	is	common	in	the	
region	(pictures	64	&	65).	Another	building	type	that	can	provide		
inspiration	for	garden	lodging	is	the	tower	house	common	in	
Ortakent.	This	is	why	we	propose	to	permit	a	limited	third	story	
(max.	30	m2,	see	table	5),	which	can	also	help	to	decrease	the	lot	
coverage	and	increase	diversity	in	the	district.
	 We	also	believe	that	use	of	outdoor	space	should	be	
encouraged	around	the	garden	lodging.	We	decided	not	to	limit	
patio	or	verandah	use.	We	feel	confident	that	the	outdoor	use	for	
a	lodging	facility	that	doesn’t	exceed	four	bedrooms	will	not	have	
a	serious	effect	in	the	garden’s	productivity.
	 Finally,	the	parking	issue!	Even	though	it	is	going	to	be	
a	small	one,	the	parking	area	should	be	located	away	from	the	
shared	street	when	feasible,	or	should	be	hidden	from	view	by	
means	of	high	bushes	or	garden	walls.	The	parking	area	should	
be	designed	informally	and	the	ground	should	be	either	gravel	or	
permeable	pavement.
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Tablo Table 6:  Bahçe lokantası yapılaşma kuralları.  Development standards for the garden restaurant.

YAPI	BOYUTU		
BUILDING	SIZE

YÜKSEKLİK		
HEIGHT

MEYDAN	KURALI
PLAZA	REQUİREMENT

DIŞ	ALAN	OTURMA
OUTDOOR	SEATING

BÜYÜK	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	ve	üstü)
LARGE	GARDEN	LOT	(8000	m2	and	over)

En	fazla	100	m2

Maximum	100	m2
En	fazla	1	kat	
Max.	1	story

Taban	alanının	%	40’ı
40	%	of	bldg.	footprint

En	fazla	30	iskemle
Maximim	30	seats

ORTANCA	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	-	3500	m2)
MEDIUM	GARDEN	LOT	(8000	m2	-	3500	m2)

En	fazla	60	m2

Maximum	60	m2
En	fazla	1	kat
Max.	1	story

Taban	alanının	%	40’ı
40	%	of	bldg.	footprint

En	fazla	20	iskemle	
Maximim	20	seats

KÜÇÜK	BAHÇE	PARSELİ	(3500	m2	ve	altı)
SMALL	GARDEN	LOT	(3500	m2	and	under)

Yer alamaz
Not	permitted

Yer alamaz
Not	permitted

Yer alamaz
Not	permitted

Yer alamaz
Not	permitted

Resim Figure 68: Örnek parselde 
bahçe lokantası. Garden restaurant 
on the examplary lot.

Resim Figure 69: Bahçe lokantası: Yol üstünde, pergola ve çardak 
aracılığıyla meydanla ilişkilendirilmiş. Garden restaurant: located by 
the street, opens to the plaza by large porches.

Resim Figure 70: Bitez’de anayol üstünde 
mütevazi bir lokanta. A modest restaurant on 
the main street in Bitez.

Resim Figure 71, 72, 73: Bahçe bölgesinde bahçeden tabağa ilkesi çerçevesinde öncü olarak görülebilecek Bağarası Lokanatası’ndan görüntüler. Views from Bağarası 
Restaurant, a pioneer business in the garden district that functions following the garden-to-plate principle.

hem	de	bahçe	kükkanı	ya	da	tezgahı	olsun	diğer	kullanımları		
destekleyeceğini	umuyoruz.
 Kullanım:	Bahçe	lokantalarının	yerel	tarımı	ve	tarım	
kültürünü	destekleyebilmeleri	için	bu	lokantaların,	sadece	
parsel	sahipleri	ya	da	parsel	sahiplerinin	akrabaları	tarafından	
işletilmesi	koşulu	aranmalıdır.	Lokanta	işletmecilerinin	ve	
lokantanın	konumlandırıldığı	parsel	sahiplerinin	Bitez	Eko	
Koop’a	üyelikleri	şart	koşulmalı,	lokanta	menülerinin	Bitez	Eko	
Koop	tarafından	periyodik	olarak	kontrol	edilmesi	ve	onanması	
şartı	aranmalıdır	inancındayız.	Bu	koşulların	aranması	bahçe	
lokantası	kullanımının	yukarıda	özetlediğimiz	amaçlara	hizmet	
etmesini	garanti	altına	alacaktır.
 Konum Planı ve Mimari Karakter: Bahçe	lokantası,	
parselin	paylaşılan	yol	kıyısında,	hem	yola	ve	meydana	
cephe	verecek,	hem	de	bahçeyle	ilişkilenecek	biçimde		
konumlandırılmalıdır	(resim	68	ve	69).	Bahçe	lokantası	için	
lokantanın	taban	alanıyla	orantılı	bir	meydan	yaratma	koşulunun	
aranmasını	öneriyoruz	(bakınız	tablo	6).	Bu	meydan,	küçük	de	
olsa	hem	ziyaretçiler	için	çekici	bir	yaya	ortamı	sağlayacak,	hem	

GARDEN	RESTAURANT
	 The	garden	restaurant	aims	at	supporting	garden	tourism	
by	emphasizing	the	crops	grown	within	the	garden	district	and	by	
incorporating	them	creatively	in	the	ever	evolving	rural	cuisine.	
We	expect	that	as	the	visitors	start	coming	into	the	district	there	
will	be	synergies	between	garden	lodging	and	garden	restaurants.	
 Use:	In	order	to	guarantee	that	they	will	support	garden-
to-plate	tourism,	garden	restaurants	should	be	allowed	to	be	
operated	only	by	the	lot	owners	or	their	families.	The	owners	and	
restaurant	operators	should	be	required	to	be	current	members	
of	Bitez	Eco	Coop.	All	restaurant	menus	should	be	reviewed	
and	approved	by	the	Bitez	Eco	Coop	periodically	to	ensure	that	
garden	restaurants	serve	for	the	above	mentioned	purposes.
 Site Plan and Architectural Character:  Garden	
restaurant	should	be	located	close	to	the	shared	street	in	such	a	
way	as	to	have	a	strong	relationship	both	with	the	plaza	and	the	
garden	(figures	68	&	69).	We	propose	to	require	construction	of	
a	plaza,	the	size	of	which	is	proportioned	with	the	footprint	of	
the	restaurant	(see	table	6).	Even	though	this	is	a	small	plaza	we	
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Tablo Table 7: Bahçe dükkanı yapılaşma kuralları.  Development standards for the garden shop.

YAPI	BOYUTU		
BUILDING	SIZE

YÜKSEKLİK		
HEIGHT

MEYDAN	KURALI
PLAZA	REQUİREMENT

BÜYÜK	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	ve	üstü)
LARGE	GARDEN	LOT	(8000	m2	and	over)

En	fazla	30	m2

Maximum	30	m2
En	fazla	1	kat	
Maximum	1	story

Taban	alanının	%	50’si
50	%	of	the	building	footprint

ORTANCA	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	-	3500	m2)
MEDIUM	GARDEN	LOT	(8000	m2	-	3500	m2)

En	fazla	25	m2

Maximum	25	m2
En	fazla	1	kat
Maximum	1	story

Taban	alanının	%	50’si
50	%	of	the	building	footprint

KÜÇÜK	BAHÇE	PARSELİ	(3500	m2	ve	altı)
SMALL	GARDEN	LOT	(3500	m2	and	under)

En	fazla	20	m2

Maximum	20	m2
En	fazla	1	kat
Maximum	1	story

Taban	alanının	%	50’si
50	%	of	the	building	footprint

Resim Figure 74: Örnek parselde 
bahçe dükkanı. Garden shop on the 
examplary lot.

Resim Figure 75: Bahçe dükkanı: meydan ve lokantayla kümeleşmiş, 
küçük şirin bir yapı. Garden shop: A small, cute building forming a 
cluster with the restaurant and the plaza.

Resim Figure 76: Gümüşlük’te kıyıda Gümüşlük 
Berberi. Gümüşlük Barber Shop at the shore of 
Gümüşlük.

de	bahçe	lokantasının	otel	ya	da	dükkan	kullanımlarıyla	meydan	
etrafında	kümeleşmesine	izin	verecektir.	Meydanın	tüm	halkın	
kullanımına	açık	olması	şartı	aranmalı,	lokantanın	gireni	çıkanı	
kontrol	etmek	isteyebileceği	açık	oturma	alanının	meydandan	ayrı	
olarak	konumlandırılması	istenmelidir	kanısındayız.	Lokanta	açık	
alan	kullanımının	verimli	bahçe	alanını	fazla	zedelememesi	için	
bu	alanın	boyutlarının	sınırlandırılmasını	öneriyoruz	(tablo	6).		
	 Çardak,	pergola,	ve	gölgelik	ağaçların	kullanımı	
özendirilmeli,	lokanta	yapısı	sade	ve	gösterişsiz	olmalı.		Bahçe	
lokantasında	yemeğin	hazırlanma	süreci	saklanmamalı,	
mutfak,	yemek	pişirmenin	yaratıcı	ve	gurur	verici	bir	etkinlik	
olduğunu	hatırlatırcasına	ziyaretçinin	görebileceği	bir	
biçimde	konumlandırılmalı.	Bu	tutumun	temizlik	açısından	da	
işletmenin	kendi	kendisini	kontrol	ettiği	bir	düzen	oluşturacağı	
unutlmamalıdır	düşüncesindeyiz.

BAHÇE	DÜKKANI
	 Bahçe	dükkanının	boyutu	oldukça	sınırlı	(tablo	7).	Bahçe	
lokantasına	benzer	biçimde	bahçe	dükkanının	da	amacı	hem	

believe	that	it	will	nevertheless	provide	an	attractive	pedestrian	
environment	for	the	visitors.	It	will	also	provide	the	opportunity	
to	bring	the	restaurant	and	some	of	the	other	uses	together	to	
cluster	around	the	plaza.	Since	this	will	be	a	public	plaza	a	
separate	outdoor	restaurant	seating	area	should	be	provided	by	
the	restaurant	if	controlled	access	is	desired.	In	order	to	control	
the	impact	of	the	outdoor	seating	on	the	garden’s	productivity	we	
propose	to	limit	the	amount	of	outdoor	seating	(table	6).	
	 The	building	should	be	simple	and	unpretentious	and	
incorporate	the	use	of	large	porches,	pergolas,	and	shade	
trees.	The	building	should	be	designed	in	a	way	to	expose	and	
celebrate	food	preparation	and	the	cooking	process	as	a	creative	
endeavor	to	be	proud	of,	rather	than	hidden	in	a	tucked	away	
kitchen.	This	will	also	provide	an	auto-control	mechanism	to	
keep	the	place	clean.	

GARDEN	SHOP:
	 The	size	of	the	garden	shop	is	very	limited	(table	7).	The	
purpose	of	the	garden	shop,	similar	to	the	purpose	of	the	garden	

Resim Figure 77: Yalıkavak’ta tarihi taş antika 
dükkanı. Historic antique shop in Yalıkavak.

Resim Figure 78: Guatemala’da etkileyici bir dükkan 
önü. A shop front with attractive display, Guatemala.

Resim Figure 79: Bodrumida küçük antikacı dükkanı 
önü. A small antiqe shop front, Bodrum.
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tarımı	ve	Bitez’in	tarım	kültürünü	korumak,	hem	de	bahçe	
sahiplerine	ek	gelir	sağlama	olanağı	sunmak.
 Kullanım:	Bahçe	dükkanının	sadece	Bitez	Eko	Koop	
üyesi	olan	parsel	sahibi	ya	da	akrabaları	tarafından	işletilme	
koşulu	aranmalıdır.	Bahçe	dükkanında	sadece	parsel	üzerinde	
yetiştirilmiş	yada	hazırlanmış,	yada	Bitez	Eko	Koop	tarafından	
sağlanmış	besin,	zanaat,	ya	da	el	sanatı	ürünlerinin	satışına	izin	
verilmesini	öneriyoruz.	Bu	koşullar	aranmazsa	bahçe	dükkanının	
bahçe	bölgesi	dışındaki	dükkanlardan	farkının	kalmayacağını	
ve	bölgedeki	ticaret	etkinliği	düzeyinin	kırsal	karakteri	
zedeleyebilecek	noktalara	ulaşabileceği	göz	önünde	tutulmalıdır	
görüşündeyiz.
 Konum Planı ve Mimari Karakter: Bahçe	dükkanının	
da	bahçe	oteli	ve	lokantası	gibi	sadece	paylaşılan	yola	cephe	
veren	parsellerde	konumlandırılmasını	öneriyoruz	(tablo	3).	
Bahçe	dükkanının,	küçük	olmasına	rağmen	mimarlık	tasarımı	
açısından	özenle	ele	alınması	gereken	bir	konu	olduğuna	
inanıyoruz.	Sınıfta	resim	76’	da	fotoğrafını	sunduğumuz	
Gümüşlük	Berberi	yapısının	bahçe	dükkanı	mimarisi	için	esin	
kaynağı	olabeceğini	tartıştık.	Öte	yandan	taş	yapının	da	bahçe	
dükkanı	için	küçüklüğü	yüzünden	makul	bir	seçim	olabileceğine	
değindik	(resim	77,	78,	79).	
 
BAHÇE	TEZGAHI
	 Bahçe	tezgahının	paylaşılan	ya	da	yaya	yoluna	cephe	
cephe	veren	tüm	parsellerde	boyut	koşulu	gözetmeden	yer	
alabilmesini	öneriyoruz	(tabblo	3).	Başka	bir	değişle	Öncelikli	
Bahçe	Turizmi	Bölgesi’nde	hemen	hemen	her	parsel	bir	bahçe	
tezgahı	barındırabilecek.	Bahçe	tezgahı	mütevazi	bir	ölçekte	de	
olsa	bahçe	sahibine	ek	gelir	sağlayabilecek	bir	etkinlik.

Tablo Table 8: Bahçe tezgahı yapılaşma kuralları.  Development standards for the garden stand.

ÇATI	ALTI	ALANI		
ROOFED	AREA

MEYDAN	KURALI
PLAZA	REQUİREMENT

BÜYÜK	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	ve	üstü)
LARGE	GARDEN	LOT	(8000	m2	and	over)

En	fazla	12	m2

Maximum	12	m2
		12	m2

		12	m2

ORTANCA	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	-	3500	m2)
MEDIUM	GARDEN	LOT	(8000	m2	-	3500	m2)

En	fazla	10	m2

Maximum	10	m2
		10	m2

		10	m2

KÜÇÜK	BAHÇE	PARSELİ	(3500	m2	ve	altı)
SMALL	GARDEN	LOT	(3500	m2	and	under)

En	fazla	8	m2

Maximum	8	m2
				8	m2

				8	m2

Resim Figure 80: Örnek parselde 
bahçe tezgahı. Garden stand on the 
examplary lot.

Resim Figure 81: Bahçe tezgahı: yol kenarında bahçe duvarıyla 
bütünleşmiş bir çardak ve tezgah. Garden stand: A small structure 
that is combined with the garden wall, on the side of the street.

Resim Figure 82: Yalıkavak pazarında sebze 
tezgahlardan bir görünüm. Produce stands in the 
weekly market of Yalıkavak.

restaurant,	is	to	support	and	enhance	the	gardening	culture	while	
providing	additional	income	to	the	garden	owners.
 Use: We	propose	that	the	garden	shop	should	be	permitted	
only	when	it	is	run	by	the	lot	owners	or	their	family,	who	are	
active	members	of	Bitez	Eco	Coop.	We	also	propose	only	the	
produce,	prepared	food,	and	hand	crafts	created	on	the	lot,	
and	items	directly	provided	by	the	Bitez	Eco	Coop,	should	be	
permitted	to	be	sold	in	the	garden	shop.	We	believe	that	without	
these	conditions	there	would	be	no	difference	between	garden	
shops	and	the	regular	shops	outside	the	district.	Introducing	that	
level	of	retail	to	the	garden	district	may	effect	the	rural	character	
negatively.
 Site Plan and Architectural Character: 	We	propose	
to	permit	garden	shops	only	on	the	lots	having	shared	street	
frontage,	similar	to	the	garden	lodging	and	restaurant	(table	3).	
Even	though	it	is	a	small	building,	the	design	of	the	garden	shop	
should	be	seen	as	an	important	architectural	challenge.	In	the	
class	we	discussed	the	Gümüşlük	Barber	Shop	building	(figure	
76)	as	a	good	example	for	inspiration.	This	building	shows	that	
stucco	can	also	be	acceptable.	On	the	other	hand,	since	it	is	a	
small	building,	it	may	be	financially	feasible	to	build	it	by	stone	
load	bearing	walls	(figures	77,	78,	79).

GARDEN	STAND
	 We	propose	to	permit	garden	stands	on	all	lots	with	a	
frontage	to	the	shared	or	pedestrian	street,	irregardless	of	the	
lot	sizes	(table	3).	In	other	words,	almost	all	of	the	lots	shall	be	
able	to	have	a	garden	stand	within	the	Priority	Garden	Tourism	
District.	Garden	stands	enable	the	lot	owners	to	engage	in	a	
commercial	activity	even	though	it	is	very	modest	in	scale.	
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Resim Figure 83, 84, 85: Bahçe tezgahı için esin kaynağı olabilecek örnekler. Bahçe tezgahının temizliği, çekiciliği ve canlılığı önemli. Inspiring examples for the 
character of a garden stand. Cleanliness and cheerfulness of the stand increase its chance of success.

Resim Figure 86: Demir tatil sitesindeki taş evlerin 
sadeliği ve dinginliği bahçe bölgesi için esin kaynağı 
olabilir. The simple timeless stone structures in 
Demir are inspiring for the garden district.

Resim Figure 87: Örneklerine bahçe bölgesinde 
rastlanan sade ve kalıcı mimarlık her çağda 
dingin kalabilmekte. The simple and durable stone  
architecture can stay serene in all ages.

Resim Figure 88: Bölgede esin kaynağı olabilecek 
diğer bir yapı tipi de Ortakent’te yaygın olan 
kule ev.  Another inspiring building type that is 
common in Ortakent, is the tower house.

 Kullanım:	Bahçe	dükkanına	benzer	bir	biçimde	bahçe	
tezgahında	da	sadece	Bitez	Eko	Koop	üyesi	olan	parsel	sahibi	
ya	da	akrabaları	tarafından	işletilme	koşulu	aranmalı	ve	sadece	
parsel	üzerinde	yetiştirilmiş	yada	hazırlanmış,	ya	da	Bitez	
Eko	Koop	tarafından	sağlanmış	besin,	zanaat,	ya	da	el	sanatı	
ürünlerinin	satışına	izin	verilmeli	düşüncesindeyiz.	
 Konum Planı ve Karakter: Bahçe	tezgahının	çatısı	
olması,	önünde	sınırlı	da	olsa	açık	bir	alan	barındırması			
(bakınız	tablo	8),	hem	bu	etkinliğe	bir	kalıcılık	sağlayacaktır,	
hem	de	tezgah	olarak	kullanılmadığı	zamanlarda	da	bu	yapının	
çekici	bir	çardak	görünümü	sunabilmesi	mümkün	olabilecektir.	
Bahçe	tezgahının	temizliği,	ürünlerin	cazibesi	ve	canlılığı	
önemli.	İyi	yapıldığında	ve	özenle	işletildiğinde	bahçe	tezgahı,	
bahçe	bölgesinin	sakinliğini	bozmadan	çekiciliğine	katkıda	
bulunabilecek	bir	yapı	türü	olabilir	düşüncesindeyiz	(bakınız	
resim	83,	84	ve	85).
 
KONUT
	 Konut	bahçe	bölgesinde	en	yaygın	kullanım.	Her	ne	
kadar	bahçe	turizmi	çerçevesinde	önermekte	olduğumuz	yeni	
kullanımlardan	biri	değilse	de	konut	yapılarının	konumunun,	
büyüklüğünün	ve	karakterinin	kontrolü,	bahçe	bölgesinin	
kırsal	kimliğinin	korunması	için	en	az	diğer	işlevleri	

 Use:	Similar	to	the	garden	shop	we	propose	that	the	
garden	stand	as	well	should	be	permitted	only	when	it	is	run	by	
the	lot	owners	or	their	family	who	are	active	members	of	Bitez	
Eco	Coop	and	only	the	produce,	prepared	food,	and	hand	crafts	
created	on	the	lot,	and	items	directly	provided	by	the	Bitez	Eco	
Coop,	should	be	permitted	to	be	sold.	
  Site Plan and Character: 	We	feel	that	the	garden	stand	
should	have	a	shelter	and	should	provide	a	small	plaza	space	in	
front	(see	table	8).	This	way	not	only	will	the	stand	communicate	
durability	but	also	when	not	in	use,	it	will	still	be	an	appealing	
and	useful	amenity	for	pedestrians.	It	is	important	to	keep	the	
stand	clean	and	products	well	exhibited.	When	it	is	done	artfully	
we	believe	that	even	the	cheerfulness	of	the	garden	stand	would	
contribute	to	the	life	in	the	district	without	disturbing	the	quiet	
and	serene	atmosphere	(see	examples	in	figures	83,	84,	and	85).

RESIDENCE
	 Residence	is	the	most	common	current	use	within	
the	garden	district.	We	believe	that	controlling	the	size,	the	
character,	and	the	location	of	the	residence	building	is	needed	in	
preserving	the	rural	identity	of	the	district,	even	though	this	is	
not	one	of	the	new	uses	we	propose.	As	discussed	before,	when	
it	is	too	large	and	located	in	the	middle	of	the	lot,	a	house	may	
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Tablo Table 9: Konut yapılaşma kuralları.  Development standards for the residence.

Resim Figure 89: Örnek parselde 
konut. Residence on the examplary 
lot.

Resim Figure 90: Konut: yol kenarında konumlandırılmış, veranda 
ve taraça aracılığıyla bahçeye bakmakta. Residence: located close to 
street, accommodates porches and terraces looking at the garden.

Resim Figure 91: Sokağa bakan cepheler sade, 
kalıcı, ve mütevazi. Street facing elevations are 
simple, quiet, and unpretentious. 

YAPI	BOYUTU		
BUILDING	SIZE

YÜKSEKLİK		
HEIGHT

BÜYÜK	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	ve	üstü)
LARGE	GARDEN	LOT	(8000	m2	and	over)

En	fazla	200	m2

Maximum	200	m2
En	fazla	2	kat	*
Maximum	2	stories	*

ORTANCA	BAHÇE	PARSELİ	(8000	m2	-	3500	m2)
MEDIUM	GARDEN	LOT	(8000	m2	-	3500	m2)

En	fazla	160	m2

Maximum	160	m2
En	fazla	2	kat	
Maximum	2	stories	

KÜÇÜK	BAHÇE	PARSELİ	(3500	m2	ve	altı)
SMALL	GARDEN	LOT	(3500	m2	and	under)

En	fazla	120	m2

Maximum	120	m2
En	fazla	2	kat	
Maximum	2	stories	

*	30	m2’yi	geçmemek	şartıyla	üçüncü	kat	yapılabilir.	A	third	story	is	permitted	only	when	it	does	not	exceed	30	m2.

barındıran	yapıların	kontrolü	kadar	önemlidir	kanısındayız.	Bu	
düşüncenin	ışığında	tablo	9’daki	boyutları	öneriyoruz.	Şunun	
altını	çizelim:	buraya	kadar	önerdiğimiz	yapı	boyutlarının	
hiç	biri	200	m2’yi	geçmemekte.	Büyük	parsellerde	diğer	
kullanımların	uygulanmadığı,	yani	sadece	konut	binasının	
yapıldığı	durumlarda	bile	yapı	boyutunun	200	m2’yi	geçmemesi	
gerektiğine	inanıyoruz.	Daha	önce	de	tartıştığımız	gibi	yapı	
ölçeği	bahçe	karakterinin	en	önemli	öğelerinden	biri.
 Kullanım:	Konut	binasının	sadece	uzun	dönemli	
ikametgah	için	kullanılmasının,	kısa	süreli	kiralamanın	konut	
binalarında	yasaklanmasının	doğru	olacağını	düşünüyoruz.	
Bu	yasak	uygulanmazsa	ileride	bahçe	turizmi	ivme	kazanınca	
konut	binalarının	otel	olarak	kullanılmaya	başlanması,	
bahçe	bölgesinde	beklenmedik	bir	kullanım	yoğunluğunun	
oluşabilmesi	tehlikesi	vardır.	Bina	boyutlarının	kontrol	
edilmesini	önermemizin	diğer	bir	nedeni	de	bölgedeki	kullanım	
yoğunluğunu	makul	düzeyde	tutabilmek.
 Konum Planı ve Mimari Karakter: Konut	yapıları	
her	ne	kadar	bahçe	bölgesinde	yaygın	ise	de	yeni	yapılacak	
konutların	geleneksel	mimarlık	ilkelerine	saygı	göstermesi,	
konutların	yola	yakın	inşa	edilmesi,	yol	cephelerinin	basit	ve	
sade	olarak	tasarlanması,	bahçeye	açılan	kısımlarda	ise	taraça,	
veranda,	çardak	gibi	elemanlara	yer	verilmesi,	bölgenin	kırsal	
karakterinin	korunması	açısından	önemli	(resim	89,	90,	91).	
Bölgedeki	geleneksel	mimarlık,	konut	yapısı	için	en	iyi	esin	
kaynağı.	Bu	kısmı	daha	önce	de	değindiğimiz	bir	ilke	ile	
bitirelim:	bahçe	bölgesindeki	yapıların	mimari	tasarımında	
gösteriş	değil	sadelik	ve	kalıcılık	ön	plada	tutulmalı.	Sade	ve	
kalıcı	bir		bmimarlığın	her	çağda	dingin	kaldığı	unutulmamalı.

disturb	the	traditional	scale	in	the	district	significantly.	Therefore	
we	propose	the	controls	listed	in	table	9.	In	terms	of	size	none	
of	the	buildings	we	have	proposed	so	far	exceeds	a	floor	area	
of	200m2.	On	large	parcels,	even	when	no	other	buildings	are	
constructed,	we	still	believe	the	maximum	residence	size	should	
not	exceed	200m2.	We	believe	that	this	is	the	only	way	the	cozy	
scale	of	the	district	can	be	protected.
 Use:	We	suggest	to	limit	the	use	of	the	residence	to	long	
term	habitation	and	not	permit	short	term	accommodation	and	
renting.	If	this	is	not	controlled	we	believe	that	many	residential	
buildings	may	be	converted	into	hotels	in	the	future	when	
the	garden	tourism	becomes	popular,	which	may	create	an	
unexpected	level	of	activity	and	end	up	changing	the	character	
of	the	district.	It	is	important	to	keep	the	intensity	of	use	at	a	
manageable	level	--		a	level	that	can	not	disturb	the	peaceful	feel	
in	the	district	and	can	also	be	served	by	the	circulation	system	
we	propose	here.	
 Site Plan and Architectural Character: 	Even	though	
there	are	many	houses	in	the	district	we	may	expect	more	to	be	
built	in	the	future.	The	new	houses	should	be	respectful	to	the	
traditional	architecture	of	the	gardens	and	be	built	close	to	the	
roads.	They	should	have	simple	and	quiet	facades	to	the	road,	
whereas	it	is	desirable	to	open	the	house	to	the	gardens	by	means	
of	ample	porches,	verandas,	and	patios	(pictures	89,	90,	and	91).	
The	traditional	residential	architecture	that	can	be	observed	in	
the	region	is	the	best	source	for	inspiration.	Let	us	conclude	with	
a	design	principle	already	mentioned:	Simple	and	unpretentious	
architecture	underlines	durability	and	it	is	the	kind	that	never	
ages,	that	is,	it	preserves	its	timelessness.	
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DİĞER	YAPILAR
	 Bu	noktaya	kadar	sözünü	ettiğimiz	yapıların	dışında	
parsel	üzerinde,	yaşama	mekanı	içermeyen	ama	bir	çiftlikte	
üretimin	gerektirdiği	sera,	küçük	ahır,	kümes	ve	depo	yapılarının	
da	yer	alabileceği	göz	önünde	bulundurulmalı.	Sınıfta	yaptığımız	
tartışmalardan	sonra	bu	yapıların	boyutlarının	ve	konumlarının	
kontrol	edilmesinin	gerekmediğine,	bu	tür	bir	kontrolun	üretim	
çeşitliliğini	olumsuz	etkileyebileceğine	karar	verdik.	Ancak	bu	
yapıların	parsel	üzerindeki	diğer	yapıların	mimari	karakterine	
uygun	yapılması,	sade,	sakin	ve	mümkün	olduğu	kadar	
kalıcı	yapılar	olması	önemli	(resim	92,	93,	94).	Bu	yapıların	
ölçeklerinin	mümkün	olduğunca	küçük	olması	özendirilmeli.	
	 Sınıfta	tartışma	konusu	olan	diğer	bir	unsur	seraların	ve	
ahırların	bahçe	bölgesinde	yer	alıp	alamayacağı.	Bu	yapıların	
üretimin	çeşitlendirilebilmesi	için	yararlı	olduğuna	karar	verdik.	
Küçük	ölçekte	de	olsa	(bir	kaç	tavuk,	bir	inek,	v.b.),	parsel	
üzerinde	hayvancılığın	bulunması	hem	üretimlerin	birbirlerini	
desteklemelerini	sağlayacak	(örneğin	topraktaki	zararlı	
böceklerin	tavuklar	tarafından	yenilmesi,	ya	da	doğal	gübrenin	
parsel	üzerinde	üretilmesi	gibi),	hem	de	bahçe	lokantasının	ya	
da	dükkanının	ürünlerinin	çeşitlendirilmesini	sağlayacaktır.	
Bu	bağlamda	sera,	ahır,	depo	gibi	yapıların	tasarımında	çeşitli	
üretim	süreçlerinin	birbirlerini	destekleyebilecekleri	göz	önünde	
tutulmalı	mimari	çözüm	öyle	üretilmelidir	(örneğin	kümes	ve	
seranın	tek	bir	bina	olarak	çözülmesi,	resim	108).	

Resim Figure 92: Örnek parselde 
sera ve depo yapıları. Green house 
and shed on the examplary lot.

Resim Figure 93: Sera ve depo yapıları kümeleşerek 
bahçe içinde konumlandırılmış. Green house and shed are 
clustered in the garden.

Resim Figure 94: Depo olarak kullanılan basit ve sade bir 
çardak yapısı (Guatemala’dan bir örnek). A simple shelter 
building that is being used as a storage (from Guatemala).

Resim Figure 95, 96, 97: Bahçe bölgesinin karakterini özetleyen bir kaç görünüm: Bin yıllık anıtsal zeytin ağaçları, dar çakıl yollar, bahçe duvarlarıyla bütünleşmiş 
küçük yapılar. A few images summarizing the garden district’s character: thousand year old olives, narrow roads, small buildings unified with garden walls. 

OTHER	STRUCTURES
	 Beyond	the	buildings	we	mentioned	up	to	this	point	it	
is	reasonable	to	expect	that	the	lots	will	also	include	structures	
such	as	a	barn,	green	house,	coop,	and	storage	shed,	that	are	
needed	in	any	productive	farm.	After	many	discussions	in	the	
class	we	decided	not	to	control	the	size	and	location	of	these	
structures.	However,	we	propose	that	these	buildings	should	
follow	the	architectural	character	of	the	other	buildings	on	the	lot	
and	be	simple	and	as	durable	as	possible	(see	example	in	figures	
92,	93,	and	94).	These	buildings	should	be	built	as	small	as	their	
functions	allow	and	wherever	possible	activities	that	can	support	
each	other	should	be	located	in	the	same	structure.	This	will	
provide	savings	in	construction	as	well.
	 Another	question	discussed	in	the	class	was	whether	or	
not	to	allow	green	houses	and	barns	on	the	lots.	Not	permitting	
these	structures	would	be	inconsistent	with	the	desired	diversity	
in	production,	which	is	important	in	creating	a	self-sufficient	
farming	practice.	Having	a	few	animals	(a	few	chickens,	a	
cow,	etc.)	and	a	green	house	would	not	only	create	diversity	in	
production	(and	thus	more	self-sufficiency)	but	also	would	better	
support	the	garden	restaurant	or	shop.	Therefore	the	structures	
such	as	the	green	house,	coop,	barn,	and	shed	should	be	
permitted	to	be	designed	together	if	the	activities	they	house	can	
support	each	other	(such	as	chickens	using	the	heat	in	the	green	
house	and	producing	natural	fertilizer,	etc.,	see	figure	108).	
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Bölüm	IV:	
‘Agtivite’	Odakları	ve	Bitez	Belediyesi’yle	
Bitez	Eko	Koop’ın	Rolleri	

	 Bitez’de	bahçe	turizminin	gelişmesi	için	buraya	kadar	
tartıştığımız	imar	düzeni	ve	kullanım	haklarının	dışında	bahçe	
turizmini	destekleyecek	bazı	ek	servislerin	ve	etkinliklerin	de	
oluşturulması	ve	bahçe	bölgesinin	çevresinde	yer	alması	önemli.	
Bu	ek	servislerin,	hem	kıyıdan	bahçe	bölgesine	geçişte	kapı	
oluşturabilecek,	hem	de	ziyaretçileri	bahçe	bölgesine	davet	
edebilecek	etkinlik	odakları	ya	da	merkezlerinde	toplamayı	
uygun	gördük.

‘AGTİVİTE’	ODAKLARI
	 Bu	etkinlik	odaklarının	amacı	hem	bahçe	sahiplerini	
destekleyecek	servisleri	vermek,	hem	de	ziyaretçilerin	bahçe	
turizmi	hakkında	meraklarını	arttırmak	ve	bilinçlendirmek.	Bu	
merkezlere	tarım	(agriculture)	ve	etkinlik	(activity)	sözcüklerinin	
bir	araya	geldiği	‘agtivite’	odakları	adını	verdik.	Bu	odakların		
adetine	ve	konumuna	gelince	bir	tanesinin	Bitez		Köyü’nde,	
bir	tanesinin	tarihi	Şapel’de,	iki	ya	da	üç	tanesinin	kıyıyla	
bahçeleri	birleştirecek	biçimde	bahçe	bölesinin	güney	sınırında	
konumlandırılmasını	öneriyoruz	(resim	98).
	 Bu	odakların	barındırabileceği	işlevleri	sınıfta	etraflıca	
tartıştık	(tablo	10).		Bitez	Eko	Koop’ın	bahçe	sahiplerine	iki	tür	
teknik	yardımı	sunabileceğini	düşünüyoruz:	bahçecilikle	ilgili	
bilgi	ve	malzeme	yardımı	(tohum,	makine,	v.b.)	ve	bahçe	turizmi	
ile	ilgili	pazarlama,	tanıtma,	yer	ayırtma,	v.b.	yardımlar.	Bu	
servisleri	verebilmek	için	Eko	Koop’ın	resim	98’de	göstermiş	
olduğumuz	her	okadta	bir	merkezinin	olması	gerektiğini,	
özellikle	kıyıya	yakın	odaklarda	bu	merkezlerin	turizm	danışma	
işlevlerini	de	barındırabileceğini	düşündük.	Bu	servislerin	
dışında	hem	bahçeciliğin	saygınlığını	arttıracak,	hem	de	Bitez	
bahçe	mutfağını	kutlayacak	bağzı	etkinliklerin	de	bu	odaklarda	
yer	almasını	uygun	bulduk.	Besin	ve	tarım	müzesi,	organik	tarım	
ve	beslenme	kütüphanesi,	festival	merkezi,	yemek	okulu,	çeşitli	
sunumların	yapılabileceği	bir	konferans	merkezi	bu	etkinlikler	
arasında	yer	alabilir.	‘Agtivite’	odaklarında	barındırılabilecek	
diğer	bir	işlev	türü	de	gerek	belediyeye	gerekse	de	Eko-Koop’a	
doğrudan	para	kazandırabilecek	bahçe	bölgesinde	hazırlanış	
besin	ürünleri	ve	el	sanatlarının	satılacağı	Eko	Koop	Dükkanı,	
yeni	yaratılmış	reçetelerin	tadımlık	olarak	örneklendiği	
bahçeden	tabağa	çay	bahçesi	gibi	ticari	işlevler.	Son	olarak	
da	ziyaretçilerin	bahçe	bölgesinde	dolaşımını	kolaylaştırmayı	
amaçlayan	bisiklet	kiralama	merkezi	ve	bisiklet	taksi	durağı	
işlevlerinin	‘agtivite’	odaklarında	yer	almasını	uygun	buluyoruz.	
Bisiklet	taksi	Çin’de	yaygın	olan	bisikletin	çektiği	iki	ya	da	üç	
kişilik	faytonlar.	Bitez’in	ve	bahçe	bölgesinin	topoğrafyası	ve	
ölçeği	göz	önüne	alındığında	bisiklet	taksinin	temiz,	sakin,	ve	
uygun	bir	ulaşım	olanağı	sağlayabileceği	görüşündeyiz.
	 ‘Agtivite’	odaklarının	tasarımına	gelince	de	bu	
merkezlerin	küçük	meydanlar	etrafında	toplanmış	mütevazi	
ölçekli	yapılar	olarak	ele	almayı	öneriyoruz.	Bu	odakların	
tasarımı	için	iki	arazi	planı	örneği	geliştirdik	(resim	99	ve	100).	
Bu	odaklar,	aynı	zamanda	Bitez’deki	normal	asfalt	yollardan	 Resim Figure 98: ‘Agtivite’ odaklarının adeti ve konumları için öneri. Porposal 

for the amount and location of the agtivity nodes.

Part	IV:	
Agtivity	Nodes	and	the	Roles	of	Municipality	
of	Bitez	and	the	Bitez	Eco	Coop

	 In	addition	to	the	development	standards	provided	up	to	
this	point,	it	is	important	to	locate	certain	services	and	activities	
that	will	support	the	garden	tourism	around	the	garden	district	
in	order	to	strengthen	the	garden	tourism	in	Bitez.	We	decided	
to	bring	these	services	and	activities	together	to	form	nodes	that	
can	attract	visitors	from	the	shore	to	the	garden	district	and	act	as	
gates	to	provide	transition.	The	key	-is	to	create	mutual	support	
between	the	garden	and	shore	tourism.

AGTIVITY	NODES
	 The	purpose	of	these	nodes	is	twofold:	to	provide	the		
technical	support	that	the	garden	owners	need,	and	to	increase	
the	visitors’	awareness	and	curiosity	about	the	garden	tourism.	
In	terms	of	the	number	and	location	of	these	nodes	we	decided	
to	provide	a	limited	amount	in	strategically	chosen	locations	
that	can	act	as	gates:	one	in	the	village,	one	around	the	historic	
chapel	and	two	or	three	on	the	south	border	of	the	garden	district	
close	to	the	shore	(figure	98).
	 After	a	brainstorming	session	in	the	class	to	determine	
the	activities,	we	prepared	the	list	presented	on	the	table	10.	
We	believe	that	the	Bitez	Eco	Coop	needs	to	provide	two	kinds	
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bahçe	bölgesi	için	önerdiğimiz	paylaşılan	yollara	geçiş	
payılacak	olan	alanlar.	Bu	geçişin	küçük	meydanlar	aracılığıyla	
yapılmasını	uygun	bulduk.	Bu	meydanlara	araba	girebilecek	
ama	sürücü	artık	farklı	bir	ortamda	olduğunun	bilincine	vararak	
dikkatli	ve	yavaş	bir	biçimde	yoluna	devam	edebilecek.	Bu	
odaklarda,	küçük	de	olsa	otoparkların	oluşturulması	(yapıların	
arkasında	meydandan	görünmeyecek	biçimde)	bahçe	bölgesine	
arabayla	gelip	yola	yürüyerek,	bisikletle,	ya	da	bisiklet	taksiyle	
devam	etmek	isteyen	ziyaretçelere	park	yeri	sağlayacaktır.	

Bitez	Eko	Koop	
Merkezi

Bitez	Eco	Coop	
Center

Bitez	Eko	Koop
Dükkanı

Bitez	Eco	Coop
Shop

Bahçe	Turizmi	Danışma	
Bürosu

Garden	Toursim
Information

Tarım	ve	Besin	
Müzesi

Agriculture	and	Food	
Museum

Organik	Tarım	ve	Beslenme	
Kütüphanesi

Organic	Agriculture	and	
Nutrition	Library

Mutfak	(Yemek					
Pişirme	Okulu)

Kitchen	
(Culinary	School)	

Bahçeden	Tabağa	
Çay	Bahçesi

Garden-to-Plate
Tea	House

Festival	
Merkezi

Festival
Center

Bisiklet	Kiralama	
Merkezi

Center	for	
Bike	Rentals

Bisiklet	Taksisi	
Durağı

Ped-Taxi	
Depot

Şapel	Konferans	
Merkezi

Chapel	Lecture	
Center

Tablo Table 10: ‘Agtivite’ odaklarında yer alabilecek servisler ve etkinlikler.
Activities and services that can be located within the agtivity nodes. 

Resim Figure 99: Kıyıya yakın‘agtivite’ odaklarından birinin nasıl ele 
alınabileceğini gösteren öneri plan ve cephe. Plan and elevation of a proposal 
examplifiyng how the agtivity nodes close to shore can be arranged.

of	technical	services	to	the	garden	owners:	the	services	that	are	
related	with	gardening	and	farming	such	as	seeds,	machinery,	
etc.,	and	services	related	with	garden	tourism	such	as	marketing,	
branding,	booking,	etc.	In	order	to	be	able	to	provide	these	
services	effectively	we	believe	that	the	Eco	Coop	should	have	
a	small	center	in	each	node.	In	addition,	a	tourism	information	
office	should	be	located	in	each	node	close	to	the	shore.	Another	
category	of	activities	are	those	that	can	support	and	celebrate	
the	garden-to-plate	tourism:	agriculture	and	food	museum,	
organic	agriculture	and	nutrition	library,	culinary	school,	and	
a	modest	conference	center	at	the	historic	chapel.	Yet	another	
category	of	activities	we	propose	to	include	within	the	agtivity	
nodes	are	those	that	can	provide	revenue	to	the	Eco	Coop	and	
the	Municipality:	Eco	Coop	shops	where	crafts	and	products	
produced	within	the	garden	district	can	be	sold,	a	tea	house	
where	samples	of	the	new	recipes	created	in	garden	restaurants	
can	be	tasted.	The	last	category	of	services	consist	of	those	that		
provide	alternative	modes	of	transportation	for	the	visitors:	we	
feel	that	bike	rental	centers	and	ped-taxi	depots	should	be	part	
of	each	agtivity	node.	Ped-taxi,	a	mode	of	transportation	that	
is	popular	in	China	and	lately	in	many	western	cities,	is	a	very	
clean	and	simple	mode	of	transportation	and	appropriate	for	the		
garden	district,	especially	when	the	small	scale	and	relatively	flat	
topography	of	the	garden	district	is	considered.		
	 In	terms	of	the	physical	character	of	the	agtivity	nodes	
we	suggest	small	and	simple	buildings	organized	around	cozy	
plazas.	We	developed	sketch	design	proposals	for	two	of	these	
nodes:	one	close	to	the	shore	and	one	around	the	historic	chapel	
(pictures	99	and	100).	Another	important	role	the	agtivity	nodes	
will	play	is	that	they	will	provide	transition	from	the	regular	
roads	to	the	shared	streets.	We	propose	to	make	this	transition	
by	means	of	plazas,	that	is,	the	drivers	will	drive	into	the	plazas	
and	realizing	that	this	is	a	very	different	environment	with	many	
pedestrian	activities,	they	will	slow	down	and	continue	into	the	
garden	district	in	a	careful	manner.	We	also	propose	to	locate		
modest	parking	areas	behind	the	buildings	(in	a	way	so	as	not	
to	be	seen	from	the	plazas)	where	visitors	arriving	at	the	garden	
district	park	at	the	nodes	and	change	their	mode	of	transportation,	
that	is,	they	either	walk,	rent	a	bike,	or	take	a	ped-taxi.
	 We	believe	that	the	Municipality	of	Bitez	and	Bitez	
Eco	Coop	need	to	play	the	active	role	in	developing	the	
agtivity	nodes.	Many	of	the	activities	listed	in	table	10	should	
be	operated,	and	the	property	should	be	owned,	either	by	the	
Municipality	or	by	the	Eco	Coop.	We	believe	that	only	then	can	
these	activities	truly	support	the	small	garden-to-plate	tourism	
family	establishments.	
 
DEVELOPMENT	RIGHTS	AND	PROFIT	SHARING
 One	of	the	questions	posed	after	our	presentation	on	June	
10,	2010	was:	“So,	how	about	the	owners	of	the	small	lots	with	
no	frontages	in	your	proposal	?”	This	question	urged	us	to	map	
the	development	rights	we	propose	to	create	(pictures	101,	102,	
and	103).	These	maps	assume	the	new	roads	within	the	proposed	
circulation	network.	The	development	rights	shown	can	be	
increased	by	increasing	the	amount	of	the	new	roads.	However	
when	we	studied	these	maps	the	intensity	of	the	activities	on	
the	maps	looked	reasonable	to	us.	Also,	as	mentioned	before	the	
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	 ‘Agtivite’	odaklarının	oluşturulmasında	Bitez	
Belediyesi’ne	ve	Eko	Koop’a	önemli	görevler	düşmekte.	Bu	
odaklardaki	etkinliklerin	büyük	bir	çoğunluğunun	belediye	ya	da	
Eko	Koop	tarafından	işletilmesi,	yapıların	ve	meydanların	kamu	
mülkiyetinde	kalması	gerektiğine	inanıyoruz.	Ancak	bu	yolla	bu	
etkinliklerin	niteliği	bahçeden	tabağa	turizmini	güçlendirebilecek	
biçimde	geliştirilebilir	düşüncesindeyiz.	
 
İMAR	HAKLARI	VE	GELİR	DAĞILIMI
	 Proje	ekibinin	10	Haziran	2010’da	Bitez’de	Yalı	
Kafe’deki	sunuşundan	sonra	gelen	sorulardan	biri	şuydu:	
“Pekiyi,	yola	vephe	vermeyen	küçük	parsel	sahı̇plerı̇ ne 
yapacak?”	Bu	soru	bizi	önermekte	olduğumuz	imar	haklarının	
(yani	tablo	3’te	özetlenen	hakların)	haritalarını	üretmemize	yol	
açtı	(resim	101,	102,	103).	Bu	haritaların	önerdiğimiz	ulaşım	
ağını	yansıttığını	hatırlatalım.	Ulaşım	önerimize	yeni	yollar	
ekleyerek	bu	haritalardaki	hak	sahipliği	arttırılabilir.	Ancak	
haritaları	incelediğimizde	önermekte	olduğumuz	kullanım	
yoğunluğu	bize	makul	geldi.	Ayrıca	bu	düzen,	hem	yol	
cephesi	olmayan	parsellerin	yol	cephesi	olan	parselleri,	hem	
de	küçük	parsellerin	birbirlerini	satın	alarak	bütünleşmelerini	
cesaretlendirebileceğini	ve	bunun	da	olumlu	bir	yapışmaya	yol	
açabileceğini	hatırlatalım.	Kanımızca	yukarıdaki	sorunun	cevabı	
imar	düzeninde	değil	Eko	Koop’ın	işlevinde	aranmalı.	Eko	
Koop,	dükkan	ya	da	lokanta	hakkı	olmayan	parsellerin	ürünlerini	
doğrudan	gerek	kendisine	ait	dükkanlarda	ve	lokantalarda,	
gerekse	de	mevcut	bahçe	dükkanı	ve	bahçe	tezgahlarına	
dağıtarak	satışını	sağlayabilir,	bu	yolla	da	bahçe	turizminden	
gelen	gelir	daha	eşit	dağıtılmış	olur	düşüncesindeyiz.	Eko	
Koop’ın	bunu	verimli	bir	bir	biçimde	yapabilmesi	için	
belediyenin	yardımı	gerekebilir.	Eko	Koop’ın	belediye	
önderliğinde	başlatılmış	olması	ve	üyelerinin	belediyeyle	yakın	
ilişkide	olması,	Bitez’de	bu	işbirliğinin	güçlendirilebilmesi	için	
az	rastlanır	bir	fırsat	oluşturmaktadır	görüşündeyiz.	

Resim Figure 101: Öneri ulaşım ağı uygulandığında 
bahçe oteli hakkı kazanacak parseller. Lots where  
garden lodging can be located when the proposed 
circulation network is implemented. 

Resim Figure 102: Öneri ulaşım ağı uygulandığında 
bahçe lokantası hakkı kazanacak parseller. Lots 
where  garden restaurant can be located when the 
proposed circulation network is implemented. 

Resim Figure 103: Öneri ulaşım ağı uygulandığında 
bahçe dükkanı hakkı kazanacak parseller. Lots where  
garden shop can be located when the proposed 
circulation network is implemented. 

Resim Figure 100: Tarihi Şapel ve çevresinin, Şapel konferans merkezi, yemek 
okulu ve bahçeden tabağa çay bahçesini içerebilecek biçimde ‘agtivite’ odağı 
olarak düzenlenmesini öneriyoruz. We propose that the historic chapel and its 
surroundings should be rearranged and designed as an agtivity node containing 
the chapel lecture center, the culinary school and the garden-to-plate tea garden. 

proposed	order	will	encourage	consolidations	by	either	inner	
lot	owners	buying	small	lots	with	frontages	or	small	lots	buying	
other	small	lots,	resulting	in	a	more	efficient	development	
pattern.	We	believe	that	the	answer	to	the	above	question	cannot	
be	found	within	the	order	of		development	rights,	but	in	the	
role	of	the	Bitez	Eco	Coop.	By	buying	directly	from	the	lots	
where	no	hotels,	restaurants,	or	shops	are	allowed,	and	selling	
these	products	either	in	its	own	shops,	or	tea	house,	or	through	
the	garden	shops,	restaurants,	and	stands	in	the	district,	the	
Eco	Coop	can	significantly	effect	the	distribution	of	the	profit	
gained	from	garden	tourism.	Eco	Coop	may	need	the	help	of	
the	municipality	in	order	to	implement	this	effectively.	The	
fact	that	the	Eco	Coop	was	initiated	under	the	Municipality’s	
leadership	and	that	its	members	are	in	close	cooperation	with	the	
municipality,	makes	the	above	mentioned	redistribution	network	
much	easier	for	the	garden	district	of	Bitez.	
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Bölüm	V:	
Bahçeden	Tabağa:	Tarım	ve	Besin	Turizmi	
Üzerine	Bir	Tartışma	

	 Bahçeden	tabağa	ilkesine	dayanan	bir	turizm	biçimi	
Bitez’e	yeterince	ziyaretçi	çekebilir	mi?	Küçük	ölçekli	tarım	ve	
turizm	işletmeleri	yöre	halkını	destekleyecek	güçte	bir	ekonomi	
oluşturabilir	mi?	Bu	ekonomi	küresel	tarım	üretim	güçleriyle	
nasıl	rekabet	edebilir?	Bu	bölümde	hem	bu	sorularla	ilgili	
olduğuna	inandığımız	bir	kaç	konuya,	hem	de	dünya	üzerinde	
bahçeden	tabağa	turizminin	başarılı	olarak	uygulandığı	bir	kaç	
örneğe	değineceğiz.	Bu	tartışmayı	elimizden	geldiğince	kısa	
tutup,	bu	konular	ve	örnekler	hakkında	daha	fazla	bilgi	sahibi	
olmak	isteyen	okuyucu	için	dip	notlarda	çeşitli	kaynaklar	
önereceğiz,	bölümün	sonunda	da	bir	kaynakça	sunacağız.	

BÜYÜK,	MAKİNELEŞMİŞ,	TEK	KÜLTÜRLÜ															
TARIM	İŞLETMELERİ
	 Günümüzde	endüstrileşmiş	batı	kültürü	dünyasının	kırsal	
peyzajına	baktığımızda	büyük,	makineleşmiş,	tek	kültürlü	
(yani	mısır	olsun,	soya	olsun,	buğday	olsun	tek	bir	ürünün	ya	
da	çok	az	sayıda	ürünün	üretildiği)	tarım	işletmelerinin	baskın	
olduğunu	görüyoruz.	Bu	düzen,	en	az	iş	gücünün	en	fazla	ürünü	
ütelebilmesinin	yollarını	aramayı	amaçlamış	bir	endüstrileşme	
sürecinin	sonucu.	Her	ne	kadar	bu	amaca	ulaşmış	olsa	da	bu	
tür	makineleşmiş	tek	kültürlü	tarımının	verimliliği,	ilaçlamaya,	
yapay	gübrelemeye	ve	büyük	yatırımlar	gerektiren	sulama	ve	
makineleşme	projelerine	dayanmakta.	Ayrıca	bu	tür	tarımın	arazi	
kullanım	gereksinimi	de	geleneksel	tarımla	karşılaştırıldığında	
oldukça	yüksek.	Ürün,	üreticiden	tüketiciye	ulaşırken	uzun	
mesafeler	kathetmekte,	bu	yolculukların	büyük	bir	çoğunluğu,	
bugün	tükenmekte	olduğunu	bildiğimiz	petrole	dayalı	yakıt	
tüketimiyle	sağlanmakta.	Buna	üretim	sürecindeki	makinelerin	
yakıt	tüketimini	de	eklediğimizde	besin	kalorisi	başına	harcanan	
petrolun	oldukça	yüksek	düzeylere	vardığını	bu	düzenin	uzun	
vadede	sürdürülebilir	bir	düzen	olmadığını	farkediyoruz.	Burada	
bu	düzende	besin	kalorisi	için	gereken	metrekare	miktarının	da	
yüksek	olduğunu	hatırlatalım.1 
	 Bugün,	dünyanın	bir	çok	bölgesinde,	gerek	yakıt	
fiyatlarının	artması,	gerekse	de	arazi	miktarının	azalması	
yüzünden	büyük	ölçekli	tarım	işletmeleri	ya	iflas	etmekte	ya	da	
devlet	tarafından	mali	olarak	desteklenerek	hayatta	kalabilmekte.	
Besin	fiyatları	artmakta,	özellikle	tarım	ekonomisinin	bir	kaç	
büyük	şirket	tekelinde	olduğu	yerlerde	fıyatlar	toplumun	ancak	
yüksek	kesiminin	alış	gücünün	menzilinde	kalan	düzeylere	
ulaşmakta	ve	üretime	rağmen	açlık	toplumsal	bir	sorun	
olabilmekte.2 

1	Büyük,	makineleşmiş,	tek	kültürlü	tarımın	batıda	nasıl	bir	üretim	ve	
beslenme	düzeni	oluşturduğu	konusunda	daha	fazla	bilgi	için	Karl		
Weber’in	derlediği	“Food Inc.”	isimli	kitap	iyi	bir	kaynak	(Weber		
2009).	Buna	ek	olarak	Robert	Kenner’in	yönettiği	aynı	isimdeki	
belgesel	filmi	de	önerelim.		Ayrıca	Schlosser	(2002)	de	hem	bu	konuda	
hem	de	beslenme	endüstrisi	konusunda	oldukça	aydınlatıcı	bir	kaynak.	
Son	olarak	da	Michael	Pollan’ı	önerelim	(bakınız	Pollan	2009).

2	Besin Atlası	(Millstone	and	Lang	2003),	bugün	dünya	

Part	V:	
From	Garden	to	plate:	A	Discussion	on	
Agritourism	and	Food	Tourism

	 Can	a	tourism	type	that	depends	on	garden-to-plate	
principle	attract	enough	visitors	to	Bitez?	Can	small	scale		
family	farms	create	a	local	economy	strong	enough	to	sustain	
the	quality	of	life	in	the	area?	How	can	this	local	economy	
compete	with	global	food	markets?	In	this	part	we	will	provide	
a	discussion	on	certain	subjects	we	believe	are	related	to	these	
questions.	We	will	also	refer	to	a	few	examples	around	the	
globe	where	garden-to-plate	tourism	has	been	implemented	
successfully.	We	will	try	to	keep	this	discussion	short	and	
suggest	courses	that	can	be	valuable	for	those	readers	who	would	
like	to	know	more	about	these	subjects	and	examples.	

LARGE,	MECHANIZED,	MONO-CULTURAL	
AGRICULTURE	ESTABLISHMENTS
	 When	we	travel	into	the	agricultural	rural	landscape	in	the	
industrialized	west	we	observe	a	landscape	occupied	mostly	by	
large	masses	of	single	crop	fields;	soy,	wheat,	corn,	and	others.	
These	fields	are	cultivated	by	large	mechanized	establishments	
of	agriculture.	This	landscape	is	the	result	of	an	industrialization	
that	aims	at	maximizing	the	amount	of	food	produced	by	unit	
labor.	Even	though	it	reached	high	levels	of	efficiency	in	terms	
of	labor,	this	kind	of	agricultural	practice	depends	on	a	heavy	use	
of	artificial	fertilizers	and	pesticides,	and	expensive	irrigation	
systems	that	necessitate	large	investments.	We	should	also	
mention	that	this	type	of	agriculture	needs	more	land	compared	
with	traditional	agricultural	practices.	Usually	the	produce	
travels	long	distances	from	the	producer	to	the	consumer	and	
most	of	these	journeys	depend	on	fossil	fuels,	which	we	know	
are	limited	and	getting	more	expensive	every	day.	If	we	add	to	
this	the	fuel	used	by	the	machines	in	the	field,	the	oil	consumed	
in	producing	food	reaches	levels	that	make	this	system	
unsustainable.	Let	us	also	emphasize	that	the	extensive	amount	
of	land	area	needed	in	this	system	creates	another	problem	where	
productive	farmland	is	limited.1 
	 Due	to	the	high	oil	prices	and	limited	land,	in	many	
regions	of	the	world,	the	large,	mechanized,	mono-culture	
agricultural	establishments	either	are	bankrupted	or	can	survive	
only	through	governmental	subsidies.	Thus	food	prices	are	
increasing.	They	reach	levels	only	the	upper	class	can	afford,	
especially	in	economies	dominated	by	the	monopoly	of	a	few	
large	agricultural	companies.	Thus	hunger	is	an	increasing	
societal	problem	in	many	regions,	even	in	the	western	world,	in	
spite	of	the	reasonable	levels	of	production.2 

1	Food Inc.,	a	book	edited	by	Karl	Weber,	is	a	good	source	studying	the	
mechanized	mono-culture	agricultural	production	systems	guided	by	
large	agricultural	establishments	(Weber	2009).	Also	advised	is	the	
documentary	movie	with	the	same	name	directed	by	Robert	Kenner.	
Schlosser	(2002)	is	another	valuable	source	telling	behind	the	scenes	
story	of	agriculture	and	meat	industry	in	United	States.	Finally	we	
suggest	Michael	Pollan	(see	Pollan	2009).

2	Food Atlas	(Millstone	and	Lang	2003)	is	a	rare	source	where	statistics	
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	 Bu	gelişmelerden	korunabilmek	için	bazı	devletler	ve	
yerel	yönetimler,	petrole	dayalı	yakıt	tüketiminin	az	olduğu	
geleneksel	tarım	işletmelerini	destekleyecek	kararlar	almakta,	
bölgelerindeki	küçük	ölçekli	yerel	tarım	ekonomilerini	
güçlendirmeyi	amaçlayan	yatırımlar	yapmakta.3	Bu	bağlamda	
tarım	ve	besin	turizmi	her	geçen	gün	önem	kazanmakta,	organik	
besin	pazarlarının	hacmi	artmakta.	
	 Bu	gelişmeleri	örneklerle	kısaca	özetlemeden	önce	besin	
ve	kimlik	konusuna	değinelim.

BESİN	VE	KİMLİK
	 Büyük,	makineleşmiş,	tek	kültürlü	tarım	işletmeleri	
düzeninin	diğer	bir	sonucu	da,	gerek	ağır	makine	kullanımı,	
gerekse	de	yapay	gübre	ve	ilaçlama	yüzünden	besin	üretim	
işlevinin	artık	diğer	kentsel	işlevlerle	bir	arada	yaşayamayacak	
bir	işlev	haline	gelmesi	ve	bu	yüzden	yaşama	alanlarından	
uzaklaşması.	Geleneksel	kırsal	arazi	kullanım	düzeninde	alışa	
geldiğimiz	üretimle	tüketim	arasındaki	yakın	mekansal	ilişki	
endüstrileşmiş	kırsal	peyzajda	artık	izlenmemekte,	üretici	ve	
tüketici	arasındaki	uzaklığın	artması	tüketicinin	besin	üretim	
sürecinden	yabancılaşmasına	yol	açmakta.4 
	 Bu	bağlamda	hem	yerel	tarım	ekonomilerinin	
güçlendirilmesini,	hem	de	üretici	ve	tüketici	arasındaki	uzaklığın	
azaltılmasını	amaçlayan	tarım	ve	besin	turizmi	yatırımları,	
yerel	kültürlerin	de	korunması	açısından	da	oldukça	önemli	
bir	adım.5	Bir	bölgenin	besin	üretim	süreci	ve	mutfağı	o	

	 üzerindeki	besin	üretim	ve	tüketimiyle	ilgili	istatistikleri	
bir	araya	getirip	özetleyen	iyi	bir	kaynak.	Ayrıca	bakınız																																									
http://www.hungerinamerica.com.

3	Bu	konuda	örnekler	oldukça	çok.	Burada	sadece	bir	kaç	kaynağa	
değinelim.	Devlet	düzeyindeki	etkinliklere	örnek	olarak	Avrupa	
Topluluğu’nun	Genel	Tarım	Politikası	adlı	dokümanı	(EU	Common	
Agricultural	Policy)	verelim	(bakınız	Hall,	Mitchell,	Sharples,	
2003).	Ayrıca	İngiltere’de	kendini	küçük	ölçekli	yerel	tarımın	
güçlendirilmesine	adamış	National	Trust	kurumunun	etkinlikleri	
iyi	bir	örnek	(National	Trust,	2001).		Ayrıca	kensel	alanda	son	
zamanlarda	hızla	gelişen	bahçecilik	kurumları	da	yerel	düzeydeki	
örgütlenmeler	için	iyi	örnekler	sunmakta	(bakınız	Pearson,	Pilgrim,	
Pretty	2010).

4	 Bu	süreci	Michael	Pollan	ayrıntılı	bir	biçimde	incelemekte	(bakınız	
Pollan	2009).

5	 Turizm,	hem	sadece	mutfak	değil	tüm	kültür	mirasının	ve	kimliğin	
ifade	edilmesi	ve	dünya	kültürleriyle	paylaşılması,	hem	de	güçlü	

Resim Figure 104, 105, 106: Proje ekibi Bağarası Lokantası’nda (104) ve Çardakaltı Lokantası’nda (105 ve 106) yemekte. Bahçeden tabağa ilkesini izleyen 
lokantalarda yemek yemek bir yörenin karakterini algılamanın önemli bir parçası. The class is having dinner in Bağarası Restaurant (104) and Çardakaltı Restaurant 
(105 and 106). Having a meal in restaurants that follow garden to plate principle is part of experiencing a place. 

about	food	production	and	consumption	on	the	globe	are	presented	
and	summarized	in	a	very	limited	space	in	a	visually	attractive	way.	
Also	see: http://www.hungerinamerica.com.

3	On	this,	examples	are	many.	We	will	mention	here	only	a	few.	On	the	
inter-governmental	level	the	Common	Agricultural	Policy	document	
by	European	Union	is	an	impressive	example	(in	Hall,	Mitchell,	
Sharples,	2003).	Another	interesting	example	is	the	activities	of	
Natural	Trust	in	UK,	whose	mission	is	to	strenthen	local	small	scale	
family	farm	production	(National	Trust,	2001).	In	addition,	the	
activities	of	many	local	organizations	in	urban	areas	to	increase	food	
production	in		urban	areas,	that	is	urban	agriculture,	are	inspirational	
because	of	the	way	they	create	mini-economies	(see	Pearson,	Pilgrim,	
Pretty	2010).

4	 Michael	Pollan	tells	the	story	of	this	process	in	a	very	detailed	way	
(see	Pollan	2009).

5	 Tourism	can	be	a	strong	political	strategy	in	protecting	not	only	the	
cuisine	but	the	whole	cultural	heritage	and	identity,	and	creating	

	 In	order	to	be	able	to	protect	themselves	from	these	
developments	some	governments	make	decisions	to	strengthen	the	
traditional	less	oil	dependent	agricultural	practices,	and	channel	
investments	to	create	local	economies	supported	by	small	scale	
farm	producers	in	their	region.3	In	this	framework	the	organic	
food	markets	are	increasing	and	agriculture	and	food	tourism	is	
becoming	a	major	priority	in	many	jurisdictions.	
	 Before	we	get	into	the	details	of	these	developments	let	us	
spend	some	time	on	food	and	identity.

FOOD	AND	IDENTITY
	 Another	result	of	large,	mechanized,	mono-cultural	
agriculture	is,	because	of	heavy	machinery	and	heavy	use	of	
chemical	fertilizers	and	pesticides,	agriculture	started	to	be	
transformed	into	an	activity	that	cannot	stay	together	harmoniously	
with	urban	uses,	and	thus	moved	away	from	where	people	dwell.	
The	close	spatial	relationship	between	the	producer	and	the	
consumer	that	we	observe	in	traditional	societies	is	disappearing	
in	the	rural	landscape	of	industrialized	agriculture.	The	increasing	
distance	between	production	and	consumption	alienates	the	
consumer	from	the	food	he	or	she	consumes.4
 As	a	reaction,	many	jurisdictions	focus	on	reducing	the	
scale	of	production	and	thus	the	distance	between	the	production	
and	consumption,	therefore	strengthening	the	local	economy	
through	agriculture	and	food	tourism,	which	is	also	a	mechanism	
to	protect	local	culture.5  The	food	production	and	cuisine	are	
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böldenin	kimliğinin	önemli	bir	parçası.	Tequila	denince	akla	
Meksika’nın	Jalisco	Eyaleti’nin,	şampanya	denince	akla	
Fransa’nın	Changange	Bölgesi’nin,	Kardak	Helvası	denince	
akla	Gümüşlük’ün	gelmesinin	nedeni	bu	ürünlerin	bu	yerlerin	
kimliklerinin	bir	parçası	olması.	Bahçeden	tabağa	turizmi,	
besin	üretimi,	yemek	hazırlama	ve	pişirme,	ve	tüketim	
süreçlerinin	kültür	mirasının	bir	parçası	olduğunun	bilinciyle	
hem	bu	süreçleri	koruyacak	ve	geliştirecek	yerel	ekonomileri	
oluştutmayı	amaçlamakta,	hem	de	bu	mirası	ziyaretçilerle	
paylaşıp	onların	bu	kültür	mirası	hakkında	bilinçlenmelerini	
sağlamayı	amaçlamakta.6	Bu	çerçevede	ele	alındığında	bir	
bölgenin	kültür	mimasının	korunması	açısından	o	bölgedeki	
besin	geleneğinin	yaşatılması	ve	mutfağının	geliştirilmesi,	tarihi	
anıtların	ve	eserlerin	korunması	kadar	önemli.	Burada	altını	
çizmek	istediğimiz	ilke	şu:	kültür	mirasının	parçası	olan	yerel	
tarım	geleneğinin	ve	mutfağın	bugünkü	kuşaklar	tarafından	
gelecek	kuşaklar	için	korunması,	ekonomik	nedenlerin	ötesinde	
ahlaki	bir	sorumluluktur.		
 
BAHÇEDEN	TABAĞA	TURİZMİNİN	EKONOMİSİ
	 Bugün	büyük	ölçekli	ve	büyük	yatırımlı	çiftlikler	devlet	
yardımı	olmadan	ayakta	duramazken	küçük	organik	bahçe	
işletmelerine	dayanan	bir	yerel	ekonomi	nasıl	oluşacak?	Bu	
ekonomi	küresel	dağıtımcılarla	nasıl	rekabete	girecek?	Bu	
sorular	bahçe	turizminin	tartışıldığı	her	ortamda	gündeme	gelen	
sorular.	Bu	kısımda	bu	sorulara	cevap	vermeye	çalışacağız.
	 Büyük,	makineleşmiş,	tek	kültürlü	tarım	işletmelerine	
dayanan	tarım	ve	besin	ekonomisinde	üreticiyle	tüketici	
arasındaki	yolculukta	ek	değerlerin	oluşturulduğu	çeşitli	
basamaklar	ve	iş	grupları	var.	Bu	yolculuğun	en	kısası	toptancı	
ve	parakendeciden	oluşabilirken,	uzun	yolculuklar	bazen	birden	
çok	yemek	endüstrisi	işletmecisini	içerebilmekte	hatta	uluslar	
arası	düzeyde	gerçekleşebilmekte.	Konumuz	turizm	olduğu	
için	bu	yolculuğun	sonuna	lokanta	yada	otel	işletmesini	de	
ekleyelim.	Örnek	olarak	muzu	ele	alalım.	Güney	Amerika’da	
yetişen	muz,	uluslararası	toptancı	ve	dağıtımcı	şirketler	
tarafından	diyelim	Florida’daki	bir	dondurma	fabrikasına	muzlu	
dondurma	yapılması	için	ulaştırılıyor.	Bu	fabrikada	üretilen	
muzlu	dondurma	yine	dağıtımcı	şirketler	tarafından	diyelim	
Kolorado	Eyaletinde	Denver’daki	bir	süpermarkete	ulaştırılıyor.	

	 yerel	ekonomilerin	oluşturulması	için	önemli	bir	kalkınma	politikası	
olabilmekte.	Chambers’ın	derlediği	Kültür ve Turizm	kitabı,	bu	
konuda	dünyanın	çeşitli	bölgelerinden	bir	dizi	örneği	bir	araya	getiren	
önemli	bir	kaynak	(Chambers	1997).

6	Burada	yerel	mutfağın	bölgenin	kimliğini	oluşturduğu	ve	bu	
kimliğin	ziyaretçi	çekebileceğinin	bilinciyle	geliştirilmiş	bir	kaç	
festival	örneğine	değinelim.		İngiltere’de	Brockworth’de	Gloucester	
peyniri	hazırlama	festivali	hem	yöreye	ziyaretçi	çekmekte	hem	de	
yöre	halkının	gurur	kaynağı	(bakınız	Hall	ve	Sharples	2003).	Yeni	
Zellanda’nın	güneyinde	yapılan	istridye	festivali	de	(Bluff	Oyster	
Festival)	oluşturduğu	yerel	ekonomi	açısından	iyi	bir	örnek	(Rusher	
2003).		İngiltere’den	diğer	bir	örnek	Ludlow	Yemek	Festivali.	Ludlow	
10	000	nüfuslu	bir	kasaba.	Bu	festival	Ludlow	ticatet	odası	tarafından	
yöre	ekonomisini	kalkındırmak	amacıyla	1995’te	başlatılmış.	2003	
Yılında	13	000	ziyaretçi	çeken	festival	bugün	uluslararası	düzeyde	
bilinmekte	(bakınız	Hall,	Mitchell,	Sharples	2003,	ayrıca	bakınız	
http://www.foodfestival.co.uk).

important	parts	of	the	identity	a	place.	Tequila	is	part	of	Jalisco	
landscape,	Champagne	is	part	of	Champagne,	France,	and	
Kardak	Helva	is	part	of	Gümüşlük.	Certain	drinks	and	food	
items	carry	strong	meaning	and	thus	create	place	attachments.	
These	attachments	are	sometimes	as	strong	as	the	ones	to	the	
icons	in	the	built-environment.	The	purpose	of	garden-to-
plate	tourism	is	twofold:	(1)	it	protects	and	enhances	the	food	
production	and	consumption	processes	and	related	rituals	as	
part	of	the	cultural	heritage	(it	does	this	by	creating	strong	local	
economies	of	production	and	consumption),	(2)	it	increases	
the	visitors’	awareness	of	these	cultural	heritages.6	In	this	
framework,	preserving	the	agricultural	tradition	and	cuisine	
can	be	as	important	as	protecting	historic	structures	in	a	region.	
Here	the	policy	principle	we	would	like	to	underline	is	not	an	
economic,	but	an	ethical	one:	it	is	the	ethical	responsibility	of	
the	current	generations	to	protect	for	the	future	generations	
the	agricultural	traditions	and	cuisines	as	part	of	the	cultural	
heritage.	

THE	ECONOMY	OF	GARDEN-TO-PLATE	TOURISM
	 How	can	an	economy	that	depends	on	small	family	farms	
be	created	while	large	scale	agricultural	establishments	cannot	
survive	without	governmental	subsidies?	How	can	a	local	
economy	compete	with	distributors	in	global	food	market?	These	
questions	are	asked	wherever	garden	tourism	is	proposed.	In	this	
section	we	will	address	these	questions.
	 Within	the	food	distribution	system	that	depends	on		
mechanized	mono-culture	agriculture	there	are	values	added	in	
several	stages	during	the	journey	of	food	from	the	producer	to	
the	consumer.	While	the	shortest	of	these	journeys	includes	only	
the	wholesaler	and	the	retailer,	sometimes	the	food	goes	through	
several	food	processor	companies	and	distributors,	sometimes	
involving	international	trips.	Since	tourism	is	our	focus	let	us	
add	the	restaurant	or	the	hotel	at	the	end	of	this	trip.	An	example	
helps	explain	the	process.	The	banana	produced	in	South	
America	is	shipped	by	some	distributor	company	to,	let’s	say,	
an	ice	cream	plant	in	Florida.	The	banana	ice	cream	produced	in	
Florida	is	shipped,	again	through	a	distributor,	to	a	supermarket,	
let’s	say	in	Denver,	Colorado.	A	restaurant	in	Denver	buys	the	
ice	cream	in	large	quantities	to	prepare	its	popular	ice	cream	

strong	local	economies	that	can	balance	the	distribution	of	wealth	in	
the	world.	The	book	Culture	and	Tourism,	edited	by	Chambers,	is	a	
valuable	source	telling	the	story	of	several	case	studies	from	different	
parts	of	the	world	(Chambers	1997).

6	Here	let	us	mention	a	few	food	festivals	organized	with	the	idea	that	
cuisine	is	part	of	the	identity	of	a	place	and	being	so	it	can	alone	
attract	visitors	to	a	palce.	Double	Gloucester	cheese	rolling	festival	at	
Cooper’s	Hill	at	Brockworth,	UK,	is	a	very	popular	festival	attracting	
visitors	nationally	(Hall	ve	Sharples	2003).	Bluff	Oyster	Festival	is	
another	interesting	example	where	a	single	festival	created	a	firm	
local	economy	at	Invercargill	City,	New	Zeland	(Rusher	2003).		
Another	example	from	UK	is	Ludlow	Marches	food	festival.	Ludlow	
is	a	town	with	10	000	population.	The	festival	was	initiated	by	the	
Chamber	of	Commerce	in	1995	to	stimulate	the	region’s	economy.		
In	2003	the	festival	attracted	13	000	visitors	and	today	it	is	known	
internationally	in	cooking	circles	(see	Hall,	Mitchell,	Sharples	2003,	
also	see	http://www.foodfestival.co.uk).
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Denver’daki	bir	lokanta	sahibi	süpermarketten	satın	aldığı	
bu	muzlu	dordurmayı	diyelim	reçelli	dondurma	kokteylinde	
kullanıyor.	Bu	yolculukta	oluşturulan	ek	değerlerin	karları	
(dağıtımcı	şirketlerin,	dondurma	fabrikasının	ve	lokantacının	
yarattığı	ek	değerler	ve	karlar)	üreticiye	ulaşmamakta	(resim	
107),	tersine	bu	ek	değerlerin	varlığı	üretimin	değerini	aşağı	
çekmek	için	zorlamakta.	Başka	bir	değişle	muz	ancak	ucuz	
olduğunda	bu	tür	bir	yolculuk	mümkün	olabilmekte	dolayısıyla	
dondurma	fabrikası	ucuz	muz	bulabilmek	için	iş	gücünün	ucuz	
olduğu	Güney	Amerika’ya	yönelmekte.	
	 Bahçeden	tabağa	turizm	işletmelerinin	en	büyük	
avantajlarından	biri	sözünü	ettimiz	ek	değerlerin	üreticide	
kalması.	Diyelim	muzu	Florida’daki	bir	otel	sahibi	kendi	
bahçesinde	yetiştiriyor,	dondurmayı	aynı	parsel	üzerinde	kendi	
hazırlıyor	ve	otelin	parçası	olan	tokantada	tüketiciye	kendi	
sunuyor.	Bu	örnekte	yaratılan	tüm	ek	değerler	aynı	iştetmede	
kalıyor,	bu	yolla	bu	işletme	güçlenebiliyor.	Bu	örnek	bahçe	
turizmi	ekonomisi	için	önemli	olan	iki	ilkenin	altını	çizmekte:		
(1)	bir	işletme	ne	kadar	ek	değer	yaratabilirse	o	kadar	güçlenebilir	
(bu	da	hem	bahçenin,	lokantanın,	ve	diyelim	otelin	aynı	aile	
tarafından	aynı	yerde	işletilmesi,	hem	de	üretilen	tarım	ürününden	
yapılmış	ürünlerin	çeşitlendirilmesi	anlamına	gelmekte),											
(2)	bu	işletme	ne	kadar	kendine	yetebiliyorsa,	(yani	dışarıdan	
ne	kadar	az	malzeme	alıyorsa)	yarattığı	küçük	ekonomi	o	kadar	
güçlenebilir	(bu	da,	diyelim	dondurma	kokteylindeki	sütün	
ve	şekerin	-	burada	azcık	yaratıcı	olalım	ve	şeker	yerine	incir	
kullanalım		-	aynı	parselde	üretiliyor	olması	anlamına	geliyor).7

7	 Pekmakültür	(permaculture)	son	zamanlarda	yaygınlaşan	bir	
kavram.	Neredeyse	kendine	yetebilecek	çeşitlilikte	ürünün	aynı	
çiftlikte	yetiştirildiği	organik	tarım	türüne	permakültür	denmekte.	
Permnakültürün	diğer	bir	ilkesi	üretim	süreçlerinin	birbirlerini	
desteklemesi.	Örneğin	resim	108’deki	çözüm	bir	kümesin	ve	seranın	
birbirlerini	nasıl	destekleyebileceğini	göstermekte.	Çizimin	alındığı	
kitap,	Partick	Whitefield’in	kitabı,	kısa	ve	öz	olmasına	rağmen	
bu	konudaki	en	iyi	kaynaklardan	biri	olmayı	devam	ettirmekte	
(Whitefield,	1993).	Ayrıca	Permakültür	Enstitüsü’nün	internet	sitesini	
de	önerelim:	http://www.permaculture.org

Resim Figure 107: Büyük, makineleşmiş tarım ekonomisini bahçe turizmi ve iş birliği ağı oluşturmuş bahçe turizmi ekonomileriyle karşılaşturan kavramsal şema.         
A diagram that compares the agricultural economy of the large mechanized agricultural establishments with garden tourism and network garden tourism economies.
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sundae	and	serves	it	in	the	restaurant.	In	this	journey	the	values	
added	by	the	labor	of	the	in-between	parties	(the	distributors,	the	
ice	cream	plant,	the	supermarket,	the	restaurant)	do	not	reach	
the	producer,	but	stay	with	the	in-between	parties	as	their	profit	
(figure	107).	And	usually	in	this	system,	to	make	their	profit	
reasonable,	the	in-between	parties	force	the	producer	to	drop	the	
price.	That	is	the	reason	why	the	ice	cream	company	looks	for	
the	lowest	priced	banana	and	goes	to	South	America	where	labor	
is	cheaper.	This	then	forces	the	producers	in	the	Unites	States	to	
reconsider	their	prices.	
	 The	biggest	advantage	of	the	small	family	establishments	
working	with	garden-to-plate	principle	is	that	they	appreciate	all	
the	added	values	in	the	process.	Let’s	assume	that	a	hotel	operator	
in	Florida	grows	the	banana	in	the	backyard	of	the	facility,	makes	
the	ice	cream,	and	serves	the	sundae	in	the	restaurant	of	the	hotel.	
In	this	example	a	single	establishment	appreciates	the	profit	
created	by	all	of	the	added	values.	This	example	underlines	two	
principles	that	are	important	for	garden-to-plate	tourism:	(1)	the	
more	added	values	created	in	one	establishment,	the	stronger	
that	establishment	will	become	(this	means	diversity	in	both	
businesses	on	the	same	lot	--	restaurant,	hotel,	shop,	etc.,	and	in	
the	products	created	on	the	lot	--	banana,	ice	cream,	sundae,	etc.),	
(2)	the	more	self-sufficient	the	establishment,	the	stronger	its	mini	
economy	(that	is,	the	less	the	need	to	buy	from	outside	--	in	the	
case	of	the	example	of	ice	cream	sundae	this	means,	beyond	the	
banana,	having	the	milk,	the	jam,	and	let’s	say	even	some	nuts	
being	produced	on	the	lot	as	well).7

7	 Permaculture	is	a	concept	that	is	recently	becoming	more	and	more	
popular.	It	is	the	name	for	the	kind	of	organic	farming	practice	where	
the	production	is	so	diverse	that	it	creates	an	almost	self-sufficient	
life	within	the	farm.	Synergy	is	another	important	principle	of	
permaculture,	that	is,	production	processes	support	each	other.	The	
way	the	chicken	coop	and	green	house	support	each	other	in	one	
structure	as	shown	in	picture	108	is	a	good	example	of	a	synergistic	
relationship.	Partick	Whitefield’s	book,	from	which	the	picture	is	
taken,	continues	to	be	a	good	resource,	in	spite	of	its	brevity	and	age	
(Whitefield,	1993).	See	also:	http://www.permaculture.org
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	 Güçlü	bir	bahçeden	tabağa	turizm	ekonomisinin	
yaratılabilmesi	için	üçüncü	ilke	de	iş	birliği	ya	da	küçük	
işletmelerin	bir	araya	gelip	ağ	oluşturması	ilkesi.	Bu	konuya	
yukarıda	değindik.	Bu	tür	bir	işbirliği,	hem	küçük	işletmelerin	
kendi	başlarına	elde	edemeyecekleri	teknik	ve	bilgi	desteğini	
bir	araya	gelerek	elde	etmelerine,	hem	de	tek	bir	işletmenin	
oluşturamayacağı	düzeyde	ürün	(ve	ek	değer)	çeşitliliğinin	
oluşturulmasına	izin	vermekte.	Turizm	bağlamında	da	bu	tür	
işbirliği	ağı	pazarlama,	tanıtma,	yer	ayırtma,	hatta	isimlendirme	
ve	telif	hakları	edinme8	gibi	küçük	işletmelerin	kendi	başlarına	
altından	kolay	kolay	kalkamayacağı	bir	çok	etkinliğin	
gerçekleşmesini	sağlamakta.9	Bu	etkinliklerin	bir	bölgedeki	
bahçe	turizmi	ekonomisinin	güçlenebilmesi	için	oldukça	önemli	
olduğunun	altını	çizelim.

Resim Figure 109: Tavuk alanının bitkilerle tariflendiği bir 
örnek. An example where an area for chickens is defined by 
plants. (Kaynak Source: Harmony Landscapes Pty Ltd.) 

Resim Figure 108: Seranın kümesle bir arada birbirlerini destekleyecek biçimde çözüldüğü bir tasarım 
önerisi. A design proposal where the hen coop and green house are combined in one building to support 
each other. (Kaynak  Source: Whitefield, 1993).

8	 Son	zamanlarda	belli	bölgelere	ait,	o	bölgelerin	kimliğinin	parçası	
olan	besin	ürünlerinin	telif	haklarının	o	bölgeyi	temsil	eden	
kuruluşlar	tarafından	edinildiğini	ve	ürünün	standartlarının	devlet,	
yerel	yönetim,	ya	da	diğer	kuruluşlar	tarafından	kontrol	edildiğini	
izlemekteyiz.	Peynir,	içki,	sosis,	hatta	yemek	reçeteleri	dahi	telif	
hakkı	alabilmekte.	2002	Yılında	yalnız	Avrupa	Topluluğu	içinde	570	
ürün	gerek	coğrafi	başlangıç,	gerek	coğrafi	üretim	alanı,	gerekse	de	
geleneksellik	tescili	almış	durumda.	Bakınız	Hall,	Mitchell,	Sharples	
2003.	Ayrıca	bakınız	http://europa.eu.int//qualityfood

9	 Bu	konuda	da	örnek	çok.	Burada	sadece	bir	kaç	tanesine	değinelim.
Avusturalya’da	Yarra	Vadisi	Bölgesi	Besin	kurumu	tarım	turizmi	
ekonomisinin	iş	birliği	ağı	tarafından	güçlendirildiği	iyi	bir	örnek	
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Meyva ağaçları
Orchard

Tavuk evi
Chicken house

Sera
Green 
house

Beslenme alanı
Chicken forageSu

H2O

Tavuk
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Resim Figure 110, 111: Bir çiftlikteki ürün çeşitliliği ne kadar fazla olursa bahçe lokantasında sunulan yemeklerin sadece bahçede üretilen ürünler tarafından 
hazırlanması o kadar kolay olur. When the produce of a farm is diverse it is easier to prepare meals ingredients of which are mostly grown on the lot.

 A	third	principle	in	creating	a	strong	garden-to-plate	
tourism	economy	is	the	principle	of	networking.	Network	
organizations	allow	small	establishments	to	work	together	in	
providing	certain	services	they	could	not	afford	to	receive	alone.	
In	the	context	of	garden-to-plate	tourism	a	network	of	small	
businesses	not	only	provides	technical	and	information	support	
that	each	business	could	not	afford	to	purchase	or	perform	alone,	
but	also	it	increases	the	diversity	of	production	and	the	amount	
of	added-value	productions	significantly.	Especially	in	terms	of	
branding,	acquiring	intellectual	property	rights,8	marketing,	and	
booking	services,	network	organizations	work	effectively	and	
play	important	roles	in	the	success	of	the	individual	businesses.9 
We	should	underline	the	fact	that	these	services	are	crucial	for	a	
region	to	be	competitive	in	the	tourism	market.	

8	 With	the	awareness	that	food	traditions	are	part	of	the	regional	
identities,	there	is	a	gradual	increase	in	the	number	of	food	
items	whose	intellectual	rights	are	acquired	by	the	representative	
organizations	of	these	regions.	More	and	more	standards	are	adopted	
as	conditions	of	using	the	name	of	a	traditional	food	items,	such	
as	cheeses,	drinks,	sausages,	even	recipees.	As	of	2002,	names	of	
570	food	items	are	registered	for	either	their	regional	indication,	
authenticity,	or	traditional	speciality,	by	the	European	Union	(Hall,	
Mitchell,	Sharples	2003).	Also	see	http://europa.eu.int//qualityfood

9	 For	this,	examples	are	many.	Let	us	mention	only	a	few.	In	Victoria,	
Australia,	the	Yarra	Valley	Regional	Food	Group,	an	organization	
formed	by	small	farms,	is	a	good	example	for	a	successful	network	
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	 Sözü	Bitez’le	bitirelim.	Bu	kısa	tartışmanın	sonunda	
bahçeden	tabağa	turizminin	güçlenebilmesi	için	Bitez’in	bir	
çok	avantajı	olduğu	göze	çarğıyor.	Oldukça	verimli	arazilerden	
oluşan	bir	bahçe	bölgesi,	güçlü	bir	bahçecilik	geleneğinin	
varlığı,	bahçe	bölgesinin	fiziksel	güzelliği	ve	geleneksel	
mimarlığı,	bahçe	bölgesinin	kıyıya	yakınlığı	ve	dolayısıyla	
deniz	turizminin	bahçe	turizmini	destekleyebilecek	olması,	Bitez	
Eko	Koop’ın	belediye	öncülüğünde	başlatılmış	olması	bunların	
arasında.	Fakat	hepsinden	değerlisi	insanlar.	Bahçe	sahiplerinin	
sakin	ve	sade	bahçe	yaşantısına	bağlılıkları	ve	bu	yaşantının	
değerini	bilmeleri	Bitez’in	en	önemli	değerleri	arasında.	Tüm	bu	
unsurları	göz	önünde	tuttuğumuzda	Bitez’de	bahçeden	tabağa	
turizminin	uygulanabileceğinin	ötesinde	ileride	bu	konuda	
değerli	bir	örnek	olarak	literatüre	geçebileceğine	inanıyoruz.
	 Kolorado	Üniversitesi	2010	yaz	okulu	olarak	biz	işin	
kolay	tarafını	tamamladık,	yani	bahçe	turizminin	Bitez’de	
nasıl	uygulanabileğiyle	ilgili	önerilerde	bulunduk.	Geriye	işin	
zor	tarafı	kalıyor.	Yani	uygulama.	Bu	da	ancak	Bitez’lilerin	
ve	yarımadada	yaşamaya	devam	edecek	Bitez	tutkunlarının		
altından	kalkabileceği	bir	iş.	

(bakınız		Hall,	Mitchell,	Sharples	2003,	p.43).	Diğer	iyi	bir	örnek	
Avusturya’daki	yemek	gezileri.	Avusturya	devletinin	öncülüğünde	
çeşitli	bölgeler	yemek	geleneklerini	bahçeden	tabağa	ilkesi	altında	
pazarlamakta,	yemek	gezi	güzergahları	düzenleyerek	ziyaretçi	
çekebilmekte	(bakınız	Meyer-Czech	2003).	Bu	tür	bir	işbirliği	ağı	
bazan	devletin	yardımıyla,	bazan	bölge	ölçeğiminde	bazı	kurumlar,	
bazan	yerel	yönetimler	önderliğinde,	bazan	da	sivil	toğlum	örgütleri	
yardımıyla	oluşturulmakta.	Bu	konuda	daha	fazla	örnek	için	bakınız:	
www.agritourismworld.com	ve	www.culinarytourism.com	

	 	 Bu	konuda	doğrudan	turizmle	ilgili	olmasa	da	yerel	
düzeyde	sivil	toplum	örgütlerinin	de	yardımıyla	nasıl	bir	iş	birliği	
kurulabileceğini	göstermesi	açısından	özellikle	gelişmekte	olan	
ülkelerdeki	bazı	kentlerde	seyyar	satıcıların	nasıl	bir	araya	gelip	iş	
birliği	ağı	kurduğunu	kayda	değer.	Bu	örnekler	en	küçük	ölçekli	
iş	birimlerinin	bile	iş	birliği	aracılığıyla	nasıl	yerel	ekonomiler	
oluşturabileceğini	göstermekte	(bakınız	Tinker	1997).

Resim Figure 112: 27 Ve 29 Mayıs, 2010, tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Zeytinyağı Festivali sırasında sunulnuş olan Zeytinyağı Tatma Kursu’na devam 
edip sertifika alanlar Başkan Çömez’le birlikte Yalı kafe’de. The Mayor Çömez 
and those who received their Olive Oil Tasting cerfiticates after a course they 
attended during the Olive Oil Festival that took place in Bitez between May 27 
and 29, 2010. 

Resim Figure 113: Zeytinyağı Festivali sırasında Adaboğazı’nda delice 
zeytininin korunması için gerçekleştirilen gösteriden bir görünüm. Önde, Bitez 
Belediye Başkanı İbrahim Çömez, solunda İmar İşlerinden Sorumlu Bülent 
Bardak. A view from the protest to protect wild olive trees on Adaboğazı Point,  
organized during the Olive Oil Festival. At the front İbrahim Çömez, the Mayor, 
on his left Bülent Bardak, the Planning Director.

 To	conclude	let	us	go	back	to	Bitez.	At	the	end	of	this	
short	discussion	certain	advantages	of	Bitez	become	apparent	
when	garden-to-plate	tourism	is	considered.	Among	these	are	a	
well-protected	fertile	garden	district,	a	strong	organic	agriculture	
tradition	that	is	still	living;	the	physical	beauty	and	traditional	
architecture	of	the	garden	district;		the	fact	that	the	garden	
district	is	close	to	the	shore	and	thus	the	shore	tourism	can	
support	the	garden	tourism,	and	the	fact	that	the	Bitez	Eco	Coop	
is	formed.	But	most	important	of	all	are	the	people.	The	garden	
owners	who	value	and	are	committed	to	their	slow	and	simple	
life	styles	are	the	most	important	resources	of	Bitez.	When	we	
consider	all	these	advantages	we	firmly	believe	that	garden-
to-plate	tourism	will	be	successful	in	Bitez	and	Bitez	will	be	
mentioned	in	the	literature	as	a	strong	case	for	garden-to-plate.	
	 We,	the	2010	summer	school	of	the	University	of	
Colorado,	completed	the	easiest	part	of	the	job,	that	is,	we	
recommended	certain	ways	that	garden-to-plate	tourism	can	
be	implemented	in	Bitez.	What	remains	is	the	tough	part:	the	
implementation,	which	can	only	be	realized	by	the	residents	of	
Bitez	and	the	peninsula	who	love	Bitez.

 

organization	(see Mitchell,	Sharples	2003,	p.43).	Another	example	is	
the	food	trails	in	Austria	initiated	by	different	regional	organizations	
through	the	help	of	the	state.	These	trails	help	restaurants	owned	by	
small	farms	and	vineries	attract	visitors	and	function	according	to	the	
garden-to-plate	principle	(Meyer-Czech	2003).	Networks	of	small	
garden-to-plate	tourism	establishments	sometimes	can	be	initiated	by	
the	state,	sometimes	by	the	local	governments,	and	sometimes	with	
the	help	of	local	non-governmental	organizations.	For	more	examples	
see	www.agritourismworld.com	and	www.culinarytourism.com	

	 	 Here,	even	though	it	is	not	directly	related	with	tourism,	let	
us	mention	the	local	network	organizations	formed	by	the	street	
vendores	in	some	cities	in	developing	countries.	These	organizations,	
sometimes	formed	with	the	help	of	NGO’s	or	local	governments,	
show	how	local	economies	can	sustain	even	the	tinest	businesses	
when	strong	networks	are	formed	and	function	to	provide	certain	
crucial	supporting	services	(see	Tinker	1997).
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Resim Figure 114, 115, 116: Proje ekibinin 10 Haziran 2010’da Bitez’de Yalı Kafe’de halka ve belediye mensuplarına verdiği sunuştan görüntüler. Pictures of the 
presentation the project group gave to the members of the municipality and public at Yalı Cafe of Bitez, on June 10, 1020.
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