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ÖZET
Güllük, Ege Denizi’nin Güllük Körfezi kıyılarında yer alan
küçük bir yerleşmedir. Güllük’ün fizyonomisine ve ekonomisine
balıkçılık, liman ve turizm damgasını vurmuştur. Güllük dalyanının
giderek verimsizleşmesi, balıkçıları ağ kafes balıkçılığına yönelt
miş, bu tür balıkçılığın tüm körfez kıyılarında yapılmaya başlama
sı, turizm ile balıkçılığı karşı karşıya getirmiştir. Güllük limanı
bugün bir maden ihraç limanıdır. Limanın yerleşme merkezinde yer
alması turizmi olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün bunlara karşın
turizm, beldede yerini almış, gelişmesini sürdürmektedir. Turizm,
daha ziyade iç turizme dayalıdır, o da ikinci konutların varlığıyla
beldenin coğrafi görünümüne hakimdir. Balıkçılık, liman ve turiz
min bir arada gelişmesi zor değildir. Önemli olan; birbirlerini etki
leyecek çevre sorunlarının ortaya çıkmamasıdır.
ABSTRACT
A small, three-functioned coastal settlement: Güllük
Güllük is a small settlement on the coast of Güllük Gulf of the
Aegean Sea. The physionomy and economy of Güllük is based on
fishing, port and tourism. The gradual unproductivity in the fishing-station of Güllük has directed the local-fisherman to catch-fish
farming. The fact that this sort of fishing was started along the
whole coastal area, has caused the conflict between tourism and fis
hing business. Today, the port of Güllük is a mine-exporting one.
But it has just been situated in the centre of the town, therefore
* Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü.
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works negatively against tourism. Yet, tourism takes place as an
important activity and keeps on expanding. This activity rather de
pends on domestic tourism which is formed of second houses.
These second houses have fine scenery of landscape. The abovementioned three functions are not difficult to improve and develop
within an agreement between then What is important for us is not
to have new environmental problems which may mutually affect
each other.
GİRİŞ
Herhangi bir yerleşmenin fonksiyonu denildiği zaman, o
yerleşmenin sosyo-ekonmik yeri ve önemi anlaşılmaktadır. Şehir
lerdeki ticari fonksiyon, sanayi fonksiyonu, turizm fonksiyonu, dini
fonksiyon, idari fonksiyon, ulaşım fonksiyonu vb. kendi aralarında
esas itibariyle üç grupta toplanmaktadır: iktisadi fonksiyonlar, idari
ve siyasi fonksiyonlar, kültürel fonksiyonlar. Bunlar içinde en
önemlisi iktisadi fonksiyonlardır (GÖNEY, 1977). Diğer taraftan
şehirsel fonksiyonların “bir kültürel landscape ünitesinde iktisaden değerli faaliyetler” olarak tanımlanması, şehrin şehir dışı
çevre olan ilişkisini ortaya koymaktadır (DENKER-TOLUN,
1976). Ayrıca; şehre merkeziyet gücü kazandıran fonksiyonlar yal
nızca iktisadi önemi olanlar değil, idari ve kültürel fonksiyonlardır.
Kır-kent ilişkisinin gelişiminde öncelikle idari fonksiyonların rolü
büyüktür. Hatta şehirleşme olayında, teşvik edici amillerden birisi
de idari fonksiyondur ve bir yerleşme ilçe/il merkezi haline getiri
lirken şehirsel fonksiyonların belirmesiyle şehirsel karakter kaza
nılmaktadır (TÜMERTEKİN, 1973).
Güllük’te üç fonksiyon kapsamında; ticaret fonksiyonuna
bağlı olarak maden ihraç limanı hizmeti veren limanı, tarım fonksi
yonu içersinde değerlendirilen balıkçılığı ve hizmetler fonksiyonu
içerisinde yer alan turizm faaliyetini ele almaktayız. Bu faaliyetle
rin Güllük’ün varlığını ve gelişmesini mümkün kılan, sosyo
ekonomik yaşamı için gerekli kaynakları sağlayan faaliyetler olma
sı, diğer taraftan yerleşme planında her birine ait kullanım alanları
nın doğmuş bulunması, onları Güllük’ün fonksiyonları olarak de
ğerlendirmemize yol açmıştır. Üçü de deniz ve kıyı ile bağlantılı
olan bu fonksiyonların Güllük’e katkı veya sorun açısından ne ge
tirdiğini araştırmak, ayrıca kendi aralarındaki etkileşimlerini ortaya
koymak bu makalenin yazılış amacını oluşturmaktadır.
I-Güllük ve yakın çevresinin doğal ortam koşulları
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Güllük yerleşmesi, Ege Bölgsi kıyılarının güney kesiminde
bulunan Güllük (Mandalya) Körfezi’nin beş büyük koyundan biri
olan Güllük K oyu’nda yer almaktadır (ŞEKİL: 1). Güllük ardülkesinde rölyef şekillerinin genellikle güney-batı yönündeki uzanışları,
kıyıların son derece girintili-çıkıntılı olmasına yol açmıştır. Bunun
la birlikte kıyıların bu morfolojik karakterini kazanmasında kayaçlann çok çeşitli yapısı dolayısıyla farklı aşınma da etkili olmuştur.
Ayrıca bu kesimdeki kara sahasının Pliosen, Pleistosen ve hatta
daha yakın dönemlerdeki tektonik hareketlere uğrayıp alçalması da
geniş ölçüde rol oynamıştır (MUĞLA İL YILLIĞI, 1973).
Güllük Körfezi kıyılarında karalar içine sokulan Güllük koyu
kıyısı, birkaç akarsuyun deniz kaplamasına uğramış ağzıdır. Şimdi
birbirinden ayrılmış akarsuların her biri, alüvyonla beslenme bakı
mından ayrılıkları sonucunda farklı bir gelişme evresine sahip ol
muşlar, bol alüvyon getiren Sarıçay, halicini tamamiyle doldurarak
7-8 km uzunluğunda bir ova meydana getirmiştir. Değirmenderesi
az alüvyon taşıması neticesinde halicini dolduramamış, yalnız ağzı
bir kordon ile tıkanmıştır (liman tipi kıyı). Karaova polyesinden
gelen Tuzla (Varvil) suyunun ise ne ağzı dolmuş ne de tıkanmış,
kara içine 3 km sokulan, sonra ikiye çatallanan bir kanal görüntüsü
halini almıştır (ria tipi kıyı). Bu kesimde daire şekilli “anse”lara
rastlanmakta, bazılarına burada “bük” adı verilmektedir (DARKOT-TUNCEL, 1978).
Milas’ı Güllük’e bağlayan yol, Sançay vadisini takip etmeye
rek, kalkerler ve mermerlerden meydana gelmiş bir eşik üzerinden
doğrudan Hocat O vası’na inmektedir. Hemen bütün batı Anadolu
ovalarında olduğu gibi burada da yakın bir devreye ait boğulma
dikkati çeker. Güney kesimi bataklık olan ova, Güllük Körfezi’nden bir yalı kordonu ile ayrılmakta, geniş kısmını eskilerin
Mikra Thalassa dedikleri az derin bir lagün kaplamaktadır. Bu
lagün bir vadi ağzının henüz tamamiyle dolmamış kısmına tekabül
eder ki, bu vadi ağzı, denizli birleştiği yerde karşılıklı iki tepe ara
sındaki darlaşma alanına yerleşmiş bir yalı kordonu ile önü kapatıl
mak suretiyle coğrafyada “liman” adı verilen şekli almıştır. Bu kor
donun bir gediği vasıtasıyla lagün denizle temas etmekte, değişen
seviye farklarına göre bazen lagünden denize, bazen de denizden
lagüne doğru bir akıntı meydana gelmektedir. Gediğin bulunduğu
yerde bir de dalyan vardır. Eski çağda bu göl, henüz bir koy (haliç)
halinde idi.
Güllük Körfezi’nin de içinde bulunduğu kıyılar, yalnızca deniz
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istilasına bağlı olarak bugünkü şekillerini almış değildir. Kaynağı
tektonik, akarsu şekillendirmesi ve karstik olaylar ile ilgili karışık
yapılı havzalar, içlerindeki tepeler ve akarsu şebekeleri ile birlikte
deniz istilasına uğramış olup, tepeler ada ve adacıklar halini almış,
aradaki dar vadiler boğazlara çevrilmiş, akarsuların ağızlan da bu
günkü koylara dönüşmüştür. Kısacası, yalnızca vadi ağızlan değil,
kanşık bir topoğrafyanın boğulmasıyla meydana gelen bu özel kıyı
şekline “Menteşe” tipi adı verilmesi uygun görülmüştür (DARKOT-ERİNÇ, 1953).
İNANDIK ise, Mandalya ile Fethiye Körfezi arasındaki kıyılann tektonik anlamda batık kıyılara örnek teşkil ettiğini, bilhassa
100 m lik izobat eğrisinin kıyıdan bir hayli uzakta olduğu Mandal
ya Körfezi’nde karakteristik rialar görüldüğünü yazmaktadır
(İNANDIK, 1958).
Güllük beldesi ve yakın çevresi, Ege Bölgesi’nin Ege bölümü
yörelerinden “Dış Menteşe” yöresi içinde kalmaktadır. Bir alt yöre
olarak dikkati çeken Milas kentinin eskiden iskelesi Hocat
Gölü’nün bitimindeki Passala’daydı. Gemi tonajı artıp vapurlar hiz
mete girince M ilas’ın iskelesi Güllük (eski adıyla Küllük)'e geçmiş
tir (DARKOT-TUNCEL, 1978).
Dış Menteşe kıyı kesimleri, Akdeniz bitki örtüsüyle kaplı olup,
maki bitki türleri ve kızılçam yanında yüksek kesimlerde karaçam
ve meşe türlerine rastlanır.
Yörenin iklimsel özelliklerine gelince; Dış Menteşe; Türki
ye’nin bol yağışlı, yağışlan kış mevsiminde toplanmış, yazlan çok
kurak, ilk ve sonbaharda orta derecede yağış alan bir kısımıdır.
Sözgelimi Bodrum’da yağışın yıl içindeki dağılımı şöyledir: kış
%64, ilkbahar %15, yaz %1, sonbahar %20.
2Güllük’te doğal ortam koşullarının balıkçılık, liman ve
turizm fonksiyonlarına etkisi
Güllük Körfezi’nin beş büyük koyundan (kuzeyden güneye
doğru; Akbük, Kazıklı, Çam, Güllük, Güvercinlik) biri olan
Güllük Koyu (ŞEKİL: 1); bugün balıkçılık ve turizm etkinlikleriy
le dolu olurken, koydaki Güllük limanı da bir maden ihraç limanı
olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla bu üç fonksiyon Güllük bel
desine ve yakın çevresine damgasını vurmuştur (ayrıca; ahşap yat
ve tekne yapımcılığı uzun yıllardan beri beldede devam etmekte
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dir).
Güllük kıyılarının morfolojik yapısı, denizin özellikleri ve
iklim koşulları; balıkçılık ve turizmin doğmasında birinci derecede
ki etkili faktörlerdir. Şüphesiz liman için de aynı faktörler geçerllidir ancak kıyı ardülkesinin bazı madenler açısından jeolojik zengin
liği bu faktörler kadar önem taşır. Kısacası doğal ortam, bu
fonksiyonların doğuşu için zemin hazırlamıştır, denilebilir.
Güllük’ün ekonomik yapısında, bugün önde gelen etkinlik ba
lıkçılıktır. Balıkçılığın dalyan balıkçılığı ve ağ kafes balıkçılığı
şeklinde yapılıyor olmasında en büyük etken Güllük koyunun girin
tili çıkıntılı yapısı ile Hocat Gölü (diğer adıyla Muhal Denizi)'nün
varlığıdır. Önü kıyı kordonuyla kısmen kapalı bu lagün; dalgasız ve
temiz su ortamı olup, dalyan balıkçılığı için yeterli derinlikte ve
tuzluluktadır. Diğer taraftan gürültüsüz bir çevre yine bu tür balık
çılıkta önemli bir ekolojik faktördür. Ağ kafes balıkçılığı, Güllük
koyu kıyılarını çepeçevre dolanırken, fazla derin olmayan temiz
sular, kıyının denize yer yer dik eğimlerle inmesi dolayısıyla yapı
laşmanın sınırlı kalması (boş kıyılar faktörü) başta gelen çekici fak
törlerdir. Bunlara ilaveten dalyanın varlığı, ağ kafes yetiştiriciliğin
de kullanılacak balıkların (özellikle lidaki) hazır bulunduğu bir
ortam olmuştur.
Güllük’ün ekonomik yaşamında önemli yeri olan liman, bura
da kuruluşunu şu dört faktöre borçludur: Birincisi; liman yapı
mına uygun bir kıyının (küçük kapalı bir koy) ve denizin (yeterli
derinlikte dalgasız bir deniz) varlığı, İkincisi; bir yerleşmenin (Gül
lük) mevcudiyeti, üçüncüsü; bu limanı ve. yerleşmeyi ardülkesiyle
bağlayan bir karayolu bağlantısı, dördüncüsü de; tarihin her döne
minde sevkedilecek bir ürüne sahip zengin bir ardülkenin (şu anda
ihraç konusu olan madenler Milas-Çine-Yatağan gibi en fazla 100150 km lik bir yakın mesafeden gelmektedir) oluşu.
Güllük beldesinde turizm; bir ekonomik faaliyet kolu olmak
tan ziyade, ikinci konut salgınıyla kendini kabul ettirmiş bir özellik
taşır. Güllük, turizm açısından Bodrum’un gölgesinde kalmış, dış
turizmde bir yer edinememiştir. Yerli turistlerin de geçerken günü
birlik uğradıkları ya da eş-dost tavsiyesi üzerine birkaç günlüğüne
geldikleri bir tatil beldesi karakterine sahiptir. Dolayısıyla turizm;
iç turizme dayalı ve mevsimlik yapıdadır. Turizmin sınırlı ve az
gelişmiş yapısına rağmen, insanları buraya çeken özelliklerin teme
linde kıyı, deniz ve iklim koşullarının uygunluğu yatmaktadır. Söz
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gelimi ikinci konutların Güllük koylarım, kıyı gerisindeki tepeleri
kaplaması, doğrudan ilk planda denizin varlığıyla açıklanabilir.
3bakış

Güllük ve yakın çevresinin yerleşim tarihine kısa bir

Güllük ve yakın çevresinin bugünkü yerleşim dokusu, uzun bir
tarihsel geçmişe dayanarak gelişmiş ve günümüzdeki yapısını ka
zanmıştır. Yörenin ilk sakinleri olarak bilinen Leleglerin ve Karla
rın varlığı M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Daha sonra
Dorlarm, Lidvalıların ve arkasından Perslerin hakimiyetine giren
yörede M.Ö. 5.-4. yüzyıllarda Karya Krallığı kurulmuştur (KÜL
TÜR ve TURİZM BAK., 1983). Karya’ya önce Mylasa, ardından
Halikarnassos başkentlik yapmıştır. M.Ö. 334'de Büyük İsken
der’in yöreye egemenliği ile bu çevrede Hellenistik çağ başlamış,
Iasos, Mylasa, Halikarnassos, Euromos önde gelen yerleşmeler
olmuştur. Çeşitli yolların düğüm noktasındaki M ylasa’nın denize
çıkışı Mandalyat Körfezi (Güllük Körfezi)'ndeki Iasos limanı idi.
Ayrıca Halikarnassos ile şimdiki Hocak Gölü bitimindeki Passala
diğer önemli limanlardı. Karya, bundan sonra Seleukoslar Krallı
ğı, ardından Bergama Krallığı’na katılmış, sonunda Roma Asya
Eyaleti’nin bir parçası olmuştur. Roma ve Bizans devirlerinde ka
demeli bir gerileme gösteren Karya, hristiyanlığın resmi bir din ola
rak kabul edilmesinden sonra bir metropollük olmuştur.
XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türklerin eline
geçen bu topraklarda 150 yıla yakın Menteşeoğulları hüküm sür
müştür. Menteşe Beyliği’ne merkez olarak, sahile yakın ama deniz
den gelecek saldırılara karşı korunması kolay, M ilet’e uzak olma
yan, ve Menteşe’nin içlerine sokulan yegane tarihi yol üzerindeki
Milas seçilmiştir. XIV. yüzyıl başlarında ise merkez, savunması
daha kolay olan Beçin’e nakledilmiştir. Beylik 1391-1392 yıllan
arasında Bayezid zamanında Osmanlı topraklanna katılmış, XV.
yüzyılın ortalanndan itibaren sancak haline getirilmiş, merkezi de
Muğla yapılmıştır.
Menteşe Beyliği XIV. yüzyıl başlarından itibaren Venedikli
lerle yoğun ticari ilişkiler içine girmiş, Balat Ortaçağda Menteşe
ilinin en önemlisi iskelesi olmuştur. Iasos limanı ise eski önemini
Ortaçağ’da da sürdürmüştür. XVIII yüzyıl ortalannda ise Milas’ın
deniz bağlantısını Asin (eski Iasos antik kenti’nin bulunduğu yerde,
bugünkü Kıyıkışlacık köyü) sağlamaktaydı.
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XVI. yüzyıldan itibaren Menteşe’nin ticari önemi azalmasına
rağmen stratejik önemi artmıştır. Menteşe sahilleri Rodos şövalye
leri ile Osmanlılar arasındaki çatışmalarda çok önemli rol oynamış,
korsan ve eşkiyalar için barınak oluşturmuşlardır.
XIX. yüzyılda henüz sanayileşmemiş durumdaki Ege Bölge
si’nin dünyadaki sanayi ülkelerinin ekonomisine eklenmesi ya da
çevreselleşme süreci 1850-1914 arasında gerçekleşmiştir (TEKELÎ’ye göre ADIYEKE, 1994). Bu süreç, İzmir gibi egemen bir kent
ve ona birinci, ikinci, üçüncü dereceden bağlı merkezler yaratmış
tır. Milas, bu tarihlerde üçüncü halkadaki uzak kazalardan birisidir
ve doğrudan İzmir merkezine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, Milas ti
caretinin çok büyük kısmı Güllük limanı vasıtayla İzmir ile doğru
dan olmuştur. Milas ancak Cumhuriyet döneminde Aydın demiryo
lu vasıtası ile ekonomik olarak Aydın’ın etki alanı içine girmiştir.
Milas kazasına XIX. yüzyıl öncesinde çok az köy bağlı olduğu
(en fazla 9 tane), XIX. yüzyılın ilk yarısındaki kayıtlarda ise 20
tane köy sayıldığı görülmektedir. Bunlar arasında Güllük adıyla
bir köye rastlanmazken, bugün yakın çevrede bulunan Asin, Yaşyer, Varvil, Tekfuranbarı, Yakaköy adı geçmektedir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Milas’ın köy sayısında
büyük artış olmuştur. 1307 Aydın Vilayet Salnamesi’nde (18911892) Milas’a bağlı köylerin nüfus listesinde Güllük adı geçmekte
ve 18 hane ve 98 nüfusdan bahsedilmektedir. 1875-1883 yıllan ara
mda Girit’ten gelen göçmenlerin Muğla yöresindeki yerleştikleri
yerlerden birisi de Güllük’tür (YURT ANS. Muğla mad. sy. 19821983).
XIX. yüzyıl ortalanna kadar Milas’ı çevresine bağlayan üç yol
(Milas-Balat, Milas-Karpuzlu, Milas-Eskihisar) önem taşırken, bu
dönemdeki denizle olan bağlantıyı Güvercçinlik-Bodrum karayolu
sağlamakta ve denize çıkışta Bodrum kullanılmaktaydı. XIX. yüz
yılın ikinci yarısından sonra yeni yol yapımı çalışmaları M ilas’ı
da içine almış, Milas-Güllük şosesinin 1880 yılından az önce açıl
dığı ve 25 km uzunluğa sahip olduğu çeşitli kaynaklarda belirtil
mektedir. Artık Güllük iskelesi Milas’ın başlıca ithalat ve ihracat
kapısıdır. Bu yıllarda nhtım yoktur, eşyalar gemilere mavnalarla ta
şınmaktadır. A ynca .Güllük ile İzmir arasında vapurlar çalışmakta,
Rodos’tan İzmir’e giden vapurlar Güllük’e uğramaktadır. Ancak,
aynı dönemde Gökova (Gökabad) limanının yapılıp, Muğla karayo
lunun açılması Güllük’ün Menteşe yöresinin limanı olmasını engel
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lemiştir. Dolayısıyla Güllük, sadece Milas ve etki alanının bağlantı
sı olarak kalmıştır. Diğer taraftan, M ilas’ın İzmir’le olan kara ulaşı
mının zorluğu nedeniyle Güllük limanının önemi artmış, Milas için
Milas-Güllük karayolu birinci derecede önemli yol haline gelmiş,
Milas-Bodrum yolu ise eski işlevini yitirmiştir. Daha sonraları
1957'de Milas-Söke karayolunun açılması ile M ilas’ın doğrudan
İzmir’le bağlantısı kurulmuş, artık birinci derecedeki öneme bu yol
sahip olmuştur.
XIX. yüzyıl sonlarında Menteşe sancağının yabancı yatırım
merkezi M ilas’tır. Çünkü yörede levantenlerin zeytin ve madencilik
(zımpara, kömür, kurşun gibi)) alanlarında yatırım yapması
M ilas’ın Güllük üzerinden deniz bağlantısının olmasına dayanmak
tadır. Yine bu yüzyıl sonlarında M ilas’tan Avrupa’ya önemli bir
dışsatım kaynağı da hububattır ve arpa, dan, buğday, ak dan Gül
lük iskelesinden gönderilmiştir. Balıkçılık 1800'lü yılların sonunda
önem kazanmaya başlamış, dalyandan avlanan balıklardan elde edi
len balık yumuntalan avrupa’ya ihraç edilmiştir.
İşte Güllük, XIX. yüzyıl sonunda birbirine eklenen bu geliş
meler sonucunda birden canlanıvermiştir. İskeleye aynı anda büyük
olmayan 9-12 geminin yanaabildiği, kıyıda çok sayıda zahire ve
zeytinyağı mağazasının açıldığı bilinmektedir. Güllük iskelesinden
İzmir ve İstanbul’a yılda 1000-2000 ton zeytinyağı ile önemli ölçü
de maden ve günlük buhuru sevkedildiği kayıtlarda yazmaktadır.
Güllük’ün Cumhuriyet Türkiyesi’nde eski yapısını koruyarak,
limanı ve balıkçılık faaliyeti ile günümüze ulaştığını, ancak son yıl
larda turizmin devreye girerek bazı değişimlere neden olduğunu
söyleyebiliriz.
Güllük ardülkesinde, tarihsel süreç içersinde belirli dönemlerde
çok önem kazanmış Mylasa gibi büyük bir ticaret, tanm ve yöne
tim merkezinin var oluşu, Güllük’ün liman fonksiyonunu koruma
sında birinci derecede etkendir. Güllük’le doğrudan bağlantısı (26
km) olan bu yerleşme, M.Ö. 6. yüzyılda Karya başkentliği yapmış,
1300 yıllarında Menteşe beyliğinin merkezi olmuştur. Bugünkü
kent, eski M ilas’ın tam üzerinde kurulduğundan eski yapılann
hemen hepsi tahrip olmuştur. Ayakta kalan birkaç yapıdan örnek
verilecek olursa; kent surlanndan arta kalan Baltalı Kapı, Zeus tapı
nağı yıkıntısı, Gümüşkesen mezar anıtı, Menteşe ve Osmanlılara ait
birçok cami ve han ile 19. yüzyıla ait özgün mimarisiyle Milas
türk evleri.
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Güllük yakın çevresinde, tarihsel dönemler içinde var olup,
zaman zaman önem kazanan birçok antik yerleşme kalıntısına rastlanmaktadır. Çoğu iç kısımda Milas çevresinde yer alan bu kentler
dışında kıyıda kurulanlardan en önemlisi, Güllük koyunun kuzey
kıyılarındaki antik lasos kentidir. Kent, Miken döneminde
Argos’tan gelen topluluklar tarafından kurulmuştur. Iasos, uzun
süre el değiştirdikten sonra M.Ö. 129'da Asya’nın bir eyaleti olan
Karya ile birleşince Roma’ya dahil olmuştur. Kent kalıntılarının
bulunduğu bugünkü kayalık küçük yanmada, önceleri karaya çok
yakın bir ada idi. Adayı çepeçevre saran 2400 m. uzunluğundaki
surlardan günümüze kopuk parçalar ulaşmıştır. Kentin bulunduğu
yerde Hellen ve Roma dönemi agoralan, tiyatro, bir Bizans dönemi
yerleşim kalıntısı, akropol, mozayikler evi, bazilika, nekropol vb.
dikkati çekmektedir. A ynca İasos’un bağlı olduğu kara parçası üze
rinde; çiftlikler, tapınaklar, yollar, su kanalları ve görkemli Balık
pazan adı verilen yapı yer almaktadır (ISTİTUTO ITALİANO
CULTURA, 1994).
Kıyıdaki bir ikinci yerleşme Passala’dır. Mylasa’nın eski lima
nı olduğu tahmin edilen bu kentin, Hocat Gölü bitiminde yer aldığı
tahmin edilmekte ama kesinlik taşımamaktadır.
Güllük beldesi güneyinde, kara içine iyice sokulan koyun
(Tuzla koyu) meydana getirdiği yanmadanın doğu ucunda çift zirveli bir tepe üzerinde yer alan Bargylia; Bizans çağında piskopos
luk merkezi idi ve o dönemden günümüze bir kilise kalıntısı, Roma
dönemine ait küçük bir mabed, tiyatro, odeon, su kemerleri ile tem
sil olunmaktadır.
Güllük’ün hemen gerisindeki tepeler üzerinde, körfeze hakim
bir mevkide Bozkale adını taşıyan kaleye ait şist bloklardan inşa
edilmiş sur kalıntılan bulunmaktadır. Ayrıca aynı yerde iki küçük
kalenin varlığı daha tesbit edilmiştir. (MUĞLA İL YILLIĞI, 1973).
4- Güllük’ün nüfus ve yerleşme özellikleri
Güllük (eski adıyla Küllük); Muğla ili, Milas ilçesine bağlı bir
belde olup, 1990 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlanna göre 2157 nüfu
sa sahiptir. 1987 yılında belediyesi kurulmuştur. Nüfusu yavaş geli
şen, ama azalma göstermeyen yerleşme, son 40 yıldan bu yana
ancak 3-4 misli artabilmiştir. Güllük için asıl önemli artışlar “mev
simlik artışlar” dır ki, yaz aylarında turizm nedeniyle nüfusun 1215 bin kişiye yükseldiği tahmin edilmektedir (GÜLLÜK BELEDİ
YESİ, 1993).
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Güllük’ün kuruluş yeri, kıyı boyunca birbiri ardına sıralanan
üç küçük koy kenarındadır. Yerleşme kıyıdan itibaren yükselen te
pelere doğru tırmanmaya başlamıştır. İmar planı içindeki planlan
mış saha, küzuyde Dalyan koyundan güneyde Tuzla koyuna kadar
uzanmaktadır. Güllük, dalyana kadar zeytinlik alanlar, doğuda
maki kaplı tepeler ve gerisinde maden stok alanlan ile çevrilidir.
Güllük’ün coğrafi konumu ise; Ege denizi’nin Güllük Körfe
zi dahilinde kalan Güllük Koyu kıyısındadır. Bu konumuyla
İzmir’e 207 km uzaklıktadır. Ayrıca M ilas’a 26 km, Bodrum’a 43
km, Muğla’ya ise 90 km lik karayolu ile bağlıdır. Güllük deniz ke
narında olmasına rağmen beldeye tek ulaşım şekli karayolu iledir.
Günümüzde denizyoluyla yolcu taşımacılığı yapılmamaktadır. Güllük'ün bu coğrafi konumu, yerleşmenin gelişimi ve fonksiyonlarını
kazanması açısından hem avantaj, hem de dezavantaj getirmiştir.
Avantaj açısından ilk olarak; güneybatı Anadolu’da yer alışı ve iyi
bir karayolu ile ardülkesine bağlı oluşu, bu yöredeki bazı madenle
rin yurtdışına gönderilmesinde liman görevi üstlenmesine zemin
hazırlamıştır. Deniz kenarındaki konumu ve 5-6 km uzağında bir
lagünün bulunuşu ise, balıkçılığın gelişmesini beraberinde getirmiş
tir. Dezavantaj, turizm konusundadır. Bodrum gibi uluslararası üne
sahip, her türlü turizm aktivitesinin yer aldığı bir turistik merkezin
yakınlığı, Güllük’ün dış turizmde gelişme şansını azaltmıştır.
Güllük’ün birbirini izleyen 3 küçük koyun kıyısında uza
nan yerleşim alanı; arazi kullanılışı açısından incelendiğinde; li
manın yer aldığı birinci koyda resmi dairelerin, iş ve ticarete ait bi
rimlerin; kuzeye doğru ikinci ve üçüncü koylarda daimi ve ikinci
konutların karışık halde bulunduğu gözlenir. Limandan güneye
doğru birbirini izleyen diğer küçük koylar ise turizm tesisleri ve
ikinci konutlarla kapatılmış bulunmaktadır. Güllük’ün çok dar olan
kıyı şeridi bugün turistik yapılaşmayla dolarken, kıyı gerisindeki
yamaçların da ikinci konut inşaatlarıyla kaplanması, coğrafi görü
nümün doğallığını son derece bozmuştur.
Güllük’ün yerleşim alanı; liman, turizm ve balıkçılık fünksiyonlannın etkisiyle, bu nüfustaki küçük bir yerleşimde görüleme
yecek derecede bazı değişikliklere uğramıştır. Diğer bir ifadeyle
beldenin üçlü fonksiyonel yapısı, yerleşim planını şekillendirmiştir.
Nitekim kıyıda deniz kenarını boydan boya geçen cadde ile ona dik
olarak bağlanan ana ulaşım aksında; balıkçılıkla ilgili binalar (koo
peratif, satış yeri vb), limanla ilgili kurumlar (Güllük liman işletme
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si, gümrük, acenta vb) ve turizmle ilgili tesisler (pansiyon, motel,
restoran, çay bahçesi vb) toplanmış, alışveriş birimleri (market,
büfe, kuru yemişçi, manav vd) de burada yoğunluk kazanmıştır.
Güllük beldesinin altyapı sorunlarının başında kanalizasyon ve
ulaşım gelmektedir. Kanalizasyon şebekesinin kurulması için giri
şimler başlatılmıştır. Ulaşımdaki sorun ise beldeyi Milas-Bodrum
karayoluna bağlayan 8 km lik tali yolun bozukluğu konusundadır.
Limandaki gemilere maden taşıyan kamyonlar bu yolu kullandıkla
rından toz, kirlilik, gürültü ve yoğun trafik yaratmaları yanında
yolun asfaltını da tahrip etmektedirler. Limanın taşınması halinde
büyük bir rahatlık gelecektir.
5Güllük’ün fonksiyonel yapısı, fonksiyonların etkileri ve
birbirleriyle etkileşimleri
Güllük ekonomisinin tarihsel süreç içersinde balıkçılık ve
liman ile ayakta kaldığını, günümüzde onlara turizmin eklenmesi
konusunda gayretler sarfedildiğini daha önce belirtmiştik.
Güllük yakın çevresinde toprakların verim kabiliyeti bakımın
dan 7. sınıf topraklar oluşu, tarımsal üretimi çok sınırlı (az oranda
narenciye ve sebze yetiştiriciliğine karşılık daha geniş alanlarda
zeytincilik) kılmıştır. Böylece toprağa bağlı tarım fonksiyonu,
belde ekonomisinde balıkçılık, turizm ve liman fonksiyonlarının ar
kasında kalmıştır.
Güllük’te üç fonksiyon dışında, bir kıyı yerleşmesi olması do
layısıyla yat-tekne yapımı ve onarımı ileri düzeye ulaşmıştır.
Yaklaşık 50 yıldan beri, 3 nesildir küçük bir tersanede geliştirilen
yat-tekne yapımcılığı, Türkbükü-Kuşadası arasındaki kıyılarda tek
olma özelliğini taşımaktadır. Yapılan tekneler, gulet başta olmak
üzere, ayna kıç keçler, krandil, dragon, kotra, kalyon ve balıkçı tek
neleri olmak üzere çok çeşitlidir. Müşterilerin çoğunluğu yurtdışındandır. 1987 yılında Türkiye’nin en uzun (32 m) ahşap teknesi bu
rada yapılmıştır. Tersanede ayrıca, bakım, onarım işleri de
yürütülmektedir. Tekneler, siparişlere göre günlük gezi ve uzun
yolculuk için yapılmaktadır. Bazı sorunlarla (kereste temini, kalifi
ye eleman yokluğu, yetişmiş elemanın aynlması gibi) karşı karşıya
olan bu faaliyet, az bir kadroyla (20 kişi) çalışmasına bağlı olarak
talepleri karşılayamaz duruma gelmiştir.
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5.1- Güllük’te balıkçılık
Güllük’ün bir kıyı yerleşmesi olması, doğal olarak balıkçılığın
gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Güllük’te balıkçılık; yakın
yıllara kadar deniz balıkçılığı ve dalyan balıkçılığı şeklinde yapıl
makta iken bugün onlara “ağ kafes balıkçılığı” eklenmiş bulun
maktadır. Bu arada deniz balıkçılığı çok azalmıştır.
Dalyan esas anlamda balıkların geçit yerlerine kurulan sabit tu
zaklar olabildiği gibi denizlerde balıkların geçit yaptıkları yerlere
kurulabilenseyyar ağ dalyanlar da mevcuttur. Türkiye genelinde 88
olan dalyan sayısı giderek azaldığı ve günümüzde 24'e düştüğü be
lirtilmektedir (EGEMEN, 1996). Sanayi atıkları, gürültü, zararlı ta
rımsal ilaçlar ve diğer birçok kirlilik kaynakları dalyanları küçült
meye ve verimsiz kılmaya devam etmektedir. Güllük dalyanı da
geçen yüzyıldan beri kullanılmasına karşın, bugünlerde çeşitli risk
faktörleri ile karşı karşıyadır ve üretimi her geçen gün azalmaktadır
(dalyanda en fazla avlanan kefal %90, çipura %70, yılan balığı
%70, levrek %80, diğer balıklar %85 aoranında azalmıştır). Bunun
nedenlerinde; derelerin ve DSİ’nin açtığı drenaj kanalının getirdiği
alüvyonların sığlaşmaya yol açması, göl kenarında aşırı saz gelişi
minin lagünü küçültmesi (lagün alanı 250 hektardan 25 hektara in
miştir) başta gelmektedir.
İç içe iki gölcükten oluşan lagünün iç kısmındaki Karakemer
gölü, bugün aşırı siltasyonla dolarak sığlaştığı için kullanılamaz
hale gelmiştir. Esas üretim Limni gönülden yapılmaktadır. Başlıca
balık türleri ve üretimin son değerleri (yıllık) şöyledir: kefal 20 ton,
yılan balığı 14-18 ton, levrek 5 ton, çipura 5 ton. Daha az miktarlar
da lahos, dil ve lidaki avlanmaktadır. Denizle bağlantısı olan dal
yanda ayrıca tatlısu balığı olan sazan avlanmaktadır ki (günümüzde
çok azalsa da) bu balığın bir dalyanda avlandığı tek yer ülkemizde
burasıdır. Balıkların pazarlanması komisyoncular vasıtasıyla yapıl
makta ve iç tüketim için dondurularak Türkiye’nin her tarafına sevkedilmektedir. Yılan ve dil balığı başta İtalya olmak üzere yurtdışına yollanmaktadır (Hazıran-Eylül arası). Üreticinin pazarını %50 iç
ve %50 dış pazar meydana getirmektedir.
Güllük lagünü ve civan aynı zamanda yurdumuzun önemli kuş
alanlanndan birisidir. Bazı önemli kuş türlerinin (Mahmuzlu kız
kuşu, Uzunbacak, İzmir yalıçapkını, Alaca yalıçapkını, Yeşil an
kuşu, Çulha kuşu) bu bölgede kuluçkaya yattığı belirtilmektedir
(ERTAN, A.-KILIÇ, A.-KASPAREK, N. 1989).
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Bundan 40-50 sene önce Güllük halkının tek geçim kaynağı
olan balıkçılık ilkel şekilde yelkenli ve kürekli teknelerle yapılırken
bile yıllık 40-50 ton balık avlandığı, ancak trolün açık deniz balık
çılığını öldürdüğü ifade edilmektedir (AKARCA, 1954). Şimdi de
dalyanın verimsizleşmekte olması yöre halkını endişelendirmekte
dir. Dalyanın eski haline getirilmesi için ıslah edilmesi gerekmekte
dir. Bunun için de; çeşitli sirkülasyon kanalları açılmalı, basinler
yapılmalı, göl alanı genişletilmeli, göle gelen baraj deşarj suyu en
gellenmeli, DSİ kanalının tortu getirmesi önlenmelidir. Ayrıca, karalaşan dalyan gölünde balık üretimine geçilmesi, dalyana yavru gi
rişi sağlanarak, yavru fazlalarının da üretimde kullanılması
önerilmektedir.
Güllük’te halkın %50’den fazlası, geçimini doğrudan balıkçı
lıktan kazanmakta, ayrıca esnafın yaklaşık %90'ı da ikinci uğraş
olarak balıkçılık yapmaktadır. Balıkçıların %904ı bu beldenin insa
nıdır. Yalnızca kış aylarında göç balıkları (palamut, torik, orkinos)
yöreye gelen Karadenizliler tarafından avlanmaktadır. Güllük’te 50
kayık kapasiteli küçük bir balıkçı bannağı bulunmakta ama yetersiz
gelmektedir.
Gülllük için en önemli geler kaynağı ve başlıca istihdam yara
tan faaliyet olan dalyan balıkçılığı gerilerken yeni bir balıkçılık
türü olarak “Ağ kafes balıkçılığı” devreye girmiştir. Dalyandan ve
denizden istediği verimi alamayan, işsizlikle karşıkarşıya kalan
halk, bu tür balıkçılığa yönelmiştir. Dalyanda tutulan küçük balık
lar (Çipura, levrek), Güllük Körfezi kıyılarında yüzlerce sayıdaki
kafeslerde (balık çiftlikleri) büyütülmektedir. Eğer körfez kıyılan
tümüyle bu balıkçılık için kullanılırsa yıllık 3 bin ton balık elde edi
lebileceği bildirilmektedir. Körfez kıyılannın dalgasız, akıntısız,
yeterli derinlikte ve en önemlisi kirlenmemiş olması, bu tür balıkçı
lık için ideal bir ortam yaratmıştır. Zaten hızla artan ağ kafes sayısı
bunu kanıtlamaktadır. Ancak zaman zaman balıklann hastalanıp öl
mesi bir sorun olarak ortaya çıkarken, ölen balıklann, balık yemle
rinin ve balık pisliklerinin bu durgun su ortamını kirlettiği, alan ola
rak da su yüzeylerini kapladığı gerekçesiyle balıkçılık-turizm
arasında bir çatışma doğmaktadır.
5.2-Güllük limanı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel M üdürlüğü’de bağlı mo
nopol bir liman olan Güllük limanı, yakın geçmişinde yolcu ve yük
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(ihracak ve ithalat) taşımacılığında gelişmiş bir liman iken, şimdi
tamamen ihracata dönük hizmet vermektedir.
Güllük Körfezi’nin tek limanı durumunda olan bu liman, Ege
kıyılarının da başlıca limanları (İzmir, Çeşme, Dikili, Kuşadası,
Marmaris) arasındadır. Limanın gemi kabul kapasitesi yılda 150
gemi, yük elleçleme^ toplam kapasitesi 300.000 ton/yıldır (ULAŞ
TIRMA BAKANLIĞI, 1993). Güllük limanı bugünkü maden ihra
cak limanı fonksiyonunu kazanıncaya kadar, çeşitli amaçlarla kul
lanılmıştır: Nato iskelesi, Yatağan Termik Santralinin ithal
malzemelerinin çıkış yeri olmak üzere. Limandan, 1981 yılına
kadar Güllük muhtarlığının işletmesi altında un, gübre, kömür ihra
catı yapılırken bu tarihten sonra işletmesi TDİ’ne geçmiştir.
Limandan 1994 yılında 501 bin ton yükleme yapılmış, 1995
yılı için 700 bin ton yükleme tahmin edilmektedir. Yıllık maksi
mum 150 geminin yanaşabileceği limana, 1995 yılında kapasitesi
nin üstünde (180-200) gemi beklenmektedir. Liman başkanlığı,
yükleme-boşaltma, kılavuz, kumanya, elektrik, su hizmetlerini ver
mektedir. Gelen gemilerin %45'i türk, %55'i yabancı bandralıdır.
Gönderilen madenlerin başında feldspat (%99) gelmekte, onu zım
para taşı, boksit, diasporit izlemektedir. Milas-Çine yöresinden
getirilen madenler Güllük yakınlarındaki stok alanllarında kırıl
makta ya da toz haline getirilmekte ve torbalara konarak ihraç edil
mektedir. Feldspat özel şirkete ait işletmeler, diğer madenler de Etibank tarafından çıkarılıp, sevkedilmektedir. Feldspatın ihraç
ülkeleri İtalya (%80), İspanya, Romanya, Lübnan olurken, Etibank’a ait madenler ise Kanada’ya yollanmaktadır.
Limanın varlığı; Güllük’e gelir ve istihdam açısından balıkçı
lıktan sonra ikinci büyük katkıyı sağlamaktadır. Çünkü, madenleri
kırma, paketleme, depolama, nakliye, yükleme, boşaltma gibi insan
gücüne dayanan işler, beldedeki işgücüyle karşılanmaktadır. Ayrıca
limana gelen gemilerin personeli dövizle alışverişe çıktıklarından,
yerel halka bir ekonomik kazanç getirmektedirler. Limanın bu
olumlu etkileri yanında, olumsuz çevresel etkilere de sahip olduğu
meydandadır. Sözgelimi; maden taşıyan kamyonların Güllük için
den geçmeleri sırasında gürültü ve kirlilik (toz ve kamyonlardan
dökülenler nedeniyle) çevreye yayılmaktadır. Yine gemilere yükle
me ve boşaltma sırasında hem gürültü doğmakta hem de dökülen
maden kırıntıları ve tozlan denizi kirletmektedir. İşte bu nedenlerle
ve kapasitesinin yetmemesi yüzünden Güllük limanının merkezden,
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kuzeyde dalyan mevkiine taşınması gündeme gelmiştir. Yeni inşa
edilecek limanın plan ve projesi hazırlanmış ihaleye verilmeyi bek
lemektedir. Yeni liman bittiğinde eskisinin yat limanına dönüştü
rülmesi düşünülmektedir.
5.3.- Güllük’te turizm
Güllük’ün fonksiyonları içersinde turizm; potansiyeli olmasına
rağmen az ve tek yönlü bir gelişmeye sahiptir. Güllük Koyu kıyıla
rı, günümüze kadar az yerleşilmiş veya diğer bir ifadeyle az yapı
laşmış özelliğini korurken, son yıllarda hızla bir ikinci konut işga
liyle karşı karşıya kalmıştır. İkinci konutlar, koyun kuzey, güney e
güneydoğu kıyılarını istila edercesine büyük lekeler halinde yayıl
maktadır. Bu nedenle ikinci konutlar, Güllük turizminin tek yönlü
gelişmesinin belirleyicileri arasında başta gelmektedir.
Güllük’te dış turizmin çok az görülmesinde, iç turizmin ise
günübirlik-hafta sonuna dayalı oluşunda ve ikinci konutlarda tatil
geçirmeyle eşdeğer sayılmasında 3 faktör rol oynamaktadır: Birin
cisi; hemen yakınındaki Bodrum gibi uluslararası bir turizm merke
zinin varlığı (öncelikli olarak gerek yabancı gerekse yerli turistleri
kendine çekmesi), İkincisi; yıllardan beri balıkçılık ve limanın Gül
lük halkı için önde gelen ekonomik faaliyet olması, üçüncüsü de;
Güllük’te turizm ve turist için yapılan yenilik ve hizmetlerin, diğer
bir ifadeyle insan yapısı çekiciliklerin yok denecek kadar az olma
sıdır (Dört yıldızlı otelin plaj, disko, yüzme havuzu gibi donatımla
rı dışında, yaz aylarındaki mevsimlik hareketlenmeye bağlı olarak
kıyı boyunca sayılan 8-10 geçmeyen restoran, çay bahçesi ancak
gelişebilmiştir). Bunlara ek olarak; Güllük kıyısının dar, hemen ge
risinin oldukça parçalı rölyefi, turistik komplekslerin yer almasını
kısıtlamaktadır. Birkaç koyun sosyal dinlenme tesisi, Etibank İşlet
mesi, ikinci konutlar ile kapatılması, turizmi canlandıracak gerçek
konaklama tesislerinin kurulmasını engellemiştir. Son olarak,
Hocat Gölü bitimindeki bataklık alanlann sivrisinek yatağı olması,
uzun yıllar Güllük’e geen turistleri son derece rahatsız etmiş, bugün
bu olumsuz etki ortadan kaldınlmıştır. İşte turizmin bu faktörlerin
etkisinden kurtulup gelişmesi bugüne kadar pek mümkün olmamış
tır.
Güllük ve yakın çevresindeki konaklama tesisleri pansiyon
(6 adet) ve otel motel (8 adet) türlerinde toplanmıştır. Beldedeki
toplam yatak sayısı 1995 yaz sezonunda 700 civarındadır. En
büyük tesis 276 yatağı ile bir yabancı oteller zincirine bağlı olan 4
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yıldızlı oteldir. Otel, 1991 yılında açılmış, Almanya, Fransa, Belçi
ka ve İtalya pazaruyla çalışmaktadır. 1995 yılında %61 doluluk ya
şamıştır. Yılın 7 ayı açık olup, otelde 150-180 kişi çalışmakta, bun
ların çok az kısmı yöre halkındandır. Bu otelin Güllük’e ekonomik
katkısı hiç yok gibidir. Yalnızca yabancı turistin ulaşım talebi kar
şısında, taksi ücretleri tarifeye bağlanmış ve dolar üzerinden çalış
maktadırlar. Turizmin döviz getiren ve diğer sektörleri harekete ge
çirerek, kalkınmada itici güç olduğunu kabullenen yöneticiler ve
halk, Güllük’te planlı bir turizmin gelişmesine destek vermektedir
ler. Ama bu noktada turizm; balıkçılık ve limanla çatışma haline
girmektedir (bak. 5.4).
Turistlerin Güllük’ü bir tatil yeri olarak seçmeleri için Gül
lük’ün sahip olduğu çekicilikleri, yeni düzenlemelerle ön plana çı
kartmak şarttır. Sözgelimi; Dinlenme turizmi ile 3. yaş turizmi
çerçevesinde gelecekler için, Güllük sessiz-sakin ortamıyla ideal
bir tatil beldesine dönüştürülebilir. Bodrum’un çok yakın oluşu, gü
nübirlik turlarla turistleri Güllük sakinliğinden Bodrum’un eğlence
dünyasına taşınmasına olanak sağlar ve turiste kaldığı sürece bir al
ternatif sunulmuş olur. Mevcut liman yat limanı haline getirildiği
taktirde Yat turizmi gelişebilir. Yine Güllük’ün çok yakınındaki
inşaatı süren havaalanı bittiğinde, beldeye direkt ulaşım, önemli
avantaj yaratabilir.
Güllük turimini canlandırabilecek bir başka motiv, kültür turiz
mi bünyesinde gerçekleştirilebilir. Bu konuda İasos ve Milas çeki
cilik unsurlarıdır. Şu anda Güllük’ten antik İasos kentine tekne tur
ları düzenlenmekte, ancak yeterli bir talep uyandırmış değildir.
Milas kenti ve yakın çevresi ise kültür turizmine ait bir çok öğeyi
bir arada bulundurmasına rağmen, turizme hizmet edecek biçime
getirilmemiştir.
Güllük’te turizmin etkileri, turizmin bu yapısı doğrultusunda;
ekonomik açıdan son derece azdır (birkaç pansiyon, restoran-çay
bahçesinin turizmden kazanç sağlaması dışında). Ucuzluk itibariyle
de konaklama tesislerinin Bodrumdakilerden bir farkının olmaması,
rekabet ortamı yaratmamakta ve turist talebini yükseltmemektedir.
Turizmin Güllük halkı üzerindeki sosyo-kültürel etkileri; yabancı
turist azlığı ve yöre insanının turizme gönüllü oluşu nedeniyle yok
tur, denilebilir. Turizmin çevresel etkileri, ikinci konutlar ve koy
lardaki bazı tesisler vasıtasıyla düzensiz ve aşırı yapılaşmayla do
ğanın tahribi şeklinde görülmektedir. Turizm; yol açtığı bu etkiler
yanında bizzat kendisi de Güllük’ün diğer iki fonksiyonundan etki
lenmektedir (bak 5.4).
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5.4-GülIük fonksiyonlarının birbirleriyle etkileşimleri
Güllük balıkçılığı, kendi içinde bir değişim (deniz balıkçılığı
nın bitmesi, dalyanın verimsizleşmesi, ağ kafes balıkçılığının başla
ması) yaşadığı gibi, denizle bağlantılı olan liman ve turizm ile de
pek uzlaşım içinde olduğu söylenemez. Nitekim Güllük turizminin
tek doğal çekicliği; deniz ve girintili-çıkıntılı kıyılandır. Kıyı bo
yunca koylarda sıralanan ağ kafesler önce görsel kirlilik, sonra su
kirliliği ve ardından fiziki engel teşkil ettiğinden, danizle ilgili tu
rizm türlerini ve aktivitelerini yapılamaz hale getirmektedir. Sözge
limi, yat turizmi, tekne gezileri, kıyılarda turistik tesis kurulması,
denize girişler vb. ağ kafesler yüzünden balıkçılık ile turizmi karşı
karşıya koymaktadır. Aynca ağ kafes balıkçılığıyla uğraşanlann kı
yılarda derme çatma yaptıkları kulübeler estetik açısından rahatsız
lık vermektedir.
Güllük-Ekinanban köyü yakınlarında inşa edilmekte olan Bodrum-Güllük Havaalanı’nın, beldeye sosyal ve ekonomik yönden
bir devinim getireceği, dış turizmde bir kıpırdanma yaratacağı gö
züyle bakılmaktadır. Havalanında işletme aşamasında 750 kişinin
çalışacağı, 300-350 kişilik vasıfsız işçilerin Güllük, Milas ve çevre
köylerden istihdam edileceği, bölge dışından gelecek yaklaşık 75100 personelin de Güllük ve M ilas’da ikamet edeceği varsayılmak
ta, bu da havaalanının istihdam açısında yöreye büyük bir katkıda
bulunacağına işaret etmektedir (D.E.Ü, 1992). Bu olumlu bekleyiş
ler ötesinde, balıkçılar, havalanmın dalyan balıkçılığını gürültü ne
deniyle olumsuz yönde etkileyebileceği görüşündedirler. Havalanı
ile ilgili hazırlanan ÇED raporunda ise; gürültünün sualtına ihmal
edilir seviyede geçeceği, balıklar tarafından gürültü farkedilse bile
kalkış-iniş süresinin kısalığı ve aralıklı meydana gelmesinin, balık
lan etkilemeyeceği belirtilmektedir (D.E.Ü, 1992). Balıkçılar, diğer
taraftan çok yakında (5-6 km) bir havaalanının bulunuşunu, taşıma
cılık açısından yararlı görmektedirler. Balıkçılık ile liman arasında şu anda olumsuz bir etkileşim
görülmüyorsa da yerleşme merkezindeki mevcut limanın, dalyanın
ağzına yakın bir yerde yapılacak yeni limanda faaliyete geçmesiyle
ağ kafes ve dalyan balıkçılığının olumsuz yönde etkileneceği dile
getirilmektedir. Çünkü yeni limanın Güllük Körfezi’nin daha iç kıs
mına kaydınlmasıyla denizin yükleme boşaltma sırasında kirlenen
suyunun bu durgun sularda kolay temizlenemiyeceği, kapasitesi ar
tacak limandan çevreye daha çok gürültü yayılacağı öne sürülmek
tedir.
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Liman ile turizm arasındaki etkileşim, limanın Güllük yerle
şim merkezi içinde olmasından kaynaklanmaktadır. Feldspat made
ninin yurtdışından sürekli ve yüksek talep alması, limanın kapasite
si üzerinde çalışmasına yol açmıştır. Liman hiç boş kalmadığı gibi,
açıkta her zaman şileplerin beklediği gözlenmektedir. Bir taraftan
limandaki gürültü ve maden taşıyan kamyonların gürültüleri, diğer
taraftan etrafa yayılan toz, kirlenen deniz, turizmin gelişmesini he
defleyen bir belde için itici olmaktadır. Ayrıca körfeze girip, sıra
bekleyen şileplerin, denize atık sularını boşalttıkları ve denizi kir
lettikleri söylenmektedir. İşte “Bodrum yakınında en sakin alterna
tif köşe” olarak tanımlanan Güllük, doğallığını, sakinliğini ve te
mizliğini korumak zorundadır.
Güllük’te üçü de denizle ilgili bu fonksiyonların bir arada
uyumlu beraberliği zor değildir. Önemli olan mekanın iyi planlan
ması, herhangi bir yer değişikliği ya da yeni bir etkinliğin devreye
girmesi gerektiğinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi”nin yapıl
masıdır. Bodrum-Güllük Havaalanı’nın ÇED raporu hazırlanmıştır.
Liman ve yat limanı için de böyle raporlar hazırlandığı taktirde çok
sayıda fonksiyonunun uzun yıllar birbirlerini olumsuz yönde etkile
meden gelişmeleri mümkün olacaktır.
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