
Atölye
Muğla Bir



Nedir?
Birlikte kalkınmak için birlikte üretim yaklaşımını benimseyen Atölye Muğla Bir’de, 

tarımsal çeşitliliği ve katma değeri destekleyen program ve projeleri, 
üreten ve tüketenler ile birlikte geliştiriyoruz.

Neden Kuruldu?
Atölye Muğla Bir olarak, BİR olmanın gücüne inanıyoruz,

Birlikte Kalkınmak İçin Birlikte Üretiyoruz.

Nasıl Çalışacak?
13 ilçenin tamamı için geliştirdiğimiz 13 proje ile kırsalda yenilik ve yaratıcılığı destekliyoruz.

Neler Yapar?
Bölgede, üreten ve tüketenleri, kişiler ve kurumları bir araya getiriyoruz. 

Araştırma, Katılım ve Tasarım süreçlerini kurguluyor, kalkınma projelerini hayata geçiriyoruz.

Atölye
Muğla Bir
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13 İlçe 13 Proje
13 ilçenin tamamı için geliştirdiğimiz 13 projenin detaylarını 

http://www.atolyemuglabir.org/projeler/ adresinden inceleyebilirsiniz. 13 İlçe 13 
Desen Tasarım Çağrısı, Tasarla Tak kapsamında gerçekleştirilmektedir.   

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

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

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

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

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

Yerel deneyimi yaşatarak, yerel üretimi 
nasıl kalkındırabiliriz?

Susuz yaz yaşanmaması için yağmur suyunu 
nasıl değerlendiririz?

Kıyı ve kırlarda kültürel ve doğal turlara 
katılan turistlere yöre mutfağını 

nasıl tattırabiliriz?

Geçmişin kökeni olan mitoloji ile günümüz 
arasında bir köprü oluşturup, coğrafik 

düşünsel yolculuklar kurgulayabilir miyiz?

Turistlerin keyif ve keşif duygusu içinde 
Muğla’nın değerlerini fark etmeleri için,

evrensel bir iletişim dili geliştirebilir miyiz?

Anadolu ve ege coğrafyasının buluştuğu bu 
özellikli coğrafyadaki kimlikler ve kişiliklerle 

 bir hemşehrilik bilinci geliştirebilir miyiz?

Geçmişin izleri, geleceğin çizgilerini 
buluşturan yaratıcı ürünleri 

nasıl tasarlayabiliriz?

Ortak coğrafya ve katmanlaşmış kültürlerin süreçlerini 
nasıl bütünleştirebiliriz?
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Sorun
Bölge, kent ve kır kimliğini ele alan ürün tasarımları yerine taklit ve benzer ürünler pazarda satılıyor, 

yaratıcı ürünler tasarlanmalı.

Engel
Tasarımcılarla, geçmişin değerlerini buluşturma ortamları henüz yok.

Bulgu
“Deneyimler, hikayeler, anılar, kimlikler ve kişilikler her biri kent kimliğini oluşturan önemli öğeler”

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

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

.



Muğla’nın 13 ilçesinin kültürel zenginliği, tarihsel derinliği ve bugünün değerlerinin görsel tasarımlara
dönüştürülmesiyle, 13 ilçenin farklılaşan kentsel kimliklerinin grafik tasarımı yoluyla ifade edilmesi amaçlanır. 

Üretilen desenler, Atölye Muğla Bir ziyaretçilerine, Muğlalılara, yerli ve yabancı konuklara yönelik
bez çanta, defter, tablet kılıfı, kupa, şişe açacağı, takvim gibi ürünler

üzerine yerleştirilerek satışa sunulacak ya da promosyon amaçlı kullanılacaktır.

Kimler Katılabilir?
Katılım herkese açıktır. Tasarımcılar, birden fazla ilçe için tasarım üretebilirler.

Beklentiler
Tasarımcılardan, Muğla’nın 13 ilçesinin farklılaşan kentsel kimliklerini ifade eden 

grafik (illüstrasyon) ve desen çalışmaları hazırlamaları beklenmektedir. 
Desen çalışmaları, rulo kumaş baskı yapıldığında devamlılığı olacak biçimde hazırlanmalıdır. 

Tasarımcılar, sorularını info@muglabir.com adresine mail atabilirler. Tüm soru ve cevaplar,
 tasarım çağrısı süresince muglabir.com sitesinde, ‘13 İlçe 13 Desen’ grubu altında paylaşılacaktır.
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süreç
Tasarım süreci online olarak yürütülecektir. 

Tasarımcılar, www.muglabir.com adresine üye olarak, 
‘13İlçe 13 Desen’ grubunu takip etmelidirler.

Tasarım çağrısının toplam süresi 5 haftadır.

şubat 20 2413
2114

mart nisan

Tasarım Çağrısı Duyurusu 20.02.2017

Online Teslim  13.03.2017
Projelerin siteye yüklenmesi  için son tarih

Online Değerlendirme 14.03.2017 - 21.03.2017
muglabir.com adresinden herkese açık oylama yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanması 24.03.2017
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Vektörel olarak hazırlanan illüstrasyon ve desen tasarımları, 150dpi çözünürlükte
ve jpeg uzantılı olarak, A4 boyutundaki örnek şablona yerleştirilerek teslim edilecektir.

 
Değerlendirme sonucunda ödül alan ya da MELSA tarafından kullanım hakkı 

satın alınan desenlerin vektörel dosyaları ayrıca teslim edilecektir.

2333 x 1313 piksel .jpeg

150dpi

https://muglabir.com/13-ilceye-13-desen-26509.html

yükle

Vektörel olarak hazırladığın illüstrasyon ve 
desen tasarımlarını, bu linkten indirebileceğin 

şablona yerleştir.

Şablonu orjinal boyutunda 150dpi 
çözünürlükte .jpeg uzantılı olarak max. 2mb 

olacak şekilde kaydet.

Dosyanı yukarıdaki linkten muglabir.com’a 
giriş yaparak siteye yükle ya da 

info@muglabir.com adresine mail at.

teslim
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degerlendirme-
Tasarımlar, 1 hafta süreyle www.muglabir.com sitesinde, 13 Proje 13 Desen Grubu altında 

halk oylamasına açılacaktır. Halk oylamasında en çok oy alan ilk 3 tasarım ödüllendirilecektir.

Halk oylamasına ek olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MELSA, Atölye Muğla BİR yetkilileri 
tarafından oluşan 5 kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından da 10 adet tasarım seçilecektir.

Halk oylaması ve Değerlendirme Kurulu tarafından seçilen toplam 
13 adet illüstrasyon ve desen tasarımı, 500‘er TL ile ödüllendirilecektir.

tescil ve kullanım hakları
Teslim edilen tasarımların tamamı, tasarımcısının ismi ile ‘13 Proje 13 Desen’ desen kataloğunda yer

alacaktır. Desen kataloğu, ileriki zamanlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi veya MELSA tarafından
satış ya da promosyon amaçlı yeni ürünler üretilmesi halinde kullanılacaktır. Katalogda yer alan tasarımlar 

kullanılmak istendiğinde, bir defaya mahsus olmak üzere, desen tasarımcısına, 
ödüle eşdeğer tutardaki kullanım hakkı bedeli ödenecektir.

Siteye yüklenen tüm tasarımların tescil hakları, tasarımcısına aittir. 

Ödül alan tasarımların kullanım hakları ise Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin olacaktır. 
Ödül kazanan ya da kullanım hakkı satın alınan tasarımlar, satış ya da promosyon amaçlı olarak, 

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MELSA tarafından kullanılacaktır.
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Boş şablonu bu linkten indirebilirsiniz.

örnek sablon.
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bez çanta (40x35cm)

tablet kılıfı (25x20cm)

şişe açacağı (çap:6cm)

takvim (11x14,8cm)

defter (21x14,8cm)

kupa (20x8cm)

illüstrasyon

desen
2017

Takvimi

tasarımcı: ad-soyad

metin: (tasarım hakkında, isteğe bağlı)

ilçe adı: 

Atölye
Muğla Bir
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Fethiye Baba Dağı:
yamaç paraşütü

yörük 
mutfağı lagün

kaya 
mezarları

organik
tarım

Datça Datça BademiEski Datça
kırsal miras: tarım terasları, mimari, 

yeldeğirmenleri
eşsiz doğa: 

mavi ve yeşil
Knidos 

Aphroditesi

Bodrum Bodrum
guleti

su altı
arkeolojisi

süngercilikyel
değirmenleri Bodrum

mimarisi

Köyceğiz sığla ağacı
Kaunos 

kaya mezarları

narenciye  
bahçeleri Sandras Dağı

Kayak Merkezi
çamur

kaplıcaları

Kavaklıdere
çıntar mantarıçam 

ormanları yayla ve 
mağaralar

mermercilik
bakır işçiliği:
leblebi tavası

Dalaman
Kapıkargın 

Kükürt SuyuKapıdağ Yarımadası 
antik yerleşimleri Dalaman Çayı: 

rafting

Göcek
koyları

termal su
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Marmaris Bozburun Tarım
Terasları

çam balımavi yolculuk dalış turizmiMarmaris Kalesi

Menteşe Muğla evi ve
bacası

Arasta fosil yatağıyayla kahveleri türküler

Ula Kedrai, 
Kleopatra Plajı

Ula evleri
üzüm, sarımsak,

badem
doğa sporları:

rüzgar sörfü, yamaç 
paraşütü, kaya 

tırmanışı, bisiklet

arıcılık

Yatağan fıstık çamıKatrancı Evleri
ve sokak dokusu Yatağan mermeriKaya Kilisesi

Antik kentler:
Stratonikeia

& Lagina

Ortaca rafting
kuş gözlemciliğicaretta caretta yumurtla-

ma alanı: 
İztuzu sahili

Dalyan 
deltasıOrtaca limonu

Seydikemer kanyon ve 
kaplıcalar

çömlekçilikLikya Uygarlığı
izleri

Tarımsal Üretim yörük kültürü

Milas Hekatomnos
Lahti

antik başkentin 
mirası Tuzla sulak 

alanı
 Milas 
halısı

Beçin Kalesi
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Hemşehri Birliği’ne Katılın
www.atolyemuglabir.org

http://www.atolyemuglabir.org/

